
 

 Anúncio: convite à apresentação de propostas  

Projectos-piloto e assistência técnica  

Março 2010  
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) está emitindo uma 
convocação de propostas por meio de seu Programa de Apoio à Aplicação de Legislação 
Florestal, Governação e Comércio para os países da África, Caribe e Pacífico (Programa de 
Apoio ACP-FLEGT).  
O Programa de Apoio ACP-FLEGT proporciona assistência a países da ACP mediante 
implantação do Plano de Acção FLEGT da União Europeia e apoia a colecta, análise e 
divulgação de informações sobre FLEGT e lições aprendidas entre grupos de entidades dos 
países da ACP.  
Os grupos de entidades admissíveis (instituições governamentais, organizações da 
sociedade civil e organizações do sector privado de países da ACP) podem submeter 
propostas para projectos-piloto ou assistência técnica.  
As propostas devem abordar questões de aplicação da legislação, governação ou comércio 
do sector florestal num país da ACP. As propostas devem apoiar actividades que:  
  
Contribuam para iniciativas FLEGT ou programas florestais nacionais;  
 
Estabeleçam parcerias ou fortaleçam a capacidade local de implementar programas 
relacionados a FLEGT; ou  
 
Proporcionem oportunidades de intercambiar informações, lições aprendidas e 
conhecimento técnico nos países da ACP e entre eles.  
 
As directrizes detalhadas sobre o envio de propostas encontram-se no site do Programa de 
Apoio ACP-FLEGT (www.fao.org/forestry/acp-flegt), que inclui informação sobre 
admissibilidade, uma lista de países da ACP, apresentação de propostas e processo de 
selecção, formato das propostas e limites de financiamento.  
 
As propostas podem ser submetidas electronicamente ou por fax. As propostas devem 
ser enviadas por e-mail a acp-flegt-call-for-proposals@fao.org. 
 
A página de assinatura deve ser assinada, scanada e enviada junto com o formulário 
electrónico da proposta. As propostas preenchidas e assinadas podem ser enviadas por fax, 
Atenção: Robert Simpson, Gerente do Programa, para o número: +39 06 570 55514.  
 

As propostas devem ser enviadas até 14 de Maio de 2010 às 17:00h 
(hora média de Greenwich + 1).  
 
Qualquer pergunta deve ser dirigida ao Programa de Apoio ACP-FLEGT, Departamento de 
Silvicultura da FAO, pelo e-mail: acp-flegt-info@fao.org 
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