
 
 

 

 

 
 

Fazer o Ponto da Situação das Operações de Paz em África 

Dr. Cedric de Coning é Professor de Investigação do Grupo de Investigação sobre Paz, 
Conflito e Desenvolvimento no Instituto Norueguês de Assuntos Internacionais (NUPI). 
É responsável adjunto do Centro NUPI sobre as Nações Unidas e Governação Global 
coordena a Rede de Eficácia das Operações de Paz (EPON).  O Dr. Coning tem 30 anos 
de experiência em investigação, aconselhamento político, formação e educação nas 
áreas de resolução de conflitos, manutenção da paz, construção da paz e estudos de paz 
e conflitos. Ao longo da sua carreira, foi autor de numerosos livros sobre a manutenção 
da paz em África, foi co-editor de The Future of African Peace Operations e contribui 
regularmente para as principais revistas de temas internacionais. É doutorado em Ética 
Aplicada pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Stellenbosch e tem um 
mestrado (cum laude) em Gestão de Conflitos e Estudos de Paz pela Universidade de 
KwaZulu-Natal.  

 

General (ref.) Martin Luther Agwai tem uma longa e distinta carreira militar dedicada 
à promoção da paz e segurança em África. Desde a sua entrada em funções em 1972 e 
antes de se reformar em Dezembro de 2009, ocupou vários cargos de pessoal e comando 
tanto na Nigéria como no estrangeiro, culminando na sua promoção a general de quatro 
estrelas e nomeação como Chefe do Estado-Maior da Defesa em Junho de 2006. Foi 
Comandante Adjunto da Missão das Nações Unidas na Serra Leoa e Conselheiro Militar 
Adjunto no Quartel-General das Nações Unidas em Nova Iorque e Chefe do Estado-
Maior do Exército do Exército Nigeriano. O Gen. Agwai foi também o último 
Comandante da Força da Missão da União Africana no Sudão e o primeiro Comandante 
da Força da União Africana/Operação Híbrida das Nações Unidas no Darfur. O 
General Agwai é licenciado pela Universidade Nacional de Defesa, Washington, D.C. 
Em 2003, ganhou o prestigioso prémio Comandante da Ordem da República Federal e 
foi galardoado com o Prémio Visionário 2010 pelo Centro África de Estudos 
Estratégicos pelas suas realizações profissionais na promoção da paz e segurança em 
África. É actualmente o Pró-Chanceler da Universidade Karu de Bingham no Estado de 
Nassarawa, Nigéria. 

 



 
 
 
Dra. Linda Darkwa é Investigadora Principal no Centro Legon para Assuntos 
Internacionais e Diplomacia na Universidade de Gana e o Coordenador do Secretariado 
do programa de treinamento para a paz em Addis Abeba, Etiópia. 

É autora de numerosas publicações sobre o tema da paz e da segurança, com especial 
incidência na institucionalização de processos de reforço da paz e da segurança através 
das instituições multilaterais de África. Os seus amplos interesses de investigação 
incluem um enfoque nos paradigmas de segurança global, processos de governação 
regional e local, direitos humanos e na ligação entre desenvolvimento e segurança.  

  


