
   

Centro África de Estudos Estratégicos  1 
 

CENTRO ÁFRICA  

DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

MELHORAR SEGURANÇA MARÍTIMA NA ÁFRICA: 
DIÁLOGO CONTINENTAL 2021 

 
FÓRUM VIRTUAL 

27 a 28 de julho de 2021 
 

BIOGRAFIAS 
 
LIDERANÇA 
 
Sra. Kate Almquist Knopf atuou como diretora do Centro África de Estudos Estratégicos, uma 
instituição académica do Departamento da Defesa dos EUA, desde julho de 2014. Estabelecido 
pelo Congresso dos EUA para o estudo das questões de segurança relacionadas com África, o 
Centro atua como um fórum para a investigação bilateral e multilateral, comunicação e troca de 
ideias. Pretende ser uma fonte objetiva de análise estratégica sobre os problemas de segurança 
contemporâneos e futuros para os profissionais do setor da segurança, decisores políticos, 
académicos, meios de comunicação e sociedade civil em África, assim como para os parceiros 
internacionais.  
 
Knopf passou a maior parte da sua carreira concentrada na interseção entre a segurança e o 
desenvolvimento em África. De 2001 a 2009, exerceu vários cargos superiores na Agência dos 
EUA para o Desenvolvimento Internacional, incluindo o de administradora adjunta para África, 
diretora da missão no Sudão, vice-administradora adjunta para África e assistente especial e 
consultora política sénior da administração. 
 
Knopf também foi consultora sénior da Iniciativa de Gestão de Crises, uma organização de 
mediação de conflitos fundada pelo antigo presidente finlandês e laureado com o prémio Nobel, 
Martti Ahtisaari, e decisora política convidada no Centro para o Desenvolvimento Global. Antes 
do serviço federal, foi chefe do gabinete da Massachusetts Turnpike Authority e do Gabinete 
Executivo para Administração e Finanças da Comunidade de Massachusetts. Começou a sua 
carreira na World Vision, uma organização não governamental internacional. 
 
Knopf possui um Mestrado em Relações Públicas centrado em Estudos Africanos e Gestão de 
Conflitos da Paul H. Nitze School of Advanced International Studies da Johns Hopkins 
University em Washington, DC, e uma Licenciatura em Relações Internacionais da Johns Hopkins 
University em Baltimore, MD. 
 
O Dr. Luka Kuol é o Decano Acadêmico no Centro África de Estudos Estratégicos. Como reitor, 
o Dr. Kuol dirige os programas acadêmicos do Centro África, vinculando-os às iniciativas de 
Pesquisa, Extensão e Alumni do Centro. Além disso, ele é o líder do corpo docente de três 
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programas acadêmicos: Desenvolvimento de Estratégia de Segurança Nacional, Gerenciamento 
de Recursos de Segurança e Líderes Emergentes do Setor de Segurança. Seu trabalho se concentra 
na estratégia de segurança nacional, orçamentos do setor de segurança, contratos sociais, 
segurança alimentar e resiliência e a relação segurança-desenvolvimento-governança. 
 
O Dr. Kuol também é um Global Fellow no Peace Research Institute de Oslo, um Fellow no Rift 
Valley Institute e um Professor Associado de Economia (de licença) na Universidade de Juba no 
Sudão do Sul. Ele também faz parte do conselho editorial do Disasters Journal, publicado pelo 
Overseas Development Institute. 
 
Antes de se juntar ao Centro África, o Dr. Kuol serviu como diretor do Centro de Estudos de Paz 
e Desenvolvimento e professor associado de economia na Faculdade de Estudos Sociais e 
Económicos da Universidade de Juba no Sudão do Sul. Foi docente também na Faculdade de 
Economia e Desenvolvimento Rural da Universidade de Gezira no Sudão. Foi sócio do Centro 
Carr para Política de Direitos Humanos na Faculdade Kennedy da Universidade de Harvard e 
sócio visitante no Instituto de Estudos de Desenvolvimento no Reino Unido. Serviu como 
Ministro de Assuntos Presidenciais para o Governo do Sudão do Sul e como Ministro Nacional 
de Assuntos de Gabinete para a República do Sudão. Ele também trabalhou como economista 
sénior do Banco Mundial no Sudão do Sul. Ele é co-editor de um livro intitulado “The Struggle 
for South Sudan: Challenges of Security and State Formation.” 
 
