Candidaturas Não Selecionadas para Cofinanciamento

Entidade

CONSUMARE - Organização
Internacional das Associações de
Consumidores da Língua
Portuguesa

Tipo de proposta

Conferência

Nome do Colóquio/Estudo

A emergência da defesa dos
consumidores na CPLP

País

Portugal

Objetivo

Promover a discussão e debate sobre a defesa do consumidor nos países de
Língua Portuguesa para reforçar o movimento associativo como expressão d
euma cidadania ativa, responsável e autónoma.

Estudo: levantamento de informações sobre a implementação das cooperativas
para avaliar a situaçao do cooperativismo a nível nacional e seu potencial
contributo para o Desenvolvimento Sustentável do arquipélago de STP.
S. Tomé e Príncipe
Conferência: mostrar os resultados preliminares do Estudo e analisar como as
cooperativas podem contribuir para o DS de STP, difundir este conhecimento e
incentivar a criação de novas cooperativas.

CEIFAcoop - Cooperativa de
Estudos, Investigação e Formação Estudo/Conferência
Ambiental, CRL

O Cooperativismo como Elemento de
uma Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável de São Tomé e Príncipe

Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
(ULHT)

Estudo

Estudo para o desenvolvimento e
aplicação de um modelo de regras de
medição na construção para Angola

Portugal

Definição e estruturação de um modelo de regras de medição na construção em
Angola, contemplando trabalhos de construção civil e de obras públicas. Para
estes trabalhos, pretende-se elaborar um manual que defina os critérios de
medição para as fases de projeto e de construção, o qual possa ser adotado pelo
meio técnico angolano como documento de referência na medição de trabalhos
de construção.

HELPO - ONGD

Conferência

Nutrição e Desenvolvimento - A nutrição
como desafio nos países de língua
portuguesa

Portugal

Difundir a adequada alimentação e nutrição como um desafio global, como foco
nos países de língua portuguesa; Reforçar a importância de investir em
intervenções específicas de nutrição e em intervenções sensíveis à nutrição;
Conhecer as sinergias existentes e as oportunidades de cooperação entre os
países de língua portuguesa em programas e projetos de alimentação e nutrição.

Phytos - Associação Portuguesa
de Ciência da Vegetação

Conferência

Biogeografia e Sintaxonomia das Regiões
Atlânticas

Cabo Verde

Contribuir ativamente para o conhecimento da diversidade natural dos territórios
atlânticos (particularmente macaronésios), permitindo a troca de experiências ao
nível do conhecimento e da valorização do património natural.

ALER - Associação Lusófona de
Energias Renováveis

Conferência

Energia Sustentável em São Tomé e
Príncipe

Conferência

IN PROGRESS. 3º Seminário Internacional
sobre Ciências Sociais e Desenvolvimento
em África

Portugal

Estudo/Conferência

Cooperação na conceção de políticas
económicas e sociais: o desenvolvimento
comparado da Guiné-Bissau e de Cabo
Verde

Portugal, Cabo
Verde e GuinéBissau

Iniciar o processo de definição de uma metodologia de cooperação na conceção
de políticas económicas e sociais, a partir da comparação entre os processos reais
de desenvolvimento de dois países com uma história com muitos pontos comuns,
mas divergentes no seu processo de desenvolvimento. Esse processo visa,
portanto, permitir contribuir para uma melhor Cooperação no apoio institucional
nas políticas públicas nacionais e à ajuda internacional, que melhor promovem o
desenvolvimento.

Business4SDGs: O Setor Privado e a
Inovação para o Desenvolvimento
Sustentável

Portugal

Este projeto pretende analisar de perto como podem os atores estatais e não
estatais de cooperação para o desenvolvimento estabelecer sinergias na
promoção da inovação para o desenvolvimento internacional. O trabalho irá
focalizar-se nomeadamente no papel do setor privado, que se tem afirmado como
um parceiro crucial para cumprir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, dando seguimento às recomendações do Fórum de Busan para a
Eficácia da Ajuda em 2011 e da Conferência Internacional sobre o Financiamento
para o Desenvolvimento de 2015.

Portugal

Visa compreender o nexo entre migrações, mobilidades e desenvolvimento que é
estabelecido em cada um dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), através de discursos e práticas sobre o mesmo.

CESA - ISEG

CESA - ISEG

CESA - ISEG

Estudo/Conferência

Realização de uma conferência em São Tomé e Príncipe para a apresentação e
S. Tomé e Príncipe divulgação do relatório nacional do ponto de situação das energias renováveis no
país.

CESA - ISEG

Estudo

Nexus Migrações, Mobilidades e
Desenvolvimento. Levantamento das
práticas e políticas nos países da língua
oficial portuguesa

ADIRN - Associação para o
Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Norte

Conferência

Ciclo de Conferências - Saúde e Jovens de
Santo Antão - Cabo Verde

Cabo Verde

Associação de Professores e
Formadores Lusófonos

Conferência

A educação e a formação como fator de
Desenvolvimento na CPLP: Competências
para o Futuro

Portugal

Associação Renovar a Mouraria

Conferência

A atribuição de Nacionalidade como
instrumento na redução de
desigualdades na CPLP

Portugal

Mundo a Sorrir - Associação de
Médicos Dentistas Solidários
Portugueses

Conferência

Pequenas soluções para grandes
problemas relacionados com a água:
resultados na Saúde Pública

Moçambique

Realizar a 3ª edição do seminário que visa promover um espaço de reflexão e
troca de experiências de pesquisa académica proporcionando o encontro de
estudantes e investigadores de diferentes escolas, que têm os estudos sobre
África contemporânea e o seu desenvolvimento como tema de pesquisa. Visa
contribuir para a prática da elaboração, apresentação e publicação de trabalhos
científicos.

Adoção de estilos de vida saudáveis por parte da população jovem.
Capacitar todos os agentes educativos para a problemática da educação e da
formação como instrumento de desenvolvimento social, económico e cultural,
técnico-científico nos países da CPLP e como parte do processo de crescimento
dos cidadãos dos respetivos países.
Promover a análise e reflexão sobre a atual Lei de Nacionalidade que afeta
cidadãos e cidadãs da CPLP, tendo como resultado um documento síntese de
recomendações, construído com o contributo dos vários atores chaves, para uma
Lei justa e digna.
Melhorar a atuação dos profissionais do departamento de saúde ambiental da
rede hospitalar e dos pequenos fornecedores de água do Distrito de Bilene
através da realização de seminários sobre pequenas soluções para os grandes
problemas relacionados com a água ao longo de 12 meses.

