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Abertura de candidaturas 

Para a identificação de jovens que têm projetos inovadores 
no domínio da conservação marinha e costeira na África Ocidental 

 
Por ocasião da 10ª edição do Fórum marinho e costeiro, que terá lugar em Bissau, de 29 de março a 
1 de abril de 2022, o PRCM (Parceria Regional para a Conservação da zona costeira e Marinha na 
África Ocidental) lança um convite para apresentação de projetos, destinado aos jovens com 
iniciativas inovadoras. 
 
O objetivo deste programa é de: 

- Reforçar a liderança e as capacidades de inovação dos jovens no domínio da conservação; 
- Pôr os portadores de ideias inovadoras em contacto com os parceiros técnicos e financeiros 

da sub-região; 
- Promover o desenvolvimento de novas iniciativas de conservação marinha e costeira na sub-

região.  
 

As temáticas   
Os projetos deverão centrar-se principalmente na conservação de zonas e recursos marinhos e 
costeiros com interesse evidente para as comunidades do litoral oeste africano. Especificamente, os 
seguintes temas podem ser abordados em projetos ou servir de inspiração:  
 

- O reforço da resiliência dos ecossistemas marinhos e costeiros face às alterações climáticas 
- A redução dos impactos das infraestruturas costeiras (incluindo os impactos das atividades 

de prospeção/exploração de petróleo e gás) 
- A gestão sustentável dos recursos pesqueiros 
- A proteção das tartarugas marinhas 
- A conservação das aves e das zonas húmidas costeiras 
- A conservação e a restauração dos mangais 
- A criação e/ou o reforço da gestão das Áreas Marinhas Protegidas 

 

Critérios de seleção  
 
Os proponentes de projetos devem ser jovens com menos de 35 anos provenientes de um dos sete 
países do PRCM (Cabo Verde, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Serra Leoa, Senegal). 
São particularmente visados por este convite para apresentação de projetos, jovens pesquisadores 
ou jovens que tenham um papel de liderança numa estrutura governamental, numa organização da 
sociedade civil ou numa associação comunitária. 
 
Cinco projetos serão selecionados na sequência deste convite para apresentação de propostas. A 
seleção dos projetos será feita de acordo com os seguintes critérios: 

1. A pertinência do projeto e a sua ligação com a conservação da costa oeste africana e dos 
seus recursos 



2. A originalidade do projeto 
3. A sustentabilidade do projeto 
4. A qualidade da apresentação da proposta 
5. Os impactos do projeto na vida das comunidades costeiras 
6. O grau de envolvimento dos jovens e/ou das comunidades na sua implementação 

Os 5 candidatos pré-selecionados serão convidados a participar na 10ª edição do Fórum de Bissau 
que deverá ter lugar de 29 de março a 1 de abril de 2022. Para além da promoção dos projetos 
selecionados durante o Fórum, todos as propostas serão divulgadas no website do PRCM e os seus 
promotores serão apoiados nos seus esforços de angariação de fundos. 

Desenrolar da seleção final  
Aquando do Fórum, os 5 candidatos serão convidados a fazer uma apresentação dinâmica da sua 
iniciativa na sexta-feira, dia 1 de abril de 2022, em plenário, numa sessão denominada "talking 
project ou apresentação de projetos", perante um júri de alto nível composto por doadores, 
pesquisadores e especialistas na área ambiental. 
 
Durante as suas apresentações, os candidatos deverão responder às três questões seguintes: 

- Porquê este projeto (razão do projeto)? 
- Qual é o problema que pretende resolver? 
- Porque é que o projeto deve ser financiado? 

 
Posteriormente, os candidatos submeter-se-ão a perguntas do júri que, após deliberação, designará 
o melhor projeto, cujo promotor será convidado a apresentá-lo num dos eventos internacionais 
identificado pelo PRCM. 
 

Dossier de apresentação   
Os candidatos deverão enviar ao PRCM um resumo do projeto de cinco páginas, no máximo, 
respeitando a estrutura abaixo descrita, em francês, inglês ou português: 
 

1. Nome e contactos do candidato  
2. Uma apresentação do contexto e das questões que o projeto procura resolver 
3. Uma descrição dos objetivos do projeto, das principais atividades e da zona de intervenção  
4. Mostrar o aspeto inovador do projeto  
5. Impacto do projeto nas comunidades (se aplicável)  
6. As etapas de implementação do projeto   
7. As partes envolvidas 
8. O orçamento  
9. Nome e contactos de duas pessoas ou organizações de referência.  

 
O conceito deve ser acompanhado de uma breve biografia (meia página) do promotor do projeto. 
 

Entrega de candidaturas  
Os dossiers de candidatura devem ser enviados exclusivamente ao endereço e-mail 

forum@prcmarine.org o mais tardar até 20 de fevereiro 2022 às 17horas, prazo limite estrito.  
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