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APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 2020 
 
 

O Prêmio de Investigação de Public Eye 
 
Desde 1968, Public Eye1 luta contra as injustiças que têm origem na Suíça. E os casos são muitos: 
combustíveis tóxicos vendidos na África Ocidental, testes de medicamentos duvidosos no Egito, ou 
ainda corrupção no sector petrolífero no Congo, desvendamos as práticas ilegítimas e ilegais das so-
ciedades suíças e suas consequências deletérias para as populações locais.  
 
Depois de uma primeira edição coroada de êxito lançada em 2018 no âmbito do nosso 
quinquagésimo aniversário, propomos novamente em 2020 apoiar com 10 000 francos dois 
projetos de inquérito levados a cabo em países onde os direitos das populações são violados por 
empresas irresponsáveis. Pois a visão dos jornalistas no local ou que vão para o local é essencial para 
testemunhar sobre essas injustiças.  
 
Condições 
O inquérito deve ter uma ligação direta com as atividades de sociedades suíças e/ou a política suíça. 
Deve fornecer uma abordagem nova sobre práticas abusivas num país em desenvolvimento ou 
emergente – quer se trate de violações dos direitos humanos, de danos ambientais, de casos de 
corrupção ou ainda de atividades financeiras ilegítimas. O inquérito não pode já ter sido publicado. 
Os resultados do inquérito serão publicados por Public Eye, mas poderão igualmente ser divulgados 
através de outros canais em concertação com Public Eye.  
 
Candidaturas 
O dossiê deve comportar uma curta descrição do projeto (no máximo uma página A4 ou 400 palavras) 
acompanhada de uma breve apresentação das pessoas que levarão a cabo a investigação. Um plano de 
inquérito indicativo com uma estimativa dos custos deve além disso permitir ao júri avaliar se o 
projeto é realista. Qualquer outro subsídio já atribuído ao projeto terá de ser mencionado. O 
regulamento pormenorizado relativo ao depósito dos dossiês pode ser encontrado aqui. 
 
O júri 
O júri que escolherá os/as vencedores/as é composto por três especialistas externos assim como por 
três trabalhadores de Public Eye.  
 
Critérios de participação  
A participação está aberta aos jornalistas mas também a trabalhadores de ONG a outros organismos 
que fazem pesquisa em países em desenvolvimento ou emergentes. 
 
O prazo para a entrega dos dossiês (para o endereço awards@publiceye.ch) foi fixado a 9 de março de 
2020. 
 
Se tiver mais questões, por favor contacte-nos por correio eletrônico em olivier.classen@publiceye.ch 
ou por telefone +41(0)442777906.  
 
 
Public Eye - Agir aqui para um mundo mais justo.  

 
1 Ativo sob o nome de « Declaração de Berne » até 2016.  
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