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Sr. Sally Alassane Thiam – Senegal  

Sally Alassane Thiam é franco-senegalesa. Ele é vice-presidente da ONG 

"Centre de Recherche et de Promotion pour la Sauvegarde des Sites et 

Monuments Historiques en Afrique", que tem o status de categoria geral no 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. O plano da sua ONG 

internacional está integrado no plano de desenvolvimento cultural da União 

Africana desde a Cimeira de Adis Abeba em 1998. A ONG tomou a iniciativa de 

organizar o Fórum do Património Africano no Senegal. 

Sra Pauline BATISTA SOUZA DA SILVA  - Brasil/USA 

Pauline Batista é contadora de histórias e doutoranda em Educação na 

Universidade de Connecticut. Ela começou sua carreira de contadora de 

histórias no Brasil. Os créditos de contação de histórias incluem a GloboTV e 

o Festival Internacional de Literatura de Paraty no Brasil. Ela é uma cineasta 

afro-latina que há 10 anos trabalha com jovens afro-latinos para trazer 

questões à atenção dos legisladores sediados em locais do patrimônio da 

UNESCO. Além disso, ela também foi portadora da tocha nos Jogos 

Olímpicos do Rio 2016 por seu excelente trabalho comunitário. 

Sra Aira Karinah Sérgio MONDLANE - Mozambique  

Aira Karinah Mondlane é uma jovem moçambicana de 23 anos, finalista no curso de 

Engenharia e Gestão de Energias Alternativas e Recursos Petrolíferos. Aira é 

coordenadora de projectos e mentora de raparigas. Actualmente, ela trabalha 

voluntariamente como coordenadora de um projeto do Graal, em Moçambique, com 

foco nos direitos e empoderamento de mulheres e meninas. Como mentora, ela 

reúne um grupo de raparigas para desenvolver actividades com o objectivo de 

despertar nas meninas o gosto pela leitura e escrita. Aira teve a oportunidade de 

participar dos seguintes programas: YALI RLC SA Program, projecto da USAID, 

onde formou-se em Liderança Cívica; Young Women`s Leadership Training 

Program, um programa do Graal em parceria com a Rede das Nações Unidas; Rise 

and Shine, programa internacional de liderança para jovens mulheres finalistas 

universitárias. Ainda, ela participou como oradora no CSW65 e no painel sobre 

Liderança Intergeracional organizado pelo Graal. Ela é apaixonada por trabalhar 

com meninas e garantir elas tenham acesso à educação de qualidade, informação e 

cuidados básicos de saúde. Seu objetivo é contribuir para uma geração mais 

consciente e atenta a longo prazo, e construir um mundo mais justo e sustentável 

para todos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra Fathia Hassan SOURAYA - Djibuti    

Fathia Hassan Moussa é uma jovem embaixadora e ativista de Djibouti. Ela é 

guiada pelos ODS em sua luta para promover uma educação de qualidade, 

igualdade de gênero, conscientização sobre as mudanças climáticas, bem como 

paz e segurança na África. Ela é cofundadora da Book Caravan, uma associação 

que promove a leitura e a escrita por meio da literatura djibutiana. Fathia também 

atuou como vice-presidente da Instruct Plus, uma organização que visa expandir 

o acesso à educação para crianças e adolescentes. Além de fornecer suporte 

acadêmico, o Instuire Plus também facilita o acesso à saúde e organiza 

atividades extracurriculares. Fathia é a atual coordenadora nacional e oficial de 

paz do programa Peace Revolution, uma base da Global Peace Initiative. Ela foi 

uma YALI (Iniciativa de Jovens Líderes Africanos) regional em 2017, e é ex-

bolsista do YALI MWF 2019. Ela é a presidente da YALI Alumni Djibouti 

Association e foi selecionada como YALI NETWORK INFLUENCER no YALI 

MWF 2019 SUMMIT, em Washington DC. Além disso, ela também é o ponto focal 

da FEMWISE AFRICA em Djibuti e atualmente trabalha no escritório do Ministério 

da Juventude e Cultura de Djibuti. 

Sra Milouda BOUICHOU - Moroccos 

Milouda Bouichou é funcionária pública da Agência de Desenvolvimento do 

Marrocos e pesquisadora PhD em Inteligência Artificial. Ela é a fundadora da 

Organização de Mídia Virtual e Literacia de Informação para a Paz Cibernética. 

