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O Dr. Anouar Boukhars é professor de contraterrorismo e combate ao extremismo violento no 
Centro África de Estudos Estratégicos. O Dr. Boukhars trabalha estreitamente com governos 
africanos e com líderes do setor de segurança não governamental no desenvolvimento e 
implementação de atividades e programas relacionados com o contraterrorismo e com o 
combate ao extremismo violento. A sua investigação concentra-se na dinâmica da radicalização 
e do extremismo violento em África. 

Antes de ingressar no Centro África de Estudos Estratégicos, o Dr. Boukhars ocupou a posição 
de investigador não residente do Programa do Médio Oriente no Carnegie Endowment for 
International Peace (Fundação Carnegie para a Paz Internacional) e de professor associado de 
relações internacionais no McDaniel College. Atuou em vários conselhos e comités consultivos 
no Sahel e na África do Norte, incluindo na Rede Africana de Consolidação da Paz no Conselho 
de Investigação em Ciências Sociais. De agosto de 2015 a julho de 2017, o Dr. Boukhars prestou 
serviço no Instituto de Estudos de Paz e Segurança em Adis Abeba, Etiópia, como principal 
moderador do seu programa emblemático, o Mestrado Executivo em Gestão de Paz e Segurança 
em África. As suas investigações foram divulgadas em várias publicações proeminentes de 
caráter político e em revistas académicas. Realiza regularmente trabalho de campo em África e 
desempenha frequentemente funções de consultor para a União Africana, Banco Mundial, 
Nações Unidas, Departamento do Estado dos EUA, bem como para governos europeus. 

É titular de um doutoramento em estudos internacionais da Universidade de Old Dominion, em 
Norfolk, Virgínia, um Mestrado em humanidades aplicadas da Universidade de Al Akhaweyn, 
em Ifrane, Marrocos, e um Bacharelato em inglês da Universidade Ibn Tofail, em Kenitra, 
Marrocos. 

 

O Dr. Akinola Olojo é Investigador Sénior no programa da Bacia do Lago Chade em Dakar. 
Juntou-se à ISS em 2018 como investigador sénior no programa Complex Threats in Africa em 
Pretória. Antes disso, foi professor visitante no Institut d'Études Politiques (SciencesPo) em 
França, onde ensinou sobre violência e terrorismo na África Subsaariana. Akinola foi também 
um investigador visitante no Centro Internacional de Contra-Terrorismo (ICCT) em Haia. Tem 
um doutoramento da Université Paris Descartes. 
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A Sra. Romi Sigsworth é uma consultora de investigação com os programas Complex Threats 
in Africa e ENACT no Instituto de Estudos de Segurança. Antes disso, foi especialista em 
género no ISS e investigadora sénior no Programa de Violência de Género no Centro para o 
Estudo da Violência e Reconciliação. Foi também editora das revistas académicas African 
Security Review, Bioethics e Developing World Bioethics. Ela tem um Mestrado em Estudos da 
Mulher da Universidade de Oxford. 

 

MODERADOR 

O Sr. Idriss M. Lallali é Vice-Diretor e Chefe da Unidade de Alerta e de Prevenção, no Centro 
Africano de Estudos e Investigação sobre o Terrorismo (ACSRT), assim como membro da 
equipa multidisciplinar designada pela União Africana (UA) para o lançamento do Centro. As 
suas principais responsabilidades exigem: liderar o projeto e o desenvolvimento do Sistema de 
Alerta Rápido Antiterrorista do Centro; gerir uma equipa de analistas, a qual realiza análises 
políticas, estudos, síntese e inspeções sobre o terrorismo em África. Previamente, prestou 
assistência a consultores nomeados pela UA ao serviço da Lei Modelo Antiterrorista Africana, 
geriu o Banco de Dados da Comunidade de Pontos Focais e liderou o Processo de 
Monitoramento da ratificação dos Instrumentos Africanos e Universais de Combate ao 
Terrorismo. O Sr. Lallali dirige, igualmente, uma equipa de especialistas que avalia a 
capacidade de luta contra o terrorismo dos Estados-Membros da União Africana. 


