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CONCURSO DE ESCRITA PARA JOVENS AFRICANOS
‘Minha África Meu Futuro’
1.0 INTRODUÇÃO
O ECOSOCC é um órgão consultivo da sociedade civil da União Africana (UA),
estabelecido como uma interface de desenvolvimento de políticas que aproveita a
experiência da sociedade civil para o trabalho de vários departamentos da Comissão da
União Africana e da UA em geral. O ECOSOCC é composto por ONGs; grupos culturais,
sociais e profissionais devidamente registados nos Estados Membros da UA e
contribuem, através de aconselhamento, para a tradução eficaz dos objectivos, princípios
e políticas da União em programas concretos.

Ao reconhecer que os jovens estão no centro da agenda de desenvolvimento de África,
a União Africana declarou 2017 em torno do tema “Aproveitando o Dividendo
Demográfico através do Investimento na Juventude”. Um dos principais compromissos do
ECOSOCC é defender a Agenda 2063 da UA, que é o quadro estratégico para a
transformação socioeconómica do continente africano. A 6ª Aspiração da Agenda 2063
da UA está centrada em torno de uma África onde o desenvolvimento é impulsionado
pelas pessoas, libertando o potencial das suas mulheres e jovens. ECOSOCC é essa
interface por excelência para traduzir a visão da União Africana para ecoar a voz dos
cidadãos africanos no desenvolvimento do continente.
O ECOSOCC deslocalizado para a Zâmbia da Sede da UA em dezembro de 2019, com o
seu próprio Secretariado dedicado. Com base neste novo impulso, o ECOSOCC está
agora implementando uma série de iniciativas para conectar os jovens da África à União
Africana.

2.

CEJA- CONCURSO DE PEQUENO TEXTO

O Concurso de Escrita para Jovens Africanos (CEJA) é uma das iniciativas que o
ECOSOCC está introduzindo para preencher a lacuna entre a Juventude Africana e a
União. Prevê-se que a população de jovens africanos dobrará dos atuais 480 milhões
para chegar a 840 milhões em 2050 e que a África terá a população mais jovem do
mundo. Ao reconhecer o pensamento inovador que trazem para a mesa, o CEJA visa
encorajar os jovens a refletir sobre o papel crucial que desempenham, proporcionandolhes um espaço para se expressarem livremente. “Minha África, Meu Futuro” articulará
suas aspirações e ideais para o tipo de futuro que desejam para o continente.
ECOSOCC tem o prazer de fazer parceria com o Access Bank Zambia para a edição
inaugural do CEJA. O Access Bank Zambia é uma subsidiária do Access Bank Plc
Nigeria, um banco comercial pan-africano multinacional. O Access Bank Plc é o maior
banco da África em base de clientes, atualmente com 31 milhões, e é um dos três
principais bancos da Nigéria em termos de ativos, empréstimos, depósitos e rede de
agências. As operações do Access Bank Plc, abrangem três continentes e 12 países com
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subsidiárias na Zâmbia, Gana, Gâmbia, Serra Leoa, Moçambique, República Democrática
do Congo, Ruanda, Quênia, África do Sul, Camarões e Reino Unido, bem como
escritórios de representação em Beirute , Mumbai e Xangai. O Banco se posiciona como
a porta de entrada da África para o mundo. O Access Bank Zambia, que iniciou suas
operações em 2008 na Zâmbia, finalizou recentemente uma aquisição histórica e uma
fusão com o Cavmont Bank, aumentando assim a presença do banco de 8 para mais de
20 agências, aumentando a força de trabalho para mais de 300 funcionários qualificados,
mais do que dobrando a base de clientes . O Access Bank Zambia oferece um amplo
conjunto de produtos e serviços inovadores aos seus clientes e fornece suporte financeiro
para ajudar a desenvolver negócios na economia.
2.1 Regras do concurso
As regras e requisitos para este concurso de pequeno texto são descritos abaixo:
O tema da escrita de pequeno texto é “Minha África, Meu Futuro”. Os participantes
são convidados a apresentar suas ideias inovadoras em formato de pequeno texto. O
título foi elaborado propositalmente para permitir que os jovens africanos se expressem
livremente sobre vários temas relacionados ao futuro do continente. Eles são convidados
a girar o tema “Minha África, Meu Futuro” em qualquer direção que escolherem e são
convidados a dar seu próprio título ao seu texto. O conjunto de subtemas abaixo destinase a orientar os participantes ao responder ao assunto acima:











Educação
Assistência médica
Governança Inclusiva
Oportunidades de emprego
Cidades Inteligentes
A infraestrutura
Igualdade de gênero
Crescimento sustentável
Revolução digital
Conflito e Violência

Não se espera que os competidores reflitam sobre todos os subtemas acima.
Os pequenos textos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
1)
2)
3)
4)

Conteúdo - Originalidade: 50%
Relevância em termos de desenvolvimento do continente: 30%
Estrutura: 10%
Impressão geral: 10%

