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BIOGRAFIAS 

 
LIDERANÇA 
 
O Dr. Eugene Cloete é o Vice-Reitor de Investigação, Inovação e Estudos de Pós-graduação 
da Universidade de Stellenbosch (Stellenbosch University - SU). O Dr. Cloete foi pioneiro 
na aplicabilidade da nanotecnologia no sector da água e demonstrou a sua aplicabilidade 
através do desenvolvimento e patenteamento de um filtro de purificação da água a partir 
de nanofibras funcionais, especialmente aplicáveis em áreas rurais. Essa invenção foi 
nomeada, em 2010, como uma das 10 ideias que podem mudar o mundo, pelo periódico 
Scientific American. 
 
O Dr. Cloete é director fundador de dois institutos da água bem-sucedidos na Universidade 
de Pretória (2004) e na SU (2010). Também fundou uma rede de Centros de Excelência em 
Água na África Austral, em prol da União Africana. A investigação do Dr. Cloete sobre a 
aplicabilidade da nanotecnologia no sector da água resultou em nove patentes. 
 
Entre outros prémios recebidos ao longo dos anos, o Dr. Cloete recebeu uma medalha de 
ouro da Academia de Ciências da África do Sul, o Prémio Havenga de Biologia da Academia 
de Ciências e Artes da África do Sul e uma medalha de prata da Sociedade Sul-Africana de 
Microbiologia. Também foi eleito membro da Academia Americana de Microbiologia, da 
Associação Internacional da Água, do Instituto da Água da África do Sul e da Sociedade 
Real da África do Sul. O Dr. Cloete publicou inúmeros artigos científicos revisado por 
colegas, seis livros e diversos capítulos de livros; e é um dos 50 cientistas especializados em 
água mais citados do mundo. 
 
Col (Ret.) Daniel Hampton é Chefe de Gabinete e Professor de Estudos, Práticos de 
Segurança. O Coronel Daniel Hampton tem mais de 20 anos de experiência no 
desenvolvimento e implementação de política e estratégia dos EUA em África. Como 
professor de estudos práticos de segurança, supervisiona a gestão de currículos e programas 
nas áreas do fortalecimento das instituições de defesa, da estratégia de segurança nacional 
e da cooperação civil-militar. Ao longo dos seus 30 anos de carreira militar, Cel. Hampton 
atuou como oficial de defesa sénior dos EUA na África do Sul e adido de defesa no Malavi, 
Lesoto, Suazilândia e Zimbabué. Adicionalmente, foi conselheiro político sénior do 
Presidente dos Chefes de Gabinete Conjuntos na região do Corno de África. 
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Cel. Hampton possui um Mestrado em Estudos Africanos da University of Illinois; um 
Mestrado em Estudos Estratégicos do U.S. Army War College em Carlisle, PA; e uma 
Licenciatura em História da Wake Forest University em Winston-Salem, NC. 
 
O Dr. Nico Norman Koopman é o Vice-Reitor de Impacto Social, Transformação e Recursos 
Humanos da Universidade de Stellenbosch. Estudou nas cidades de Koegasbrug, Lime 
Acres e Kimberley. As suas qualificações académicas foram conferidas pela Universidade 
do Cabo Ocidental, e obteve o seu doutoramento pela Universidade Livre de Amsterdão 
(VU University). Exerceu funções como pastor da Igreja Reformada Unida, em Atlantis; 
como estudante capelão na Universidade do Cabo Ocidental — antiga Peninsula Technikon 
and Bellville College of Education —; como professor de teologia e vice-reitor da Huguenot 
College, em Wellington. Foi nomeado professor académico de Teologia Sistemática da 
Universidade de Stellenbosch, em 2001, onde foi promovido a professor associado, em 2004, 
e professor titular, em 2007. Desde 2002, exerce a função de Director do Centro Beyers Naud 
de Teologia Pública. A sua investigação, a sua carreira de docente e a sua interacção com a 
comunidade apoiam-se na área da Teologia Pública. Em 2007, o Dr. Koopman tornou-se no 
primeiro presidente da Rede Global de Teologia Pública, onde passou dez meses no Centro 
de Investigação Teológica (Center of Theological Inquiry), em Princeton, nos EUA, para 
investigação em Teologia Pública.  
 
