
 

 

 

 

 

 

 

Contrabando de pessoas, tráfico de pessoas e governação das fronteiras em África 

 

Panelist Biographies: 

 
Sra. Maureen Achieng, natural do Quénia, passou mais de 25 anos no serviço público. Foi Chefe 
de Missão da Organização Internacional para as Migrações na Etiópia e representante da 
Organização junto da União Africana, da Comissão Económica das Nações Unidas para África 
(UNECA) e da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), onde trabalhou 
na política de migração, operações e resposta humanitária. Também chefiou a Divisão de Parcerias 
Internacionais na sede da OIM em Genebra, onde trabalhou na cooperação inter-estatal global e no 
diálogo sobre migração, bem como na cooperação sobre migração entre agências da ONU e com 
organizações não governamentais. De 2004 a 2007, foi Chefe de Missão da OIM no Haiti, onde 
liderou a implementação de um programa nacional de estabilização da comunidade. A Sra. 
Achieng ocupou também vários cargos nos escritórios da OIM no Kosovo, Senegal e no seu país 
natal, o Quénia.  
  
Antes de entrar para a OIM em 1995, a Sra. Achieng trabalhou com organizações não 
governamentais no Quénia em questões relacionadas com o ambiente, as alterações climáticas e os 
assentamentos humanos.  
  
A Sra. Achieng tem um forte conhecimento das questões de política migratória e da geopolítica 
por detrás delas, bem como é uma líder em operações humanitárias com impacto na mobilidade. 
Ela competiu e conseguiu assegurar posições superiores no PNUD e UN/DOCO. Além disso, 
qualificou-se como o melhor candidato para o cargo de Director-Geral Adjunto (Gestão) na OIM 
após um rigoroso processo de selecção. 
  
A Sra. Achieng possui um mestrado, com distinção, em Estudos de Desenvolvimento pela 
Universidade de Birmingham e um BA em Educação pela Universidade Kenyatta. 
Antes de entrar para a OIM em 1995, a Sra. Achieng trabalhou com organizações não 
governamentais no Quénia, concentrando-se em questões relacionadas com o ambiente, as 
alterações climáticas e os assentamentos humanos.  
 

O Dr. Aly Tandian é professor associado de sociologia no CAMES. É doutorado pela 
Universidade de Toulouse 2 Le Mirail, onde leccionou durante vários anos antes de entrar para o 
Departamento de Sociologia da Universidade Gaston Berger no Senegal. É o CEO e fundador do 
Grupo de Estudo e Investigação sobre Migração e Sociedade. É autor de várias publicações 
científicas e recebeu numerosas bolsas e prémios internacionais, incluindo o Programa de Bolsas 
de Estudo do Grupo de Coimbra 2010 (Universidade de Barcelona), a Bolsa de Excelência 2008 da 
Agence Universitaire Francophone e a Bolsa de Estudo da Fundação Francqui 2005. Aly Tandian 
fez várias visitas científicas, tais como à Universidade de Nouakchott na Maurícia (2017). Em 2012, 
foi professor convidado no Centro de Migração e Estudos Interculturais (CemMIS) em Antuérpia, 
Bélgica. Foi professor visitante na Universidade Erasmus de Roterdão em Haia, Países Baixos 
(2012) e no Departamento de História da Universidade Leibniz em Hannover, Alemanha. 