Obteve a sua licenciatura com honras na Faculdade de Economia e Estudos Sociais da 
Universidade de Khartoum; um mestrado em Economia; um M.B.A. da Universidade Católica de 
Leuven (Belgium); e o seu Ph.D. no Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade 
de Sussex. 
 
O Dr. Ian Ralby é professor adjunto de direito marítimo e segurança no Centro de Estudos 
Estratégicos da África, bem como um consultor especialista das Nações Unidas e da OTAN em 
questões de segurança, um membro sênior não residente no Conselho do Atlântico e CEO de sua 
própria consultoria, I.R. Consilium. Possui experiência substancial em direito internacional e 
marítimo, relações internacionais e questões de segurança transnacional. Em particular, ele é um 
especialista reconhecido na aplicação da lei marítima; assuntos relacionados à regulamentação, 
governança e supervisão de empresas privadas de segurança terrestre e marítima; e o problema 
mundial do roubo de petróleo em dutos. Seu trabalho consiste em assessorar e ajudar governos e 
organizações a desenvolver e implementar políticas juridicamente fundamentadas, muitas vezes 
relacionadas a questões de segurança e estabilidade. Ele trabalhou com clientes em todo o mundo 
em soluções de problemas complexos, incluindo: trabalho extensivo sobre questões de domínio 
marítimo na África, Caribe e Sudeste Asiático; solucionando problemas litorâneos complexos no 
Oriente Médio; varredura [scanning] do horizonte para futuras questões de segurança; e 
elaboração e implementação de legislação com implicações de segurança. O Dr. Ralby também 
dedicou tempo integrado como conselheiro de direito internacional para um governo nos Balcãs, 
serviu como assessor no desenvolvimento de vários códigos, padrões e mecanismos de 
supervisão nacionais e internacionais para o setor de segurança privada e prestou apoio aos juízes 
iraquianos nos julgamentos de Saddam Hussein e seus principais tenentes. Ele continua 
ativamente assessorando vários governos ocidentais aliados em questões relacionadas à 
segurança privada e aos assuntos marítimos e é considerado um “principal formador de 
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opiniões” sobre segurança marítima na OTAN. Ele também é palestrante e publica vasto material 
sobre temas relacionados a direito e relações internacionais. Dr. Ralby formou-se bacharel em 
Línguas Modernas e Linguística e um mestrado em Comunicação Intercultural na Universidade 
de Maryland, em Baltimore; um doutorado em direito na Faculdade William e Mary; e um 
mestrado (M Phil) em Relações Internacionais e um doutorado em Política e Estudos 
Internacionais na Faculdade St. John, da Universidade de Cambridge. 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 
 
A Sra. Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo é Analista Sénior da Iniciativa Global contra o Crime 
Organizado Transnacional. Lúcia investiga e escreve sobre um vasto leque de tipos de crime 
organizado a nível internacional, embora até à data o seu foco tenha sido o contrabando de seres 
humanos, o tráfico de seres humanos, o tráfico e a política de drogas e o cibercrime. 
Anteriormente, Lucia trabalhou como conselheira jurídica e política no Departamento de 
Planeamento e Desenvolvimento do Governo do Punjab, Paquistão, e antes disso desempenhou 
o mesmo papel no Ministério das Finanças do Gana. Durante este tempo, Lúcia foi filiada na 
Oxford Policy Management, uma consultora de desenvolvimento com sede no Reino Unido. 
Antes disso, Lucia trabalhou como advogada corporativa em Londres, onde se encontra 
atualmente sediada. 
 