A sua investigação, enquanto teólogo sistemático, concentra-se no significado da fé 
Trinitária nos vários desafios públicos nas sociedades contemporâneas. Tais desafios 
envolvem questões como a dignidade humana e os direitos humanos, a reconciliação e a 
justiça, assim como os desafios nas áreas da bioética, ética sexual, económica, política e de 
virtudes. 
 
A Dra. Michelle Nel possui um Curso de Liderança Básico (BLC, em inglês), um bacharelato 
(Pret), um mestrado e um doutoramento em Direito (Unisa). É Vice-Reitora de Impacto 
Social e Recursos Humanos e professora assistente de Direito Criminal e Militar, e de Direito 
do Conflito Armado da Faculdade de Ciências Militares da Universidade de Stellenbosch. 
É também aluna de pós-graduação e investigadora a tempo parcial, no instituto de 
investigação SIGLA, da Universidade de Stellenbosch. As suas áreas de investigação 
incluem o Direito Internacional, o Direito Militar e a Segurança Marítima. O seu trabalho foi 
publicado na África do Sul e internacionalmente. 
 
FACILITADORES 
 
O Dr. Yussuf Adam é professor associado de História Contemporânea da Universidade 
Eduardo Mondlane, no Maputo, Moçambique. Ele leccionou uma série de disciplinas 
relacionadas com história e economia política, em Moçambique e na África Austral, e 
escreveu inúmeros artigos e relatórios, além de dois livros. O Dr. Adam também já trabalhou 
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como jornalista, tendo feito radiodifusão em inglês e português. Ele fez o seu doutoramento 
na Universidade de Roskilde, na Dinamarca. 
 
O General de Brigada (aposentado) Saleh Bala foi comissionado no Exército nigeriano no 
dia 15 de Dezembro de 1984. Teve vários postos de comando, administrativos e de formação, 
nomeadamente comandante de companhia, Batalhão de Paraquedistas No. 72 (1987-88), 
Instrutor na Escola de Infantaria do Exército nigeriano, Forças Aerotransportadas, Táticas e 
Esquadrão Especial de Guerra (1988-93). Exerceu funções de instrutor na Academia de 
Defesa da Nigéria (1993-95), e foi dirigente do corpo docente na Escola Superior de Efectivos 
e de Comando das Forcas Armadas da Nigéria (2002-2004) e no Colégio de Defesa Nacional 
(2009-2011). O General Bala adquiriu experiência no domínio de manutenção da paz 
enquanto Observador Militar da ONU, parte integrante da Missão de Verificação das 
Nações Unidas em Angola (1995-96) e foi Chefe do Estado-Maior Militar nas Operações das 
Nações Unidas na Costa do Marfim (2011-2012). Obteve uma Licenciatura em Literatura 
pela Universidade de Maiduguri, na Nigéria (1982) e um Mestrado em Estudos 
Internacionais para a Paz, em São José, Costa Rica (2006) e outro Mestrado em Estratégia de 
Segurança Nacional pela Universidade de Defesa Nacional, na Escola Nacional de Guerra, 
em Washington DC (2009). O seu último cargo militar foi de Chefe do Estado-Maior do 
Centro da Infantaria do Exército da Nigéria (2012-13). É antigo aluno do Instituto 
Internacional de Direito Humanitário, em Sanremo, na Itália, Curso de Direito Internacional 
dos Refugiados (2010), e é membro do Training Advisory Group (Grupo de Consultoria em 
Formação) da Instituição. É actualmente o Presidente do White Ink Consult, uma empresa de 
investigação e desenvolvimento nas áreas de defesa e de política pública, comunicação e 
formação estratégica. De momento, o General Bala exerça funções de consultor, como 
Assessor Sénior Especial (Desenvolvimento Político e Estratégico) para o Ministro do 
Interior da República Federal da Nigéria. 
 
