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O Prémio Daphne Caruana Galizia irá recompensar um jornalismo de excelência que defenda os valores europeus. © AFP/STRINGER

• Prémio anual para recompensar um jornalismo de excelência que fomente e defenda os
valores fundamentais da União Europeia

• Vencedor escolhido por um júri composto por representantes da imprensa e da sociedade
civil

• Prémio no valor de 20 mil euros

• Cerimónia de entrega em meados de outubro, coincidindo com o aniversário do assassinato
de Daphne Caruana Galizia
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A 22 de junho, o Parlamento Europeu lançou oficialmente o website e o convite à
apresentação de candidaturas ao Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia.
 
O prémio recompensará anualmente um jornalismo de excelência que fomente e defenda os
princípios fundamentais da União Europeia, tais como a dignidade humana, a liberdade, a
democracia, a igualdade, o Estado de direito e os direitos humanos.
 
Podem  candidatar-se  jornalistas  ou  equipas  de  jornalistas  profissionais  de  qualquer
nacionalidade  que  apresentem artigos  de  fundo  publicados  ou  difundidos  nos  meios  de
comunicação social sediados num dos 27 países da UE. O objetivo é apoiar e destacar a
importância  do  jornalismo  profissional  na  salvaguarda  da  liberdade,  da  igualdade  e  da
oportunidade.
 
O  vencedor  será  escolhido  por  um  júri  independente,  composto  por  representantes  da
imprensa e da sociedade civil dos 27 Estados-membros, bem como das principais associações
de jornalismo europeias. A cerimónia de entrega do prémio decorrerá anualmente por volta de
16 de outubro, data do assassinato de Daphne Caruana Galizia. Em 2021, a cerimónia será
realizada na quinta-feira, 14 de outubro, no Parlamento Europeu.
 
O galardão e o prémio no valor de 20 mil euros demonstram o forte apoio do Parlamento
Europeu ao jornalismo de investigação e a importância de uma imprensa livre. Numa resolução
aprovada em maio de 2018, os eurodeputados apelaram aos Estados-membros para que
assegurem um financiamento público adequado e promovam meios de comunicação social
pluralistas, independentes e livres.
 
Os  jorna l is tas  só  podem  apresentar  o(s)  seu(s)  ar t igo(s)  a t ravés  do  s i te
ht tp : / /daphnejourna l ismpr ize.eu/
 
 
Quem era Daphne Caruana Galizia? Daphne Caruana Galizia era uma jornalista, blogger e
ativista  anticorrupção  maltesa  cujo  trabalho  jornalístico  se  centrava  na  corrupção,
branqueamento de capitais, criminalidade organizada, venda de cidadania e nas ligações do
governo maltês aos Panama Papers.  Depois de alguns episódios de assédio e ameaças,
Caruana Galizia foi assassinada na explosão de um carro armadilhado a 16 de outubro de
2017. Os protestos relativos à gestão da investigação do seu homicídio pelas autoridades
acabaram por levar à demissão do primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat. Em dezembro de
2019, os eurodeputados apelaram à Comissão Europeia para que tome medidas em relação às
falhas verificadas na investigação do homicídio.
 
Contactos 
 
 
Daphne Caruana Galizia Journalism Prize secretariat

info@daphnejournalismprize.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_PT.html
http://daphnejournalismprize.eu/

