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Convite à apresentação de candidaturas para a 

organização do Fórum Internacional sobre Democracia 

Participativa em África (FIDEPA) 2023 e para assumir a 

Presidência da OIDP África 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP) é um espaço 

aberto ao serviço de governos nacionais, autoridades locais, organizações da 

sociedade civil, universidades e centros de investigação que pretendam aprofundar 

conhecimentos e práticas no campo da democracia participativa, governação e 

desenvolvimento local. 

Na África, o Observatório conta com mais de mil membros formados por autoridades 

locais, representantes do governo, centros de pesquisa e organizações da sociedade 

civil. O Escritório Africano do Observatório visa: 

- Observar processos democráticos, apoiar e fortalecer abordagens de democracia 

participativa, participação cidadã e engajamento na gestão pública, 

- Capitalizar as experiências de democracia participativa em África e partilhá-las com 

o resto do mundo, 

- Promover uma vasta comunidade de conhecimento, troca de experiências e 

partilha de boas práticas de democracia participativa. 

O Observatório organiza, a cada dois anos, o Fórum Internacional para a 

Democracia Participativa na África (FIDEPA) em uma cidade, alternativamente em 

uma sub-região da África. O evento reúne autoridades locais eleitas, representantes 

de governos centrais, sociedade civil, acadêmicos e centros de pesquisa. Será 

organizado no formato de conferências, sessões de intercâmbio e networking. 

Essas reuniões permitem que a comunidade de atores e praticantes de 

descentralização, governança e desenvolvimento local: 

- Refletir sobre o estado da democracia participativa na África e no mundo, 

- Compartilhar experiências de democracia participativa, questões, avanços e 

limites, 

- Promover o benchmarking, o intercâmbio de boas práticas e boas políticas e a 

ligação entre as autarquias locais e os vários atores da democracia participativa. 
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Esta convocatória é lançada para cidades interessadas em sediar o próximo 

FIDEPA, previsto para 2023 . A cidade ou goberno local que sediará o Fórum terá a 

presidência rotativa do OIDP África por dois anos. Poderá assim definir o tema 

principal do evento de acordo com as suas prioridades nesta área. 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Qualquer cidade ou governo local que seja membro do OIDP África pode apresentar 

um pedido. Um governo local que não seja membro da rede pode se inscrever para 

hospedar o Fórum. No entanto, terá de finalizar a sua adesão ao OIDP África ( 

http://inscription.oidp-afrique.org) poder acolher o Fórum Regional e assumir a 

presidência rotativa da rede pan-africana. 

3. APRESENTAÇÃO DE APLICAÇÕES 

As cidades e governos locais que pretendam acolher o Fórum devem apresentar a 

sua candidatura enviando por correio eletrónico para o Secretariado do OIDP África ( 

secretariat@oidp-afrique.org ), os seguintes documentos: 

● Uma carta da autoridade política da cidade ou autoridade local apresentando sua 

candidatura. 

● Uma descrição, em linhas gerais, do conteúdo proposto do Fórum (máximo de 2 

páginas) 

● Uma descrição geral dos recursos técnicos e financeiros da cidade ou governo 

local que propõe sua candidatura para organizar o Fórum. (máximo de 2 páginas) 

As candidaturas devem ser enviadas até 7 de julho de 2022 . 

4. ELEIÇÃO DA SEDE 2023 

A eleição da cidade-sede do FIDEPA 2023 ocorrerá durante a reunião do Conselho 

de Administração, que terá lugar a 10 de agosto de 2022 . Nesta reunião, as cidades 

candidatas serão convidadas a apresentar a sua candidatura. Em primeiro lugar, será 

buscado um consenso para a designação da cidade-sede. Caso não haja consenso, 

será aberta a votação sobre as diversas candidaturas recebidas. Os eleitores serão 

membros do OIDP África. Cada membro pode dar apenas um voto por candidato. 

5. ACEITAÇÃO 

A cidade que acolhe a organização do Fórum será também designada Presidente do 

OIDP África para os dois anos. Da mesma forma, deve assumir o custo financeiro, a 

preparação do conteúdo, a logística do evento em colaboração com a Coordenação 

Executiva do OIDP África. Como tal, a cidade que exerce a presidência representará 

a organização pan-africana em todos os órgãos do OIDP e participará nas atividades 

do OIDP África que requerem a presença da Presidência da rede. 


