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Consultas Regionais sobre os Papéis e Contribuições da Juventude para a Paz e 
Segurança em África 

 
 

CONVITE PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
 

Prazo estipulado para o envio da sua candidatura: 23 de Março de 2019 

 
A Comissão da União Africana, através do seu Programa Africano de Acção da Juventude para a Paz (Y4P) do 

Departamento de Paz e Segurança da UA reunirá cinco Consultas Regionais sobre as 'Funções e Contribuições 

da Juventude para a Paz e Segurança em África'. Isto está em conformidade com a decisão do Conselho de Paz 

e Segurança (CPS), através do comunicado da 807a reunião realizada a 8 de Novembro de 2018, sobre a 

Juventude, Paz e Segurança, no qual o Conselho solicitou à Comissão a proceder a um estudo sobre o papel e 

contribuições da juventude na promoção da paz e segurança em África e submeter os resultados para apreciação 

e tomada de medida adequadas.  

 

O objectivo geral das consultas regionais propostas para a juventude é de fornecer um espaço colaborativo, 

aberto e inclusivo para os jovens construtores da paz para contribuir para a criação de uma África próspera e 

pacífica em consonância com as aspirações 4 e 6 da Agenda 2063 da UA. As consultas irão analisar os papéis e 

as contribuições da juventude para a paz e segurança em África através de Prevenção de Conflitos; Gestão e 

Resolução de Conflitos / Crise; Operações de Apoio à Paz; Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito; 

Reforma do Sector da Segurança e Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, bem como questões 

transversais fundamentais, tais como o género, acção humanitária, alterações climáticas, crime organizado 

transnacional; pirataria e segurança marítima, extremismo violento, entre outros. Espera-se que as consultas irão 

também providenciar a plataforma para examinar os factores que inibem a participação significativa da juventude 

em matéria de paz e segurança, bem como propor a formulação de recomendações viáveis para resolvê-los.  

 

Convidámos os jovens e individualidades e organizações interessadas que trabalham nas áreas de paz e 

segurança de modo alargado a participar nas consultas regionais propostas que decorrerão de Março a Maio de 

2019, em cada uma das cinco regiões da África.  
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Critérios de Elegibilidade 

Para participar das consultas regionais, os candidatos devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 

 Ser cidadão Africano de idade compreendida entre 15 e 35 anos. 

 Pertencer a um grupo liderado por jovens ou iniciativa que esteja activamente envolvida em qualquer das 

questões temáticas no domínio da paz e segurança em África, tal como identificado acima; 

 Documentação verificável (narrativa ou vídeo) das intervenções em qualquer uma das áreas acima 

mencionadas de paz e segurança. 

 Solicitámos ainda, que os candidatos, analisem cuidadosamente, os critérios de elegibilidade antes de 

concorrerem. Os candidatos bem-sucedidos serão notificados por via e-mail.' A Comissão da União 

Africana irá cobrir todas as despesas de participação dos candidatos seleccionados, incluindo, a viagem 

e alojamento, para participar das consultas regionais. 

 

Informação Adicional: 

A Comissão da União Africana está empenhada em garantir um processo equitativo e inclusivo que envolve 

activamente com jovens oriundos das comunidades rurais e urbanas, diferentes origens sócio-económicas, os 

jovens que vivem com deficiência, jovens refugiados e pessoas deslocadas e mulheres jovens. 

 

As candidaturas que contenham a documentação requerida conforme descritas a seguir devem ser enviadas para:  

youth4peaceafrica@africa-union.org  ; e  situationroom@africa-union.org  em ou antes 00:00 (horário de Addis 

Ababa) em 23 de marco de 2019.  

 

Documentação Necessária. 

TIPO DE 

DOCUMENTAÇÃO: 

CRITÉRIOS 

Identificação Oficial Passaporte com uma validade mínima de 6 meses 

Detalhes de Contacto Primeiro e último nome; País; Nome da Organização; Números de Telefone e E-

mail; detalhes do perfil site e organismos de comunicação social  

Tipo de Participação  O requerente deve submeter uma carta oficial de apresentação proveniente da 

organização representada.  

Perfil da organização Resumo das actividades destinadas a reforçar tanto a prevenção de conflitos; 

Gestão e Resolução de Conflitos/Crise; Operações de Apoio à Paz; 

Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito; Reforma do Sector da Segurança 

E-mail:%20youth4peaceafrica@africa-union.org
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e Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, bem como questões 

transversais fundamentais, tais como a integração do género, acção humanitária, 

alterações climáticas, crime organizado transnacional; pirataria e segurança 

marítima, ou o extremismo violento, entre outros. 

 

Declaração de 

Motivação 

Apresentar uma explicação de motivação e interesse em participar nesta 

consulta e os motivos pelos quais a sua iniciativa de juventude deve ser 

seleccionada para participar. Isto pode ser feito por via de vários Formatos: 

1. Carta (comprimento máximo: 2 páginas) ou 

2. Apresentação em vídeo com uma duração máxima: 15 minutos 

Se optar por produzir algum vídeo: O Vídeo deve abordar 

desafios relacionados com a co-existência pacífica, bem como 

oportunidades destinado à geração de uma paz duradoura. O 

vídeo pode ser gravado em qualquer das línguas da UA, ou 

seja, o Inglês, Francês, Árabe, Português e Swahili. Os vídeos 

produzidos na língua da região também podem ser aceite. Os 

candidatos que não têm uma câmera, podem usar seus 

telefones. A proposta em suporte de vídeo é de 

responsabilidade do autor e não deve ter sido publicado 

anteriormente. O incumprimento de qualquer disposição 

resultará na desqualificacao do candidato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