A Dra. Ifesinachi Okafor-Yarwood é professora de Desenvolvimento Sustentável na Escola de 
Geografia e Desenvolvimento Sustentável, Universidade de St. Andrews na Escócia. A sua 
investigação até à data gerou conhecimentos críticos sobre a economia azul, justiça ambiental, 
segurança humana, governação marítima e segurança. Ela continua a promover a compreensão 
da sustentabilidade como uma questão de gestão de recursos e os efeitos desproporcionados do 
esgotamento de recursos na segurança, pobreza e desigualdade. 
 
O Capitão Samuel Lynch é um Perito em Segurança Portuária e Aplicação da Lei Marítima com 
o Programa Global de Criminalidade Marítima, Oceano Índico do UNODC. É um Profissional 
Marítimo orientado para resultados, com um historial de liderança comprovado. Tem trabalhado 
na indústria nos últimos 24 anos, com 13 anos a navegar como Marinheiro Mercante Profissional 
no mar. Começou por baixo, como marinheiro comum, e subiu na hierarquia por mérito, desde 
velejar como marinheiro sem licença até chegar a oficial com licença limitada autorizado a operar 
pequenas embarcações costeiras, incluindo rebocadores, barcos de tripulação e embarcações de 
abastecimento offshore, para citar algumas, como Mestre ou Imediato dentro do comércio 
costeiro próximo. 
 
Durante os últimos 11 anos, o capitão serviu com a Autoridade Marítima Liberiana numa série 
de diferentes capacidades. Em primeiro lugar, como Chefe de Segurança e Navegação; com 
atribuições tais como Chefe dos Serviços de Inspeção de Navios (Controlo Portuário, Pequenas 
Embarcações e Frota Doméstica Registada) e Chefe do Centro Regional de Coordenação de 
Salvamento Marítimo de Monróvia. É também Auditor Chefe e Inspetor de Segurança Náutica 
da República da Libéria. 
 
Na sua missão final com a Autoridade, o Capitão Lynch serviu como Diretor para a Segurança 
Marítima e Chefe de Conformidade ISPS, onde liderou todos os esforços nacionais para a 
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transição da Libéria da lista negra de navios da Guarda Costeira Internacional dos EUA; para a 
Lista Consultiva de Segurança Portuária; e subsequentemente, num período de cinco anos, para 
a Lista Branca. 
 
Foi responsável por várias outras realizações notáveis, incluindo a geração do primeiro 
Documento Nacional de Estratégia de Segurança Marítima da Libéria e a presidência do grupo 
de redação que gerou o plano de contingência de derrames de petróleo e outros materiais 
perigosos da Libéria. O Capitão possui credenciais de Pós Graduação da Universidade Marítima 
Mundial (World Maritime University - WMU) para estudos em Segurança e Proteção Marítima e 
trabalha atualmente com o Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) como 
consultor especializado no Programa (UE) de Segurança e Proteção da Navegação Portuária na 
África Oriental. 
 
A Embaixadora Dra. Namira Nabil Negm é a Conselheira Jurídica e Diretora do Departamento 
de Assuntos Jurídicos da União Africana. (2017-agora). Antes de assumir este cargo, serviu como 
Embaixadora do Egipto no Ruanda (2014-2017). A Emb. Negm é uma diplomata experiente que 
ocupou várias posições diplomáticas ao longo da sua carreira. Foi Chefe da Unidade 
Anticorrupção, no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egipto (2013 - 2014), foi a Assessora 
Jurídica e Perita Antiterrorismo da Missão Egípcia junto das Nações Unidas, Nova Iorque (2006-
2010). Foi também funcionária jurídica e política na Embaixada do Egipto nos Países Baixos (1999-
2003). Durante a sua carreira diplomática, ocupou vários cargos no Departamento de Assuntos 
Jurídicos e Convenções Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
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