4 de Novembro de 2009

PRÉMIOS CNN MULTICHOICE 2010 PARA JORNALISTAS
AFRICANOS
A CNN Internacional e a MultiChoice divulgaram oficialmente esta semana os
Prémios CNN MultiChoice 2010 para Jornalistas Africanos. Os vencedores deste
prestigioso prémio annual serão anunciados numa cerimónia de gala a decorrer em
Kampala, Uganda em Maio de 2010.
Tony Maddox, Vice-Presidente Executivo e Director-Gerente da CNN International,
afirmou: “É com grande prazer que anunciamos que os Prémios CNN MultiChoice
2010 para Jornalistas Africanos estão de volta à África Oriental. E é adequado que
agora, no seu décimo quinto ano, a entrega dos prémios tenha lugar em Uganda, um
país que produziu tantas histórias de sucesso e vencedores na história da
competição. “
Collins Khumalo, Presidente da MultiChoice África, afirmou: “Maio de 2010 marca o
décimo quinto aniversário destes prestigiantes prémios, que representam o primeiro
evento jornalístico no continente. É extremamente emocionante para nós vermos o
crescimento dos meios de comunicação em África e continuaremos a investir em
desenvolver e em inspirar os jornalistas jovens cujas vozes desempenham um papel
crítico em dizer no contar da história africana. Temos orgulho na nossa associação
continuada com a CNN International e estes prémios.”
John-Allan Namu, do Quénia, recebeu o prémio de topo na cerimónia dos Prémios
CNN MultiChoice 2009 para jornalistas africanos. John-Allan, reporter da Estação
Televisiva do Quénia, venceu com as suas histórias ‘In the shadow of the Mungiki’ e
‘Inside Story: Scars and Sufurias’, que foram escolhidas entre 1665 candidaturas de
38 nações do continente Africano.
John-Allan disse: “Quando fui anunciado como o Jornalista Africano do Ano CNN
MultiChoice 2009, soube que minha carreira mudaria quase do dia para a noite, e

assim aconteceu. Actualmente tenho muito mais acesso aos newsmakers e aos
líderes de opinião no meu país porque todos compreendem o prestígio e a
importância de ganhar este prémio. À audiência que acompanha o meu trabalho no
meu país, foi um prémio especialmente importante, porque lhes mostrou que a
excelência pode ser alcançada independentemente da profissão que se pratica, e
que o Quénia pode ser incluído como uma nação cheia de talento digno de ser
comemorado à escala continental. O nosso país Quénia está num ponto na sua
história em que mal precisa de bons exemplos, e meios de comunicação fortes.
Sinto que, devido ao prémio, à minha maneira, fui de encontro a esta necessidade.
Este prémio inspirou-me não só a mim, mas a uma geração de Quénianos que
liderarão a marcha do país em direcção ao futuro. Agora sinto-me melhor armado
para enfrentar os desafios de fazer reportagens no meu país e no continente, num
período crucial de mudanças no Quénia e África.

Nos últimos quinze anos, a concorrência cresceu em tamanho e estatuto até se
tornar no acontecimento dos meios de comunicação mais prestigioso de África. Em
2009, atraiu candidaturas de 38 países africanos e um “Programa de Destaques” da
cerimónia, realizada em Durban, África do Sul, foi transmitido em 44 países
africanos, no canal de África nos E.U., OBE TV e na África Meridional Directa no
Reino Unido e na RTP África.
Este ano, a competição reconhecerá excelência nas seguintes categorias:

•

Prémio de Artes & Cultura:

•

Prémio de Jornalismo Digital * NOVO*

•

Prémio Economia e Negócios

•

Prémio Ambiente

•

Prémio Imprensa Livre Africana

•

Prémio de Reportagem HIV/SIDA

•

Prémio Fotográfico Mohamed Amin

•

Prémio Saúde & Medicina MSD:

•

Prémio Jornalismo Genérico Impressas

•

Prémio Jornalismo Genérico de Rádio

•

Prémio Desportivo

•

Prémio Características Televisivas

•

Prémio Boletim Noticioso Televisivo

•

Prémio Turismo

•

Prémio Notícias Gerais Francófono

•

Prémio de Jornalismo Genérico em Língua Portuguesa

Dos vencedores de cada uma destas categorias, os juízes escolherão o vencedor O Jornalista Africano CNN MultiChoice 2010.
Os finalistas na competição 2010 participarão num programa de quatro dias para
finalistas que incluirá um fórum dos meios de comunicação e oportunidades de
trabalhos em rede com jornalistas seniores, editores, líderes de negócio e
proprietários dos meios de comunicação por todo o continente, culminando numa
cerimónia de gala de entrega de prémios em Maio de 2010. Todos os finalistas
recebem um prémio em dinheiro e cada vencedor de categoria recebe igualmente
um computador portátil e uma impressora. O Jornalista Africano CNN MultiChoice
2010 receberá um prémio em dinheiro adicional e uma viagem ao Centro CNN em
Atlanta.
A competição está aberta aos nacionais africanos que são jornalistas profissionais
incluindo freelancers do jornalismo impresso, televisão, Internet, fotográfico e de
rádio.

Para detalhes completos sobre como concorrer, veja por favor

www.cnn.com/africanawards. A data final para admissões é 28 de Janeiro de 2010.
NÃO haverá prolongamentos desta data de encerramento, e as candidaturas
recebidas após esta data podem ser desqualificadas. A escolha terá lugar em
Março de 2010. Todas as candidaturas serão transmitidas e publicadas durante
Janeiro de 2009 – Dezembro de 2009.
www.cnn.com/africanawards
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