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LIDERANÇA 
 
Sra. Kate Almquist Knopf atuou como diretora do Centro África de Estudos Estratégicos, uma 
instituição académica do Departamento da Defesa dos EUA, desde julho de 2014. Estabelecido 
pelo Congresso dos EUA para o estudo das questões de segurança relacionadas com África, o 
Centro atua como um fórum para a investigação bilateral e multilateral, comunicação e troca de 
ideias. Pretende ser uma fonte objetiva de análise estratégica sobre os problemas de segurança 
contemporâneos e futuros para os profissionais do setor da segurança, decisores políticos, 
académicos, meios de comunicação e sociedade civil em África, assim como para os parceiros 
internacionais.  
 
Knopf passou a maior parte da sua carreira concentrada na interseção entre a segurança e o 
desenvolvimento em África. De 2001 a 2009, exerceu vários cargos superiores na Agência dos 
EUA para o Desenvolvimento Internacional, incluindo o de administradora adjunta para África, 
diretora da missão no Sudão, vice-administradora adjunta para África e assistente especial e 
consultora política sénior da administração. 
 
Knopf também foi consultora sénior da Iniciativa de Gestão de Crises, uma organização de 
mediação de conflitos fundada pelo antigo presidente finlandês e laureado com o prémio Nobel, 
Martti Ahtisaari, e decisora política convidada no Centro para o Desenvolvimento Global. Antes 
do serviço federal, foi chefe do gabinete da Massachusetts Turnpike Authority e do Gabinete 
Executivo para Administração e Finanças da Comunidade de Massachusetts. Começou a sua 
carreira na World Vision, uma organização não governamental internacional. 
 
Knopf possui um Mestrado em Relações Públicas centrado em Estudos Africanos e Gestão de 
Conflitos da Paul H. Nitze School of Advanced International Studies da Johns Hopkins 
University em Washington, DC, e uma Licenciatura em Relações Internacionais da Johns Hopkins 
University em Baltimore, MD. 
 

Dr. Raymond Gilpin é decano de assuntos académicos, lidera todas as matérias académicas no 
Centro África de Estudos Estratégicos e coordena a elaboração, o desenvolvimento e a 
implementação dos programas do Centro. Os seus interesses de investigação incluem desafios de 
segurança de África, a interseção entre a energia e a segurança, gestão de recursos e dinâmica de 
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conflitos, gestão financeira no setor da segurança em África e parcerias público-privadas e paz. 
Dr. Gilpin é blogger e comentador regular nos meios de comunicação social sobre assuntos 
africanos, a política entre África e os EUA, energia e segurança e as dimensões económicas da 
paz. 
 
Antes de integrar o Centro de África, foi diretor do Centro para Economias Sustentáveis no 
Instituto da Paz dos EUA, onde também presidiu o grupo de missão em matéria de negócios e 
paz, geriu a Rede Internacional para Economia e Conflito com base na web e lecionou cursos 
sobre economia e conflito na USIP Academy. Dr. Gilpin também atuou como presidente 
académico para economia de defesa no Centro África de Estudos Estratégicos, diretor de 
programas internacionais na Intellibridge Corporation (agora parte do Eurasia Group), 
economista sénior no Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, diretor de investigação no 
Banco Central da Serra Leoa e economista no Banco Mundial. 
 
Dr. Gilpin possui um Doutoramento em Economia do Desenvolvimento da Universidade de 
Cambridge no Reino Unido e um Certificado Executivo em Finanças Internacionais e Mercados 
de Capitais da Universidade de Georgetown. 
 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 
 
Sr. Benjamin D. Crockett é reitor adjunto de assuntos acadêmicos e professor de prática do 
Centro África de Estudos Estratégicos. Nessa capacidade, ele trabalha em parceria com 
intervenientes militares e civis para maximizar a eficácia do programa académico e explorar 
soluções viáveis para os desafios de segurança de África.  Suas áreas de especialização incluem 
cooperação em segurança, assuntos político-militares, estratégia de segurança nacional e 
operações de apoio à paz. 
 