O Dr. Felipe Manuel Pathé Duarte é professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências e 
Segurança Interna em Lisboa, Portugal. É Vice-Presidente e porta-voz do Observatório de 
Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Portugal. É consultor / investigador 
em análise geopolítica na VisionWare e investigador de pós-doutoramento na Universidade 
Autónoma de Lisboa, onde estuda questões de segurança no flanco sul da Europa e a 
maneira como as ameaças são geridas e enfrentadas. O Dr. Duarte faz periodicamente 
palestras no Instituto Português de Defesa Nacional e ministra vários cursos de formação às 
Forcas Armadas.  
 
Dr. Benjamin Nickels é professor associado e presidente académico para ameaças 
transnacionais e combate ao terrorismo. Dr. Benjamin Nickels faz parceria com a sociedade 
civil e os líderes governamentais africanos em matéria de soluções de segurança que 
promovem os direitos humanos, os valores democráticos e as relações entre civis e militares. 
Trabalhou com profissionais da segurança no terreno em 21 países africanos e várias nações 
europeias. A investigação de Dr. Nickels centra-se no terrorismo e combate ao terrorismo, 
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violência política e segurança humana no Sahel, no Norte de África e no Corno de África, 
assim como em cooperação de segurança em África e no papel dos EUA, da Europa e de 
outros intervenientes internacionais. Pertence ao conselho editorial do Marine Corps 
University Journal e contribuiu em matéria de segurança no Sahel e no Norte de África para 
o Sada, uma publicação da Fundação Carnegie para a Paz Internacional. 
 
Antes de trabalhar no Centro de Estudos Africanos, Dr. Nickels foi investigador no 
Consórcio Nacional para o Estudo do Terrorismo e Respostas ao Terrorismo, onde analisou 
os impactos das campanhas de combate ao terrorismo contra a Al Qaeda no Magrebe 
Islâmico, o terrorismo islâmico no Reino Unido e outras ameaças. Fluente em francês e 
conhecedor de árabe, Dr. Nickels lecionou em francês e inglês em reuniões governamentais, 
fóruns internacionais e importantes instituições académicas como Georgetown e Harvard. 
Dr. Nickels recebeu inúmeros prémios académicos, incluindo uma bolsa de estudo Fulbright 
para Marrocos e uma bolsa de estudo Chateaubriand em França. Possui um Doutoramento 
com distinção em História da University of Chicago. 
 
General de Brigada (aposentado) Joyce Ng'wane Puta é a atual presidente da Liga dos Ex-
militares da Zâmbia e uma consultora sobre paz e conflito, HIV/AIDS e questões 
relacionadas ao gênero. Puta é uma facilitadora do Centro de Estudos Estratégicos de África 
(ACSS) desde 2006 em muitos seminários e programas. Puta se aposentou do Exército da 
Zâmbia depois de 37 anos de serviço como general de brigada. Em seu último posto, ela 
atuou como adida da Defesa em Pequim, na China. Além disso, ela foi destacada para a 
ONU e serviu durante um total de cinco anos e nove meses no UNMSET Timor Leste e 
UNMIL na Libéria como assessora de políticas de HIV/AIDS. Puta também atuou como 
coordenadora de HIV/AIDS na Força de Defesa da Zâmbia, bem como Coordenadora 
Regional de HIV/AIDS para a região da África Oriental e Austral por sete anos durante o 
pico da epidemia. Ela tem mestrado em estudos sobre paz e conflitos do Instituto de Paz e 
Conflito Dag Hammarskjöld e da Universidade Copperbelt, mestrado em saúde pública 
(MPH) pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, um diploma avançado em 
gestão de sistemas de saúde do Royal College of Nursing London e um diploma em gestão 
de HIV/AIDS de San José, Califórnia. Ela também completou o Curso de Comando Sênior 
no Faculade do Estado-maior de Kamwala em Lusaka. 
 
