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Curriculum Vitae 

 

Atividade Profissional  

 

• Coordenadora executiva da Pós-Graduação em Jornalismo – ISCTE-IUL (ano letivo 2018 - 

presente) 

• Coordenadora executiva da Pós-Graduação em Jornalismo em Língua Portuguesa – ISCTE-

IUL (2015/2016) 

• Assistente de Investigação CIES – IUL (2015 – presente) 

• Docente convidada Universidade Europeia lecionar uma unidade curricular (2015 – 

presente)  

• Editora do European Journalism Observatory (EJO) Portugal (2014 – presente) 

• Co-coordenação do Barómetro de Notícias do Media-Lab, ISCTE (2014 – presente) 

• Docente convidada do ISCTE lecionar várias Unidades Curriculares (2013 – presente) 

• Investigadora OberCom – Observatório da Comunicação, participação em vários projetos 

(2013 – presente) 

• Formadora no Cenjor – Centro Protocolar para a Formação dos Jornalistas (2013 – 

presente) 

• Formadora Direção-Geral para a Qualificação de Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 

(2007 – 2018) 

• Responsável por vários projetos de conteúdos em diversas plataformas (incluindo 

internet, televisão e papel), desde o seu desenho até à sua implementação, bem como 

pelo planeamento e realização de eventos (2000 – 2013);  

• Editora do programa iGOV, RTP Informação, desde 2009 até abril de 2013; 

• Directora do Portal iGOV (meio de Comunicação Social dedicado às temáticas do 

eGovernment, da modernização administrativa e cidadania), entre setembro de 2006 e 

maio de 2013;  

• Responsável pela editoria «Tecnologias» do online do semanário Sol, entre setembro de 

2006 e setembro de 2012; 

• Gestão de projetos de outsourcing da Espiral de Conhecimento na Agência para a 

Modernização Administrativa (2008-2012); 

• Sócia-gerente da empresa Espiral de Conhecimento, Lda, entre janeiro de 2006 e maio de 

2013 (experiência em gestão de projetos e gestão de recursos humanos); 

• Colaboradora do jornal «Semana Informática» (Grupo Cofina) de maio de 2004 a julho de 

2012; 
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• Colaboradora regular da revista «Ingenium» (Ordem dos Engenheiros) entre março de 

2005 e setembro de 2009;  

• Jornalista freelancer entre março de 2003 e janeiro de 2006, especializada na área das 

tecnologias de informação e comunicação, Administração Pública e modernização 

administrativa;  

• Colaboradora do «Suplemento de Negócios» do «Diário de Notícias», onde era 

responsável pela página: «Nova Economia/Tecnologias» - junho de 2001 a fevereiro de 

2005;  

• Diretora executiva da revista «Inter.Face – Administração Pública», de março de 2003 até 

fevereiro de 2005 (com a responsabilidade de delinear a estratégia da revista);  

• Editora Executiva da «Inter.Face – Administração Pública» e da «Inter.Face – Banca & 

Seguros», de janeiro de 2002 a março de 2003; 

• Coordenadora de programas, conteúdos e organização de vários eventos «Inter.Face», de 

dezembro de 2000 a março de 2003;  

• Chefe de Redacção da «Inter.Face – Administração Pública», de janeiro de 2000 a janeiro 

de 2002; 

• Jornalista da revista «InformationWeek», de março de 1999 a janeiro de 2000; 

• Jornalista e posteriormente editora do jornal regional «Voz do Campo» (Castelo Branco), 

de janeiro de 1998 a março de 1999;  

• Estágio no jornal regional «Reconquista» (Castelo Branco), de janeiro de 1997 a setembro 

de 1997. 

 

Graus Académicos  

 

• A frequentar o Doutoramento em Ciências da Comunicação (ISCTE-IUL); 

• Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação (ISCTE-IUL), (2013); 

• Licenciatura em Comunicação Social, pela Universidade da Beira Interior (1997). 

 

Formação Profissional 

 

• Curso de Formação Inicial de Formadores, 2011 (Detentor do CCP, ex-CAP, e 

certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua); 

• Ateliê de Jornalismo Digital, Cenjor (Centro Protocolar de Formação Profissional para 

Jornalistas), realizado entre abril e maio de 2005; 

• Curso de Aperfeiçoamento em Imprensa, Cenjor (Centro Protocolar de Formação 

Profissional para Jornalistas), realizado entre outubro de 1992 e fevereiro de 1993. 

