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CENTROS DE COORDENAÇÃO DA MSS INTERNACIONAL, 2017 
10 a 14 de julho de 2017. 

Iaundé, Camarões 
 

SUPLEMENTO DE BIOGRAFIAS 
 
Joyce Marangu Awino é uma perito marítima que tem servido como Oficial de Pesquisa e 
Desenvolvimento Empresarial junto à Autoridade Marítima do Kenia desde 2009. Além de 
coordenar e realizar pesquisas sobre o transporte e a segurança marítima, incluindo sistemas de 
vigilância costeira, ela implementou o Código Internacional para a Proteção das Embarcações e 
Instalações Portuárias em coordenação com a Guarda Costeira dos EUA. A Sra. Awino possui 
um mestrado em ciências de Política Comercial Internacional e Direito Comercial pela Lund 
University, um bacharelato pela Moi University, assim como diplomas de pós-graduação em 
Gestão Executiva Marítima pela World Maritime University, e em Política Comercial 
Internacional e Direito Comercial pelo Trade Policy Training Centre em África. Em 2016, ela foi 
eleita Oficial de Comunicação e Marketing e Presidente da Comissão de Divulgação da 
Associação de Mulheres no Setor Marítimo na África Oriental e Austral (WOMESA, por sua 
sigla em inglês). 
 
General Brigadeiro Guy Pierre Garcia, da República do Congo, é Secretário-geral adjunto da 
ECCAS, onde é responsável pelo Departamento de Integração, Paz, Segurança e Estabilidade 
Humana desde julho de 2012. É sucessor do general António Egidio De Souza Santos. Foi chefe 
de gabinete regional da Força Multinacional para a África Central (FOMAC) da Comunidade 
Económica dos Estados da África Central (CEEAC) desde julho de 2006 até março de 2012. 
Antes disso, ocupou vários outros cargos, nomeadamente, Chefe da Task Force de 
Implementação FOMAC, Diretor de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas 
Congolesas e Conselheiro Militar do Presidente da República do Congo, Chefe de Gabinete do 
Centro de Operações Pool Brazzaville, Chefe de Gabinete do Chefe do Estado Maior das Forças 
Armadas Congolesas e Conselheiro do Presidente de Assuntos Militares. 
 
Sr. Mohamed Elmoctar Tolba é atualmente o coordenador da Unidade operacional de 
segurança marítima "COSM" criada em 2016 sob o Ministério da pesca e da economia marítima 
na Mauritânia. As principais missões da organização são o desenvolvimento e implementação 
de regulamentos marítimos, Controle de portos estaduais, Controle de bandeira do estado e 
atividades relacionadas ao Código ISPS. 
Possui um mestrado em Portos e Gestão Marítima da Universidade Littoral Côte d'Opale 
(ULCO) em Dunkirk, França, é licenciado em Banca e seguros e é certificado em engenharia na 
Tunisina em Marinha Mercante e Pescaria (engenheiro-chefe). 
No final de sua carreira profissional como engenheiro-chefe de navegação, o Sr. Tolba trabalhou 
como especialista / consultor para companhias de seguros marítimos e clubes de P & I antes de 
assumir um cargo no governo (Marinha Mercante) com responsabilidades relacionadas à 
segurança marítima e segurança, proteção ambiental marítima e treinamento de marinheiros. 
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