O Dr. Hussein Solomon é doutorado em Literatura e Filosofia (Ciências Políticas) pela 
Universidade da África do Sul. Actualmente, é Professor Catedrático no Departamento de 
Ciências Políticas na Universidade do Estado Livre. Entre os seus cargos anteriores contam-
se os de Director Executivo do Instituto Internacional de Estudos Islâmicos (2009-2010); 
Professor e Director do Centro de Estudos de Política Internacional, Universidade de 
Pretória (2000-2010); Gestor de Investigação no Centro Africano para a Resolução 
Construtiva de Conflitos (1998-2000); Investigador Sénior: Instituto de Estudos de 
Segurança (1996-1998) e Pós-doutoramento: Centro de Estudos para a África Austral, 
Universidade de Western Cape (1993-1995). É actualmente Visiting Fellow no MacKinder 
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Programme for the Study of Long-Wave Events na London School of Economics and 
Political Science de Londres, Professor Adjunto Sénior para o Think Tank israelita para 
investigação sobre o Islão e os Muçulmanos em África; Professor convidado da Escola de 
Política Pública Internacional de Osaka e analista sénior da WikiStrat, de Nova Iorque.  
 
Os seus interesses em estudos de investigação  incluem conflitos e resolução de conflitos em 
África; política externa sul-africana; teoria das relações internacionais; fundamentalismo 
religioso e movimentos populacionais nos países em desenvolvimento. É autor publicado 
na África do Sul, Nigéria, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Federação Russa, Grécia, 
Holanda, Noruega, Dinamarca, Egipto, Etiópia, Israel, Líbano, Índia, Bangladesh, Espanha 
e Japão. 
 
Os livros mais recentes incluem “African Security in the Twenty-First Century: Challenges 
and Opportunities” - Segurança em África no Século XXI: Desafios e Oportunidades - (com 
Stephen Emerson, Manchester University Press, 2018), “Understanding Boko Haram and 
Insurgency in Africa” - Entendender o Boko Haram e a insurreição em África - (com Jim Hentz, 
Routledge, 2017), “Islamic State and the Coming Global Confrontation” - O Estado Islâmico e 
o confronto global futuro (Palgrave Macmillan, 2016), “Terrorism and Counter-Terrorism in 
Africa: Fighting Insurgency from Al Shabaab, Ansar Dine and Boko Haram” – Terrorismo e 
contraterrorismo em África: Combate à insurreição de Al Shabaab, Ansar Dine e Boko Haram - 
(Palgrave Macmillan, 2015) e “Jihad: A South African Perspective” – Jihad: uma perspectiva 
sul-africana (Sun Media, 2013).  
 
PERITOS 
 
O Dr. Kirklin Bateman é Catedrático do Departamento de Estudos sobre Guerras e 
Conflitos (Department of War and Conflict Studies - WACS), Escola de Assuntos de 
Segurança Internacional (College of International Security Affairs - CISA) da Universidade 
de Defesa Nacional (National Defense University - NDU), em Washington, D.C. 
Anteriormente, como Vice-Reitor de Elaboração de Currículo, foi nomeado oficial de 
infantaria na Universidade do Kansas, pelo Corpo de Formação de Oficiais da Reserva do 
Exército dos EUA, e prestou serviço por todo o Sudoeste Asiático e Estados Unidos em 
unidades de infantaria mecanizada e de assaltos aeromóveis. Especializou-se como 
estrategista e levou a cabo missões com o Estado-Maior Conjunto, o Estado-Maior do 
Exército e o Comando Cibernético do Exército. Foi o principal autor da Avaliação de Risco 
da Estratégia Militar Nacional do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas 
(CJCS, em inglês), de 2004 e 2005, e da equipa de redação da Estratégia Militar Nacional de 
2004 e da Estratégia de Defesa Nacional de 2005. Também foi o principal autor das 
Directrizes de Planeamento Estratégico do Exército, de 2007. Além da CISA, também 
exerceu funções no corpo docente do Curso Avançado para Oficiais da Infantaria do 
Exército dos EUA e da Escola de Guerra Anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, e 
possui dez anos de experiência leccionando Educação Militar Profissional e Educação 
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Militar Profissional Conjunta nos âmbitos táctico, operacional e estratégico de guerra. 
Reformou-se como coronel em 2013, após vinte e cinco anos de serviço como oficial de 
carreira. 
 
