CENTRO ÁFRICA
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA O COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO TRANSNACIONAL
BIOGRAFIAS
Webinar 2: Desenvolvimento Profissional para Combate ao Crime Organizado
Transnacional
Membros do painel
Sr. Serigne Assane Dramé é um juiz senegalês. Ocupou sucessivamente as funções de
juiz-presidente, juiz de instrução, presidente de tribunal, conselheiro no Tribunal da
Relação e presidente do Câmara de Acusação do Tribunal da Relação de São Luís. Foi
secretário-geral da Instituição Nacional dos Direitos Humanos do Senegal, o Comité
Senegalês dos Direitos Humanos, antes de ir para o Gabinete das Nações Unidas para a
Droga e Criminalidade (GDC) como conselheiro para a reforma legislativa no âmbito do
projeto de apoio à implementação do Plano de Ação Regional da CEDEAO contra o tráfico
de droga, o consumo de droga e a criminalidade organizada que a ela está ligada. Ajudou
vários estados a realizar avaliações dos quadros legislativos e institucionais de luta contra
o tráfico de droga e a criminalidade organizada. Acompanhou e conduziu os processos de
reformas legislativas e também a elaboração e validação dos respetivos planos nacionais
integrados de luta contra o tráfico de droga e a criminalidade transnacional organizada de
diferentes países da África Ocidental.
Foi membro de vários órgãos consultivos, membro da Comissão Nacional de Governação
do Senegal e dirigiu associações de direitos humanos. Foi membro do Comité Técnico de
revisão dos textos discriminatórios contra as mulheres e Coordenador do Observatório
Nacional para o Respeito dos Direitos Humanos no Setor das Indústrias Extrativas.
M. Dramé é especialista consultor em recursos minerais e direito humanos. A esse título, é
coautor do livro “Exploitation minière et droits de l’homme au Sénégal”. É igualmente
autor de “Étude comparative entre la Directive minière de la CEDEAO et les codes miniers
des pays de l’Afrique de l’Ouest révisés depuis 2009” da OXFAM. É consultor sénior para
o programa mundial de luta contra a criminalidade ligada às espécies protegidas e aos
recursos naturais da GDC. É responsável de ensino nas universidades de Assane Seck de
Ziguinchor, do ISDD (Instituto Superior de Direito de Dakar) da Universidade Católica da
África Ocidental (UCAO). Além disso, é Responsável pelo Núcleo contra o terrorismo,
criminalidade transnacional organizada e problemáticas migratórias do Centro de

Investigação do Timbuktu Institute. Possui um excelente conhecimento do sistema
judiciário africano e tem uma forte experiência em consultoria e formação de adultos.
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.
Moderador
O Dr. Luka Biong Deng Kuol 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. 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 (Peace
Research Institute Oslo) e sócio do Instituto de Rift Valley (Rift Valley Institute). É também
Embaixador dos Alunos do Sudão do Sul (South Sudan Alumni Ambassador) no Instituto de
Estudos de Desenvolvimento (Institute of Development Studies), sediado no Reino Unido.
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Antes de se juntar ao Centro África (Africa Center), o Dr. Kuol serviu como diretor do Centro de
Estudos de Paz e Desenvolvimento (Centre for Peace and Development Studies) 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 (Carr
Center for Human Rights Policy) na Faculdade Kennedy da Universidade de Harvard e sócio
visitante no Instituto de Estudos de Desenvolvimento (Institute of Development Studies) 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 (Faculty of
Economics and Social Studies) 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 (Institute of Development Studies) da Universidade de Sussex.

3

