
O Dr. Arkebe Oqubay foi endossado pela União
Africana como o único candidato de África a Director
Geral do Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO).

Actividades e Áreas de  foco da carreira

Transformação Económica: Ao longo da sua carreira, o Dr. Arkebe
tem desenvolvido e executado muitas iniciativas que criaram
crescimento industrial inclusivo e sustentável. Como Presidente da
Câmara Municipal de Addis Abeba e mais tarde como Ministro das
Obras e do Desenvolvimento Urbano, ele introduziu grandes
programas de transformação urbana que promoveram cidades
produtivas com ênfase nas PME, criação de emprego e redução da
pobreza, e atenção especial à igualdade entre de género.

Crescimento Verde: Também tem sido um defensor de
sustentabilidade ambiental em África, países em desenvolvimento, e
globalmente, implementando uma estratégia de industrialização
verde, uma chave da estraté etíope de luta contra às alterações
climáticas. Ele foi pioneiro numa nova geração de parques
industriais verdes e o desenvolvimento de uma quadro político
nacional para apoiar a transição para a industrialização verde.

Industrialização inclusiva: O Dr. Arkebe tem desempenhado um
papel de liderança na concepção e execução de políticas,
coordenação dos sectores económicos, e planos de
desenvolvimento a nível federal/nacional e regionais. Ele iniciou
reformas institucionais, quadros políticos, e novos estratégias de
atracção de investimento que permitam ao país atrair investimento e
estabelecer oportunidades para a criação de emprego, clusters
industriais, e reforço da capacidade nos sectores chaves da
produçao.

Sector Privado: O Dr. Arkebe tem jogado um papel fundamental na
construção de ligações com o sector privado. As reformas e políticas
em que jogou um papel significativo permitiram obter um fluxos de
IDE para a Etiópia de exceder 25 dólares mil milhões (2011-2020).
Desempenhou um papel fundamental na concepção e execução das
políticas económicas, e os dois planos quinquenais – o Plano de
Crescimento e Transformação (GTP) I e II - cobrindo o período 2011-
2020, que visava promover uma economia rápida crescimento e
mudança estrutural para acelerar a mudança de um economia
agrária para o sector produtivo e privado industrialização.

Parceiros mundiais: O Dr. Arkebe tem promovido proactivamente
parcerias e intercâmbio entre líderes e decisores políticos de países
em desenvolvimento. O seu historial de colaboração e diálogo inclui
uma rede constituída pela UNIDO, UNCTAD, UNECA, UNUWIDER,
Comissão da União Africana (AUC), BRICS, Banco Mundial e IFC, e o
Centro de Desenvolvimento da OCDE.

Desde 2010 Ministro senior
Conselheiro Especial do Primeiro Ministro, da Etiópia
2006-2010 Ministro
Ministério das Obras e do Desenvolvimento Urbano
2002-2006 Presidente da Câmara Municipal da Cidade Metropolitana de 
Adis Abeba
1998-2002 Governador
Estado regional, Etiópia
1991-1998 Director Executivo
Recuperação industrial e económica das regiões devastadas pela guerra
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O Dr. Arkebe é Ministro Sénior e Conselheiro Especial do Primeiro
Ministro da Etiópia. Ele tem estado no centro da elaboração de
políticas e liderança governamental há mais de 30 anos. Durante as
suas três décadas de serviço público dedicado, o Dr. Arkebe tem
liderado com sucesso reformas audaciosas e continua a
desempenhar um papel fundamental na transformação económica
da Etiópia.

O Dr. Arkebe defendeu incansavelmente um desenvolvimento
industrial produtivo, inclusivo e sustentável. Ele promoveu o
desenvolvimento do sector privado e estimulou um nível recorde de
investimento produtivo nos sectores manufactureiro e industrial.
Empreendeu uma mobilização de recursos eficaz através de
parcerias internacionais, bilaterais como multilaterais bem como de
investidores multinacionais.

Foi pioneiro de uma nova geração de eco indústrias progressivas na
vertente ambiental e comercial, de parques eco-industriais e de
zonas económicas especiais progressivas.

Economista especializado, fomentou a capacidade produtiva, e
liderou transformação urbana nacional e o rápido desenvolvimento
da economia e das infra-estruturas. O Dr. Arkebe é Vice-Presidente
do Conselho da Ethiopian Airlines desde 2013. A sua formação
académica está voltada à estudos de desenvolvimento
(doutoramento), relações internacionais (MA), e gestão (MBA) e
actualmente detém vários cargos de direcção e de investigação em
principais universidades e instituições de investigação.

Especialização em Investigação e Publicações
A experiencia de Dr. Arkebe em matéria de publicação e pesquisa
permite-lhe contribuir de forma importante no desenvolvimento de
políticas em áreas-chave, tais como industrialização, transformação
económica, ambiental sustentável e questões políticas fundamentais
dos países em desenvolvimento.

Publicou oito livros com a Oxford University Press, incluindo Made in
Africa: Política Industrial na Etiópia (2015); Africana Desenvolvimento
Económico: Evidência, Teoria, Política (2020); Como as Nações
Aprendem: Aprendizagem Tecnológica, Política Industrial, e
Captação (2109); The Oxford Handbook of Industrial Hubs and
Economic Desenvolvimento (2020), e The Oxford Handbook of
Industrial Policy (2020). É um colaborador regular de comentários
sobre o Projecto O Sindicato, o Financial Times, e outros.

O Dr. Arkebe tem estado empenhado na aprendizagem contínua e
na contribuição de conhecimentos académicos para a elaboração de
políticas e práticas. É Professor de Prática na Universidade de
Joanesburgo (Sul de África), professor convidado em Sciences Po
(Paris) e Nanyang Universidade Tecnológica (Singapura), e uma Visita
Distinta Professor na Universidade de Fudan (Shanghai).



