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Membros do painel
O Dr. Peter Biar Ajak é Pesquisador Visitante. Como Pesquisador Visitante, Peter Biar
Ajak apoia os programas académicos dos Líderes Emergentes do Centro de Estudos
Estratégicos de África e proporciona aconselhamento no envolvimento da crescente
geração de líderes africanos no sector da segurança em todas as actividades do Centro.
Também contribui para os programas e investigação académica do Centro sobre o
desenvolvimento da estratégia de segurança nacional e gestão de recursos de segurança, e
aconselha sobre as mega-tendências que moldam o panorama da segurança africana em
2030.
Antes de se associar ao Centro de Estudos Estratégicos de África, o Dr. Ajak serviu como
analista de economia política para a UNICEF, co-director e consultor sénior no Sul do
Sudão para o International Growth Centre, e economista destacado no país para o Banco
Mundial e Coordenador de Políticas e Estratégia no Gabinete do Ministro da Segurança
Nacional no Gabinete do Presidente do Sudão do Sul. Além disso, o Dr. Ajak fundou o
Centro de Análise e Investigação Estratégica em Juba e a South Sudan Wrestling
Entertainment, uma empresa privada que utiliza o desporto indígena de luta livre para
promover a paz e a reconciliação entre as tribos do Sudão do Sul.
Para além de ter sido um ex-aluno do Centro de Estudos Estratégicos de África, o Dr. Ajak
recebeu uma Licenciatura em Economia pela Universidade de LaSalle e um Mestrado em
Administração Pública em Desenvolvimento Internacional pela Escola do Governo John F.
Kennedy da Universidade de Harvard, onde foi também Bolsista de Serviço Público.
Obteve o seu Doutoramento em Política e Estudos Internacionais da Universidade de
Cambridge, Trinity College.
A Sra. Laurence Aïda Ammour é uma sociologista argelina/francesa e analista de questões
de segurança e defesa internacional. Foi anteriormente membro do pessoal da Divisão de
Investigação do Colégio de Defesa da OTAN, em Roma, de 2000 a 2008. As suas áreas de
investigação incluem o crime organizado, ameaças transnacionais, terrorismo, mudança
social e conflitos, contraterrorismo (CVE) e desradicalização, objeto dos seus estudos no

Noroeste de África e na região do Sara-Sahel. Tem vindo a colaborar com o ACSS como
professora adjunta e moderadora do grupo de discussão desde 2011.
As colaborações selecionadas, tanto como oradora como autora, incluem: In-On-Africa
(Johannesburg), IHS Jane's (Londres), Departamento do Estado dos EUA, Centro de Análise
Naval (Alexandria), Trustafrica (Dacar), Instituto Europeu do Mediterrâneo (IEMEDBarcelona), O Instituto Internacional para Estudos de Segurança-Londres (O Equilíbrio das
Forças Armadas), Nordiska Afrikainstitutet (Estocolmo), USARAF (Vicenza, Itália), O
Instituto Francês de Relações Internacionais (Paris) e as Universidades de Valência e Madrid
(Espanha).
As suas recentes publicações incluem: A Morte de Abubakr al-Baghdadi, não é uma boa
notícia para África, CF2R, Paris, Novembro de 2019; A Penetração de Wahhabi em África,
CF2R, Paris, 2018; Argélia sob o Ponto de Vista da Líbia, Limes Review, Milão (Itália), Julho
de 2019; Argélia, Um Potência Emergente nas Iniciativas Regionais de Resolução de
Conflitos, Universidade de Bogotá, Departamento de Estudos Africanos, Colômbia, 2019; e
"A Estratégia Antiterrorista da Argélia: Entre Imperativos de Segurança Interna e a Busca
de Estabilidade Regional", Departamento de Estudos de Conflitos Africanos, Universidade
de Otava, Canadá, 2019.
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
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(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.
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