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AFP RECEBE PREMIO DE JORNALISMO AM BIENTAL EM 
CINGAPURA 
 
PREMIAÇÃO RECONHECE A COBERTURA DA AGÊNCIA SOBRE OS DESAFIOS EC OLÓGICOS DA 

ÁSIA E SEU IMPACTO SOBRE AS POPULAÇÕES . 
 
O Conselho de Meio Ambiente de Cingapura (Singapore Environmental Council) anunciou os 
vencedores do primeiro Prêmio de Jornalismo Ambiental na quinta-feira, dia 23 de agosto de 
2012. A Agence France-Presse (AFP)  foi eleita pelo júri na categoria “Excelência em 
Reportagem Ambiental”  por sua extensa e diversa cobertura sobre o tema, através de textos, 
fotos e vídeos. 
 
Segundo os organizadores do evento a AFP foi selecionada devido à “grande diversidade de sua 
cobertura e ao alto poder de mobilização em suas histórias de interesse humano, sempre 
baseadas em estritas normas éticas e em fatos científicos”. 
 
Uma das reportagens em destaque foi realizada pela jornalista francesa e atual correspondente 
da AFPTV (núcleo de vídeos da agência) no Brasil, Madeleine Pradel . A repórter produziu um 
vídeo sobre a batalha de moradores de Iwaishima, pequena cidade costeira do Japão, que lutam 
contra a instalação de uma usina nuclear na região. 
 
Em suas reportagens a AFP também ajudou a divulgar a experiência bem-sucedida envolvendo 
o uso de garrafas pet como lâmpadas em favelas da Manila, nas Filipinas; uma solução 
sustentável e econômica. 
 
O diretor regional da AFP para Ásia-Pacífico, Gilles Campion , agradeceu por este 
reconhecimento após a entrega do prêmio pela ministra do Meio Ambiente de Cingapura, Vivian 
Balakrishnan. “Este prêmio reforça nosso comprometimento em garantir sempre a cobertura 
mais completa, séria e coerente sobre questões tão importantes como as questões ambientais 
na Ásia”, declarou o diretor. 
 
 
 
Sobre a AFP: 
A AFP é uma agência internacional de notícias, criada em 1835, que oferece informação rápida, confiável, 
imparcial e completa dos acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e gráficos 
animados/estáticos. A cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, mudanças climáticas, 
saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 colaboradores de 80 nacionalidades diferentes, distribuidos em 
150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 idiomas, 24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 
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