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Convite às ISC membros das Regiões e Sub-Regiões INTOSAI 

Na sequência do lançamento do Pedido Global de Propostas (PGP) de 2103 à comunidade INTOSAI 

durante o XXI INCOSAI que decorreu neste mês de Outubro, serve a presente para informá-los sobre o 

processo e os prazos mais importantes para as iniciativas de desenvolvimento de capacidades das ISC que 

requeiram financiamento adicional, apoio não pecuniário ou entre pares. As ISC dos países em 

desenvolvimento, as Regiões e Sub-regiões da INTOSAI e os Comités, Sub-comités e Grupos de Trabalho 

da INTOSAI são convidados a apresentar propostas de iniciativas de desenvolvimento de capacidades 

integral ou predominantemente para benefício das ISC dos países em desenvolvimento de acordo com os 

objectivos do Memorando de Entendimento INTOSAI-Doadores de 2009 e decisões subsequentes do 

Comité Directivo.  

 

Esta ronda de Pedido Global de Propostas foi lançada em Outubro de 2013. Ao contrário do Pedido Global 

de Propostas de 2011, este começará com o desenvolvimento das notas conceptuais do projecto antes das 

das propostas integrais que foram usadas na primeira ronda. A vantagem de utilizar notas conceptuais 

iniciais é que requer menos esforços potencialmente inúteis por parte das ISC, facultando a quem fornece o 

apoio a informação necessária para avaliar e comparar as propostas.  Os candidatos começarão por 

apresentar uma nota conceptual com as linhas gerais do projecto sugerido, a ser desenvolvido na proposta 

detalhada se houver interesse por parte de que fornece o apoio.  

 

O Secretariado da INTOSAI-Doadores indicará as suas reacções e apoio ao conceito original de modo a 

ajudar os candidatos a desenvolverem notas conceptuais de alta qualidade. O período para submeter as 

Notas Conceptuais Iniciais é de 1 de Novembro de 2013 a 31 de Janeiro de 2014, e a data limite para 

apresentação de propostas é o dia 31 de Março de 2014. 

 

Após a data limite para apresentação das propostas, as notas conceptuais serão distribuídas aos 

fornecedores individuais (ISC e doadores) e ao Fundo para o Desenvolvimento de Capacidades da ISC 

(FDC - ISC actualmente em desenvolvimento) para análise de acordo com os critérios de alocação e com os 

fundos disponíveis, e para aprovar as notas conceptuais que serão desenvolvidas em propostas integrais. O 

Secretariado da INTOSAI-Doadores coordenará estes dois processos, mas as decisões quanto à atribuição 

de apoio serão tomadas pelos doadores individualmente e pelos fornecedores dentro das ISC. 

 

O calendário completo do PGP 2013 assim como os formulários de candidatura e as instruções estão 

disponíveis no site da IDI http://www.idi.no/artikkel.aspx?MId1=98&AId=628 em Inglês, Árabe, Espanhol, 

Russo e Português. As notas conceptuais podem ser apresentadas em qualquer destas línguas. Para mais 

informações, poderá contactar o Secretariado da INTOSAI-Doadores em intosai.donor.secretariat@idi.no   

 

Muito atentamente, 

 
Einar J. Gørrissen 

Chefe do Secretariado da INTOSAI-Doadores 
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