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SEMINÁRIO de LÍDERES de ALTO NÍVEL de CUTLASS EXPRESS  

4 a 6 de fevereiro de 2019 
Maputo, Moçambique 

 
BIOGRAFIAS 

 
LIDERANÇA 
 

O Dr. Raymond Gilpin, como o decano de assuntos académicos do Centro África, lidera todos 

os assuntos académicos e orienta a elaboração, desenvolvimento e implementação dos programas 

do Centro. Os seus interesses em pesquisa incluem os desafios de segurança de África, a 

interseção entre os setores de energia e segurança, a gestão de recursos e dinâmicas de conflitos, 

a gestão financeira no setor da segurança em África, as parcerias público-privadas e a paz. O Dr. 

Gilpin é um blogueiro assíduo e principal analista dos mais diversos meios de comunicação, 

comentando sobre assuntos africanos, políticas compartilhadas por EUA e África, energia e 

segurança, e dimensões económicas da paz. Antes de ingressar no Centro África, ele foi diretor 

do Centro de Economias Sustentáveis no Instituto de Paz dos Estados Unidos (USIP, na sigla em 

inglês), onde também presidiu a força-tarefa para o comércio e a paz, gerenciou a Rede 

Internacional para Economia e Conflito, e foi professor de diversos cursos de economia e de 

conflitos oferecidos pela Academia USIP.  

 

O Dr. Ian Ralby é professor adjunto de direito marítimo e segurança no Centro África de Estudos 

Estratégicos, e consultor para as Nações Unidas e a OTAN, especializado em assuntos de 

segurança; é também um membro sénior não residente do Conselho do Atlântico e CEO de sua 

própria empresa de consultoria, a I.R. Consilium. Sua vasta experiência inclui direito 

internacional e marítimo, relações internacionais e questões de segurança transnacional. Mais 

especificamente, o Dr. Ralby é um reconhecido especialista na aplicação das leis marítimas; no 

combate ao crime organizado transnacional; em assuntos relacionados à regulamentação, 

governação e fiscalização de empresas privadas de segurança, terrestres e marítimas; e no 

problema mundial de roubo de petróleo em dutos a jusante. Seu trabalho consiste em assessorar 

e ajudar governos e organizações a desenvolver e implantar políticas juridicamente 

fundamentadas, muitas vezes relacionadas a questões de segurança e estabilidade.   

 

FACILITADORES (em ordem alfabética por apelido)
 
O Vice-Almirante (ref.) Mohamed Sane é ex-chefe do Estado-Maior da Marinha do Senegal e 

oficial de carreira da Marinha, ocupando vários cargos de alto nível. Seu cargo mais recente foi 
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o de chefe-adjunto do Estado-Maior da Defesa do Senegal. Com formação académica nos 

Estados Unidos e na França, o capitão da marinha Sane participou de várias missões das Nações 

Unidas. Em 2011, obteve um mestrado do National War College (Faculdade Nacional de 

Guerra) e, em 2013, entrou no Hall da Fama da NDU (National Defense University – 

Universidade Nacional de Defesa). 

 

O tenente-general (ref.) Jackson Ndungu Waweru foi nomeado para o cargo de presidente do 

conselho da Autoridade Nacional de Transporte e Segurança em outubro de 2016. Antes de ser 

nomeado presidente do conselho, o tenente-general Waweru serviu nas Forças de Defesa do 

Quênia (KDF, na sigla em inglês) durante 39 anos. Nas KDF, ocupou vários cargos, entre eles, os 

de Comandante de Base, Vice-Comandante da Força Aérea do Quênia, Comandante da 

Faculdade do Estado-Maior da Defesa e Comandante da Faculdade de Defesa Nacional. 

Ministrou vários cursos de capacitação, incluindo treinamento em voo na Índia, Flying 

Supervisors Course (Curso de Supervisores de Voo) no Reino Unido e treinamento de 

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica nos EUA. Ele é formado pela Faculdade de Defesa 

Nacional do Quênia e possui um mestrado em estudos de segurança internacional da 

Universidade de Leicester, no Reino Unido. 

 

MEMBROS DO PAINEL (em ordem alfabética por apelido) 
 

O Dr. Kamal-Deen Ali (capitão reformado da Marinha de Gana) é diretor executivo do Centro 

de Direito e Segurança Marítimos da África. Anteriormente, foi diretor de assuntos jurídicos da 

Marinha de Gana e diretor de pesquisa da Escola de Comando e Estado-Maior das Forças 

Armadas de Gana. Ele possui um doutorado em direito, um mestrado em direito e um 

mestrado em relações internacionais, complementados por uma vasta experiência acadêmica e 

profissional em segurança marítima e governação dos oceanos. Com cerca de 20 anos de 

experiência jurídica, desde 2003, está envolvido com o fortalecimento de capacidades do Direito 

do Mar e com o desenvolvimento de políticas de segurança marítima nos níveis nacional, 

regional e global. O Dr. Ali participou de diversas iniciativas globais, seguidamente oferecendo 

seu vasto conhecimento especializado para apoiar e contribuir com as atividades de parceiros 

internacionais na sub-região, incluindo o International Criminal Court (ICC – Tribunal Penal 

Internacional), o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNOCD), o Secretariado 

da Convenção de Abidjan e a Organização Marítima Internacional (OMI).    

