CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O CONCURSO DE ENSAIOS
PARA A JUVENTUDE
A Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)
comemorará o seu 40º Aniversário em 2015. Como parte deste evento, será lançado um
Concurso de Ensaios para a Juventude sob o tema geral: Relevância e Desafios da Integração
Regional na África Ocidental; o papel da Comunidade da CEDEAO, dos Cidadãos, dos
Governos dos Estados-Membros e das Instituições na melhoria desta relevância e na resposta
aos desafios.
Este Tema Geral foi dividido em três (3) subtemas para a Competição de Ensaios. Resumos e
esboços de Ensaios devem abranger os subtemas indicados abaixo:
1. Integração e Cooperação Regional: Oportunidades e Desafios para os Jovens
da CEDEAO;
2. Jovens da África Ocidental como catalisadores no processo de Integração da
CEDEAO;
3. Expectativas e Aspirações dos Jovens da África Ocidental no Processo de
Integração Regional
Tome nota por favor:
1. A faixa etária dos jovens elegíveis é entre 16-20 anos.
2. Os Ensaios têm por objectivo abranger uma larga audiência e por conseguinte
deve ser escrita num estilo não-técnico.
3. Os resumos não devem ter mais do que 250 palavras.
4. Os resumos devem ser apresentados ao Comité de Selecção o mais tardar até 30
de março de 2015, no seguinte endereço: fkmohammed@ecowas.int
5. Todos os artigos submetidos devem incluir o nome completo e contacto detalhado
do autor.
6. Os Autores dos resumos seleccionados serão convidados pelo Comité de Selecção
para escrever o artigo completo - também serão fornecidas orientações
pormenorizadas
7. Rascunho final (revisto) do documento deve ser apresentado até 15 de maio de
2015.
8. Os dois melhores Ensaios por país em todos os Estados-Membros serão
publicados. Os três vencedores (1º, 2º e 3º lugares) serão seleccionados dentre um
total de 30 Ensaios.
9. A aceitação de um resumo não garante a publicação automática do Ensaio final.
10. Todas as questões e observações devem ser enviadas para:
fkmohammed@ecowas.int tendo como assunto: Convite à Manifestação de
Interesse para o Concurso de Ensaios da Juventude

