14 Janeiro 2009

PRÉMIOS CNN MULTICHOICE 2009 PARA JORNALISTAS
AFRICANOS
Esta semana, a CNN International e MultiChoice lançaram oficialmente os Prémios
CNN MultiChoice 2009 para Jornalistas Africanos. Os vencedores destes Prémios
de prestígio, anuais, serão anunciados numa cerimónia de gala a ter lugar em
Durban, África do Sul em Julho de 2009.
Tony Maddox, Vice-Presidente Executivo e Director Geral da CNN Internacional,
disse: “Os Prémios CNN MultiChoice para Jornalistas Africanos, agora no seu
décimo quarto ano, representam verdadeiramente o melhor em jornalismo em todo o
continente africano. É um privilégio anual reconhecer o mérito a uma tal variedade
de pessoas talentosas, todas com histórias únicas e fascinantes para contarem, e
participar na celebração das suas capacidades.”
Eben Greyling, Presidente de MultiChoice África, disse: “Temos orgulho por mais
uma vez nos associarmos à CNN para reconhecer e encorajar a excelência no
jornalismo em África. Estes prémios reconhecem e celebram o trabalho árduo, o
talento, o sacrifício e a dedicação que os melhores jornalistas africanos prestam.
Enquanto empresa comprometida com o crescimento dos meios de comunicação no
continente, acreditamos firmemente no apoio ao desenvolvimento de jornalistas
africanos.”

Hopewell Rugoho-Chin’ono, do Zimbabué, foi galardoado com o primeiro prémio na
cerimónia de Prémios CNN MultiChoice 2008 para Jornalistas Africanos. Hopewell,
fundador e director de cinema pela Television International, Zimbabué, venceu o
prémio pela sua reportagem ‘Pain in My Heart’ (Dor no Meu Coração), a qual foi
escolhida entre 1912 participações entre um registo de 44 países espalhados pelo
continente africano.

Hopewell Rugoho-Chin’ono disse: “Ganhar o prémio CNN MultiChoice para
Jornalista Africano do Ano” foi o ponto alto da minha carreira. Trabalho num país
muito difícil que não se sente confortável com a liberdade de expressão. O prémio
deu-me uma certa protecção de perseguições, pois elevou o meu perfil.
Profissionalmente abriu-me portas novas e tornou-me num correspondente
internacional com ofertas provenientes das maiores emissoras internacionais. Este
reconhecimento também me deu confiança e entusiasmo para encorajar os meus
colegas, jornalistas no Zimbabué, que me disseram inúmeras vezes que se sentiam
sem esperança, mas pensam agora que também podem competir numa plataforma
jornalística internacional. Pessoalmente, sinto-me honrado por encontrar jornalistas
respeitados de emissoras internacionais e ouvi-los dizer que admiram o meu
trabalho. Isso deu-me incentivo para continuar o meu trabalho cada vez que me
sinto em baixo, devido às condições de trabalho no meu país.”
Durante os últimos catorze anos, a competição cresceu em dimensão e estatuto
para se tornar num dos eventos mais prestigiados dos meios de comunicação em
África. Em 2008, atraiu um número recorde de participações de 44 países africanos
e o ‘Programa de Destaques’ da cerimónia que teve lugar em Acra, no Gana, foi
emitido para 41 países africanos, no Canal África nos EUA, OBE TV no Reino Unido
e na RTP África.
Este ano, a competição vai reconhecer excelência nas seguintes categorias:
•

Prémio Turismo

•

Prémio Artes & Cultura

•

Prémio Economia & Negócios

•

Prémio Ambiente patrocinado pelo Ecobank

•

Prémio África da Imprensa Livre

•

Prémio Saúde & Medicina MSD

•

Reportagem HIV/AIDS em África

•

Prémio Fotografia Mohamed Amin patrocinado pela A24 Media

•

Prémio para Jornalismo Genérico de Imprensa patrocinado por Safebond
Africa Ltd.

•

Prémio para Jornalismo Genérico de Rádio

•

Prémio Desporto patrocinado pela Global Media Alliance

•

Prémio de Assuntos Correntes de Televisão patrocinado pela IPP Media
Tanzania

•

Prémio de Boletim Informativo de Televisão

•

Prémios de Jornalismo Genérico Francófono (Imprensa e TV/Rádio)

•

Prémios de Jornalismo Genérico em Língua Portuguesa

Dos vencedores destas categorias, os juízes escolheram o vencedor geral – o
Jornalista Africano CNN MultiChoice 2009.
Os finalistas na competição de 2009 vão participar num programa de finalistas de
quatro dias que vai incluir um fórum dos meios de comunicação e oportunidades de
estabelecerem contactos com jornalistas seniores, editores, dirigentes de negócios e
proprietários de meios de comunicação em todo o continente, culminando com uma
cerimónia de gala para entrega de prémios em Julho de 2009. O vencedor de cada
categoria recebe um prémio em dinheiro, além de um computador portátil e uma
impressora. O Jornalista Africano CNN MultiChoice 2009 receberá um prémio
adicional em dinheiro e uma viagem ao Centro CNN em Atlanta.
A competição está aberta a nacionais africanos que são jornalistas profissionais
incluindo os independentes em toda a imprensa, televisão, internet, fotografia e
rádio. Mais informações sobre como participar podem ser encontradas no seguinte
portal www.cnn.com/africanawards. A data de encerramento para inscrições é o 16
de Fevereiro de 2009 e o concurso será feito em Abril. Todas as inscrições serão
emitidas ou publicadas entre Janeiro – Dezembro 2008.
Nota aos Editores:
A avaliação das participações irá acontecer em Abril e será feita por um painel de prestígio
que inclui: Azubuike Ishiekwene, Director Executivo, Punch Nigeria Limited; Ferial Haffajee,
Chefe de Redacção, Mail & Guardian, África do Sul; Joel Kibazo, Jornalista e Consultor de
Meios de Comunicação;

Arlindo Lopes, Secretário Geral SABA – Southern African

Broadcasting Association (Associação de Emissoras da África Austral); Sophie Ly Sow,
Directora Regional de Comunicações para Oxfam/África Ocidental; Kim Norgaard, Director
da CNN em Joanesburgo, Brahima Ouedraogo, Jornalista/Produtor Sénior de Rádio, Radio
Nationale du Burkina e Anna Umbima, jornalista e reporter. Filipe Correia de Sá, Produtor
Senior da BBC World Service vai ajudar a decidir os vencedores da categoria de língua
portuguesa.
www.cnn.com/africanawards
Emitido em: 14 de Janeiro de 2009

Para mais informações, por favor, contacte:
CNN International Londres: Joel Brown + 44 20 7693 0967 joel.brown@turner.com
MultiChoice África do Sul: Marilyn Watson + 27 11 289 3062 mwatson@multichoice.co.za
MultiChoice África: Caroline Creasy + 27 11 289 3081 ccreasy@multichoice.co.za

