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O Col (Ret.) Daniel Hampton é Diretor Interino e Professor de Estudos, Práticos de 
Segurança. O Coronel Daniel Hampton tem mais de 20 anos de experiência no 
desenvolvimento e implementação de política e estratégia dos EUA em África. Como 
professor de estudos práticos de segurança, supervisiona a gestão de currículos e 
programas nas áreas do fortalecimento das instituições de defesa, da estratégia de 
segurança nacional e da cooperação civil-militar. 

Ao longo dos seus 30 anos de carreira militar, Cel. Hampton atuou como oficial de defesa 
sénior dos EUA na África do Sul e adido de defesa no Malavi, Lesoto, Suazilândia e 
Zimbabué. Adicionalmente, foi conselheiro político sénior do Presidente dos Chefes de 
Gabinete Conjuntos na região do Corno de África. 

Cel. Hampton possui um Mestrado em Estudos Africanos da Universidade de Illinois; 
um Mestrado em Estudos Estratégicos do U.S. Army War College em Carlisle, PA; e uma 
Licenciatura em História da Wake Forest University em Winston-Salem, NC. 
 
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. 

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. 
 
FACILITADORES (por ordem alfabética) 
 
A Sra. Laurence-Aïda Ammour é uma Socióloga e Analista Argelina/Francesa em 
Assuntos Internacionais de Segurança e Defesa com uma experiência de investigação de 
20 anos. As suas áreas de especialização incluem análises estratégicas sobre o Norte de 
África (Argélia, Líbia, Tunísia, Marrocos, Sahara Ocidental), Sahel e África Ocidental.  
As suas análises são conduzidas conjuntamente com uma abordagem transdisciplinar, 
cruzando a história, sociologia, geopolítica e relações internacionais, incluindo as 
perceções dos estados, conflitos comunitários, terrorismo, cultura política e militar e 
assuntos de defesa.  
 
Desde 2011 trabalha regularmente como oradora, colaboradora e facilitadora com o 
Centro África de Estudos Estratégicos (Washington DC). É também investigadora 



 

associada do Centre Français de Recherche sur le Renseignement (Paris), Consultora da 
The Broker online, Programa "Sahel Watch" (Amesterdão, Holanda), The George C. 
Marshall Center (Garmisch-Partenkirchen, Alemanha) e membro da The African 
Borderland Research Network (Edimburgo). Pertenceu à equipa internacional da Secção 
de Investigação Académica no Colégio de Defesa da NATO durante 8 anos (Roma, Itália).  
 
Colaborou como colaboradora e/ou oradora com The International Institute for Security 
Studies (Londres), IHS Jane's Country Risk (Londres), Oxford Analytica (Londres), The 
National Defense University (Washington D.).C), o Departamento de Estado e o 
Departamento de Defesa dos EUA, Africom (Estugarda, Alemanha), The Center for 
Naval Affairs (Alexandria,VA, EUA), The Geneva Centre for Security Policy 
(Switzerland), CIDOB (Barcelona), GRIP (Bruxelas), Trustafrica (Dakar), Institut 
Européen de la Méditerranée (IEMED-Barcelona), Nordiska Afrikainstitutet (Estocolmo), 
USARAF (Vicenza, Itália), Institut Français des Relations Internationales (Paris) e as 
Universidades de Valencia e Madrid (Espanha).  
 
Publicações recentes incluem: The Death of Abubakr al-Baghdadi, not a good news for 
Africa, CF2R, Paris, novembro de 2019; The Wahhabi Penetration In Africa, CF2R, Paris, 
2018; Libya View of Algeria, Limes Review, Roma (Itália), julho de 2019; "The Algerian 
Counter-Terrorism Strategy": Between Internal Security Imperatives and the Search for 
Regional Stability", Departamento de Estudos de Conflitos Africanos, Universidade de 
Ottawa, Canadá, 2019; "How Violent Extremist Groups Exploit Intercommunal Conflicts 
in the Sahel", Centro África de Estudos Estratégicos, Spotlight, fevereiro de 2020; "State-
backed armed governance in the Sahel stirs ethnic conflicts", The Broker (Países Baixos), 
fevereiro de 2020.Brevemente: "Algeria, An Emerging Power In Regional Conflict 
Resolution Initiatives", Universidade de Bogotá, Departamento de Estudos Africanos, 
Routledge-London, 2022; e Turquia em África, CF2R, Paris, 2022. 
 
