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• 2014 CATEGORIAS REFLETEM O DINAMISMO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO AFRICANOS 
 

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

African Journalist 2014 Awards. 

A competição para cidadãos africanos que trabalhem no continente acolhe candidaturas de 

jornalistas que criam conteúdos destinados a um público africano. 

Além disso, este ano, a participação dos jornalistas é mais simples, sendo as candidaturas 

apresentadas através de um formulário no website http://www.cnnmcaja.cnn.com. 

 
Tony Maddox, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da CNN International, afirmou: “Desde 

o início, estes prémios descobrem e premeiam o melhor jornalismo de todo o continente africano. 

Tendo em conta que ainda mais contadores de histórias africanas podem agora partilhar o seu 

trabalho connosco, contamos receber ainda mais candidaturas de grande qualidade. As 

categorias deste ano refletem também a realidade dos meios de comunicação multiplataforma 



da África atual. Como principal serviço noticioso de África, temos o maior prazer em cumprir o 

nosso papel no apoio ao excelente jornalismo que estes prémios divulgam todos os anos. 

 

Nico Meyer, CEO da MultiChoice Africa, afirmou: “Neste nosso 10.º ano como parceiros dos CNN 

MultiChoice African Journalist Awards, continuamos a sentir-nos surpreendidos e honrados pelo 

fenomenal impacto que esta iniciativa tem tido no continente. Ela tem sido, sem dúvida, decisiva 

na evolução da imprensa e do jornalismo de qualidade, destacando jornalistas de topo que 

podem competir diretamente com os seus colegas de todo o mundo. Este ano, prometemos voltar 

a destacar os melhores talentos jornalísticos de África. 

 

Os sul-africanos Msindisi Fengu e Yandisa Monakali receberam o grande prémio na gala de entrega 

de prémios CNN MultiChoice African Journalist 2013 Awards. O seu trabalho intitulado “Investigation 

series: School hostels of Shame” (Série de investigação: vergonha nas residências de estudantes), 

publicado no jornal diário impresso sul-africano Daily Dispatch, investigou as condições chocantes 

em que vivem e estudam milhares de alunos da província do Cabo Oriental, na África do Sul, 

revelando riscos de higiene e segurança nas residências de estudantes e denunciando a corrupção 

existente no Ministério da Educação. Este trabalho foi selecionado entre 1387 candidaturas de 42 

países de todo o continente africano. 

Ao longo dos últimos 19 anos a competição cresceu em tamanho e estatuto, tornando-se o mais 

prestigiado evento da imprensa africana. Em 2013, um programa com os melhores momentos 

da cerimónia, que teve lugar na Cidade do Cabo, na África do Sul, foi transmitido em 46 países 

africanos, além do Reino Unido, EUA e Caraíbas. 

Aberta a jornalistas que trabalhem em qualquer meio de comunicação, este ano a competição 

irá reconhecer a excelência nas seguintes categorias: 

• Prémio Cultura 

• The Coca-Cola Company Prémio de Economia e Negócios 
 

• *Prémio GE Energia e Infraestruturas (*NOVO*) 
 

• Prémio Ambiente 

• Prémio MSD Saúde e Medicina 

• *Prémio Impacto das Notícias (*NOVO*) 



• Prémio Fotográfico Mohamed Amin 

• Prémio Liberdade de Imprensa 

• Prémio Reportagem Desportiva 

• Prémios Notícias Generalistas Francófonas – Suporte Eletrónico e Impresso  

• Prémios Notícias Generalistas em Língua Portuguesa – Suporte Eletrónico e Impresso 

 

Um painel independente de jurados escolherá o vencedor geral de entre os vencedores destas 

categorias – o CNN MultiChoice African Journalist 2014. 

Os finalistas da competição de 2014 participarão num programa de que incluirá um fórum 

multimédia e oportunidades de relacionamento com jornalistas prestigiados, editores, líderes 

empresariais e proprietários de cadeias noticiosas de todo o continente, culminando numa gala 

de entrega de prémios que decorrerá ainda este ano. O CNN MultiChoice African Journalist 2014 

terá a oportunidade de participar no programma CNN Journalism Fellowship na sede da CNN 

em Atlanta. 

www.cnn.com/africanawards 

Notas para os Editores 

*Acerca do Prémio GE Energia e Infraestruturas (*NOVO*) 
 

Esta nova categoria enaltece o papel da energia e das infraestruturas no desenvolvimento de um 

país. Tratando-se de um tema extremamente abrangente, as candidaturas podem incluir a 

cobertura de temas como projetos de desenvolvimento de infraestruturas; energia; combustíveis; 

estradas; transportes ferroviários e recursos naturais. 

*Acerca do Prémio Impacto das Notícias (*NOVO*) 

O jornalismo tem a capacidade de chamar a atenção do seu público para determinadas questões 

e promover a mudança. Este prémio reconhece as reportagens que, por si só, tiveram um 

impacto tangível em uma ou mais das seguintes áreas: reação do público-alvo; mudanças de 

comportamento; alteração de políticas e sensibilização do público. As candidaturas podem incluir 

reportagens sobre temas atuais; cobertura noticiosa; jornalismo de investigação. 



 

Rede social dos African Journalist Awards: 

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

 

 @Africanjourno 
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Para mais informações, contacte: 

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

joel.brown@turner.com 

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

obagley@multichoice@multichoice.co.za 

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

Marietjie.Groenewald@multichoice.co.za 


