Comunicado de Imprensa
Convite à apresentação de propostas UE - CEDEAO:
Acções na área da Paz, Segurança e Estabilidade
nos Estados Membros da CEDEAO
Bissau, 17 agosto de 2016

Está aberto o Convite à apresentação de propostas "Acções na área da Paz, Segurança e Estabilidade nos
Estados Membros da CEDEAO" (EuropeAid/138-283/ID/ACT/ROC), financiado pela União Europeia e
implementado pela Comissão da CEDEAO. Objetivo do convite é apoiar actividades de formação e
iniciativas de diálogo comunitários a nível local e transfronteiriço em matéria de paz e segurança, visando
estabelecer laços entre iniciativas locais e as actividades da CEDEAO através das organizações da
sociedade civil.
Resumo das condições de participação:
A acção deve centrar-se em pelo menos uma das seguintes prioridades:
- Promoção do diálogo comunitário/iniciativas de construção da paz
- Luta contra a proliferação de armas ligeiras
Duração: de 3 a 12 meses
Localização: um ou dois Estados Membros da CEDEAO
Montante da subvenção: de 40.000 a 60.000 Euros (Financiamento de máximo 90% do custo total da acção)
Requerente principal (e eventuais co requerentes):
- Organização da sociedade civil ou organização não-governamental, sem fins lucrativos, e registada como tal
- Organização oriunda de um Estado Membro da União Europeia ou da CEDEAO
- Experiência de pelo menos cinco anos em países CEDEAO (dos quais três anos na implementação de projectos na área da paz e
segurança)
Trata-se de um convite aberto, o que significa que o documento de síntese e a proposta completa são apresentados ao mesmo
tempo. As propostas devem ser redigidas em Inglês ou Francês e ser entregues por correio ou em mãos na Comissão CEDEAO,
Nigéria. As aplicações PROSPECT e PADOR não serão usadas neste processo.
Endereço para pedidos de clarificações: procurement@ecowas.int (copiar a: pss-cso-grant@ecowas.int )
NB: este resumo não dispensa a leitura completa dos documentos do convite, que se encontram publicados em:
Sítio EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1470659160053&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=1
5&page=1&aoref=138283
Sítio CEDEAO: http://www.ecowas.int/faire-des-affaires-dans-la-cedeao/ecowas-procurement/?lang=fr
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