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Membros do painel 
 
Brice Severin Pongui é advogado na Ordem dos Advogados de Brazzaville e Provedor de 
Justiça no Centro de Mediação e Arbitragem do Congo (República do Congo), bem como 
consultor do Programa Internacional do Serviço Florestal dos EUA na República do Congo, 
num projeto de combate ao abate ilegal de árvores na República do Congo, Camarões e 
Gabão. É advogado (consultor e representante) e consultor e formador em muitas áreas do 
direito desde 2009, incluindo direito ambiental, direito marinho, direito contratual, direito 
administrativo, direito de propriedade intelectual, direito fundiário, direito fundiário e de 
planeamento, direito penal, direito imobiliário, viabilidade jurídica de projetos de 
investimento. É também o presidente honorário do Green Brain Institute 2063, uma ONG 
que trabalha para ajudar a implementar a Agenda 2063 da União Africana.  
O Sr. Pongui tem um Mestrado em Ambiente e Território na área do Direito Ambiental, 
Economia e Gestão, Direito Internacional e Especialidade Comparativa Ambiental da 
Universidade de Limoges de 2007. É também licenciado pela Universidade Pública do 
Congo e pela Escola Nacional de Administração e Judiciária (ENAM). 
Desde 2009, tem sido consultor em leis e políticas ambientais e de desenvolvimento 
sustentável. Trabalhou como consultor ou perito associado em várias missões jurídicas, de 
comunicação, formação e planeamento estratégico para várias organizações do sistema das 
Nações Unidas, Governo, setor privado, organizações não governamentais, centros de 
investigação, instituições de formação, gabinetes de design, incluindo os especializados em 
avaliações ambientais. 
É também membro da Comissão de Direito Ambiental da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN), da Sociedade Francesa de Direito Ambiental e da Rede 
de Advogados Africanos Francófonos de Direito Ambiental. 
 
Francis Rwego é Representante Especial da INTERPOL junto da UA. Foi também 
anteriormente Diretor do Gabinete Regional da INTERPOL para a África Oriental e é um 
cidadão do Uganda. Antes disso, teve uma carreira distinta como agente policial no 
Uganda, alcançando a patente de Inspetor-Geral Adjunto da Polícia. Tem um Mestrado do 
Instituto de Estudos de Paz e Segurança em Addis Abeba, Etiópia, onde escreveu uma 
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Tese de Mestrado sobre "Avaliação de Estruturas Jurídicas e Adhoc na Investigação de 
Crimes Organizados Transfronteiriços: O Caso dos bombardeamentos de Julho de 2010 em 
Kampala". 

 
Moderador 

 
A Dra. Catherine Lena Kelly é professora associado 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, Marrocos, República do Congo e Ruanda. 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 Fulbright, 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. 
 


