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BIOGRAFIAS 
 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 

S. Ex. Kamissa Camara é uma sénior perita visitante do Sahel no Instituto de Paz dos Estados 
Unidos. Ela é uma analista e praticante de políticas da África Subsaariana com 15 anos de 
experiência profissional. Ela foi Ministra dos Negócios Estrangeiros do Mali, Ministra da 
Economia Digital e do Planejamento e, mais recentemente, Chefe de Gabinete do Presidente do 
Mali. Antes disso, ela serviu como conselheira sénior de política externa do presidente.  
Antes de trabalhar com o governo do Mali, Camara ocupou posições de liderança em 
Washington, D.C. com a International Foundation for Electoral Systems, a National Endowment 
for Democracy (NED) e a PartnersGlobal. Na NED, Camara cofundou e copresidiu o Fórum 
Estratégico do Sahel e também liderou um programa multimilionário de apoio a iniciativas da 
sociedade civil na África Ocidental e Central, com especial enfoque no Sahel. De 2015 até 2018, 
Camara foi instrutora do Sahel e da África Subsaariana no Instituto do Serviço Externo do 
Departamento de Estado onde formou diplomatas Americanos antes dos seus destaques na 
região. Além de ser uma comentadora política e uma especialista em televisão com imensas 
publicações, Camara tem sido apresentada, ouvida e vista na CNN, Aljazeera, Voice of 
America, The Washington Post, France24 e RFI, entre outros. Camara tem um mestrado em 
economia e desenvolvimento internacional pela Université Grenoble Alpes e um bacharelato em 
relações internacionais pela Université de Paris. 
 
O Sr. Rida Lyammouri é Conselheiro Sénior no Centro de Políticas para o Novo Sul e 
Conselheiro Sénior do Sahel no Grupo Navanti. As suas atividades de investigação centram-se 
na geopolítica e nas relações internacionais no Sahel da África Ocidental, uma região em que 
trabalha há cerca de uma década. Tem uma vasta experiência no apoio a organizações 
governamentais e não governamentais nas áreas da ajuda internacional, desenvolvimento e 
segurança. Alguns dos tópicos que cobre incluem a prevenção do extremismo violento (CEV), 
prevenção e sensibilidade ao conflito, acesso humanitário e migração. O Sr. Lyammouri tem 
contribuído para numerosos relatórios de investigação e análise aprofundada com o objetivo de 
desenvolver uma compreensão mais profunda dos desafios regionais e domésticos. É 
frequentemente solicitado por vários interessados a fornecer recomendações políticas sobre 
como abordar vários desafios de segurança, económicos e políticos relacionados com o Sahel da 
África Ocidental. Lyammouri foi também apresentado como especialista em várias conferências 
nos EUA, Europa e África e possui um mestrado em Política Pública com ênfase na Segurança 
Nacional pela Escola de Política, Governo e Assuntos Internacionais da Universidade George 
Mason. 
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O Sr. Héni Nsaibia é o diretor da Menastream, uma empresa de consultoria de risco que 
fornece análises de inteligência e  
serviços por medida. É também investigador sénior no Projeto de Dados de Localização e 
Eventos de Conflitos Armados (ACLED), onde o seu trabalho se centra na violência política no 
Sahel, incluindo a recolha e análise de dados sobre conflitos.  
Os interesses de investigação de Nsaíbia centram-se em torno das insurreições e das suas várias 
dimensões, particularmente as dinâmicas sociais das insurreições e as relações entre grupos 
armados nos países sahelianos. Para além da sua investigação, Nsaibia consultou um vasto 
leque de organizações sobre questões relacionadas com a segurança no Sahel e no Norte de 
África.  
É o coautor de The Islamic State in Africa: The Emergence, Evolution, and Future of the Next 
Jihadist Battlefront. 
 
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. 
 


