CHAMADA ÀS CANDIDATURAS
Bolsa de Investigação Moses Mapesa
Data de encerramento: 31 de Maio de 2017
O Fundo para o Património Mundial Africano (FPMA) tem a honra de anunciar a Bolsa Moses
Mapesa1 visando dar assistência aos Mestrandos e Doutorandos na Área do Património. O
FPMA foi lançado em 2006 para assistir os Estados Partes Africanos na implementação da
Convenção da UNESCO de 1972 referente à Protecção do Património Mundial, Cultural e
Natural. Para mais informações, queiram consultar o nosso Website www.awhf.net. Esta Bolsa
de Investigação visa reforçar as iniciativas de pesquisa (particularmente os trabalhos de campo)
sobre os sítios do património mundial e aqueles inscritos nas listas indicativas em África.
1- Eligibilidade
A chamada está aberta aos estudantes que :
 São actualmente matriculados ou serão matriculados em 2018 nos Programas de
Doutoramento ou Mestrados (2° ciclo do Mestrado para os países francófonos) numa
Universidade Africana e levando a cabo pesquisas para uma dissertação ou uma tese na
área do património natural ou cultural;
 Falam fluentemente o Inglês, o Francês e o Português ;
 São cidadãos de um país africano.
2- Montante e Área de Assistência
O montante da bolsa variará em função da proposta de pesquisa, com um subsídio máximo de
quatro mil (4000) USD. A pesquisa no campo será dirigida durante um período que não excede
nove (9) meses ao longo do ano 2018. A bolsa é destinada a financiar os projectos de pesquisa
que se focalizam sobre os seguintes temas ligados a um sítio africano do património mundial ou
inscrito nas listas indicativas :
 Sistemas tradicionais de gestão
 Preparação e gestão de riscos
 Conservação, protecção e gestão em casos de pré-conflito, conflito e pós-conflito
 Mudança climática
 Economia do património
 Gestão sustentável e conservação do património
* Favor velar a que os temas sejam ligados aos sítios africanos inscritos nas listas indicativas
(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/) ou do património mundial (http://whc.unesco.org/en/list/).
Favor consultar as ligações internet acima mencionadas para a lista dos sítios por país.
As propostas podem incluir uma diversidade de metodologias, enquanto que a bolsa é destinada
a reforçar a componente ligada aos trabalhos de pesquisa no campo.
3- Requisitos da Bolsa

1 O Malogrado Moses Wafula Mapesa (1965-2016) dedicou a sua carreira à conservação da fauna contribuindo imensamente à
conservação dos recursos naturais em África. Foi o Vice-Presidente da Comissão das Áreas Protegidas da UICN para África Oriental
e Austral; foi também Director Geral da Autoridade da Fauna em Uganda.
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É requerido a cada estudante beneficiário da subvenção (bolsa) de submeter uma descrição da
pesquisa mais extensa no início da bolsa (concomitantemente com a prova de matricúla para o
diploma e um relatório final incluíndo os resultados de investigação ou o documento da tese na
recta final assim como um relatório financeiro. Todos os documentos deverão ser apresentados
em Franês, Inglês ou Português. Favor anotar que será exigido dos estudantes que não
concluirão as suas pesquisas de acordo com o cronograma contractual de reembolsar o
montante da bolsa do FPMA.
4- Procedimento do Pedido
Cada candidato deverá submeter as seguintes informações e documentos:
a. O formulário do pedido devidamente preenchido (co-assinado pelo supervisor)
b. Uma carta de motivação do candidato (1 página no máximo)
c. Um curriculum vitae actualizado do candidato (2 páginas no máximo)
d. A lista oficial das notas actuais obtidas pelo candidato em cada disciplina
e. A proposta de pesquisa (2 páginas no máximo) incluíndo os seguintes pontos:
 Nome completo, universidade filiada, país, grau académico, título de pesquisa e o
sítio em questão do património mundial ou da lista indicativa ;
 Descrição da pesquisa (meta/objectivos, perguntas da pesquisa, pertinência,
significado, justificação e envergadura) ;
 Metodologia da pesquisa (abordagem, cronograma, análise) ;
 Referência/Bibliografia ;
 Orçamento ( indicar os fundos recebidos de todas as fontes, mencionando
especificamente as áreas dos trabalhos de campo que serão cobertas pela
subvenção com uma justificação das necessidades).
Nem os pedidos incompletos nem os pedidos que não preencherem os requisitos acima descritos
serão considerados.
5- Processo de Selecção
Um comité de selecção interdisciplinar e interregional vai avaliar as candidaturas. Os seguintes
aspectos serão considerados :
 Eligibilidade do candidato
 Dossiê do pedido completo (formulário, CV, carta de motivação, notas oficiais obtidas e
proposta de pesquisa completa)
 Qualidade e pertinência da proposta de pesquisa;
 Equilíbro do género, linguístico e geográfico.
Os candidatos seleccionados serão informados até o mais tardar 31 de Agosto de 2017.
6- Data Limite
O dossiê completo da candidatura deverá ser enviado até o mais tardar 31 de Maio de 2017 por
correio electrónico a: awhfstudygrant@gmail.com.
Para qualquer informação ou preocupação durante o processo do pedido, favor contactar o
FPMA através do info@awhf.net. Favor anotar que os pedidos enviados a este correio
electrónico não serão analisados; favor pelo contrário usar o endereço electrónico indicado, a
saber awhfstudygrant@gmail.com.
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