Línguas 

• Português, Inglês, Espanhol e Francês. 
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Projetos profissionais 

 

Projetos de Investigação 

NEWSREEL – Projeto Erasmus +  

O projeto Newsreel tem por objetivo promover a melhoria das competências de uma nova geração 

de jornalistas europeus e pretende contribuir para o reforço de uma esfera pública comum na 

Europa através da promoção de projetos de jornalismo colaborativos e transnacionais, que sejam 

capazes de tornar tangíveis e inteligíveis as grandes quantidades de dados disponíveis, e que se 

baseiem em estratégias comerciais sustentáveis e em sólidas fundações éticas e deontológicas. 

Media Coach – Projeto Erasmus + 

O principal objetivo do projeto europeu Media Coach é melhorar os níveis de literacia mediática 

entre os jovens, através de profissionais dos media que trabalham com jovens em escolas, centros 

de juventude e em contextos não formais como bibliotecas e museus. 

Migration Study – Study coordenado pelo Erich-Brost-Institut für internationalen journalismus  

O projeto Migration Study pretende compreender e dar a conhecer a forma como os migrantes 

são retratados nos órgãos de comunicação social europeus, de forma a criar boas práticas para a 

cobertura jornalística desta área.  

Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism – Universidade de Oxford 

O DNR é um projeto internacional que agrega 34 países para obter dados sobre a forma como os 

utilizadores consomem e se relacionam com as notícias online. A experiência de trabalhar com 

tantos investigadores de tantos países e com culturas tão diferentes é um desafio constante, mas 

muito recompensador.  

Desenvolvimento de material didático ou pedagógico  

Preparação de Propostas de Intervenção de Pedagógica no âmbito da atividade de Formadora no 

Cenjor e na Direção-Geral de Qualificação de Trabalhadores em Funções Públicas.  

Preparação de todos os materiais pedagógicos no âmbito da atividade de Formadora no Cenjor e 

na Direção-Geral de Qualificação de Trabalhadores em Funções Públicas. 

Colaboração no desenho e desenvolvimento da Pós-Graduação de Jornalismo em Língua 

Portuguesa (ISCTE-LUSA) da qual fui coordenadora executiva. 

Colaboração no desenho e desenvolvimento da Pós-Graduação de Jornalismo (ISCTE – Media 

Capital) da qual sou coordenadora executiva. 

Preparação de materiais pedagógicos para todas as Unidades Curriculares lecionadas 

Contribuição para o desenvolvimento das seguintes unidades curriculares, lecionadas no ISCTE-

IUL, e respetiva Ficha de Unidade Curricular:  

• Media and Journalism (Mestrado de Estudos de Internet – MEI, em inglês) 

• Jornalismo de Dados e Visualização de Informação (Mestrado em Gestão de Novos 

Media – MGNM)  
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• Comunicação e Saúde (MCCTI) 

• Redes Sociais e Gestão de Comunidades (Pós-Graduação em Jornalismo – PGJ) 

• Jornalismo de Dados e Visualização de Informação (PGJ) 

• Storytelling (Pós-Graduação em Visualização de Informação – PGVI)) 

• Visualização de Informação II (PGVI) 

• Projeto em Visualização de Informação I e II (PGVI) 

• Jornalismo de Dados e Visualização de Informação (Pós-Graduação de Jornalismo em 

Língua Portuguesa - PGJLP) 

• Estágio em Jornalismo Internacional e de Agência (PGJLP) 

 

Organização de eventos 

Colaboração na organização dos eventos de suporte ao projeto Newsreel  
 
Colaboração na organização de eventos de suporte ao projeto MediaCoach 
 
Colaboração no programa de Masterclasses no âmbito da Pós-Graduação em Visualização da 
Informação 
 
Organização da Reunião anual do European Journalism Observatory que teve lugar em Lisboa 
entre 4 e 6 de julho de 2016 
 
Programação do ciclo de «conferências» «Changing societies, changing journalism.» no âmbito do 
projeto Dialogue Café (abril a dezembro de 2015) 
 
Organização de eventos na área das tecnologias da informação para o sector público, no âmbito 
do projeto iGOV (2006 – 2012) 
 
Organização de eventos na área das tecnologias da informação para o sector público, no âmbito 
do projeto Interface – Administração Pública. 
 

Trabalho como formadora (resumo) 

Formadora nas áreas da escrita online/digital, comunicação Web (Redes Sociais) e tratamento e 

visualização de dados para entidades como: 

• Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA (2009 - 2017); 

• Centro Protocolar de Formação para Jornalistas – Cenjor (2011, presente); 

• Escrever Escrever (2011, presente); 

• Angop (Agência Noticiosa Angolana); 

• Tatoli (Agência Noticiosa Timorense);  

• CGTP; 

• Polícia de Segurança Pública; 

• IEFP; 

• Instituto Universitário Militar; 

• Marinha Portuguesa.  

 


