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Membros do painel 
 
A Sr.ᵃ Laura Adal é Analista Sénior na Iniciativa Global contra o Crime Organizado 
Transnacional. Enquanto fornece pesquisa para uma série de projectos de Iniciativas 
Globais, analisando uma grande variedade de fluxos de crime organizado em todo o 
mundo, o seu foco actual relaciona-se com o crime organizado no Médio Oriente, e o nexo 
entre o crime organizado e o conflito. Laura também lidera o desenvolvimento do Índice 
do Crime Organizado, avaliando o âmbito e a dimensão do crime organizado, e a 
capacidade de resposta dos países. Antes de se juntar à Iniciativa Global, Laura trabalhou 
com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e a Criminalidade, Subdivisão de 
Prevenção do Terrorismo, onde se dedicou à investigação relacionada com o terrorismo e o 
extremismo violento, e prestou assistência técnica-legal no âmbito da luta contra o 
terrorismo aos Estados Membros. Laura trabalhou anteriormente com a STATT, um 
escritório de consultoria global, onde se centrou nos direitos humanos e na reforma 
prisional, bem como nos fluxos migratórios. Laura é uma advogada licenciada, com um 
Doutoramento em Direito do South Texas College of Law e uma Licenciatura em Estudos 
Internacionais da Universidade de St. Thomas. 
 
O Sr. Martin Ewi é Coordenador Técnico do Projecto ENACT (Enhancing Africa's 
Response to Transnational Organized Crime - Melhorar a Resposta de África ao Crime 
Organizado Transnacional) no Instituto de Estudos de Segurança (ISS) em Pretória, África 
do Sul. Nesta qualidade, conduz investigação e análise; coordena e gere os cinco 
observatórios regionais do crime organizado em África; monitoriza as tendências, emite 
recomendações, e fornece formação e assistência técnica. Anteriormente, serviu como 
investigadora principal em matéria de terrorismo, contra-terrorismo, radicalização e 
extremismo violento em África no ISS. Antes de se juntar ao ISS em 2010, Martin também 
serviu como Oficial de Assuntos Políticos na Organização para a Proibição de Armas 
Químicas em Haia e como oficial responsável pela unidade de segurança estratégica da 
União Africana e pela análise anti-terrorista. 
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Moderador 
 

A Dra. Catherine Lena Kelly é professora adjunta responsável pela supervisão da pasta do 
Centro África de Estudos Estratégicos sobre justiça, estado de direito e governação, e pela 
integração destas considerações nos programas académicos, investigação e aproximação. O 
seu trabalho concentra-se na segurança do cidadão, políticas partidárias e democratização, 
assim como no estado de direito e estabilização. 
 
Antes de entrar para o Centro África, a Dra. Kelly foi consultora da Iniciativa do Estado de 
Direito da American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA) e colaborou com 
várias equipas no Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 
Mali, Mauritânia e Somalilândia. Na sua qualidade de bolsista de pós-doutoramento na 
Universidade de Washington, em St. Louis, formulou e ministrou cursos sobre a África 
contemporânea e a democracia, e no Instituto de Serviço Exterior do Departamento do 
Estado, a Dr. Kelly ministrou o curso sobre a África Ocidental e co-ministrou os módulos de 
governação e de religião no curso de Estudos de Área. Foi distinguida com várias bolsas e 
subvenções, nomeadamente uma bolsa do Mellon/American Council of Learned Societies 
Public Fellowship, uma subvenção da Associação de Investigação da África Ocidental, e 
duas bolsas de Língua Estrangeira e Estudos de Área do Departamento de Educação dos 
EUA para a língua wolof. O seu trabalho foi publicado extensivamente em revistas políticas 
e académicas. 
 
A Dra. Kelly é titular de um doutoramento e de um mestrado em administração pública da 
Universidade de Harvard, um certificado de pós graduação em política internacional 
(Europa, resolução de conflitos e consolidação da paz) da Universidade Livre de Bruxelas, 
e um bacharelato em artes (B.A.) com distinção académica (summa cum laude) da 
Universidade de Washington, em St. Louis. 
 
 


