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EMMANUEL MARCOVITCH
GERAL ADJUNTO DA AFP

NOMEADO

DIRETOR

EMMANUEL MARCOVITCH (38) ATUALMENTE MAGISTRADO DO TRIBUNAL DE CONTAS, FOI
NOMEADO DIRETOR GERAL ADJUNTO DA AFP A PARTIR DE 1° DE SETEMBRO DE 2012.
Emmanuel Marcovitch estará na hierarquia sob Rémi Tomaszewski, diretor geral da agência.
Sucede neste cargo a Fabrice Bakhouche que ingressou no gabinete do primeiro ministro como
assessor técnico encarregado da mídia, audiovisual e economia digital.
Emmanuel Marcovitch formou-se na Universidade Paris-Dauphine (1995) e no Instituto
Nacional de Telecomunicações (1996), e é um ex-aluno da ENA (Escola Nacional de
Administração) (2006-2008).
Começou sua carreira no MIT (Massachusetts Institute of Technology) onde dirigiu um
programa de pesquisa sobre a apropriação social da internet. De volta à França, colocou seus
trabalhos em prática na associação Métafort de Aubervilliers.
Ingressou no grupo Vivendi Universal Publishing em 1998, onde foi sucessivamente Gerente
dos estudos de multimídia na diretoria de marketing e estratégia, Diretor de programa do
website "Cadres Online" e Diretor da empresa "Profile Up".
Em 2001, integrou o Ministério do Interior como responsável da missão "novas tecnologias da
informação e da comunicação" na diretoria dos sistemas de informação e comunicação e
trabalhou sobre projetos de administração eletrônica.
Em 2008, ao sair da ENA, Emmanuel Marcovitch foi nomeado no Tribunal de Contas,
encarregando-se sobretudo dos controles nos setores do audiovisual público, cultura e
educação. É relator na comissão permanente das sociedades de arrecadação e repartição de
direitos autorais. Também é membro da comissão de acesso aos documentos administrativos
(CADA), como personalidade qualificada em matéria de difusão pública de informações.

Sobre a AFP:
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e
completa dos acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos
animados/estáticos. A cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, mudanças climáticas,
saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 colaboradores de 80 nacionalidades diferentes, localizados em
150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 línguas, 24 horas por dia durante os 365 dias do ano.
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