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AETF/ADM/COMM/PR/02 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 AAU-PACCI INAUGURA O COMITÉ ORGANIZADOR DO FUNDO DE 

INVESTIMENTO DE EDUCAÇÃO AFRICANA  

A Associação das Universidades Africanas (AAU), a Câmara Pan-Africana de Comércio e 

Indústria (PACCI) e o Sector Privado Africano (APSS) inauguraram um comité para 

estabelecer um Fundo de Investimento para a Educação Africana (AETF). O Comité é 

composto por eminentes académicos africanos, executivos empresariais, alguns 

representantes de instituições africanas, um antigo Vice Reitor indiano de uma universidade 

da África Oriental, e dois conselheiros seniores. 

A Associação de Universidades Africanas (AAU), o órgão máximo de ensino superior da 

África, com mais de 400 universidades em todo o continente, e a Câmara Pan-Africana de 

Comércio e Indústria (PACCI), representando o interesse colectivo das Câmaras de Comércio, 

Indústria e da comunidade empresarial em África, assinaram um Acordo de Parceria 

Estratégica em Março de 2021 para promover um discurso mais profundo sobre a melhoria das 

relações entre o sector académico e o sector privado no continente. O objectivo final do Acordo 

é expandir a cooperação para a integração de África através da educação, comércio e 

investimento no âmbito das Comunidades Económicas Regionais (RECs) e da Área 

Continental de Livre Comércio da África (AfCFTA). 

Neste Acordo de Parceria, as Partes concordaram em lançar um Fundo de Investimento 

Especial para a Educação Africana (AETF) para angariar fundos, desenvolver e reforçar um 

sistema de educação africana resistente que produza o conjunto de competências necessárias 

para transformar o continente numa potência económica através do desenvolvimento das 

capacidades humanas, bolsas de estudo académicas, desenvolvimento de currículos reactivos 

em todas as disciplinas e desenvolvimento de infra-estruturas no ensino superior africano e nos 

sistemas de ensino e formação técnica e profissional (TVET).  

A AETF é um dos vários princípios do Acordo AAU-PACCI que está a ser levantado pela 

Cimeira Africana do Sector Privado (APSS) para a sua actualização. Uma outra é a Declaração 

de Direitos para um ambiente de negócios favoráveis na África, que está sendo elaborada e 

financiada pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA). 

Em uma reunião virtual realizada em 3 de fevereiro de 2022 e coordenada pela APSS, que foi 

mandatada pelas duas Partes para coordenar os programas no Acordo, um Comité Organizador 

de Quinze (15) especialistas em ensino superior africano foi inaugurado pelo Vice-Presidente 

da APSS, Sr. Ben Acheampong. O Comité é presidido pelo Dr. Ekwow Spio-Garbrah, 
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diplomata Ganense e ex-ministro da Educação, e também ex-ministro do Comércio e Indústria. 

Outros membros do Comité são: 

1. Prof. Dr. Raju Chandrasekar (Reitor Emeritus, Uganda/ India) 

2. Mr. Kebour Ghenna (Director-executivo, PACCI)  

3. Prof. Theresia Nkuo-Akenji (Vice Presidente, AAU)  

4. Prof Jonathan Mba (Ex-Director de Pesquisa e Planeamento Acadêmico, AAU) 

5. Prof. Dr. Margret King (Presidente/CEO, Instituto Global de Planeamento e 

Desenvolvimento Sustentável, USA) 

6. Prof. Dr. Sam Ndoga (APSS) 

7. Prof. Goski Alabi (Presidente de Laweh Open University, Ghana) 

8. Dr. Jeannine Uwimana- Nicol (Pesquisador Snr, Faculdade de Medicina e Ciências da 

Saúde, Stellenbosch Univ, S/Africa & Univ. do Ruanda) 

9. Prof. Brahim Elbhiri (Professor de TI & Director do SMARTILAB, um laboratório de 

desenvolvimento de investigação e inovação) 

10. Mr. John Binnie Kauya (MD do Grupo, Global Business Network, Botswana)  

11. Mr. Ousman Touray (Estudante Embaixador, Universidade da Gâmbia) 

12. Mr. Adedayo Dayo-Dunmoye (Sócio principal, ThinQfam Serviços de Consultoria) 

13. Mr. Jones Williams – Profissional de Políticas Públicas e Desenvolvimento 

14. Conselho Empresarial Africano (TBA) 

O Comité tinha também dois membros conselheiros, nomeadamente: 

1. Abu Bako (Presidente da RHEMA, Nigeria) 

2. Dr. Francis Mangeni  

.  

O Sr. J. Wendell Addy, Presidente da APSS, aplaudiu a AAU e PACCI por se terem 

comprometido a implementar o MOU, e reconheceu os papéis importantes que outras 

organizações irmãs como o Conselho Empresarial Africano (ABC) têm a desempenhar para 

concretizar os objectivos do MOU. Afirmou que a abordagem das necessidades do conjunto de 

competências do continente é um facilitador indispensável, particularmente na conversão das 

suas matérias-primas para o sucesso das RECs e da AfCFTA. 

Nas suas observações, o Director Executivo do PACCI, Kebour Ghenna, observou que a 

indústria e o meio académico que trabalham em conjunto se tornam um poderoso motor de 

inovação e crescimento económico, razão pela qual o PACCI se compromete inteiramente com 

esta iniciativa e dá todo o seu apoio. Tanto a Vice-Presidente da AAU, Prof. Theresia Nkuo-

Akenji, como o Secretário-Geral da Associação, Prof. Olusola Oyewole, asseguraram também 

o total apoio do Comité da AAU em reconhecimento das sinergias nas ligações universidade-

indústria. 

No seu discurso de aceitação após a inauguração, o Presidente, Dr. Ekwow Spio-Garbrah, 

prometeu profissionalismo e eficiência em seu trabalho e abraçar a experiência de outros 

especialistas, bem como trabalhar com outras agências com iniciativas semelhantes, como o 
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Banco Africano de Desenvolvimento, que também se propôs a gerir um fundo de Investimento 

para a educação a fim de reforçar a capacidade das instituições de ensino superior africanas. 
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