
CHAMADA PARA INSCRIÇÕES 

BOLSAS PARA A CONFERÊNCIA SOBRE OS 
OCEANOS DA ONU 2020 
 

Prazo limite: Sábado, 7 de março de 2020, 09:00 GMT. 
Somente inscrições enviadas em inglês serão aceitas. 

 

Como parte da Ocean Media Initiative realizada pela Earth Journalism Network (EJN) da 
Internews, temos o prazer de anunciar um novo programa de bolsas para jornalistas 
interessados em cobrir a próxima Conferência sobre os Oceanos da ONU, que será realizada 
em Lisboa em junho de 2020. 

A Conferência sobre os Oceanos 2020 das Nações Unidas será realizada para apoiar a 
implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14, que é “Conservar e 
utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável”. O tema central da conferência será “Ampliar a ação dos 
oceanos com base na ciência e inovação para a implementação do Objetivo 14: análise, 
parcerias e soluções”. Esta será a segunda conferência da ONU focada no ODS 14, tendo o 
último evento ocorrido em 2017. 

Os bolsistas selecionados participarão de toda a conferência em Lisboa, em Portugal, de 2 a 6 
de junho de 2020. Os bolsistas também receberão dois dias de orientação e instruções 
especiais antes da conferência. 

A EJN cobrirá os custos dos bolsistas selecionados com passagens aéreas em classe econômica, 
alojamento, refeições e transporte não reembolsáveis. Também facilitaremos o processo de 
credenciamento da imprensa e forneceremos qualquer outro apoio relacionado com a viagem. 
Por favor, note que o processo de obtenção de qualquer visto necessário é da 
responsabilidade individual do bolsista. Os custos dos vistos podem, no entanto, ser 
reembolsados. 

Os bolsistas selecionados participarão de uma série de atividades especialmente concebidas, 
incluindo sessões de orientação para discutir as questões-chave desta conferência, uma visita 
de campo, cafés da manhã com orientações diárias e entrevistas com funcionários de alto 
nível. Também receberão apoio editorial de jornalistas experientes na cobertura deste tipo de 
evento. 

Esta bolsa será viabilizada através do financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Requisitos 
Os participantes selecionados devem ser um jornalista profissional ou representar um veículo 
de mídia estabelecido. Por favor note que as candidaturas estão abertas a jornalistas de 
qualquer país, mas esperamos selecionar: 

• 4 bolsistas de um país de língua portuguesa; 

• 1 bolsista do Reino Unido; 

• Os demais bolsistas devem ser de um país do Sul Global. 

 

http://www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries


Os candidatos também devem: 

• Estar disponível para chegar em Lisboa em 30 de maio para participar da sessão de 
orientação e permanecer até 7 de junho; 

• Comprometer-se a participar de todas as atividades da bolsa; 

• Fornecer uma carta de apoio de um editor, produtor ou supervisor que possa 
confirmar que suas reportagens serão publicadas ou transmitidas em um meio de 
comunicação estabelecido. Os freelancers são bem-vindos, mas devem fornecer 
uma carta de apoio de um veículo de comunicação para o qual desejem reportar. 

Respeitamos plenamente a independência editorial de todos os bolsistas, que são livres para 
reportar a conferência como acharem melhor. Pedimos, entretanto, que além dos requisitos 
acima, os bolsistas concordem em permitir que a EJN e seus parceiros de mídia locais e 
regionais também publiquem em seus sites todas as reportagens que forem realizadas sobre a 
Conferência sobre os Oceanos da ONU (o veículo do bolsista pode publicar ou transmitir as 
reportagens antes). As reportagens podem ser enviadas em um idioma nativo desde que sejam 
acompanhadas de um breve resumo em inglês. Contudo, um bom domínio do inglês é um pré-
requisito para a participação nas atividades da bolsa. 

Os critérios para avaliar os candidatos incluem demonstrar experiência na cobertura de 
questões marinhas e outros tópicos ambientais, interesse na cobertura contínua dessas 
questões e audiência do meio de comunicação proposto. 

Processo de inscrição 

• Clique no botão “Apply Now” no canto superior direito da página;  
• Se você já tiver uma conta, precisará fazer o login. Caso contrário, deve se registrar 

para obter uma conta clicando em “Join the Network”, no canto superior direito da 
página; 

• Se você iniciar a inscrição e quiser voltar para completá-la mais tarde, pode clicar 
em “Salvar Rascunho”. Para voltar ao rascunho, é necessário voltar à oportunidade 
e clicar em “Apply Now” novamente para finalizar a inscrição; 

• Você deve enviar duas amostras de reportagens ou links para reportagens 
relevantes. Os documentos serão solicitados quando você começar o processo de 
inscrição, então tenha-os em mão com antecedência, por gentileza; 

• As inscrições enviadas após o prazo não serão consideradas; 
• Somente inscrições enviadas em inglês serão aceitas. 

Os critérios para avaliar os candidatos incluem: Os interessados demonstraram experiência na 
cobertura de questões marinhas e outros tópicos ambientais; seu interesse na cobertura 
contínua dessas questões; e o alcance do público do meio de comunicação proposto. 

Os candidatos serão solicitados a enviar amostras do seu trabalho, que podem ser carregadas 
como texto ou links. As reportagens podem ser enviadas em um idioma nativo desde que 
sejam acompanhadas de um breve resumo em inglês. Contudo, um bom domínio do inglês é 
um pré-requisito para a participação nas atividades da bolsa. 

Se você tiver alguma dificuldade ao enviar sua inscrição ou tiver dúvidas sobre a bolsa, escreva 
em inglês para info.ejn@internews.org. 
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