Antes de ingressar no Centro África de Estudos Estratégicos, o Sr. Crockett foi o principal assessor 
do Departamento de Estado dos EUA na Parceria de Resposta Rápida para a Manutenção de Paz 
em África, um programa de capacitação em operações de paz para seis países africanos. 
 
Em 2015, o Sr. Crockett concluiu uma carreira de 27 anos no exército dos EUA, aposentando-se 
como coronel. Ele serviu por mais de 20 anos como especialista regional para assuntos do Oriente 
Médio e de África, aprimorando as estratégias de defesa e a cooperação em segurança dos EUA. 
Seu último posto foi o de diretor regional para a África Oriental e Meridional no Gabinete do 
Secretário da Defesa, direcionando as políticas e relações de defesa dos EUA com 15 países e com 
a União Africana.   
 
A carreira militar do Sr. Crockett também incluiu cargos no Estado-Maior Conjunto e na Agência 
de Inteligência de Defesa. Suas incumbências no exterior incluíram visitas às embaixadas dos 
EUA no Egito, Líbano, Burkina Faso e Sudão, sendo que nos dois últimos atuou como adido de 
defesa. Iniciou seu serviço militar na Coreia do Sul e na Alemanha, além de ter sido destacado 
para as Operações Desert Storm (Tempestade no Deserto) e Iraqi Freedom (Liberdade Iraquiana).   
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O Sr. Crockett possui um mestrado da Universidade de Princeton em estudos sobre o Oriente 
Próximo e um bacharelado em ciências políticas da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Seus 
prémios incluem a Medalha de Honra ao Mérito da Defesa e a Medalha Estrela de Bronze, entre 
outros prémios e condecorações militares. 
 
Dr. Adam B. Elhiraika é o Diretor da Divisão de Macroeconomia e Governança da Comissão 
Econômica das Nações Unidas para África (ECA). Ele supervisiona diretamente o trabalho da 
ECA no planejamento de desenvolvimento; análise de política macroeconômica; governação 
económica e finanças públicas, incluindo investigação e trabalho de advocacia na luta contra os 
fluxos financeiros ilícitos. A Divisão lidera a preparação substantiva das publicações 
emblemáticas da Comissão: o Relatório Económico sobre África; O Relatório sobre a Governança 
Africana; e o Relatório Africano dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes de 
ingressar na ONU, o Sr. Elhiraika atuou como Assistente e Professor Associado de Economia em 
várias universidades (no Reino Unido, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Suazilândia e 
Sudão) e publicou extensivamente em revistas, livros e monografias internacionalmente 
arbitradas. 
 
Dr. Miguel Ferreira da Silva é diretor da Comissão para o Estudo e Estratégia e de Governação 
do Mar, Energia e Ambiente (CEEGMEA). Anteriormente, o Dr. Ferreira foi nomeado adido 
político para a embaixada de Portugal em Washington, D.C. e alto representante de Portugal no 
Centro África de Estudos Estratégicos. Após sua licenciatura em direito pela Universidade de 
Lisboa, concluiu os estudos de pós-graduação em ciências jurídico-políticas, na mesma 
universidade, e em ciências políticas e relações internacionais na Universidade Católica 
Portuguesa. Ele é especialista em segurança, inteligência e antiterrorismo.  
 
Depois de desenvolver uma carreira como assessor jurídico no setor público, nos níveis local e 
nacional, Miguel voltou para a vida académica a fim de ensinar língua e cultura portuguesas na 
Universidade de Nottingham, onde também concluiu seu doutorado em estudos culturais 
(discurso de legitimidade dos tribunais penais internacionais). Enquanto atuava como assessor 
jurídico sênior da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) de Portugal, tornou-se 
também assessor do governo português, especialmente para assuntos relacionados à África. Seus 
principais interesses de pesquisa estão ligados à democracia, ao estado de direito, à liberdade de 
imprensa e às culturas pós-conflito. Miguel é também membro do Consórcio Internacional para 
o Estudo de Culturas Pós-Conflito. Nascido no Porto, Portugal, ele fala fluentemente português, 
inglês e espanhol, além de também falar francês. 
 
