
   
 

CENTRO ÁFRICA  

DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

LIÇÕES APRENDIDAS COM O CEV NA BACIA DO LAGO CHADE 

19 de Janeiro de 2022 

 

BIOGRAFIAS 

 
 
ORADORES (em ordem alfabética) 

O Dr. Chika Charles Aniekwe é um especialista em desenvolvimento internacional com mais 
de 17 anos de experiência. Atualmente é Conselheiro Sénior e Chefe de Estabilização da 
Estratégia Regional de Estabilização da Bacia do Lago Chade do PNUD/LCBC. O Dr. Aniekwe 
tem doutoramento e mestrado em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de 
Bradford e bacharelato em Ciência Política pela Enugu State University of Science and 
Technology. 
 
O Dr. Aniekwe trabalhou com instituições multilaterais, ONGs e instituições académicas, como 
a Comissão da União Africana, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), a ActionAid, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e a Universidade de 
Bradford. Os seus interesses atravessam a democracia, a governança, a construção da paz e as 
eleições. O Dr. Aniekwe escreve sobre democracia africana, estabilização, eleições, direitos 
humanos, diálogo nacional e reformas do setor da segurança. 
 
O Dr. Vincent Foucher é doutorado em ciência política pela Escola de Estudos Orientais e 
Africanos (SOAS). É investigador do Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) na 
unidade de investigação Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux, França. Tem feito 
investigação sobre a insurgência separatista em Casamance, sul do Senegal, e sobre a política de 
intervenção internacional na Guiné-Bissau, entre outros. Desde 2016, ele vem pesquisando 
insurgências jihadistas no Lago Chade, primeiro como analista sénior e depois como consultor 
do International Crisis Group. 
 
A Sra. Teniola T. Tayo é Conselheira de Políticas com foco em questões de segurança, comércio 
e desenvolvimento na Nigéria e em África. Os seus interesses de investigação abrangem 
estabilização, paz e segurança, política comercial e desigualdade. Em termos práticos, ela 
trabalha nas dimensões económicas de situações de conflito, como a crise do Boko Haram, bem 
como em questões de integração regional em África. 
 
Anteriormente, trabalhou como consultora no Instituto de Estudos de Segurança, Supply Chain 
Africa, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Think Tank da África Ocidental, 
Nextier Advisory e Banco Interamericano de Desenvolvimento.  
 
Ela também trabalhou como assessora legislativa sénior no Senado nigeriano. Ela tem um 
mestrado em Gestão do Desenvolvimento pela London School of Economics (LSE) e um 
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primeiro grau pela Universidade de Gana. Ela é bolseira Chevening e completou bolsas de 
estudo com a Escola de Governança Transnacional do Instituto Universitário Europeu e com o 
Programa de Liderança Africana da London School of Economics. Ela reside em Abuja. 
 
 
MODERADOR 
 
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. 
 


