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CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST AWARDS 2016
• NOVA CATEGORIA DEDICADA A JOVENS JORNALISTAS
PRESTA HOMENAGEM À FALECIDA EXECUTIVA DA CNN
MAGGIE EALES, A FORÇA IMPULSIONADORA POR DETRÁS
DOS PRÉMIOS
A CNN International e a MultiChoice lançaram oficialmente esta semana os CNN MultiChoice
African Journalist 2016 Awards.
O concurso destinado a nacionais africanos, baseado no continente, aceita candidaturas de
jornalistas que criam conteúdo para o público africano.
Este ano foi instituída uma nova categoria,o The Maggie Eales Young Journalist Award. Esta
categoria foi assim denominada para prestar homenagem à falecida Maggie Eales, a executiva e
antiga jornalista da CNN que no decorrer dos seus 20 anos de carreira na CNN se tornou a força
impulsionadora por detrás do desenvolvimento e crescimento dos African Journalist Awards. Este
prémio reflecte o forte entusiasmo de Maggie na fomentação de jovem talento e irá reconhecer o
trabalho de jornalistas que se encontram no início das suas carreiras, que demonstram excecionais
capacidades de narração de histórias e de identificar uma história e narrá-la com convicção. Não
existem restrições quanto à temática nesta categoria e os participantes deverão ter nascido após 1
de Janeiro de 1990.
Tony Maddox, Vice-Presidente Executivo e Director de Gestão da CNN International, afirmou: “A
Africa é cada vez mais uma parte importante da história global, e a CNN reflecte isso. Temos um
compromisso com a história africana, não só a nível editorial, como também no apoio da sua
iniciativa jornalística através dos CNN MultiChoice African Journalist 2016 Awards. Tenho imenso
orgulho do nosso compromisso a longo prazo com África e não existe melhor exemplo disso do que
estes Prémios. Este ano estamos especialmente orgulhosos por homenagear a incrível contribuição

de Maggie Eale na moldagem dos Prémios para se tornarem na mais excelente comemoração de
jornalismo do continente. É apropriado que jovens jornalistas que simbolizam a próxima geração do
jornalismo em África tenham agora um prémio ao qual possam aspirar.”
Tim Jacobs, Director Geral da MultiChoice África, afirmou: “A longevidade destes Prémios é
indicativa da forma como eles continuam a desempenhar um papel significativo no avanço de
jornalismo de excelência por todo o continente. Estou certo de que a edição de 2016 dos Prémios
continuará a revelar extraordinário talento africano, cujo incansável trabalho e procura pela verdade
poderia de outra forma não receber o reconhecimento devido.”
O jornalista burquino Hyacinthe Boowurosigue Sanou recebeu o maior prémio da cerimónia dos CNN
MultiChoice African Journalist 2015 Awards.
O seu trabalho, “Nuit du 29 octobre à Azalaï: Nous étions à la chambre 143” figurou no jornal diário
burquino L'Observateur Paalga e foi seleccionado de entre candidaturas de cerca de 39 países do
continente africano.
Desde a primeira edição dos Prémios em 1995, o concurso cresceu em tamanho e estatuto
tornando-se no evento de comunicação social mais prestigiado de África.
Em 2015, um programa com os melhores momentos da cerimónia, que decorreu em Nairobi, no
Quénia, foi transmitido por toda a África, Reino Unido, EUA e Caraíbas.
Aberto a jornalistas de qualquer meio de comunicação, este ano o concurso irá reconhecer
excelência nas seguintes categorias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prémio Cultura
Prémio Dow Tecnologia e Inovação
Prémio Economia e Negócios Ecobank
Prémio de Reportagem
Prémio Notícias Gerais de Língua de Expressão Francesa – Electronic Media
Prémio GE Energia e Infraestrutura
Prémio de Fotografia Mohamed Amin
Prémio MSD Saúde e Medicina
Prémio Impacto Noticioso
Prémio Notícias Gerais de Língua de Expressão Portuguesa
Prémio Liberdade de Imprensa
Prémio Reportagem Desportiva
Prémio Ambiente African Development Bank
Prémio Jovem Jornalista Maggie Eales

A partir destas categorias, um painel de júris independente escolherá o vencedor absoluto – The
CNN MultiChoice African Journalist 2016.
Os finalistas do concurso de 2016 beneficiarão de um programa que incluirá um fórum de
Comunicação Social, bem como oportunidades para estabelecer contactos com jornalistas sénior,
editores, líderes de negócios e dirigentes de comunicação social provindos de todo o continente,
que culminará na cerimónia de gala de entrega de prémios que decorrerá mais tarde nesse ano.
O CNN MultiChoice African Journalist 2016 terá a oportunidade de participar no programa CNN
Journalism Fellowship na sede da CNN em Atlanta.
Este ano, uma vez mais, tornou-se ainda mais fácil para os jornalistas participarem neste concurso,
podendo as candidaturas serem enviadas através do site destinado a formulários de participação
www.africa.cnnjournalistaward.com.
Redes Sociais dos Prémios Jornalista Africano:

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

@Africanjourno

@cnn_multichoice_aja
#AfricanJournoAwards
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