CONVITE À APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTAS
EMITIDO PELO “SOUTHERN AFRICA TRUST” (SAT)
UMA INICIATIVA FINANCIADA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
INTERNACIONAL (DFID)
________________________________________________________________
O “Southern Africa Trust (SAT)” foi criado com o fim de auxiliar o envolvimento
eficaz da sociedade civil nos processos regionais de formulação de políticas
públicas destinadas a reduzir a pobreza e a desigualdade na África austral. Este
é o primeiro convite do SAT para a apresentação de propostas com vista à
atribuição de subvenções que serão concedidas uma única vez. As propostas
apresentadas deverão ter como propósito a promoção de iniciativas regionais
inovadoras que apoiem estes objectivos, nas seguintes áreas:

1. Diálogo sobre políticas a nível regional: Ref – SAT/CFP1/2005
O SAT avaliará propostas destinadas a apoiar a criação de ligações entre os
beneficiários, promover o diálogo entre eles, e o envolvimento em processos de
formulação de políticas, incluindo os seguintes tópicos gerais:
Economia regional: incluindo, por exemplo, comércio, mercados financeiros,
investimento directo estrangeiro, e mercados de trabalho;
Segurança humana, democracia, paz e conflito na região;
Saúde, fome, vulnerabilidade e formas de sustento: dimensões regionais.
Outros assuntos essenciais de relevância para a redução da pobreza e da
desigualdade na região.

2. Investigação sobre abordagens regionais: Ref –
SAT/CFP2/2005
O SAT avaliará propostas de estudo e análise sobre políticas relevantes que
ofereçam uma nova perspectiva sobre as dimensões regionais da pobreza e
desigualdade na África Austral, e que avaliem se a inclusão de abordagens
regionais poderá aumentar o possível impacto das políticas nacionais. As
propostas devem enquadrar-se nos mesmos tópicos gerais acima indicados.

3. Promoção da organização da sociedade civil regional: Ref –
SAT CFP3/2005
O SAT avaliará propostas destinadas a promover o crescimento e a
consolidação de uma gama variada de formas de organização a nível regional
assentes em determinados interesses, sectores e/ou questões, visando
fortalecer a capacidade da sociedade civil em contribuir para os processos de
formulação de políticas.
O SAT convida todas as organizações com presença regional, com mandato
para a redução da pobreza, e uma agenda capaz de influenciar políticas, a
candidatarem-se ao financiamento de projectos ou programas. Nesta altura, será
dada prioridade a organizações com traquejo em trabalho regional relevante.
Os critérios para o tipo de projectos, actividades e custos que podem ser
financiados vêm especificados nas directrizes descritas no texto do convite à
apresentação de propostas.
Como responder ao convite de apresentação de propostas:
Todas as propostas deverão ser enviadas para:
Endereço Físico:
Southern Africa Trust
1258 Lever Road
Halfway House
Midrand
1685
África do Sul

Endereço Postal:
Southern Africa Trust
P O Box 1234
Halfway House
Midrand
1685
África do Sul

O “Call Reference Number” (número de referência) constante deste anúncio
deverá ser indicado na proposta, bem como no envelope em que a proposta for
enviada. É favor verificar que os dados para contacto da organização se
encontram escritos no exterior do envelope que contém a sua proposta.
O prazo para recepção das propostas de projecto termina em 20 de Janeiro de
2006 às 16.00 hrs.
Os candidatos poderão pedir ajuda e obter informações adicionais sobre este
convite para apresentação de propostas junto ao Centro de Chamadas do
Southern Africa Trust (Southern Africa Trust Call Centre) para o número de

telefone +27 11 313 3539, endereço electrónico:
projects@southernafricatrust.org
As especificações sobre as propostas de projectos estão disponíveis nos
seguintes sítios Web: http://www.southernafricatrust.org, http://www.sarpn.org
onde se pode obter acesso a este anúncio e outros documentos em Português e
Francês.
Os candidatos serão informados por escrito sobre a decisão do Comité Assessor
do Projecto do SAT.

