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O Dr. Kennedy Mkutu Agade é Professor de Relações Internacionais, Estudos de Segurança e 
Estudos de Paz, que lecciona na Universidade Internacional Americana - África, no Quénia, há 8 
anos. Realizou uma extensa investigação no Quénia e no Grande Corno de África, com especial 
incidência em: conflitos pastoris, armas ligeiras, novos conflitos de recursos, impactos de mega-
projectos de desenvolvimento em áreas pastoris, terrorismo, criminalidade urbana, empresas de 
segurança privada e prevenção do crime e da violência. O Dr. Mkutu tem também um forte 
registo de publicações nas áreas de segurança, construção da paz, conflito e pastoralismo, bem 
como redes eficazes com decisores políticos na região. Os seus interesses de investigação 
recentes incluem o futuro em rápida mudança dos africanos rurais e os conflitos de recursos. É 
membro da equipa do Projecto África Rural Futura do Collaborative Research Centre, membro 
da equipa do programa de investigação de acção participativa de Terras Partilhadas, e Consultor 
Sénior em Sensibilidade aos Conflitos para o Banco Mundial. O Dr. Agade também passou seis 
anos a gerir a Formação em Prevenção do Crime e da Violência, uma colaboração entre a Escola 
de Governo do Quénia e a USIU-África, financiada pela Iniciativa Sociedade Aberta da África 
Oriental. A CVPT foi uma iniciativa de capacitação que reuniu um conjunto multi-sectorial de 
alunos de diversas instituições estatais e não estatais. A CVPT foi eficaz na promoção de 
parcerias e melhores práticas na prevenção do crime, adaptadas ao contexto local. O programa 
conseguiu realizar formações específicas para 8 condados, e contextualizar as discussões através 
de investigação rigorosa sobre crime e violência baseada no condado. A investigação centrou-se 
nos condutores, dinâmicas e potenciais de prevenção, e foi publicada pelo Banco Mundial. 

O Dr. Mkutu é doutorado em relações internacionais e estudos de segurança, bem como um 
Diploma em métodos de investigação da Universidade de Bradford (Reino Unido), um Mestrado 
em Administração Pública da Jacksonville State University (EUA), e um Bacharelato em 
Estudos Sociais da Southeastern University (Florida, EUA). Está actualmente a escrever um 
estudo de caso sobre o roubo de armas ligeiras e gado, a narrativa em mudança, em West Pokot, 
com implicações políticas para o Quénia e a Etiópia. 

 

O Sr. Martin Ewi é Coordenador Técnico do Projecto ENACT (Enhancing Africa's Response to 
Transnational Organized Crime - Melhorar a Resposta de África ao Crime Organizado 
Transnacional) no Instituto de Estudos de Segurança (ISS) em Pretória, África do Sul. Nesta 
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qualidade, conduz investigação e análise; coordena e gere os cinco observatórios regionais do 
crime organizado em África; monitoriza as tendências, emite recomendações, e fornece 
formação e assistência técnica. Anteriormente, serviu como investigadora principal em matéria 
de terrorismo, contra-terrorismo, radicalização e extremismo violento em África no ISS. Antes 
de se juntar ao ISS em 2010, Martin também serviu como Oficial de Assuntos Políticos na 
Organização para a Proibição de Armas Químicas em Haia e como oficial responsável pela 
unidade de segurança estratégica da União Africana e pela análise anti-terrorista.  
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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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