
 
 

 

Convite a consultores para realização de um estudo sobre a viabilidade de criação de Cidades 
Centrais Ubuntu  

NA CIDADE DE PRAIA, CABO VERDE 

 

Contextualização  

Os defensores dos direitos humanos africanos (DDHs) enfrentam um espectro de desafios interligados 

que muitas vezes criam um ambiente de trabalho hostil. Frequentemente, eles enfrentam restrições 

em seus próprios direitos e liberdades ao tentar realizar seu trabalho de defesa de direitos. Em alguns 

casos, essas restrições se transformam em ameaças às vidas dos defensores de direitos humanos, 

levando à realocação urgente dos países em que estão baseados. A iniciativa Ubuntu Cidades Centrais 

foi criada com o objetivo de fornecer a esses defensores de direitos humanos opções de realocação 

interna e externa segura sem a necessidade de deixar o continente. 

 

A iniciativa Ubuntu Cidades Centrais permite que defensores de direitos humanos que tenham sofrido 

ameaças, violência e extrema pressão como consequência do seu trabalho de direitos humanos sejam 

temporariamente realocados. Além de garantir o bem-estar físico e mental dos defensores de direitos 

humanos, a iniciativa Ubuntu Cidades Centrais visa permitir que os defensores de direitos humanos 

continuem seu trabalho. Por meio de diversas parcerias locais (departamentos governamentais, 

instituições nacionais de direitos humanos, universidades, sociedade civil, especialistas em direitos 

humanos, etc.), a realocação também oferece uma oportunidade para defensores de direitos 

humanos em risco, aprender e compartilhar experiências, de modo que possam ter um impacto 

positivo sobre a comunidade anfitriã e regressar a casa com mais capacidades de proteger e promover 

os direitos humanos. 

 

Com base em experiências anteriores, a AfricanDefenders está à procura de um consultor para avaliar 

a possibilidade de expandir e criar na Cidade da Praia (Cabo Verde) uma Ubuntu Cidade Central. O 

consultor analisará o contexto político, identificará as estruturas de apoio e serviços necessários para 

enfrentar os desafios que os DDHs possam enfrentar durante o processo de realocação e a 

colaboração necessária de vários actores estatais e não estatais, como governos e redes de DDHs. 

 

O consultor deve ser um profissional, especialista ou analista, com formação universitária adequada, 

não abaixo do grau de mestrado. O consultor deverá apresentar registros comprovados e evidências 

de actividades anteriores em Cabo Verde. A AfricanDefenders está procurando especificamente 

inscrições de especialistas em avaliação de proteção experientes e qualificados. A Consultoria será 

supervisionada pelo Secretariado dos DefensoresAfricanos. 

 

 



 
 

Objectivos 

1. Estudar a possibilidade de expandir a Ubuntu Cidades Centrais para a Cidade da Praia (Cabo 

Verde); 

 

2. Conduzir uma consultoria a fim de identificar passos concretos a serem dados para a 

continuação da implementação da iniciativa Ubuntu Cidades Centrais na Cidade da Praia 

(Cabo Verde), incluindo os papéis e responsabilidades de diferentes actores estatais e não 

estatais;  

 

3. Análise detalhada sobre o sistema político, a situação dos direitos humanos, a liberdade de 

movimento e as leis migratórias e as práticas de imigração. 

 

Termos de referencia  

O consultor deve produzir um relatório avaliando a viabilidade de conceber e implementar um 

programa de realocação funcional e eficaz para DDHs que enfrentam risco iminente através da criação 

de uma UBUNTU Cidades Centrais na Cidade da Praia (Cabo Verde). 

 

Resultados 

Relatório sobre as questões estabelecidas acima nos termos de referência. 

 

Prazos /Relatórios 

O Consultor apresentará um esboço do estudo ao Secretariado dos DefensoresAfricanos antes de 7 

de Maio de 2021. O esboço final será concluído até 14 de Maio de 2021. Todos os relatórios gerados 

neste estudo se tornarão propriedade dos Defensores Africanos. 

 

Remuneração 

A Consultoria terá uma remuneração razoável. No entanto, espera-se que os candidatos forneçam um 

orçamento que inclua a remuneração proposta por eles na inscrição. 

 

Processo de inscrição 

Os consultores interessados devem enviar suas inscrições eletronicamente, incluindo o Curriculo Vitae 

completo (detalhando qualificações e experiência de trabalho), plano de trabalho e orçamento, por 

e-mail para floras@africandefenders.org ou josephb@africandefenders.org. 
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