
Bolsa de estudos: Reportagem sobre assuntos ligados aos direitos humanos e liberdade de expressão 
nos meios de comunicação na África 

Você é um jornalista que cobre assuntos / eventos sobre sociedade civil, mídia, gênero, trabalho, 
LGBTQI + ou direitos ambientais e indígenas? Gostaria de receber um financiamento adicional para 
ajudar a contar histórias importantes e não contadas sobre os direitos humanos de toda a África?  

O Consórcio para Promoção dos Direitos Humanos, Liberdades Cívicas e Desenvolvimento da Mídia na 
África Subsaariana (CHARM-AFRICA) está convidando jornalistas, profissionais de mídia e produtores a 
se inscreverem na Bolsa de Mídia 2020, que vai de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. As bolsas 
fazem parte do trabalho contínuo da CHARM-África para proteger e expandir o espaço para 
organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos, além de aprimorar a eficácia da 
mídia e do jornalismo independentes na região. 

Esta bolsa apoiará os candidatos selecionados a informar sobre questões-chave relacionadas a restrições 
às liberdades cívicas, incluindo as liberdades de expressão, reunião e associação, além de direitos 
humanos - com um foco específico em mulheres, trabalho, LGBTQI +, direitos ambientais e indígenas, e 
os direitos de jornalistas e ativistas. 

O valor da bolsa de estudos inclui: 

• Um prêmio em dinheiro de US $ 3000 para cobrir tempo e despesas; 
• Introdução e acesso a fontes; 
• Apresentações e conexões com membros da Aliança CIVICUS; 
• Convite para eventos virtuais da CIVICUS e CHARM. 

• Oportunidade de interagir com outros profissionais de mídia que trabalham em questões 
semelhantes. 

Condições de elegibilidade 

A bolsa está aberta a jornalistas da África, que publicam ou transmitem com organizações de mídia 
locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

Encorajamos candidaturas de jornalistas que cobrem questões / eventos relacionados à sociedade civil, 
mídia, gênero, trabalho, LGBTQI + e direitos ambientais e indígenas. Será dada preferência a jornalistas 
polivalentes que possam produzir conteúdo para diferentes plataformas.  

Expectativas 

1. Espera-se que os bolsistas produzam no mínimo três (3) matérias relacionadas a questões 
temáticas no âmbito do projeto CHARM-África, para publicação / transmissão em plataformas 
de mídia nacionais e internacionais; 

2. Espera-se que os bolsistas trabalhem em colaboração com a equipe de comunicação da CIVICUS 
e os parceiros do CHARM na geração de ideias de histórias e produção de conteúdo; 

3. Na medida do possível, os bolsistas serão incentivados a reunir conteúdo editorial (fotografia, 
vídeo, entrevistas) para distribuição pela CIVICUS a vários outros parceiros, redes e plataformas de 
mídia. 
 
CIVICUS e CHARM-África vão: 



• Oferecer oportunidades de networking, troca de conhecimentos e diálogos entre bolsistas 
globais de mídia. 

• Promover o conteúdo publicado de todos os bolsistas por meio de nossos canais globais de 
mídia social, o site, boletins e redes. 

• Incluir bolsistas, junto com seus detalhes de contato, em uma página de mídia e facilitar 
oportunidades de networking com palestrantes de alto nível e delegados da conferência. 

Envie sua candidatura para media@civicus.org até sexta-feira, 28 de agosto de 2020. 

Requisitos de candidatura: 

Você deve fornecer o seguinte: 

• Uma cópia do seu curriculum vitae; 
• Uma motivação para a candidatura: Pode ser um pequeno vídeo (1:30) explicando por que você 

gostaria de ganhar a bolsa, ou pode usar qualquer outro formato para enviar sua motivação. 
• Três referências profissionais; 
• Três exemplos (links) de trabalhos publicados por você sobre questões relacionadas. 
• Carta de acordo para participar e publicar do editor ou produtor. 

• Um esboço (máximo de 3 páginas) do seu projeto de relatório proposto, que inclui: 
- pelo menos três ideias de matérias sobre as principais áreas da sociedade civil, mídia, gênero, 
trabalho, LGBTQI ou direitos ambientais e indígenas que você cobriria. (150-200 palavras cada).  
- Informações de publicação - Por favor, indique onde as histórias serão publicadas. 

 
Jornalistas que reportam em inglês, francês, árabe ou português são convidados a se inscrever. 

Nota: Selecionaremos no máximo quatro candidatos para a Bolsa de Mídia 2020. 
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