O Coronel Steward Changala é o actual comandante do Centro de Formação para as 
Missões de Paz do Exército da República de Zâmbia. O Coronel Steward obteve o seu 
mestrado em Estudos de Defesa e Segurança da Universidade de Zâmbia. 
 
O Dr. Philip Jacobs exerceu funções no Departamento de Justiça e Desenvolvimento 
Constitucional durante quase vinte anos e, durante vinte e dois anos, no Serviço de Polícia 
da África do Sul, tendo sido responsável pela assessoria jurídica operacional às respectivas 
divisões operacionais do Serviço de Polícia da África do Sul. Reformou-se em Setembro de 
2017 como Major General e foi-lhe conferida a patente honorária de Tenente-General. 
Colaborou na redacção de inúmeros artigos legislativos relacionados com a segurança, 
promovidos pelo Ministro da Polícia, e também apoiou os processos de redação de vários 
acordos e memorandos internacionais de entendimento para a cooperação policial e a 
actuação das forças policiais na manutenção da paz. Publicou artigos a respeito da legislação 
sobre mercenários, da cooperação em informações estratégicas, pirataria marítima e 
respectiva persecução penal. Atualmente, é designado em contrato como especialista em 
legislação da Secretaria Civil de Polícia, que assessora o Ministro de Polícia sobre a 
legislação pela qual é responsável. Possui doutoramentos em Direito Público e Filosofia pela 
Universidade de Pretória. 
 
O Sr. Idriss M. Lallali é vice-director e, ao mesmo tempo, chefe da Unidade de Alerta e 
Prevenção do Centro Africano de Estudos e Investigação sobre o Terrorismo (ACSRT, na 
sigla em inglês). O Sr. Lallali chefia igualmente uma equipa de especialistas que avaliam a 
capacidade de contraterrorismo dos Estados Membros da União Africana (UA). É também 
chefe de redacção do periódico African Journal for the Prevention and Combating of 
Terrorism e do Relatório de Análise da UA sobre a Situação do Terrorismo em África. É 
fundador do Aymen Security Group (ASG) “Consulting & Formation”, a primeira empresa 
privada de consultoria e formação em segurança da Argélia. O Sr. Lallali possui um diploma 
de pós-graduação em Gestão de Segurança Empresarial da Universidade de Cranfield 
(Royal Military College of Science/RMCS), no Reino Unido; um MBA em Negócios 
Internacionais, do Regent's College, em Londres; um Mestrado em Gestão de Segurança da 
Universidade de Webster, nos Estados Unidos; e um bacharelato em Finanças da 
Universidade de Argel. 
 
O Rev. Ray Yaw Lartey é oficial principal e instrutor da Autoridade de Receita do Gana 
(Divisão Aduaneira) - Equipe de Combate ao Terrorismo. Ele também é atualmente um 
Representante Alfandegário de Gana no Grupo de Segurança Marítima sob os auspícios da 
Iniciativa de Governança de Segurança. Ele tem diploma em Porto e Envio da Academia 
Marítima Regional em Acra. 



7 

 

 
O Dr. Tim Murithi é chefe do Programa de Justiça e Consolidação da Paz do Instituto para 
a Justiça e a Reconciliação, na Cidade do Cabo, África do Sul. É também professor 
extraordinário  de Estudos Africanos do Centro de Estudos Africanos da Universidade do 
Estado Livre, na África do Sul. Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de 
consolidação da paz, governação, justiça internacional e segurança em África. Ele ocupou 
cargos no Departamento de Estudos sobre a Paz, na Universidade de Bradford, no Reino 
Unido; no Instituto para Estudos sobre Segurança, em Adis Abeba; e no Instituto das Nações 
Unidas para Formação e Pesquisa (UNITAR, sigla em inglês), em Genebra, na Suíça. Foi 
ainda consultor para a União Africana e para o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Ele é autor de: The Ethics of Peacebuilding (A ética da 
construção da paz) (Edinburgh University Press, 2009); A União Africana: Pan-Africanismo, 
Construção da Paz e Desenvolvimento (Ashgate, 2005) e editou: Manual de Routledge das 
Relações Internacionais de África (Routledge, 2014); A Política de Justiça Transicional na 
Região dos Grandes Lagos da África (Jacana, 2016); e co-editado: A União Africana: 
Autocracia, Diplomacia e Construção da Paz (I.B. Tauris, 2018); Zimbábue em transição: 
uma visão de dentro (Jacana, 2011). 
 