Dra. Willene A. Johnson é uma consultora cujo trabalho tem como foco a economia e a 
construção da paz.  Ela promoveu workshops sobre estratégia de segurança e gestão de recursos 
para o Centro África de Estudos Estratégicos.  Também criou e organizou workshops para forças 
de manutenção da paz, e para civis e militares trabalhando nos esforços de reconstrução pós-
conflito. A Dra. Johnson trabalhou extensivamente em África e, entre 2000 e 2001, serviu como 
diretora executiva representando os EUA no Banco Africano de Desenvolvimento. Suas 
contribuições para o desenvolvimento africano continuaram por meio de seu trabalho como 
membro do Comitê das Nações Unidas para Políticas de Desenvolvimento e como presidente do 
Comitê Consultivo para a África Subsaariana do United States Export-Import Bank (Banco de 
Exportação e Importação dos Estados Unidos).  



  

 

Centro África de Estudos Estratégicos  4 
 

 
O trabalho da Dra. Johnson sobre a África beneficia-se de sua experiência global em economia e 
finanças, adquirida ao longo de seus vinte anos no Sistema de Reserva Federal dos Estados 
Unidos, onde suas incumbências incluíam pesquisas e responsabilidades operacionais nos 
mercados financeiro e de câmbio internacionais. Ela é formada em estudos sociais (Radcliffe 
College, Universidade de Harvard) e história africana (St. John’s University), e possui um 
doutorado em economia (Columbia University). 
 
Dr. Abdalla Hamdok foi secretário executivo adjunto da Comissão Económica das Nações 
Unidas para a África (UNECA). Com mais de 30 anos de experiência como economista e analista 
sênior de políticas, enfrentou diversos desafios de desenvolvimento no cenário de políticas 
africanas, principalmente nas áreas de governação, análise institucional, reformas do setor 
público, integração regional e gestão de recursos. 
 
A partir de 2001, o Dr. Hamdok liderou, sucessivamente, os portfólios de atividades da UNECA 
nas áreas de gestão de políticas de desenvolvimento, Nova Parceria para o Desenvolvimento da 
África (NEPAD, na sigla em inglês) e integração regional, e governação e administração pública. 
Por meio de um interlúdio, entre 2003 e 2008, serviu o Internacional IDEA (Instituto Internacional 
para a Democracia e a Assistência Eleitoral) como diretor regional para a África e o Oriente 
Médio. 
 
Anteriormente, ocupou os seguintes cargos: assessor técnico chefe (1995-1997) da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Zimbábue; principal economista de políticas (1997-2001) do 
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), na Costa do Marfim; chefe do Grupo do Setor 
Público e membro do Comitê de Gestão (1993-1995) da Deloitte & Touche Management 
Consultants, em Zimbábue; e alta autoridade (1981-1987) do Ministério das Finanças e 
Planejamento Económico do Sudão. O Dr. Abdalla Hamdok obteve seu mestrado e seu 
doutorado, ambos em economia, na Escola de Estudos Económicos da Universidade de 
Manchester, no Reino Unido, e seu bacharel em ciências económicas (com honras) na 
Universidade de Cartum, no Sudão 

