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Em nome do projeto ‘Organised Crime: West African Response to Trafficking (OCWAR-T)’, o Instituto de Estudos de 
Segurança (ISS) e a Iniciativa Global sobre o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC) convidam-no para o segundo pedido 
de candidatura à Rede de Investigação da África Ocidental sobre Crime Organizado (WARNOC). O objetivo do projeto 
é reforçar estruturas e capacidades ao nível nacional e regional para uma resposta mais efectiva ao crime organizado 
transnacional na região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS).

A WARNOC fornecerá uma plataforma para os seus membros:
1. Colaborarem com o ISS/GI-TOC em investigação e publicações sobre Crime Organizado Transnacional (COT) na 

África Ocidental.
2. Participar em programas de capacitação patrocinados sobre investigação, análise e modelamento de políticas.
3. Envolver-se em diálogos e eventos entre várias partes interessadas sobre o COT na África Ocidental.
4. Criar relações estratégicas e sustentáveis com a ECOWAS e organizações parceiras no seio da rede.

Os critérios para filiação são os discriminados abaixo. Os membros devem:
1. Focar-se na investigação sobre o COT ou no nexo entre o COT e o extremismo violento relacionado com o COT na 

região ECOWAS.
2. Terem um registo comprovado de pelo menos 18 meses a trabalhar em questões de COT na região da ECOWAS.
3. Terem uma equipa de investigadores dedicada disponível e mandatada para participar em actividades regulares e 

calendarizadas.
4. Envolverem-se regularmente com organizações da sociedade civil em todo o espectro da região ECOWAS.

Por favor, envie a sua candidatura contendo:
1. Uma carta de motivação com 300 a 500 palavras destacando 1) a adequabilidade da sua organização para 

participar e 2) como é que os resultados de investigação da sua organização beneficiariam desta rede.
2. O ponto focal da sua organização para a rede.
3. Biografias de uma página dos investigadores participantes (no máximo três, incluindo o ponto focal).
4. Os últimos dois anos de registos financeiros e / ou relatórios anuais, quando disponíveis.
5. Documento de registo comercial oficial.
6. Hiperligações, ou ficheiros anexados à mensagem de correio electrónico, para três publicações da organização 

relevantes para o COT.

Adicionalmente:
• Encorajamos as candidaturas de organizações lideradas por mulheres, focadas nos assuntos femininos, e incluindo 

grande envolvimento de mulheres.

• Encorajamos as candidaturas de organizações lideradas por jovens (com menos de 35 anos), focadas nos assuntos da 
juventude, e incluindo grande envolvimento de jovens.

• Sociedade civil e as organizações de investigação do Mali, Cabo Verde, Gâmbia e Mauritânia são fortemente 
encorajadas a candidatar-se.

As candidaturas devem ser envidas para warnoc-enact@issafrica.org até sexta-feira, 05 de Agosto de 2022, 17.00 WAT.

O Crime Organizado: O projecto de Resposta ao Tráfico da África Ocidental (OCWAR-T) é um projeto da CEDEAO financiado conjuntamente 
pela União Europeia e pelo Gabinete Federal das Relações Externas da Alemanha (AA). O Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH está a implementar o projecto ‘Crime Organizado: Resposta da África Ocidental ao Tráfico’ (OCWAR–T) em 
colaboração com o Gabinete das Nações Unidas para o Combate à Droga e ao Crime (UNODC); o Programa de Desenvolvimento das Nações 

Unidas (UNDP), o Grupo Consultivo sobre Minas (MAG), o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Política Migratória (ICMPD), o 
Instituto de Estudos de Segurança (ISS) e a Iniciativa Global sobre o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
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