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Henrietta Fore nomeada nova Diretora Executiva da UNICEF
NOVA IORQUE, 1 de Janeiro de 2018 – Henrietta Fore assume hoje o cargo de Directora Executiva da
UNICEF. A Sra. Fore traz para este cargo mais de quatro décadas de experiência em liderança no sector
privado e público.
"Sinto-me muito honrada em juntar-me a uma organização tão notável, que conheço e admiro há muitos
anos, e espero continuar o grande trabalho da UNICEF para ajudar a salvar a vida de crianças, a lutar pelos
seus direitos e a ajudá-las a desenvolver todo o seu potencial", afirmou a Sra. Fore.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou a Sra. Fore como Directora Executiva da
organização após ter consultado o conselho de administração da UNICEF.
Antes de assumir o novo cargo, a Sra. Fore serviu como Presidente do Conselho de Administração e
Directora Executiva da Holsman International, uma empresa de produção e investimento. Entre 2007 a
2009, a Sra. Fore, de nacionalidade americana, foi Administradora da Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e Directora da Assistência Externa dos Estados Unidos no
Departamento de Estado dos EUA. De 2005 a 2007, a Sra. Fore foi Subsecretária de Estado para a Gestão
e Directora de Operações do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Antes disso, foi a 37ª Directora
da Casa da Moeda dos EUA, cargo que ocupou entre 2001 a 2005. No início da sua carreira, na USAID, foi
nomeada Administradora Assistente para a Ásia e Administradora Assistente para as Iniciativas Privadas
(1989-1993). Foi ainda membro do conselho da Corporação para o Investimento Privado no Exterior e na
Millennium Challenge Corporation.
Além do seu serviço no sector público, a Sra. Fore tem desempenhado cargos de liderança em várias
organizações da sociedade civil, incluindo a co-Presidência Global da Sociedade da Ásia e mantido ligações
com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o Instituto Aspen, o Comité de Incentivo à
Filantropia Empresarial e o Centro de Desenvolvimento Global.
A Sra. Fore desempenhou também cargos de liderança no sector corporativo, nomeadamente nos
conselhos de várias corporações públicas internacionais e actuando na promoção de boas práticas no
sector corporativo – inclusive como co-Presidente da Women Corporate Directors. A 31 de Dezembro de
2017, a Sra. Fore abdicou de todos os cargos de liderança externos.
A Sra. Fore possui um Bacharelato em História da Arte pelo Wellesley College (da Universidade de
Harvard) e um Mestrado em Administração Pública pela Universidade do Norte do Colorado. É casada e
tem quatro filhos.
Siga a UNICEF Portugal

***
Acerca da UNICEF
A UNICEF trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do mundo, para chegar às crianças mais
desfavorecidas. Presentes em 190 países e territórios, trabalhamos para todas as crianças, em qualquer
parte, para construirmos um mundo melhor para todos. Para saber mais sobre a UNICEF e o seu trabalho
para as crianças, visite: www.unicef.pt.
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- Rita Rolin, UNICEF Portugal, Tel: 21 317 75 00, rrolin@unicef.pt
- Kurtis Albert Cooper, UNICEF Nova Iorque, Tel: +19174761435, kacooper@unicef.org