 
Dra. Elizabeth Kariuki é uma profissional de gestão e políticas do setor público, com mais de 
vinte e cinco anos de experiência prestando serviços de consultoria e assessoria em negócios, 
principalmente para organizações do setor público na África Subsaariana. Atualmente, como 
diretora da APRIL (Africa Policy Research Institute Limited – Instituto de Pesquisas sobre 
Políticas em África Limitado), ela presta serviços de consultoria nas áreas de gestão financeira 
pública, políticas tributárias e administração, e gestão do setor público para o Banco Africano de 
Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional e o Banco Mundial, entre outros. Além disso, entre 2013 e 2015, 
Elizabeth atuou como diretora do Conselho de Administração do The Horn Economic and Social 
Policy Institute (Instituto de Política Económica e Social do Corno de África), onde foi responsável 
por supervisionar as políticas, estratégias, operações e finanças da organização. Ela é ex-sócia da 
PwC (Pricewaterhouse Coopers), onde trabalhou por 23 anos. 
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Dr. Luka Biong Deng Kuol é professor praticante de estudos de segurança e supervisiona o 
planeamento curricular e programático do Centro África de Estudos Estratégicos. É especialista 
no desenvolvimento de estratégia de segurança nacional; na relação entre o desenvolvimento e a 
segurança; e em reformas no sector de segurança. Atualmente, realiza pesquisas que se tratam 
das ligações entre a migração, a segurança alimentaria, conflitos, e jovens na África; da conexão 
entre gastos militares, o profissionalismo militar, a segurança humana, o desenvolvimento, e 
conflitos na África; e a devolução do nexo segurança-desenvolvimento ao nível nacional na 
África. 
 
O Dr. Kuol é um sócio internacional do Instituto de Investigação sobre a Paz em Oslo e sócio do 
Instituto de Rift Valley. É também Embaixador dos Alunos do Sudão do Sul no Instituto de 
Estudos de Desenvolvimento, sediado no Reino Unido. 
 
Antes de se juntar ao Centro África, o Dr. Kuol serviu como diretor do Centro de Estudos de Paz 
e Desenvolvimento e professor associado de economia na Faculdade de Estudos Sociais e 
Económicos da Universidade de Juba no Sudão do Sul. Foi docente também na Faculdade de 
Economia e Desenvolvimento Rural da Universidade de Gezira no Sudão. Foi sócio do Centro 
Carr para Política de Direitos Humanos na Faculdade Kennedy da Universidade de Harvard e 
sócio visitante no Instituto de Estudos de Desenvolvimento no Reino Unido. Serviu como 
Ministro de Assuntos Presidenciais para o Governo do Sudão do Sul e como Ministro Nacional 
de Assuntos de Gabinete para a República do Sudão. Ele também trabalhou como economista 
sénior do Banco Mundial no Sudão do Sul. 
 
Obteve a sua licenciatura com honras na Faculdade de Economia e Estudos Sociais da 
Universidade de Khartoum; um mestrado em Economia; um M.B.A. da Universidade Católica de 
Leuven (Belgium); e o seu Ph.D. no Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade 
de Sussex. 
 
Dr. Gary Milante é diretor do Programa de Paz e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa para 
a Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI). Ao longo de sua carreira como pesquisador e assessor 
político, suas pesquisas tiveram como foco a intersecção da segurança com o desenvolvimento 
socioeconómico, incluindo desde os princípios mais fundamentais com base na teoria do conflito 
e cooperação, até a econometria aplicada, análise estatística e modelagem. O Dr. Milante tem se 
esforçado para disponibilizar, a legisladores e profissionais no campo, suas análises dos 
complexos problemas associados ao sequenciamento de reformas institucionais, à elaboração de 
portfólios de desenvolvimento, ao planeamento estratégico e à avaliação de necessidades, com 
um foco especial nas necessidades de estados frágeis e afetados por conflitos. 
 
