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Biografias
Oradores (em ordem alfabética)
A Dra. Yolande Bouka é professora assistente no Departamento de Estudos Políticos da
Queen's University. A sua investigação e ensino centram-se nas temáticas de género,
política e segurança Africanas, violência política e ética de investigação de campo em
sociedades afectadas por conflitos. Tem um doutoramento em Relações Internacionais da
American University. A sua investigação actual é uma análise histórica e política
multilocalizada das combatentes femininas na África Austral. A sua pesquisa anterior,
que é agora um manuscrito de livro, "Na sombra de prisão: o poder, a identidade, e a
justiça de transição em Ruanda pós-genocídio", focou os impactos sociais e políticos da
natureza carregada de poder do programa de justiça transitório Ruandês. A sua
investigação recebeu apoio do Programa Fulbright Scholar e da Associação Americana
de Mulheres Universitárias. Antes de entrar para a Queen's University, foi Professora
Assistente Visitante na Elliott School of International Affairs na George Washington
University e Pós-Doutoranda na Universidade de Denver. Para além do seu trabalho
académico, tem uma vasta experiência com agências de investigação de desenvolvimento
e segurança. Trabalhou e ofereceu apoio à USAID, ao Departamento para o
Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, às Nações Unidas, à União Africana, ao
Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e ao Instituto de Paz dos Estados Unidos.
Entre 2014 e 2016, foi investigadora no Instituto de Estudos de Segurança (ISS) na Divisão
de Prevenção de Conflitos e Análise de Riscos em Nairobi, Quénia, onde liderou a
investigação sobre paz e segurança na Região dos Grandes Lagos Africanos.
Presentemente, participa no Conselho Consultivo de Investigação da Rede RESOLVE,
um consórcio global de investigadores, organizações de investigação, decisores políticos
e profissionais empenhados na investigação empírica e definida localmente sobre os
fatores do extremismo violento e as fontes de resiliência comunitária.
O Tenente-General Birame Diop é Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Senegalesas. Antes desta nomeação, serviu como Conselheiro de Segurança Nacional do
Presidente do Senegal. O General Diop também serviu anteriormente como Chefe de
Estado-Maior e Chefe de Estado-Maior Adjunto da Força Aérea Senegalesa. Como piloto
da Força Aérea Senegalesa, acumulou um total de 7.000 horas de voo. O General Diop
estudou na Royal Air Academy de Marrocos, na University of Southern California, na
Air University of Alabama e no College Inter Armées de Paris. O General Diop é um
académico e um profissional que trabalha há muitos anos com o Centro África de Estudos
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Estratégicos (ACSS), como facilitador e orador num vasto leque de seminários. Foi
bolseiro no National Endowment for Democracy e no Woodrow Wilson Center, onde
realizou investigação sobre a Reforma do Sector de Segurança em África. O General Diop
publicou vários artigos sobre Capacidades Estratégicas de Transporte Aéreo, Reforma do
Sector de Segurança e Relações Militares Civis na África Subsaariana. Ele é um aluno de
doutorado em diplomacia e relações internacionais no Centro de estudos diplomáticos e
estratégicos em Dakar/Senegal.
A Embaixadora Fatima Kyari Mohammed é a Observadora Permanente da União
Africana junto das Nações Unidas. Além das funções de representação, seu mandato
inclui o desenvolvimento e manutenção de relações institucionais construtivas e
produtivas entre a União Africana e as instituições das Nações Unidas, apoiando e
coordenando as atividades do Grupo Africano nas Nações Unidas, bem como garantindo
o monitoramento, implementação e promoção eficazes de Decisões da União Africana
dentro do grupo Africano em negociações multilaterais.
Antes da sua nomeação, foi Conselheira Sénior da Comissão da CEDEAO. A sua carreira
abrange mais de duas décadas e centra-se na paz, segurança, desenvolvimento
socioeconómico, integração regional, desenvolvimento organizacional e gestão de
projectos nos sectores público e privado. Estudou a paz, segurança, desenvolvimento e
transformação de conflitos (Universidade de Innsbruck), gestão responsável e
desenvolvimento económico sustentável (Universidade das Nações Unidas para a Paz,
Costa Rica) e Comunicação Empresarial (Universidade Europeia, Suíça). É também
licenciada em Design Ambiental (ABU, Zaria, Nigéria). Ela também é uma ex-aluna do
ACSS (2005) e foi uma Eisenhower Fellow (2016).
Moderadora
A Dra. Shannon Smith é a professora de práticas e directora de relacionamento do
Centro África de Estudos Estratégicos. Nesta qualidade, ela lidera os esforços deste
Centro em desenvolver a sua rede de antigos alunos e de envolver a comunidade de
política mais ampla focada nos assuntos de segurança Africanos. As suas áreas de
especialização incluem a política EUA-África, a África Oriental, políticas de saúde global
e desenvolvimento e o papel do Congresso em relações externas.
Antes de se juntar ao Centro de Estudos Estratégicos Africanos, a Dra. Smith
desempenhou as funções de vice-secretária adjunta de estado de África, onde ela
supervisionou a política EUA- Oriental (e previamente África do Sul) e liderou os
esforços do Gabinete de África no Sudão e Sul do Sudão, na saúde global e no ambiente.
Ela liderou missões diplomáticas, desenvolveu políticas bilaterais e multilaterais,
dialogou com os principais interlocutores e representou o Departamento de Estado em
vários fóruns nacionais e internacionais, inclusivamente antes do Congresso.
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A Dra. Smith passou vários anos no Capitol Hill, onde desempenhava as funções de
assessora política sénior para a Comissão de Relações Externas do Senado sobre África
para saúde global, manutenção da paz e situações de conflito. Ela também desempenhou
as funções de conselheira de segurança nacional para o porta-voz líder do partido
maioritário do Senado. Como funcionária do Senado, ela liderou legislações bemsucedidas para VIH/SIDA, crimes de guerra e alteração climática global, entre outros
assuntos. Ela licenciou-se summa cum laude na Universidade Texas A&M e obteve o grau
de Doutoramento na Universidade Cornell, onde ela era Bolseira Mellon em
Humanidades.
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