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MEMBROS DO PAINEL 

Dr. Oluwole Ojewale 

O Dr. Oluwole Ojewale é o Coordenador do Observatório Regional do Crime Organizado do 
ENACT no Instituto de Estudos de Segurança em Dakar, Senegal. Ele lidera a melhoria dos 
conhecimentos e análises baseadas em evidências sobre o Crime Organizado Transnacional 
(COT) e o seu impacto na governação, desenvolvimento e fragilidade do estado na África 
Central. A sua investigação e interesses políticos abrangem COT, governação urbana, segurança, 
conflito e resiliência em África. Os seus estudos em curso centram-se no tráfico de armas, 
contrabando de petróleo, contrafação, tráfico de madeira, avaliação de ameaças COT, pesca 
ilegal, mineração e comércio ilícito de minerais estratégicos na República Democrática do 
Congo, Camarões, Gabão, República Centro-Africana, Chade, Congo Brazzaville, Mali e 
Nigéria. Foi coautor de Urbanização e Crime na Nigéria (Palgrave, 2019).  

 

Dra. Ifesinachi Okafor-Yarwood 

A Dra. Okafor-Yarwood é professora na Universidade de St Andrews, cuja investigação até à 
data gerou conhecimentos críticos em torno da economia azul, justiça ambiental, segurança 
humana, governação marítima e segurança. Ela traz uma lente crítica ao conceito de 
desenvolvimento sustentável em relação à gestão dos recursos marinhos e outros recursos 
naturais e desafia os pressupostos dominantes nas áreas da segurança, justiça ambiental e 
governação marítima. A sua investigação multidisciplinar combina análise empírica 
(epistemologias indígenas), doutrinal, histórica e teórica para investigar as complexidades que 
moldam a justiça ambiental, a governação marítima e dos recursos naturais e a segurança em 
África. 
 

Brigadeiro-General (Ref.) Gaseikanngwe Ace Peke 

O Brigadeiro-General (Reformado) Gaseikanngwe Ace Peke é licenciado pela Universidade de 
Botsuana Lesoto e Suazilândia, e tem um mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Auburn, Montgomery, EUA. No BDF, serviu em várias funções, desde engenheiro 
aeronáutico a Chefe do Estado Maior de pessoal. Além disso, serviu no Gabinete do Presidente 
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como Coordenador do Projeto de Revisão da Estratégia Nacional de Segurança do Botsuana, de 
setembro de 2007 a março de 2011. De 2011 a 2017, trabalhou como consultor a tempo parcial 
responsável pelo Programa de Reforma do Setor de Segurança e Governação para o Instituto 
Africano de Políticas Públicas e Investigação em Pretória, África do Sul. 

 
MODERADOR 

 
Dra. Catherine Lena Kelly 

A Dra. Catherine Lena Kelly é uma professora associada responsável pela supervisão da pasta 
da justiça, estado de direito e governação do Centro África e pela integração destas 
considerações na programação académica, investigação e divulgação. O seu trabalho centra-se na 
segurança dos cidadãos, na política partidária e na democratização, no estado de direito e 
estabilização e no crime organizado transnacional. 
 
Antes de se juntar ao Centro África, a Dra. Kelly foi conselheira na Iniciativa para o Estado de 
Direito da Ordem dos Advogados Americana, onde o seu trabalho a levou ao Burundi, República 
Centro-Africana, República Democrática do Congo, Mali, Mauritânia, Marrocos, República do 
Congo e Ruanda. Como bolseira pós-doutoramento na Universidade de Washington em St. 
Louis, concebeu e lecionou cursos sobre África contemporânea e democracia, e no Instituto do 
Serviço Externo do Departamento de Estado, a Dra. Kelly lecionou o curso da África Ocidental e 
codirigiu os módulos de governação e religião no curso de Estudos de Área. Recebeu numerosas 
bolsas e subvenções, incluindo uma Fulbright Fellowship, uma Mellon/American Council of 
Learned Societies Public Fellowship, uma bolsa da West Africa Research Association, várias 
bolsas da Universidade de Harvard e duas bolsas Foreign Language and Area Studies do 
Departamento de Educação dos EUA para a língua Wolof e investigação de doutoramento no 
Senegal. O seu trabalho tem sido amplamente publicado em revistas políticas e académicas. 
 
O Dr. Kelly é doutorado e mestrado em governo pela Universidade de Harvard, possui um 
certificado de pós-graduação em política internacional (Europa, resolução de conflitos e 
construção da paz) pela Universidade Livre de Bruxelas e um B.A. summa cum laude pela 
Universidade de Washington em St. Louis. 
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