 

O Sr. Cristian Santos assumiu, em setembro de 2018, as funções de dirigente de programas da 

equipa do Corno de África para o Programa de Combate a Crimes Marítimos (GMCP, na sigla 

em inglês) do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNOCD). Atualmente, está 

envolvido no desenvolvimento de um abrangente programa de treinamento marítimo 

destinado a aprimorar as capacidades das unidades de aplicação das leis marítimas em todas as 

regiões onde o GMCP opera. O Sr. Santos tem atuado como principal representante do GMCP 

na Guarda Costeira da Somalilândia e na Unidade da Polícia Marítima do Porto de Bosaso, em 
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Puntlândia, junto às quais foi encarregado de gerenciar uma equipa integrada de mentores que 

presta apoio nas áreas de aplicação das leis marítimas, engenharia marítima e comunicações 

marítimas, como parte da estratégia de apoio tríplice do GMCP. 

Entre outubro de 2007 e agosto de 2017, o Sr. Santos atuou como funcionário civil do governo 

dos EUA destacado para a Força-Tarefa Conjunta Interagência do Sul (JIATF-S, na sigla em 

inglês) e, no desempenho desse cargo, também atuou como chefe da Equipa de Análise Tática 

da Embaixada dos EUA em Brasília, Brasil, entre setembro de 2013 e agosto de 2017. Ele obteve 

um mestrado em relações internacionais e diplomacia pela Schiller International University, um 

mestrado em administração de empresas pela Nova Southeastern University e um grau de 

licenciatura em direito penal pela Faculdade Comunitária da Força Aérea. Nascido em Cuenca, 

no Equador, com residência em Miami, Flórida, Cristian é falante nativo de espanhol, fluente 

em português e fala francês em nível básico.      

 

O Sr. Chris Trelawny ingressou na Organização Marítima Internacional (OMI) em março de 

2003 como especialista em segurança marítima. Em dezembro de 2011, foi nomeado vice-diretor 

sénior e, em novembro de 2014, foi promovido a assessor especial do Secretário-Geral de 

Segurança Marítima e Facilitação.  Chris é responsável por assessorar e coordenar entre 

governos membros da OMI, organizações internacionais e organizações não-governamentais 

com respeito a assuntos de facilitação do transporte marítimo global, segurança marítima, 

pirataria e questões a essas conectadas, incluindo o contrabando de migrantes por via marítima. 

Os seus mais recentes projetos incluem o desenvolvimento de projetos multidisciplinares e 

multiagência destinados a encontrar soluções regionais para os desafios com pirataria e 

segurança marítima. Tais desafios incluem o desenvolvimento do Código de Conduta de 

Djibouti (assinado por 20 países), destinado a combater a pirataria e o roubo armado contra 

navios no Golfo de Áden e no Oceano Índico ocidental, e um acordo semelhante para a África 

Ocidental e Central, adotado por 25 países em junho de 2013.  Chris também trabalhou em 

estreita colaboração com a marinha de diversos países a fim de abordar questões relacionadas 

com operações de segurança marítima, cooperação civil-militar e combate à proliferação, 

também trabalhando com outras agências em questões como a de segurança da cadeia de 

suprimentos.  

 

O Dr. Christian Trimua foi nomeado diretor executivo do International Criminal Court (ICC – 

Tribunal Penal Internacional) em 22 de fevereiro de 2017. O Dr. Trimua possui um doutorado 

em direito pela Universidade de Poitiers da França, e um Certificado de Competência para a 

profissão de advogado da Escola de Advogados de Poitiers, também na França. Depois de 

construir uma carreira como professor e pesquisador na França, ele hoje é professor e 

pesquisador em universidades do Togo. Responsável por uma série de cursos, incluindo cursos 

sobre segurança coletiva e de direito marítimo internacional, ele é membro da Ordem dos 

Advogados do Togo. Como primeiro corregedor geral dos serviços de segurança do Togo e ex-

ministro das Instituições da República Togolesa, o Dr. Christian Trimua assumiu altas funções 

administrativas e políticas em vários países da África Ocidental e Central, especialmente no 
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Togo, na República Centro-Africana e no Chade. Nos níveis nacional, regional e internacional, 

ele também chefiou missões multidimensionais e de alto nível envolvendo segurança, justiça, 

direitos humanos, instituições constitucionais, antiterrorismo, antipirataria e a luta contra o 

Boko Haram. 

 

 

 

 


