
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

10.04.2014  

 
FRANCE-PRESSE LANÇA AFP FORUM, O MELHOR 
EM CONTEÚDOS MULTIMÍDIA NA REDE 
 

TODA A PRODUÇÃO EM TEXTO, FOTO, VÍDEO, INFOGRÁFICO E VIDEOGRÁFICO AGORA 
REUNIDA EM UM ÚNICO PORTAL 
 
 

A partir do dia 7 de abril, todos os novos clientes da AFP passam a ter acesso único a mais de 6.000 novos 

conteúdos produzidos pela Agência, atualizados todos os dias do ano, em tempo real, e disponíveis em seis 

línguas. 

  

A nova plataforma de distribuição de conteúdos produzidos pela Agence France-Presse (AFP), o AFP Forum, 

passa a reunir os conteúdos do ImageForum, do AFP-Direct e do VideoForum (respectivamente, de foto, texto 

e vídeo) em um único ambiente multimídia para facilitar o trabalho dos profissionais da comunicação: imprensa 

escrita, portais, websites, canais de televisão, editoras, operadoras de telecomunicação, produtoras 

independentes, integradores de conteúdo, empresas e instituições. 

  

Todos os dias uma equipe de jornalistas da AFP realiza a seleção dos assuntos mais importantes da 

atualidade internacional e classifica por tema, dossiê, datas importantes e editorias como mundo, economia, 

esporte, celebridades, variedades e moda, com material atual e de arquivo. 

  

Personalizável e de navegação intuitiva, o AFP Forum foi desenvolvido para agilizar o trabalho do usuário 

através da oferta de ferramentas como filtros temáticos, geolocalização de documentos, avançado sistema de 

buscas, e envios de alertas por e-mail. 

  

Os usuários também podem acessar mais de 40 milhões de documentos de arquivo da atualidade do século 

XX e do início do século XXI como análises, reportagens, biografias, retrospectivas, perfis e arquivos históricos. 

  

Já disponível para os novos clientes da agência, o AFP Forum será disponibilizado para todos os clientes até 

2015. 

  
Para conhecer o AFP Forum 
 

 
Sobre a AFP:  
A AFP é uma agência internacional de notícias 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, economia, meio ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 
colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 idiomas, 
24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 

Siga-nos: 

 
Contatos AFP: 
Gaëlle Charbonnier – Tel.: (+33) 1 40 41 79 41 – gaelle.charbonnier@afp.com 

http://www.afpforum.com/
http://www.afpforum.com/

