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CONVITE: Cimeira da YALI 10 “Dez mais dez: YALI e os Estados Unidos 

fazem uma retrospectiva e contemplam o futuro, juntos” 
 
Temos o prazer de o convidar para a Cimeira Virtual do 10.º Aniversário da Iniciativa de Jovens Líderes 
Africanos (YALI), “Dez mais dez: YALI e os Estados Unidos fazem uma retrospectiva e contemplam 
o futuro, juntos”  que será organizada em colaboração com o Centro Internacional Académico 
Woodrow Wilson. Este evento irá realizar-se em modo virtual, de 24 a 28 de Maio de 2021. 
 
Junte-se a nós e a milhares de participantes de África e dos Estados Unidos para celebrar este incrível 
marco do 10.º aniversário da YALI, uma iniciativa do governo dos EUA para investir na próxima geração 
de jovens líderes africanos. A Cimeira YALI 10 visa celebrar o impacto da YALI, dando aos 
participantes 5 dias para estabelecer contacto com palestrantes notáveis e ex-alunos da YALI através 
de debate sobre políticas, workshops de desenvolvimento profissional, entretenimento, 
oportunidades de networking e uma exposição virtual, o que dará uma oportunidade deperspectivar 
a próxima década da YALI.  

 
Venha fazer parte da história! Inscreva-se já e junte-se a nós para 

celebrar, estabelecer contactos e perspectivar a próxima década da YALI! 

 

 

 
Inscrever-se 

• Seleccione “Inscreva-se aqui” acima  
• Clique em “Inscrever-se no evento” na página do evento 
• Se lhe for pedido um código de acesso, digite YALI10.  
• Seleccione “1” no menu pendente 
• Clique em “Continuar” e preencha a sua inscrição 
• Clique no botão "Contacto” na parte inferior da página de inscrição, se tiver alguma dúvida 

sobre a mesma. 

Este evento está aberto por convite aos ex-alunos da Sociedade YALI Mandela Washington e do 
Centro de Liderança Regional, a membros seleccionados da Rede YALI, a funcionários do governo 

https://yali.state.gov/
https://www.accelevents.com/e/YALI10?access=YALI10
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dos EUA, a parceiros da YALI, a palestrantes convidados, a membros da comunicação social e a 
parceiros da exposição. O número de participantes é limitado e recomenda-se a inscrição 
antecipada! 

Para mais informações e actualizações, consulte: accelevents.com/e/YALI10 e yali.state.gov.  

Os principais temas incluem:  
• O poder transformativo, a inovação e resiliência da juventude africana;  
• Promover África através da liderança servidora;  
• Reforçar as relações entre os EUA e África; e  
• Definir uma visão para a YALI nos próximos 10 anos. 

https://www.accelevents.com/e/yali10
https://yali.state.gov/

