
COMUNICADO DE IMPRENSA 

COMPETIÇÂO AFRICANO DE JULGAMENTO SIMULADO DOS DIREITOS 
HUMANOS DE 2020 TERÁ LUGAR COM AJUSTES 

16 de abril de 2020 

Devido os impactos da Pandemia COVID-19, os organisadores do Concurso Africano de Julgamento 

Fictício sobre Direitos Humanos decidiram ajustar o formato e as datas da realização do Concurso 

em 2020. As rondas preliminares do Concurso teraõ lugar virtualemente, as semi-final e a final  foram 

remarcadas para Dezembro de 2020 em Dakar. 

Estes ajustes mostraram-se necessários pelas restrições de movimentos e pelas várias medidas de 

mitigação adoptadas por uma grande maioria de países no continene. Torna-se claro que a situção 

não possibilitará a realização do Concurso nos moldes habituais e nas datas previstas (3-8 de Agosto 

de 2020). 

Apos consulta aos nos parcieros e outras pessoas interessadas, nos acordamos pela adiamento e 

mudança do formato, nos seguintes termos: 

 As rondas preliminars serão realizadas virtualmente – por video conferência – em

Setembro e Outubro de 2020. As datas exactas estão sendo decididas e serão

comunicadas em devido curso.

 As rondas semi-final e final estão marcadas para primeira semana de Dezembro de 2020

em Dakar, Senegal. As datas exactas estão sendo decididas e serão comunicadas em

devido curso. (Se as predominantes circunstâncias não permitirem a realização in-

persona das rondas semi-finais e final em Dakar, estas terão, igualmente, lugar de forma
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virtual.) 

 Os prazos das inscrições e submissão dos memorias foram prorogados por mais um 
més. Assim, o prazo das inscrições passa a ser até 30 de julho e de submissão dos 
memoriais até 30 de Agosto. A submissão dos detalhes das viagens serão 

apenas requeridos as equipes que se qualificarem para a ronda semi-final. Tais 

detalhes terão concluidos o mais cedo possível depois do final do més de Outubro.

 As regras do Concurso serão emendadas para refletirem os ajustes e mudanças acima 
mencionados. Tais emendas serão comunicadas brevemente.

Como organizadores, lamentamos o facto de não estarmos capazes de organizar o Concurso nas 

datas previamente mercads. Lamentamos,igualmente, que a natreza virtual das rondas preliminares 

possa causar dificuldades à algumas das Universidades. Contudo, sentimos que esta é a acção mais 

responsável a ser adoptada em actuais circinstancias. 

Permanecemos totalemente comprometidos para assegurar que o Concurso de Julgamento Fictício, 

o qual tem vindo a realizar-se continuamente desde seu início em 1992, sem falhar-se por um

momento se quer, continue  a prover uma plataforma aos estudantes e académicos para aprender e 

trocar ideais. 

Para mais informaçãoes, queia por favor visitar o website, www.chr.up.ac.za/julgamento-simulado or 

contactar: 

Yusuf Sayaad 

Coordenador: Competiçâo Africano de Julgamento Simulado dos Direitos Humanos 

Centre for Human Rights 

University of Pretoria 

África do Sul 

Email: 

sayaad.ahmed@gmail.com 

eduardo.kapapelo@up.ac.za 

carole.viljoen@up.ac.za 
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