O Dr. Carlos Alexandre Reis é o Conselheiro de Segurança Nacional do Gabinete do 
Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, sediado na Cidade da Praia, em Cabo 
Verde. Ele completou a sua licenciatura em Direito na Universidade Clássica de Lisboa – 
Faculdade de Direito de Lisboa e completou a sua formação para a Magistratura Judicial no 
Centro de Estudos Judiciários de Portugal. Fala inglês, francês e espanhol além de 
português. O Dr. Reis tem servido Cabo Verde em várias posições, a mais recente das quais 
foi como Director Nacional da Polícia Judiciária. 
 
O Dr. Jason Warner é professor adjunto no Departamento de Ciências Políticas e professor 
adjunto do Centro de Combate ao Terrorismo, onde dirige o perfil de investigação da África. 
É especializado em relações internacionais e política estrangeira da África; Segurança e 
assuntos militares em África, especificamente terrorismo e atentados-suicida em África; e 
organizações internacionais africanas, particularmente a União Africana. O Dr. Warner é 
doutorado em Estudos Africanos pela Universidade de Harvard; obteve um Mestrado em 
Governação da Universidade de Harvard; um Mestrado em Estudos Africanos da 
Universidade de Yale; e uma Licenciatura com classificação máxima em Estudos 
Internacionais da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. O Dr. Warner é editor, 
juntamente com Timothy Shaw, do seu próximo livro “African Foreign Policies in 
International Institutions” - Politicas Estrangeiras Africanas nas Instituições Internacionais 
(Palgrave-Macmillan, 2018) e tem trabalhos publicados em várias publicações académicas, 
tais como “Foreign Policy Analysis” – Análise de Política Estrangeira, “African Security” – 
Segurança Africana, “Small Wars and Insurgencies” – Pequenas Guerras e Insurreições, “The 
Journal of Modern African Studies” – Revista de Estudos Modernos Africanos, “The Journal of 
Human Security” – Revista de Segurança Humana, e  “CTC Sentinel” – Centro Sentinel de 
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Combate ao Terrorismo, entre outros. É co-autor de dois relatórios CTC sobre o perfil 
demográfico e operacional dos bombistas suicidas de Boko Haram e Al Shabaab.  
 
O Sr. António Varela é director-geral do serviço Nacional de Informações Estratégicas de 
Cabo Verde e professor de Introdução ao Direito, com uma ampla variedade de interesses 
nas áreas de prevenção de lavagem de dinheiro, estupefacientes ilegais e contrabando de 
armas. O Sr. Varela tirou o curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 
Brasil, e obteve um mestrado em Segurança Pública na Universidade Federal do Pará, no 
Brasil. Participou e atuou como palestrante em aproximadamente trinta conferências e 
programas de formação, e é ex-director de administração-geral do Banco Central de Cabo 
Verde. Além disso, foi sub-director de programas da Associação Internacional de Fomento 
(AIF),  jurista do Banco Central de Cabo Verde e do Instituto Nacional de Estatística, e 
coordenador da Unidade de Informações Financeiras de Cabo Verde. O Sr. Varela fala 
português como língua materna e possui bons conhecimentos  de francês e inglês. 
 