 
A Sra. Phyllis Muema é atualmente Diretora Executiva do Centro de Apoio à 
Comunidade do Quênia (KECOSCE). Sra Muema é especialista em desenvolvimento 
social e possui um diploma de pós-graduação em recursos humanos e naturais e em 
construção da paz e gestão de conflitos pelo Danida Fellowship Centre (DFC). Ela 
também possui um certificado de gestão sênior da Escola de Governo do Quênia. 
 
Phyllis é uma praticante local em CVE com 9 anos de experiência na concepção de 
projetos que respondem a condutores de extremismo violento, construindo capacidades 
locais para grupos comunitários e sociedade civil e diálogos de políticas e influência. 
Phyllis desempenhou um papel no desenvolvimento do Projeto de Política Nacional de 
Construção da Paz e Gestão de Conflitos do Quênia, o Projeto de Estratégia Nacional de 
Contra a Radicalização e é membro do Fórum Global de Contraterrorismo, onde forneceu 
perspectivas da comunidade para Combater o Extremismo Violento. Sra Muema deu 
palestras sobre o papel das sociedades civis no enfrentamento do terrorismo no Centro 



 

Europeu de Estudos de Segurança George Marshalls e foi membro do comitê diretor do 
Fundo de Resiliência e Envolvimento da Comunidade Global (GCERV). 
 
O Dr. Émile Ouédraogo é professor adjunto de prática no Centro África de Estudos 
Estratégicos, especializado em assuntos relacionados com a elaboração estratégias de 
segurança nacional e a governança do setor de segurança. Desde 2007, colaborou com o 
Centro África de Estudos Estratégicos em mais de 25 atividades como orador, moderador 
e autor. Colabora igualmente com o Comando Africano dos Estados Unidos (AFRICOM), 
Partners Global, a Fundação Konrad Adenauer, Friedrich Erbet Stiftung e o Parlamento 
da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). É membro da 
Rede do Setor de Segurança Africana e presidente fundador da Fundação da Segurança 
do Cidadão do Burkina Faso. 
 
Antes de ingressar no Centro África de Estudos Estratégicos, o Dr. Ouédraogo completou 
uma missão de seis meses, em 2017-2018, na União Africana como especialista em 
governança e reforma do setor de segurança para Madagáscar. Enquanto Ministro da 
Segurança no Burkina Faso, de 2008 a 2011, iniciou e desenvolveu uma Estratégia de 
Segurança Interna e operacionalizou o conceito de policiamento comunitário e 
participação comunitária na gestão de questões de segurança. Depois de 30 anos de 
serviço no Exército do Burkina Faso, reformou-se do serviço ativo em 2012 como coronel, 
tendo ocupado entre outros cargos o de adjunto do primeiro-ministro, oficial comandante 
do Regimento de Apoio e chefe da Divisão de Informação Militar junto do Estado Maior 
do Exército. 
 
Foi parlamentar na Assembleia Nacional do Burkina Faso e no Parlamento da CEDEAO, 
onde participou dos Comités de Assuntos Políticos, de Paz, de Defesa e de Segurança. 
Nesta função, realizou missões informativas e de investigação na maioria dos 15 estados 
membros da CEDEAO. 
 
Obteve um doutoramento com menção honrosa do Centro de Estudos Diplomáticos e 
Estratégicos em Paris, França, sobre a reforma e governação do setor de segurança na 
região da CEDEAO. 
 
A Sra. ‘Kemi Okenyodo, diretora executiva da Rule of Law Empowerment Initiative 
(Iniciativa de Empoderamento do Estado de Direito), igualmente conhecida como 
Partners West Africa – Nigeria (Parceiros África Ocidental - Nigéria) possui mais de 
quinze anos de experiência em questões de segurança e de governação na Nigéria e na 
África Ocidental, na gestão de ONGs e na prática de litígios. 
 
Demonstra experiência no setor da governação da segurança, com ênfase especial na 
responsabilidade policial e no envolvimento dos cidadãos e das instituições de 
segurança. Ademais, envolveu-se em vários trabalhos voltados para o desenvolvimento 
de atores não estatais e suas contribuições para melhorar a segurança pública; questões 



 

de policiamento e de género, bem como a gestão da segurança eleitoral. Altamente 
experiente na gestão de projetos, monitoramento e avaliação, angariação de fundos, 
gestão das partes interessadas e networking, além da formação de equipas e liderança 
inovadora. 
 
O capitão Joaquim Pacheco Santos, representante sénior português, serve como a ligação 
entre o Centro de África e o Ministério da Defesa de Portugal, coordenando troca de 
idéias e sabedoria relacionadas à política de segurança em África. Ele também atua como 
facilitador e orador nos programas acadêmicos do Centro de África. 
 