Nos últimos 30 anos, o Dr. Arkebe Oqubay tem colocado ousado 
liderança e transformação ambiciosa no centro do seu trabalho, 
estabelecendo um registo impressionante em todo o continente 
africano e proporcionou uma mudança durável..

Como Presidente fundador do Conselho de Administração dos 
Parques Industriais Development Corporation, o Dr. Arkebe
liderou o desenvolvimento de umq rede nacional de parques 
industriais verdes. Enauqnto Presidente da Câmara Municipal de 
Addis Abeba, transformou a cidade numa cidade vibrante e 
favorável ao investimento, político e diplomático.

E, se ele se tornar no novo Director Geral da UNIDO, irá liderar e 
implementar um programa de revitalização que dará um novo 
propósito à agência e estimulará um novo espírito de
crescimento industrial verde com resultados tangíveis e 
significativos pelo mundo em desenvolvimento.

A próxima década representa a última oportunidade de superar 
um dos maiores desafios da humanidade, atraves dos nossos 
proprios meios. Todas abordagem para acalmar as réplicas da 
pandemia deve também resolver as insuficiências urgentes da 
agenda do desenvolvimento sustentavel. Neste contexto, é 
importante que a UNIDO continue vigorosamente a sua missão 
principal, como facilitadora do crescimento económico. O Dr. 
Arkebe é o único candidato com um historial de liderança, 
participação e de realizaçao de investimento produtivo e 
mudança significativa no mundo em desenvolvimento.

A sua liderança da UNIDO não só revitalizará a agência, mas 
também assegurar o relançamento da indústria, do fumento de 
empregos, e, do desenvolvimento sustentável e igualdade de 
género no seu cerne.

Líderar a  UNIDO

Se for eleito Director-Geral da UNIDO, o Dr. Arkebe concentrar-
se-á em um programa de trabalho imediato que dara nova 
dinámica aos compromissos e contribuições dos países em 
desenvolvimento para alcançar a Agenda 2030, ao mesmo 
tempo que apoia os governos na construção e implementar 
políticas que proporcionem resiliência, diversificação, adaptação 
e crescimento. 

Num compromisso chave, ele esforçar-se-á por mobilizar mais 
recursos para o trabalho da UNIDO e para alavancar o trabalho 
da UNIDO, através de parcerias activas.

Este programa de trabalho abrangerá três grandes temas na 
UNIDO:

Industrialização sustentável e inclusive

O Dr. Arkebe irá concentrar-se na remodelação do 
desenvolvimento industrial por forma a garantir a plena e eficaz 
participação de todos os intervenientes relevantes, mas também 
oferece igual oportunidades e benefícios para os trabalhadores 
dos países em  desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a UNIDO irá 
fomentar a energia verde, acelerar o crescimento da economia 
circular, e promover uma via de industrialização neutra em 
termos de carbono. Isto só poderá acontecer se a UNIDO 
também assumir a liderança na intensificação cooperação 
internacional para o reforço das capacidades dos países em 
desenvolvimento, para que possam aproveitar as novas 
tecnologias para a inclusão e industrialização sustentável.

Capacidade produtiva e transformação económica

O Dr. Arkebe desempenhou um papel fundamental na linha da 
frente em resposta a COVID-19 e constatou  em primeira mão a 
necessidade urgente de liderar a UNIDO de  forma a reforçar a 
resiliência aos choques futuros. A industrialização está no centro 
da para a resiliência e adaptação, e inseparável para a criação 
de empregos, competitividade global, das exportações, e 
transformação económica. O Dr. Arkebe irá promover novos 
eco-sistemas industriais que darão prioridade ao investimento 
produtivo, ajudar os membros da UNIDO a desenvolver a 
capacidade doméstica e ligações, apoiadas por apoio 
governamental específico e construção de parcerias e diálogo 
com o sector privado.

Transformar a UNIDO e as parcerias

A colaboração, abertura e o intercâmbio estarão no centro de 
uma UNIDO,revitalizado e renovado e o Dr. Arkebe dará nova  
ênfase na importância de trabalhar em estreita colaboração 
com as organizações regionais,  os governos, 
organizaçõebilaterais e multilaterais, parceiros de investigação, 
e o sector privado.A transformação da UNIDO será baseada no 
diálogo político e programa nacionais, alimentados por um 
espírito de colaboração que potencia os respectivos pontos 
fortes de governos nacionais, do sector privado, e de unidades 
de conhecimento e centros de investigação.

Os três temas serão apoiados por dez pilares:

• Uma UNIDO transformada e parcerias produtivas; 
• A industrialização inclusiva; 
• A industrialização verde; 
• Inovação e transformação digital; 
• Capacidade produtiva e industrialização resiliente;
• Desenvolvimento do sector privado; 
• Desenvolvimento de um eco-sistema industrial e industrial 

infra-estruturas; 
• Capacidades políticas dos países em desenvolvimento; 
• Cooperação global e multilateralismo; 
• Garantia de financiamento adequado e aumento do número 

de membros.

UNIDO - Parceiros no Desenvolvimento do Mundo

Com um conjunto de compromissos que vão ao encontro das 
necessidades do mundo em desenvolvimento hoje e durante a 
próxima década, a UNIDO pode assumir a iniciativa de permitir 
de defender e juntar as pessoas para assagurar um 
crescimento economico sustentavel, e transformadora do 
crescimento económico.

Industrialização sustentável e inclusiva

Capacidade produtiva e transformação económica

Transformar a UNIDO e as parcerias

Redinamização da UNIDO
Revitalização do Desenvolvimento