O Professor Francois Vreÿ é professor emérito em Ciências Militares, Universidade de 
Stellenbosch. Ele completou seu doutorado no Instituto de Estudos Futuros da 
Universidade de Stellenbosch Business School com tese sobre futuros militares alternativos 
emergentes. Ele lecionou na Faculdade de Ciências Militares da Universidade de 
Stellenbosch por 22 anos e agora atua como Coordenador de Pesquisa do Instituto de 
Segurança para Governança e Liderança na África (SIGLA), da Universidade de 
Stellenbosch. O Professor Vreÿ é um pesquisador de qualificação C1 da Fundação Nacional 
de Pesquisa da África do Sul e um ex-editor do credenciado jornal acadêmico Scientia 
Militaria: South African Journal of Military Studies (Jornal Sul-africano de Estudos 
Militares).  
 
Ele também é o associado sul-africano de uma parceria com o corpo docente do Royal 
Danish Defense College sobre cultura estratégica e África - uma parceria que culminou em 
cinco conferências internacionais desde 2009 sobre assuntos militares africanos e três livros 
- os mais recentes sendo Towards Good Order at Sea: African Experiences (Rumo à boa 
ordem no mar: experiências africanas) (2015) e Força Africana de Alerta: Quo Vadis? (2017). 
Os seus campos de pesquisa incluem guerras futuras e o emergente cenário de segurança 
marítima da África e, em particular, a governança de segurança marítima ao largo da costa 
da África. Ele também leciona nos cursos para militares da Força de Defesa Nacional da 
África do Sul e do Colégio Real de Defesa dinamarquês, é professor convidado da 
Universidade da Namíbia (UNAMIB) e atua como supervisor, co-supervisor e examinador 
de candidatos de mestrado e doutorado na faculdade, bem como externamente. Seu cargo 
atual envolve a construção de parcerias internacionais de pesquisa para a SIGLA na 
Universidade de Stellenbosch sobre liderança, governança de segurança terrestre e marítima 
e segurança ci 
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O Sr. George Mukundi Wachira é director executivo do Maendeleo Group, onde comanda 
o apoio técnico e a consultoria estratégica em relação às questões de governação 
democrática, constitucionalismo, estado de direito, direitos humanos, desenvolvimento 
sustentável, a paz e a segurança em África — particularmente a redação de instrumentos 
jurídicos e de tratados. Anteriormente, foi chefe do Secretariado da Arquitetura de 
Governação Africana (AGA) para a União Africana. 
 
O Sr. William Wechsler é investigador principal de segurança nacional e contraterrorismo 
no Instituto do Médio Oriente. O cargo mais recente do Sr  Wechsler no governo foi o de 
subsecretário adjunto de Defesa para operações especiais e combate ao terrorismo, onde o 
seu trabalho se concentrou prioritariamente no contraterrorismo, na contra-insurreição e nas 
operações de informação. No Departamento de Defesa dos EUA, o Sr. Wechsler foi 
conselheiro de vários secretários numa ampla variedade de ações departamentais 
relacionadas com operações especiais e operações militares irregulares. Nesse cargo, prestou 
também assistência na supervisão civil de responsabilidades análogas às do serviço militar 
do Comando de Operações Especiais dos EUA. Antes disso, desempenhou o cargo de 
subsecretário adjunto de Defesa para o combate ao narcotráfico e as ameaças globais, onde 
as suas principais áreas de foco incluíam a institucionalização da doutrina e das estruturas 
financeiras de combate a ameaças do departamento. Durante o governo Clinton, o Sr. 
Wechsler actuou como conselheiro especial do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, 
tendo ajudado a estabelecer o regime jurídico e os processos de políticas públicas que os 
Estados Unidos agora usam para impor sanções internacionais e combater a lavagem de 
dinheiro. Antes disso, foi director do sector de Ameaças Transnacionais da equipa do 
Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e assessor especial do Chefe do Estado-
Maior General das Forças Armadas, do Pentágono. Obteve o seu bacharelato da 
Universidade de Cornell, nos EUA, e o seu mestrado da School of International and Public 
Affairs (Escola de Assuntos Internacionais e Públicos) da Columbia University, nos EUA. 


