
Informações fiáveis e críticas sobre o vírus da 
COVID-19 são essenciais para que as pessoas 
possam proteger-se contra a COVID-19, 
mitigar os riscos, e limitar o número de baixas. 
Para assegurar que os meios de comunicação 
social e jornalistas independentes em África 
possam cumprir o seu papel no fornecimento 
de informações fiáveis, criámos o fundo de 
emergência da COVID-19. 

Com este fundo, ajudamos os profissionais e os órgãos 
de comunicação social provenientes dos países de 
África gravemente afectados pela crise da COVID-19, 
para que estes possam retomar o trabalho o mais 
rápido possível. É prestado apoio a curto prazo, 
independentemente do meio de comunicação utilizado 
pelo canal ou pelo jornalista em África.

Resposta às situações 
de emergência 

relacionadas com a 
COVID-19 em África 

Juntos por Informações Fiáveis  

Para candidatura, preencher aqui o nosso formulário seguro de candidatura online. Para mais informações, contactar 
reportersrespond@freepressunlimited.org ou contactar o nosso gabinete de Free Press Unlimited pelo número de 
telefone: +31 20 8000 400. Responderemos ao seu pedido logo que possível.

Para maiores informações sobre a Resposta de  COVID 19 na África: projeto Juntos por Informação Confiável, por favor 
clique aqui.

Consortium partners: 

Medidas de protecção
 
Para assegurar a protecção dos jornalistas na cobertura 
da COVID19, podemos apoiá-los com materiais e 
equipamento de protecção tais como máscaras, luvas 
de protecção e desinfectante para as mãos.

Apoio psicológico
 
Podemos oferecer 
aconselhamento, encaminhamento 
e fundos para procurar ajuda 
psicossocial para jornalistas que 
fazem a cobertura da crise da 
COVID-19.

Segurança digital 
 
Para proteger jornalistas e os seus 
dados, oferecemos ferramentas de 
protecção digital (tais como VPNs), 
cursos de segurança digital, e 
conselhos de segurança digital.

Assistência Jurídica
 
Nós podemos fornecer apoio 
a um advogado ou especialista 
em jornalistas detidos ou que 
enfrentam acusações por conta  
de reportagens sobre COVID 19.

Medidas de segurança
 
Podemos ajudar os jornalistas sob ameaça com 
medidas de segurança, tais como fundos para 
alojamento temporário, apoio a um abrigo seguro,  
ou instrumentos de protecção. 

Conditions d’octroi de l’assistance
  Esta candidatura respeita a um órgão de comunicação 

social ou a um profissional de comunicação social no 
exercício de actividades num país de África.  

  Os órgãos de comunicação social ou os jornalistas 
estão a fazer cobertura da COVID-19 ou estão a ser 
afectados pela mesma.   

  A situação de emergência deve ser um resultado 
directo do seu trabalho no sector de comunicação 
social.

  O candidato percebe que a assistência não é estrutural, 
mas é prestada numa base incidental (de uma só vez).

  O candidato percebe que temos como objectivo 
oferecer o nosso apoio para a continuação do trabalho 
ou para a retoma do trabalho logo que possível. 

  A situação pode ser confirmada por, pelo menos, duas 
fontes de confiança.
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