
 
 

 
 
 

 
 

Dimensões Cibernéticas do Aparelho de Estado em África 
 
 

Dr. Gérard Lewourien Eyoum Eyoum é o presidente e fundador da CYBERIX 
Cyberdefense e um especialista em segurança cibernética e  em inteligência cibernética 
inteligência. Ele fundou recentemente o Centro Africano para Pesquisa Cibernética 
Estratégica (CARCYB), um grupo de reflexão que visa gerar maior interesse de 
formuladores de políticas, líderes da indústria e empresas privadas em questões de 
defesa cibernética. 
 
 
Sr. Kenneth Adu-Amanfoh é membro fundador e director executivo da Africa 
Cybersecurity and Digital Rights Organization (ACDRO), responsável pelos Direitos 
Digitais, Liberdade na Internet, Segurança Cibernética e Tecnologia da Informação. É 
um executivo de Tecnologia da Informação e Segurança Cibernética com mais de 22 
anos de experiência em operações de TI, governação da Internet, liberdade na Internet, 
direitos digitais, direitos humanos online, desenvolvimento de Política e Estratégia de 
Segurança Cibernética, Cibercrime, formação CERT e Inteligência Artificial. 
 
Um perspicaz e experiente orador e formador internacional em TIC, direitos digitais, 
liberdade na Internet, cibersegurança, cyber bullying e crime cibernético. É um forte 
defensor dos direitos humanos online, da privacidade e da liberdade de expressão, do 
encerramento de redes, da divisão digital e da promoção de iniciativas de coligação 
para a liberdade online. O Sr. Adu-Amanfoh detém um Mestrado em Sistemas de 
Informação de Gestão da Universidade de Kean, Nova Jersey, EUA e é membro do ITU 
Study Group 17 (Security), ITU Study Group 13 (Future Networks), Project 
Management Institute (PMI); Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA); e Information Systems Security Association (ISSA). 
 
Antes de fundar a ACDRO, trabalhou com a Autoridade Nacional de Comunicações do 
Gana como Director de TI e de Cibersegurança, onde criou uma Divisão de 
Cibersegurança e uma CERT sectorial.  Co-facilitou o desenvolvimento da Política e 
Estratégia Nacional de Segurança Cibernética para o Gana e presidiu à organização de 
workshops sobre Segurança Cibernética e Fóruns de Governação da Internet. Kenneth 
foi o líder da Equipa Nacional de Segurança Cibernética que elaborou o plano de 
Implementação da Segurança Cibernética e também o líder focal de Segurança 
Cibernética para a Iniciativa de Governação de Segurança Gana-EUA. 
 



 
 
 
Adu-Amanfoh representou o Gana numa série de grupos de trabalho sobre Direitos 
Digitais, Liberdade na Internet e Governação da Internet, incluindo Freedom Online 
Coalition (FOC), Internet Governance Forum (IGF) e AFRINIC Government Working 
Group (AFGWG). É Gestor de Segurança da Informação formal no Departamento de 
Investigação da Cidade de Nova Iorque (NYCDOI). 
 
 
Sra. Grace Githaiga é a presidente da Rede de Ação de TIC do Quênia (KICTANet), 
uma plataforma de múltiplas partes interessadas para pessoas e instituições 
interessadas e envolvidas na política e regulamentação de TIC (www.kictanet.or .ke). 
Ela também apresenta um talk show de televisão chamado Take on Tech na emissora 
nacional do Quênia, a Kenya Broadcasting Corporation (KBC). A programa explora 
conceitos e os debates tecnológicos com um painel de especialistas. 
 
Grace atuou nos comitês consultivos de várias organizações relacionadas às TIC, 
incluindo como representante da sociedade civil africana na Comissão das Nações 
Unidas sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CSTD) e no  Fórum Global 
de Competências Cibernéticas (GFCE). 
 
A Sra. Githaiga é bacharel em Comunicação com Menor em Desenvolvimento 
Comunitário e mestre em Relações Internacionais. A Sra. Githaiga é candidata ao 
doutorado em um programa conjunto de comunicação e inclusão digital no Instituto de 
Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Nairóbi e da Universidade Roskilde, 
na Dinamarca. Ela era Fulbright / Humphrey Fellow na Universidade de Maryland. 
Suas áreas de interesse são pesquisa e análise de políticas de TIC. 