Sra. Michelle Ndiaye é a diretora do Programa de Paz e Segurança da África em colaboração 
com a Comissão da União Africana no Instituto de Estudos de Paz e Segurança (IPSS) e a chefe 
do Secretariado do Fórum de Tana. Michelle trabalhou em diversos projetos com diversas 
organizações locais e internacionais e traz uma vasta experiência no campo da governança 
democrática e local, recuperação comunitária e pós-conflitos, desenvolvimento sustentável e 
questões ambientais, justiça de transição, comunicação e pesquisa. Ela tem extensa formação e 
experiência política e administrativa em gestão de programas de vários doadores de grande 
escala. Michelle também tem forte experiência em orientação estratégica de liderança e 
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desenvolvimento organizacional, captação de recursos e gestão de relacionamento de doadores e 
conhecimento comprovado em gestão de organizações em um estágio de desenvolvimento de 
transição. Sua formação em ciências políticas e o conhecimento do ambiente político da maior 
parte dos países africanos e as tendências globais lhe deram a oportunidade de trabalhar com o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a União Africana e com agentes 
de desenvolvimento internacional em muitos projetos. Ela publicou vários artigos e trabalhos 
sobre os processos políticos e de democratização e questões de desenvolvimento na África.  
 
Antes de ingressar no IPSS, ela foi diretora executiva do Instituto Mandela para Estudos em 
Desenvolvimento (MINDS). Entre 1999 e 2011, antes de ingressar no MINDS, Michelle chefiou 
várias organizações africanas e internacionais como diretora executiva da Greenpeace África, 
CEO do Instituto Africano para a Cidadania Corporativa (AICC), fundadora e gerente de Projetos 
da África para Pesquisa e Consultoria de Akena e diretora regional da Associação Mundial de 
Emissoras de Rádio Comunitárias. Michelle iniciou sua carreira em 1995 como representante de 
programas do Instituto Africano para a Democracia (IAD), uma organização não governamental 
e um projeto do PNUD com sede em Dakar, no Senegal, que promove a democracia e a 
governança na África e particularmente em 16 países da África Ocidental.  
 
A Sra. Ndiaye se formou em ciências políticas (B.A.) da Universidade de Quebec em Montreal, 
Canadá. Possui mestrado em direito público e pós-graduação em ciências políticas (DEA) da 
Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, no Senegal. Ela é candidata a doutorado na 
Universidade Leipzig, na Alemanha. 
 
Ex.mo Brownie J. Samukai, Jr. serviu como Ministro da Defesa Nacional da República da Libéria 
por 12 anos (entre 2006 e 2018), durante a presidência de S. Ex.ª Ellen Johnson-Sirleaf. Como 
ministro, conduziu os esforços para reconstruir, do nada, as novas forças armadas da Libéria, as 
quais foram profissionalmente treinadas, regimentadas e disciplinadas, tornando-se imputáveis 
e subservientes ao governo civil. Entre 2001 e 2004, o Sr. Samukai serviu como Vice-Ministro da 
Defesa para Operações, época em que formulou estratégias apropriadas para restabelecer o 
controle civil das forças armadas da Libéria e coordenou a assistência militar e de segurança 
contra insurgentes oferecida pelo governo interino para o Grupo de Monitoramento da 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). 
 
Também serviu em pastas de alto nível dentro do governo liberiano, incluindo atuando como 
Vice-Ministro da Administração do Ministério de Estado para Assuntos Presidenciais (1995 – 
1997) e, durante o conflito civil, como diretor (ou IGP – Inspetor Geral de Polícia) da Polícia 
Nacional da Libéria (1994-1995), época em que protagonizou os esforços para restabelecer a 
confiança do público nas agências da lei, iniciou reformas institucionais e estruturais, e reforçou 
o policiamento comunitário e o combate à violência armada. O ministro Samukai é formado 
(1986) pelo Instituto de Idiomas da Defesa dos Estados Unidos, em San Antonio, Texas, e também 
é graduado do Curso Básico de Oficial Quartel-mestre do Exército dos EUA, em Fort Lee, Virgínia 
(Classe 86-10, Prémio de Realização por Excelência). O Ex.mo Samukai foi académico residente do 
programa Fulbright, obtendo um mestrado (1990) em economia aplicada da The American 
University, em Washington, D.C. Ele obteve seu bacharelado em ciências económicas (classe de 
1984) pela Universidade da Libéria e também é formado pelo Instituto de Economia (classe de 
1988) da Universidade do Colorado, em Boulder, Colorado, nos EUA.  