Antes de ingressar no Centro de África, o capitão Joaquim Pacheco Santos atuou como 
assistente executivo e conselheiro do comandante da Academia Naval de Angola em 
Luanda. De 2015 a 2017, ele foi o comandante da Escola de Fuzileiros Navais e em 2017 
atuou como vice-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Além disso, o capitão 
Joaquim Pacheco Santos atuou como comandante do Corpo de Cadetes na Academia 
Naval Portuguesa de 2010 a 2013; Chefe do departamento de psicologia da Academia 
Naval entre 2005 e 2010; e professor de Comportamento Organizacional na Academia 
Naval de 2005 a 2010. Capitão Santos foi chefe do Departamento de Comportamento 
Organizacional e Treinamento de Liderança de 2002 a 2005 e comandante da Unidade de 
Embarcações de Pouso, no Corpo de Fuzileiros Navais, de 1999 a 2002 
 
O capitão Santos possui um doutorado em Gestão e Comportamento Organizacional 
(2015) do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Empresariais (ISCTE) em Lisboa e 
possui mestrado em Comportamento Organizacional (2002) pelo Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (ISPA) em Lisboa . O capitão Santos foi conferencista convidado em 
Liderança, Motivação e Ética Empresarial / Empresarial no ISCTE-IUL, Universidade de 
Lisboa, de 2005 a 2019. Ele publicou vários trabalhos científicos no campo do 
desenvolvimento e treinamento de liderança de equipes. 
 
ORADORES (por ordem alfabética) 
 
A Sra. Angela Martin é a Consultora Principal de Combate ao Terrorismo do USAID 
Africa Bureau. Ela traz mais de 30 anos de experiência na conceção, gestão e 
implementação de programas para agências governamentais dos EUA como a USAID, a 
Fundação para o Desenvolvimento Africano e o Corpo da Paz, com significativa 
experiência de campo na África Ocidental, Central e Austral e nos Balcãs. É uma gestora 
de topo e conselheira política com vasta experiência no desenvolvimento e aplicação de 
decisões políticas para assegurar a implementação bem sucedida de projetos de campo. 
Liderou todos os aspetos do arranque do programa da Parceria Transaariana contra o 
Terrorismo (TSCTP) para a USAID e liderou numerosas avaliações de campo do risco de 
extremismo violento na África Subsaariana. Dirigiu o desenvolvimento de guias técnicos 
pelo USAID Africa Bureau que servem de base para todos os programas de assistência 
ao desenvolvimento para combater o extremismo violento (CVE) na agência. Criou e deu 



 

formação com base nos guias técnicos a quase 200 profissionais em 10 países. Colaborou 
extensivamente com homólogos nacionais e multinacionais no domínio do CVE. Antes 
do seu trabalho de CVE, dirigiu programas de transição pós-conflito para a 
USAID/Office of Transition Initiatives com atividades que abrangem múltiplos aspetos 
da estabilização em seis países e transições políticas em três países.   
 
O Sr. Eric Rosand é o Diretor Interino da Rede de Cidades Fortes, bem como investigador 
associado sénior no Royal United Services Institute (UK), e investigador sénior visitante 
no The Soufan Center. Tem duas décadas de experiência de trabalho com governos, 
organizações multilaterais, sociedade civil, académicos e o setor privado em questões 
internacionais de contraterrorismo e P/CVE, o que inclui mais de seis anos como 
funcionário superior no Departamento de Estado dos EUA, onde foi diretor político 
internacional da Cimeira CVE da Casa Branca e liderou os esforços para desenvolver e 
lançar o Fórum Global de Contraterrorismo, as suas instituições inspiradas e a Rede de 
Cidades Fortes. Anteriormente, foi Investigador Sénior não residente na Brookings 
Institution e foi codiretor do Centro Global sobre Segurança Cooperativa, e advogado do 
Departamento de Estado dos EUA e da Missão dos EUA junto das Nações Unidas. Tem 
também aconselhado vários governos estrangeiros e organizações multilaterais, 
incluindo a ONU e o Banco Mundial, sobre uma série de questões P/CVE.  Os seus 
artigos, incluindo sobre o papel das cidades e outros atores locais no P/CVE, apareceram 
numa vasta gama de publicações como o American Journal of International Law, Foreign 
Policy, Foreign Affairs, Global Observatory, Just Security, The Hill, Lawfare, Order from 
Chaos, Time e War on the Rocks. É licenciado em História pelo Haverford College, JD 
pela Faculdade de Direito da Universidade de Columbia e LLM (Hons) em Direito 
Internacional pela Universidade de Cambridge. 
 
 
 
 


