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A Dra. Olajumoke (Jumo) Ayandele é Bolseira de Investigação de pós-doutoramento no 
Centro de Estudos de África e da Diáspora Africana da NYU (CSAAD) e Bolseira Não-
Residente no Centro para Assuntos Globais. Na sua posição mais recente como Investigadora 
Sénior no The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), a Dra. Ayandele apoiou 
a produção de dados em tempo real sobre violência política na Nigéria. É apaixonada por 
compreender a relação dinâmica e a interseção entre governação africana, desenvolvimento 
humano e estabilidade política, e ganhou numerosos prémios e bolsas para conduzir a sua 
investigação, com bolsas de investigação visitante no Colégio de Defesa Nacional, Abuja e no 
Centro de Estudos Internacionais (CERI) no Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po). 
Brilhante Bolsista de Segurança Africana, a Dra. Ayandele continua a colaborar com decisores 
internacionais e regionais, bem como com instituições governamentais, na promoção de 
iniciativas e programas de segurança humana que possam criar uma África pacífica e segura. É 
doutorada em Assuntos Globais pela Rutgers - The State University of New Jersey, M.P.A. em 
Política e Gestão do Desenvolvimento Internacional e B.A. em Economia, ambos da 
Universidade de Nova Iorque. 
 
O Dr. Jide Martyns Okeke é atualmente o Coordenador do Programa Regional para África no 
PNUD. Durante mais de uma década, serviu como especialista em paz e segurança, trabalhando 
para importantes grupos de reflexão de investigação e para a Comissão da União Africana como 
responsável da política em operações de paz. É doutorado em Política de Desenvolvimento 
(Leeds), MA em Resolução de Conflitos (Bradford) e MPA da Harvard Kennedy School, 
Cambridge, MA. 
 
O Dr. Akinola Olojo é o Gestor de Projeto do programa da Bacia do Lago Chade no Instituto de 
Estudos de Segurança (ISS). Entrou para o ISS em 2018 como investigador sénior no programa 
Ameaças Transnacionais e Crime Internacional em Pretória antes de se mudar para o escritório 
do ISS em Dakar. Antes disso, foi professor visitante no Institut d'Études Politiques (SciencesPo) 
em França, onde ensinou sobre violência e terrorismo na África Subsaariana. O Dr. Olojo foi 
também investigador visitante no Centro Internacional de Contra-Terrorismo (ICCT) em Haia. 
Tem um doutoramento da Université Paris Descartes. 
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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. 
 


