
 

 14 de Março de 2013 

PRÉMIOS CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST 2013 

A CNN International e a MultiChoice lançaram oficialmente esta semana os CNN 

MultiChoice African Journalist 2013 Awards.   

Tony Maddox, Vice-presidente Executivo e Administrador da CNN International, 

afirmou: “Uma investigação recente sobre audiências revelou que a CNN em toda 

África atravessa um período excecional. Perante este contexto, temos o prazer de 

fazer parte dos CNN MultiChoice African Journalist Awards, agora no seu decimo 

oitavo ano.  Os prémios representam o melhor do jornalismo em todo o continente 

africano e são um verdadeiro ponto alto do calendário editorial da CNN. Orgulho-me 

de que continuem a crescer em estatuto e prestígio, e a competição de 2013 

promete proporcionar mais um ano de grande jornalismo africano." 

 
Nico Meyer, Presidente da MultiChoice Africa afirmou: “Temos a honra de mais uma 

vez participar nos maiores e mais desejados prémios de jornalismo de África. Estes 

Prémios oferecem-nos uma oportunidade para mostrar o conteúdo jornalístico do 

continente e proporcionam uma plataforma para contar a história africana. Como 

empresa africana, acreditamos que a nossa participação faz uma contribuição 

importante para o desenvolvimento dos meios de comunicação em África.” 

 
Os quenianos Tom Mboya e Evanson Nyaga receberam o prémio na cerimónia dos 

CNN MultiChoice African Journalist 2012 Awards. O seu trabalho 'African Tribe in 

India", transmitido na Citizen TV, no Quénia, foi escolhido de entre 1799 

candidaturas de 42 países de todo o continente africano.  

Ao longo dos últimos 18 anos a competição cresceu em tamanho e estatuto, 

tornando-se o mais prestigiado evento da imprensa africana. Em 2012, um programa 



com os melhores momentos da cerimónia, que decorreu em Lusaka, na Zâmbia, foi 

transmitido em 47 países africanos, no Africa Channel nos E.U.A., Reino Unido e 

Caraíbas e na RTP África. 

Este ano, a competição irá reconhecer a excelência nas seguintes categorias: 

• Prémio Cultura  

• Prémio Plataforma Digital   

• The Coca-Cola Company Economics & Business Award  

• Prémio Ambiente  

• Prémio Imprensa Livre Africana  

• Prémio de Fotografia Mohamed Amin  

• Prémio MSD Saúde e Medicina  

• Prémio Notícias Generalistas em Papel  

• Prémio Notícias Generalistas na Rádio  

• Prémio Desporto  

• Prémio Peças de Televisão  

• Prémio Boletim Noticioso Televisão 

• Prémio Notícias Generalistas Francófonas   

• Prémio Notícias Generalistas em Língua Portuguesa  

 

Um painel independente de juízes escolherá o vencedor geral de entre os 

vencedores destas categorias – o CNN MultiChoice African Journalist 2013. 

Os finalistas da competição de 2013 participarão num programa de finalistas que 

incluirá um fórum multimédia e oportunidades de relacionamento com jornalistas 

sénior, editores, líderes de negócios e proprietários de cadeias noticiosas de todo o 

continente, culminando numa cerimónia de gala de entrega de prémios que 

decorrerá mais tarde nesse ano. Todos os jornalistas finalistas recebem um prémio 

em dinheiro e o vencedor de cada categoria também recebe um computador portátil 

e impressora.  O CNN MultiChoice African Journalist 2013 receberá um prémio 

adicional em dinheiro e terá a oportunidade de participar na CNN Journalism 

Fellowship na sede da CNN em Atlanta. 

www.cnn.com/africanawards  

 



 

 

African Journalist Awards Social Media: 

 https://www.facebook.com/#!/CNNMultichoiceAfricanJournalistOfTheYearAwards 

 

 @Africanjourno  
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Para mais informações, contacte:  

CNN International London:   Joel Brown + 44 20 7693 0967/ + 44 7967 293452 

joel.brown@turner.com  

MultiChoice South Africa: Marietjie Groenewald + 27 11 / 289 3067 +27 79 501 1758 

Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za  

MultiChoice Africa: Odette Bagley +27 11 289 3400 / + 27 82 338 1769 

obagley@multichoice@multichoice.co.za 

 


