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Sr. Claude Kondor é um profissional de paz, segurança e desenvolvimento internacional 
especializado em prevenção de conflitos, reconstrução e desenvolvimento pós-conflito na África 
Ocidental. Tem mais de quinze anos de experiência prática, trabalhando com uma vasta gama de 
intervenientes, incluindo actores internacionais, estatais, cívicos e não governamentais a nível 
local e internacional.  O Sr. Kondor tem uma vasta experiência de trabalho e viagens na África 
Subsaariana. Tem excelente compreensão cultural e capacidades de comunicação, fortes 
capacidades de investigação e desenvolvimento e gestão de programas, bem como fortes 
capacidades sociais, políticas e de análise de conflitos. É natural da Serra Leoa, é casado e tem 
quatro filhos. Ele é fluente em Mende, crioulo e inglês, e tem um conhecimento prático do francês. 
 
Sr. Onesphore Sematumba juntou-se ao International Crisis Group em Fevereiro de 2019 como 
analista para a República Democrática do Congo (RDC) e Burundi. Antes de integrar o ICG, 
Onesphore trabalhou como investigador sénior para o Instituto do Pólo, um instituto 
intercultural baseado na província oriental do Kivu do Norte, na República Democrática do 
Congo. A sua investigação centra-se na dinâmica política, económica e cultural dos conflitos no 
país e na região dos Grandes Lagos ao longo dos últimos vinte anos. 
 
Dr. Jide Martyns Okeke é Coordenador do Programa Regional do PNUD para a África. 
Anteriormente, trabalhou na Comissão da UA como Chefe de Desenvolvimento de Políticas sobre 
Operações de Apoio à Paz (PSOs) responsável pela formulação, supervisão e avaliação das 
políticas de PSO na Somália, Mali, República Centro-Africana, região da Bacia do Lago Chade, 
bem como apoio o desenvolvimento de uma estratégia de saída para o RCI-LRA. Ele também 
trabalhou anteriormente para think tanks de pesquisa, como Institute for Security Studies, SIPRI 
e IPSS. Ele tem um Ph.D. em Políticas de Desenvolvimento por Leeds (2010), mestrado em 
Resolução de Conflitos (Bradford) e MPA pela Harvard Kennedy School. Ele continua envolvido 
em pesquisas, programas e assessoria política em questões relacionadas à governança, paz e 
segurança na África. 


