COMO É QUE A EXPANSÃO DO ACESSO À JUSTIÇA É IMPORTANTE
PARA A SEGURANÇA?
WEBINAR ACADEMICO
BIOGRAFIAS
O Brigadeiro-General (Professor) Dan Kuwali serve na Força de Defesa do Malawi como
Comandante do Malawi National Defense College. Anteriormente, foi Chefe dos Serviços Jurídicos
e Juiz Advogado Geral. É um extraordinário professor de Direito Internacional e Relações
Internacionais na Universidade de Pretória e Professor Visitante na Universidade de Lund, Suécia,
onde também obteve o seu mestrado e doutoramento em Direito Internacional. Foi membro da
Harvard Kennedy School of Government e serviu como Conselheiro Jurídico na Missão das Nações
Unidas na República Democrática do Congo. Ele foi um bolseiro e académico no Colégio do Exército
dos Estados Unidos na Pensilvânia.
É o atual Presidente do Comité Nacional de Direito Internacional Humanitário do Malawi. Foi
Plenipotenciário da República do Malawi nas negociações sobre a Convenção sobre Munições de
Dispersão e o Tratado sobre o Comércio de Armas, onde contribuiu significativamente para a
elaboração de algumas das disposições-chave destes instrumentos jurídicos. O Professor Kuwali tem
publicado extensivamente, incluindo vários livros e dezenas de artigos revistos por pares. As suas
publicações mais recentes incluem o artigo Oxford Bibliography, "Forceful Intervention for
Protection of Human Rights in Africa" e The Palgrave Handbook on Sustainable Peace and Security
in Africa.
A Dra. Martha Mutisi é uma académica e uma praticante com mais de 15 anos de experiência a
trabalhar na intersecção entre paz, segurança, resolução de conflitos, governação, e
desenvolvimento. Actualmente, funcionária sénior do Programa Democracia e Governação
Inclusiva (DIG), com o Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento (IDRC), o seu
papel é apoiar e empreender investigação e análise política baseadas em provas que ajudem os
cidadãos e as autoridades públicas a abordar as fontes de conflito violento, insegurança, fragilidade
e má governação, reconhecendo ao mesmo tempo o imperativo de uma abordagem transformativa
das soluções em termos de género.
Anteriormente, Mutisi trabalhou brevemente com a UN Women (Zimbabwe) como Especialista
Sénior de Programas sobre Género, Paz e Segurança. Antes disso, Mutisi foi Investigadora Principal
e Gestora do Departamento de Intervenções da ACCORD, onde coordenou os planos estratégicos e
operacionais do departamento, para além de fornecer contributos substantivos e técnicos. A Dra.
Mutisi supervisionou as actividades no âmbito das Unidades de Construção da Paz, de Manutenção
da Paz e de Formação, bem como no âmbito dos Programas Nacionais da ACCORD. Mutisi também
trabalhou como Consultor e Conselheiro, e com muitas organizações multilaterais, incluindo a
União Europeia (UE); Nações Unidas, a União Africana (UA); a Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC), a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), o

Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA e a Comunidade da África Oriental (EAC);
e a Força de Reserva da África Oriental (EASF). As áreas de interesse de investigação de Martha
incluem Processos de Mediação; Reforma do Sector da Segurança; Democratização e Reforma da
Governação na Justiça Transitória e Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito.
A Dr. Mutisi recebeu uma bolsa Fulbright (2006-2010) e a Josh Weston Fellowship (2008-2010).
Licenciou-se com um Doutoramento em Análise e Resolução de Conflitos pela George Mason
University (EUA), um Mestrado em Paz e Governação pela Africa University e um Mestrado em
Sociologia e Antropologia pela University of Zimbabwe. Co-editou um livro intitulado,
"Deconstructing Women, Peace and Security": A Critical Review of Approaches to Gender and
Women's Empowerment" (HRSC Press, 2016).
O advogado Dr. Lury Nkouessom é atualmente o Chefe de Equipa da Componente de Acesso à
Justiça e Vice-Chefe do Partido do Projeto de Justiça da USAID no Mali (MJP) implementado pelo
Dexis Consulting Group. Antes de se juntar ao MJP, serviu como Diretor Adjunto do Programa da
Ordem dos Advogados Americana (ABA ROLI) na RDC gerindo um portefólio multimilionário de
oito projetos.
Anteriormente, foi Diretor Nacional da ABA ROLI no Mali, aconselhando o governo em questões
de justiça transitória e trabalhando com comunidades e organizações da sociedade civil para
estabelecer mecanismos de procura da verdade e contribuir para a reconciliação.
O Dr. Nkouessom liderou anteriormente o programa de acesso à justiça do Centro Carter na Libéria,
onde se concentrou no reforço da capacidade de resolução de conflitos dos líderes tradicionais e na
promoção da boa governação através de formações e mentoria regulares, bem como na prestação de
educação sobre justiça e serviços de aconselhamento jurídico às comunidades marginalizadas
através de paralegais baseados na comunidade. Anteriormente, trabalhou como conselheiro jurídico
na Missão das Nações Unidas na Libéria. É licenciado em direito, em tradução jurídica e em relações
internacionais. Também fala inglês, francês e espanhol fluentemente.
Moderadora
A Dra. Catherine Lena Kelly é a Reitora Interina e a Professora Associada de Justiça e Estado de
Direito no Centro África. O seu trabalho centra-se na segurança dos cidadãos, na política partidária
e na democratização, no estado de direito e no crime organizado transnacional. É também membro
do Conselho das Relações Exteriores.
Anteriormente, 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.
Concebeu e ministrou cursos sobre África contemporânea e democracia como pós-doutoranda na
Universidade de Washington em St. Louis. No Instituto de Serviço Externo do Departamento de
Estado, a Dra. Kelly lecionou o curso da África Ocidental e coministrou 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
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investigação de doutoramento no Senegal. É autora de Party Proliferation and Political Contestation
in Africa: Senegal in Comparative Perspective (2020, Palgrave Macmillan).
A Dra. Kelly é doutorada e mestrada 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 bacharel summa cum laude pela Universidade de
Washington em St. Louis.
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