Ela atua em vários conselhos de ONGs, como Digital Grassroots e o coletivo 

coordenador da Movimento em ascensão dos africanos. Além disso, ela 

também é coordenadora regional do subcomitê da juventude do UNESCO 

GAPMIL e membro do comitê gestor provisório da UNESCO GYC. Por fim, 

Milouda também é laureada do 11º Fórum da Juventude da UNESCO. 

Sr. Benjamin Esono NDONG EVITA – Guiné Equatorial 

Benjamin Esono Ndong Evita é o presidente e fundador da ONG "Jeunes et 

Développement Durable (JDS)" e coordenador nacional da Payncop Guiné 

Equatorial. Como presidente e coordenador, ele trabalhou em alguns escritórios 

das Nações Unidas, como o UNFPA, no envolvimento da sociedade civil na 

conscientização sobre o planejamento familiar, e também participou da 

Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Populacional (CIPD) no 

Quênia representando a sociedade civil em seu país. Com outras agências, 

como a UNESCO, participou em várias conferências no Gabão, Angola e 

Ruanda, onde foram discutidos temas como a participação da juventude nos 

processos de paz e o lançamento de formação para jovens embaixadores da 

paz nos diferentes países da CEEAC. Em nível nacional, Benjamin Esono 

trabalhou com o Ministério da Saúde no desenvolvimento de um plano 

estratégico e operacional para a erradicação da transmissão do HIV / TB e da 

hepatite C. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Mityano FRANCISCO - Angola 

Mityano Francisco é um jovem líder que impacta e transforma jovens, dedicado 

à formação e promoção de crescimento sustentável. É Servidor Público de RH 

na Rádio Nacional de Angola e representante de Angola em programas 

internacionais como IDixcover Opportunities. Ele também é especialista em 

Administração Pública e pós-graduando em Administração Pública Política e 

Governança Local. Ainda, ele é reconhecido como Líder Juvenil Africano pelo 

YALI e é considerado um dos mais emergentes Líderes Juvenis de Angola, 

sendo percursor de projectos juvenis como a Cimeira de Liderança da 

Juventude e o Fórum Juvenil de Liderança e Desenvolvimento. 

Ms. Janice Khumalo - Zimbabwe 

Janice Khumalo é Oficial de Envolvimento da Juventude na divisão da 

Juventude da AUC e é uma defensora apaixonada da Juventude em espaços 

de Educação, Paz e Saúde. Tem um Mestrado em Direitos Humanos e Ética 

Global pela Universidade de Leicester e um BA em Ciência Política pela 

Universidade de Buffalo, Nova Iorque. Tem trabalhado como oficial de 

envolvimento juvenil na ROSA da UNESCO no departamento de Educação 

para a saúde e bem-estar, bem como no gabinete de ligação da UNESCO em 

Adis Abeba. 

Mr. Romilson SILVEIRA - Saõ Tome e Principe 

Romilson SILVEIRA é o actual Presidente do PAYNCoP, a Rede Pan-Africana 

da Juventude para uma Cultura de Paz, co-fundador e Presidente do 

Parlamento Nacional da Juventude para a Água em São Tomé e Príncipe. É 

licenciado em Direito pelo Instituto Universitário de Administração e Informática 

de Responsabilização. (IUCAI). Trabalhou durante um ano e oito meses no 

Instituto Nacional de Aviação Civil, no departamento de transportes aéreos, 

actualmente trabalha como Advogado na Ordem dos Advogados de São Tomé 

e Príncipe. Mais recentemente, foi eleito presidente da PAYNCoP. Foi também 

Embaixador Jovem do Clima na OIF e participou activamente no Workshop 

Internacional da Juventude Francófona sobre Alterações Climáticas, no Prelúdio 

da COP 21 em 2015 no Gabão. 



 

 

Ms. Tunko JALLOW – Gâmbia 

Tunko Jallow é uma jovem senhora da República da Gâmbia. Ela é uma 

defensora muito apaixonada da Educação das Raparigas Rurais e está 

interessada em construção da Paz e da Segurança em África e não só. 

Tunko faz parte da Rede da Aliança para a Paz do ICESCO, que 

constitui a Formação de Liderança em Paz e Segurança LTIPS 

Embaixadores e Programa de Estágio para Jovens. É Mestre em 

Estudos Diplomáticos e Licenciada em Direito Público e Ciência Política 

na Universidade de Direito Mohammed V, Economia e Ciências Sociais 

em Rabat. 


