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MEMBROS DO PAINEL 

John Mark Pokoo é Diretor do Programa de Gestão de Conflitos na Faculdade de Assuntos 

Académicos e Investigação do Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre 

(KAIPTC) em Acra, Gana. É também candidato ao último ano de doutoramento na Universidade 

de Rhodes, Cabo Oriental, África do Sul, onde está a estudar o controlo de armas ligeiras e de 

pequeno calibre na África Ocidental, concentrando-se na Nigéria e Costa do Marfim. 

John combina ensino e investigação para identificar e colmatar lacunas de capacidade entre o 

pessoal do setor da segurança na África Ocidental. Tem sido o coordenador regional do 

Programa de formação em controlo de armas ligeiras, formando pessoal das comissões nacionais 

para armas ligeiras nos 15 estados membros da CEDEAO, entre muitos outros projetos de 

desenvolvimento de capacidades desde 2008. 

Confia muito na rede que desenvolveu, no seu papel de coordenação da formação, para facilitar a 

sua carreira de investigação sobre uma série de tópicos de segurança africanos. Entre eles, 

controlo de armas ligeiras e de pequeno calibre, narcóticos e segurança regional, gestão da 

segurança nas fronteiras, terrorismo nos teatros de manutenção da paz, etc. Também oferece 

serviços de investigação e consultoria para várias organizações, incluindo o PNUD e a 

CEDEAO. 

 

AIGP John Ndungutse,Esq, é o diretor da EAPCCO-CTCoE. É um investigador, oficial de 

inteligência e especialista em CT. Tem 35 anos de experiência e é advogado do Tribunal 

Superior do Quénia, Uganda e membro da Ordem dos Advogados da África Oriental. É também 

o Vice-Presidente dos Associados do FBI para África e Médio Oriente. Ele é o autor de 

“Countering Terror: The law as a Potent Antidote”, que agora está na Amazon e no mercado em 

geral. 

 

MODERADOR 

 

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 
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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. 

 

 