Os pequenos textos serão julgados por sua capacidade de envolver os leitores, sua
consideração e eficácia retórica. A qualidade da linguagem não será um fator decisivo,
desde que os pequenos textos mantenham sua clareza e coerência.
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2.2 Instruções / especificações do pequeno texto
Os pequenos textos devem ser digitados em formato Microsoft Word (versão 2003 ou no
Word Superior) e apresentada em pdf de papel tamanho A4;
Todas as inscrições devem incluir uma página de rosto contendo as seguintes
informações básicas, a nomeadamente: (a) Nome completo, (b) País, (c) Nome da
instituição & grau; O modelo, que os participantes podem querer usar, e disponível para
consulta / download no nosso site.
Os participantes devem usar fonte de 12 pontos (de preferência Times New Roman ou
Arial); As páginas devem ser numeradas sequencialmente.
O pequeno texto não será mais do que 1000 palavras. Não á limite para baixo, Embora
pequenos textos de menos que 500 palavras não são encorajados. Por favor, indique
todos os seus dados pessoais na participação formulário.
Idiomas: As inscrições podem ser apresentadas em qualquer das línguas oficiais da
União Africano (UA) nomeadamente: Suaíli, Inglês, Francês, Árabe, Espanhol e
Português
Todos os participantes devem enviar a versão preenchida e assinada do formulário de
participação, que pode ser baixado em www.auecosocc.org/yawc
Apenas pequenos textos originais serão considerados para o concurso. Por conseguinte,
são excluídos pequenos textos anteriormente publicados. Qualquer forma de plágio
resultará na desclassificação do pequeno texto instantânea. Pequenos textos vencedores
podem ser sujeitos a verificação da sua originalidade puxar.
As decisões do júri são finais. Pequenos textos não serão devolvidos, para que os
participantes são aconselhados a manter uma cópia para sua própria referência se eles
desejam ter um registro.
Trabalhos libras devem incluir qualquer conteúdo obsceno, violento, racista,
religiosamente intolerante ou difamatório. As inscrições incompletas ou entradas que não
cumprem com as especificações formais serão automaticamente desclassificados.
2.3 Envio de inscrições

Todos os trabalhos devem ser submetidos eletronicamente à endereço de e-mail
essay.yawc21@auecosocc.org (a forma de pequeno texto e participação deve ser
anexado em formato pdf); apenas uma entrada será aceito por participante
Os participantes receberão o e-mail de confirmação dentro de uma semana da
apresentação; na eventualidade de que o reconhecimento não e recebido; os
participantes são convidados a escrever aos organizadores com a prova de submissão.
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2.4 Elegibilidade
O participante deve ser:



Estudante em uma instituição de ensino no nível inchado secundário (ensino
médio) no Estado-Membro da União Africano
Residente e cidadão de um Estado-Membro da UA

2.5 Datas de entrada, prazos e anúncio dos vencedores
Este concurso abre no Dia da África, 25 de maio de 2021 e fecha à meia-noite de 25 de
julho de 2021. Os vencedores serão anunciados durante uma Cerimônia de Premiação
Virtual no Dia da União da África (09 de setembro de 2021). As modalidades da
Cerimônia de Entrega de Prêmios serão comunicadas aos participantes oportunamente.
3.0 Prêmios
Os dez melhores trabalhos / participantes serão premiados da seguinte forma:


Grande Prêmio:
o Viagem educacional totalmente patrocinada à Sede da União Africana em Adis
Abeba, Etiópia e uma visita guiada ao Complexo da UA e reuniões com altos
funcionários da Comissão da UA
o Laptop Core i7
o Placa oficial do vencedor da União Africana
o Sacola oficial da União Africana



2º Prêmio:
o Laptop Core i7
o Placa Oficial da União Africana
o Sacola oficial da União Africana



3º Prêmio:
o Laptop Core i5
o Placa Oficial da União Africana
o Sacola oficial da União Africana



Prêmios de consolação: os participantes do 4º ao 10º classificados receberão uma
placa oficial da União Africana
Todos os participantes que atenderem aos critérios de inscrição receberão um
certificado digital de participação do ECOSOCC da UA
Os 10 melhores pequenos textos serão publicados em um livreto especial intitulado
‘Minha África, Meu Futuro’




4.0 Direito de Publicação:
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Todos os envios de pequeno texto tornarão-se propriedade da AU / ECOSOCC. O
anúncio dos vencedores, as fotografias e o conteúdo do pequeno texto aparecerão na
impressa e / ou eletrônica - a critério exclusivo da AU / ECOSOCC.
5.0 Painel do Júri:
As submissões de pequenos textos devem ser avaliadas e pontuadas por um painel
independente de cinco juízes. O painel revisará os ensaios e selecionará as 10 melhores
inscrições para a premiação e a publicação.
6.0 Metodologia e Promoção
Os materiais promocionais e o documento de síntese do concurso de escrita em todas as
línguas de trabalho da UA devem ser enviados através de Nota Verbal aos Ministérios
competentes nos Estados Membros da União Africana.
A promoção online do CEJA será através das plataformas de comunicação social do
ECOSOCC (incluindo anúncios pagos) e do site oficial da União Africana.

7.0 Evento de lançamento
O evento de lançamento será realizado na terça-feira, 25 de maio de 2021, a partir das
15h30 UTC / 17h30 CAT / 18h30 EAT. O evento será transmitido ao vivo em



ECOSOCC’s Facebook page # africanunion.ecosocc
Zoom @ https://zoom.us/j/97107934126

A interpretação simultânea nas línguas de trabalho da UA estará disponível no Zoom

8.0 Informações de contato
ECOSOCC Secretariat
7th floor, New Government Complex
Independence Avenue, Lusaka, Republic of Zambia
Phone: + (260) 211429405
Consultas gerais e serviço de apoio
E: help@yawc21@auecosocc.org
Para mais informações, visite www.auecosocc.org/yawc
PERMANEÇA CONECTADO
Site: www.auecosocc.org
@AU_ECOSOCC

|

Facebook:
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