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BIOGRAFIAS

ORADORES (em ordem alfabética)
O Sr. Dino Mahtani entrou para o Crisis Group como Diretor Adjunto do Programa de África
em Julho de 2019. Ele ajuda no desenvolvimento da agenda de estudos de investigação e na
elaboração de análises e relatórios no âmbito de todo o programa de África, bem como, a
contribuir para pesquisas específicas em todos os vários projetos.
O Sr. Mahtani iniciou a sua carreira como jornalista na Reuters, a trabalhar na República
Democrática do Congo (RDC) e na Nigéria. Posteriormente, foi repórter correspondente na
África Ocidental e depois correspondente do Financial Times para as questões da Energia.
Depois de se aposentar como jornalista, foi nomeado para integrar os painéis de monitorização
de sanções do Conselho de Segurança da ONU relativos à RDC e à Somália. Antes de ingressar
no Crisis Group, serviu como conselheiro político sénior na missão de manutenção da paz da
ONU na RDC. Nos últimos anos, trabalhou também em projetos de investigação financiados
por doadores sobre o tráfico de seres humanos desde o Corno de África até à Líbia. É autor do
mais recente relatório do ICG sobre Moçambique “Conter a Insurreição em Cabo Delgado,
Moçambique”.
O Prof. doutor Adriano Alfredo Nuvunga é um académico e destacado ativista da sociedade
civil em Moçambique. É diretor do CDD – Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma
organização de interesse público, sem fins lucrativos da sociedade civil, contribuindo para a
construção de uma sociedade resiliente, inclusiva, democrática e respeitadora da sociedade
moçambicana. Até maio de 2018, o Prof. doutor Nuvunga liderou o Centro de Integridade
Pública (CIP), a respeitável organização da sociedade civil de combate à corrupção, em
Moçambique. O Prof. doutor Nuvunga é professor de ciências políticas e governação no
Departamento de Ciência Política e Administração Pública da Faculdade de Artes e Ciências
Sociais da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, Moçambique. Ele é um autor
publicado em revistas especializadas de artigos académicos. É doutorado em Estudos de
Desenvolvimento pelo Instituto Internacional de Estudos Sociais da Universidade Erasmus de
Roterdão, na Holanda.
A Sra. Jasmine Opperman é analista de risco, as suas competências associam-se à análise
metodológica do risco e à gestão de processos de inteligência (operações, contra-inteligência,
atividades secretas e análise). A Sra. Opperman possui qualificações como analista de risco e
tem um mestrado em História pela Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. As suas
aptidões resultam de 19 anos de emprego em estruturas formais de inteligência, no decurso dos
quais atingiu o posto de Chefe Provincial na Província do Cabo Oriental. Durante o seu

mandato como Chefe Provincial atuou como oficial de ligação a nível superior junto do
Governo, nomeadamente primeiros-ministros, MECs e ministros. A Sra. Opperman também foi
contratada como Formadora Sénior na Academia de Inteligência, encarregada das áreas de
análise, análise operacional, contraterrorismo, conflito de baixa intensidade e gestão de
inteligência dentro de uma democracia constitucional. É também bem versada na gestão da
informação e na compilação de produtos de análise tática e estratégica. Desde que deixou a
comunidade de serviços secretos, tem como responsabilidades o acompanhamento e a
compilação semanal das perspetivas e das previsões sobre o extremismo e a violência política
no Médio Oriente e em África.
Publicou inúmeros artigos para os meios de comunicação locais e também foi entrevistada por
todas as principais redes de televisão da África do Sul e internacionais.
PARTICIPANTE
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.
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.
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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.
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