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BIOGRAFIAS 
 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 
 

O Sr. Nnamdi Obasi é o Conselheiro Principal do Crisis Group na Nigéria. Trabalhou primeiro 
com o Crisis Group como Analista Sénior da Nigéria de 2006 a 2010, tendo depois regressado à 
organização em 2013. Nnamdi trabalhar no âmbito do Projeto da África Ocidental do Crisis 
Group, e atualmente lidera a investigação do Crisis Group, as prescrições políticas e a advocacia 
na Nigéria. 
 
Antes de se juntar ao Crisis Group em 2006, foi Investigador Sénior e mais tarde Chefe do 
Departamento de Manutenção da Paz e Assuntos Humanitários no Centro de Estudos 
Estratégicos e Investigação, Colégio de Defesa Nacional, Abuja. Entre 1984 e 1994, trabalhou 
como jornalista no conselho editorial do Concord Newspapers em Lagos, o jornal mais vendido 
na África Subsaariana. 
 
Obteve os graus de Bacharel e Mestre em Demografia e Estatística Social na Universidade 
Obafemi Awolowo (antiga Universidade de Ife) na Nigéria. Também possui um Certificado em 
Formação de Facilitação da Manutenção da Paz do Centro Internacional Kofi Annan de 
Formação de Manutenção da Paz (KAIPTC) em Acra, Gana. 
 
Obasi é autor de dois livros: Ethnic Militias, Vigilantes and Separatist Groups in Nigeria (2002) e 
Small Arms Proliferation and Disarmament in West Africa (2002). Contribuiu também para 
vários livros e publicações revistas por pares sobre conflitos, operações de paz, armas ligeiras e 
crime organizado na África Ocidental. É frequentemente entrevistado pelos meios de 
comunicação Nigerianos e internacionais e regularmente consultado por organizações 
internacionais que trabalham na Nigéria. 
 
A Sra. Martine Zeuthen é investigadora independente e membro associado do programa 
Terrorismo e Conflito no RUSI. Martine atualmente residente em Quénia, e concentra-se em 
extremismo e radicalização, combate ao extremismo violento (CVE), gestão de programas, e 
metodologia de investigação. Martine é antropóloga Dinamarquesa (MSc) e está estudando para 
um doutoramento em Estudos de Crime e Segurança na University College London. 
 
Zeuthen está atualmente trabalhando em projetos de investigação de CVE a nível mundial e na 
região do Corno de África. Por exemplo, fornecendo garantia de qualidade no braço CVE de um 
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programa de reforma da polícia financiado pelo Reino Unido, e recentemente completou uma 
revisão sistemática de literatura para o Ministério dos Negócios Estrangeiros Holandês, 
centrada na reabilitação. Martine está também liderando a M&A e a investigação de apoio a um 
programa de desvinculação em Mogadíscio e trabalhando com a Organização Internacional 
para as Migrações em novas iniciativas de CVE e investigação no Iraque. 
 
MODERADOR 
 
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. 
 


