UE-PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais
“Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu” – Fase di Kambansa

COMITÉ DE PILOTAGEM UE-PAANE Fase di Kambansa
De acordo com a proposta de projeto do UE-PAANE Fase di Kambansa será criado um Comité
de Pilotagem (CP) para supervisionar e aprovar a orientação geral do projeto, que se reunirá 3
vezes ao longo da ação: ao início da implementação da ação, ao fim do primeiro ano de
implementação e no fim do projeto. Este comité estará constituído por:

1. Um representante da CAON-FED;
2. Um representante da DUE-GB
3. A equipa de projeto, que assegurará o secretariado do CP
4. Um representante da DGCANG
5. Um representante da SGCS

6. Membros Representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos de
Comunicação Social e Comunitária (OCSC)

Em relação ao ponto 6, a equipa do UE-PAANE Fase di Kambansa, a semelhança do que foi
feito na anterior fase do programa, irá propor no fim da sessão de lançamento a eleição dos
representantes das OSC e OCS1 para o Comité de pilotagem.

Explicados os objetivos e composição do comité de pilotagem propor-se-á aos participantes na
sessão que se agrupem segundo o tipo de OSC (sindicatos, organizações socioprofissionais,
ongs) para encorajar a participação no CP das diferentes manifestações da SC que estejam
presentes. Posteriormente a indigitação/eleição poderá ser feita de entre as seguintes opções:
- O grupo pode indigitar a um representante ou, caso não haja acordo,
- Se realiza uma eleição dentro do grupo entre os candidatos interessados em participar no CP

Por fim a equipa do projeto colocará no site do UE-PAANE (www.ue-paane.org) as atas dos CP
para efeitos de consulta pública.

1

No caso das Rádios e Televisões Comunitárias, será convidada a RENARC como membro do CP em
representação das Rádios e televisões comunitárias, sendo que segundo o art. 2.7 dos seus estatutos um
dos objetivos que persegue a RENARC é o de: “Facilitar a representação dos seus membros na arena
nacional e internacional e de os representar, se eles assim o pretenderem”
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