
CURRICULUM VITAE Resumido 
 
 
Clara Teixeira 
 
Carteira Profissional de Jornalista: 528 A 
 
 
Habilitações Literárias:  
 
. Licenciatura em Sociologia (na variante de Sociologia Industrial, das 
Organizações e do Trabalho) pela Universidade Autónoma de Lisboa 
(1989/1995)  
 
 
Situação Profissional: 
 
. Jornalista de Economia da revista VISÃO desde 1 de junho de 2004, 
escreve regularmente na revista VISÃO História desde o lançamento, em 
2008 
 
 . Colaboradora da revista Exame (do mesmo grupo editorial) desde 1 de 
janeiro de 2018 
 
 
Experiência anterior: 
 
- Jornalista de Economia no diário Público (dezembro de 1991 a 31 de 
maio de 2004), com passagem pela área de Cultura e Media. 
Anteriormente, foi jornalista no semanário Expresso, no Semanário 
Económico, no diário O Século e estagiária na agência Anop. Fez parte do 
painel de jornalistas da VISÃO que colaborou na Revista de Imprensa da 
SIC Notícias, às quintas-feiras, entre novembro de 2010 e julho de 2016 
 
 
Outras ocupações: 
 
- Membro eleito do Conselho de Redação da revista VISÃO entre 
novembro de 2016 e novembro de 2021; membro eleito do Conselho de 
Redação do jornal Público entre 2001 e 2003 



Prémios: 
 
. Grande Prémio de Jornalismo Económico atribuído pela Universidade 
Nova de Lisboa/Banco Santander, em co-autoria, com o dossiê “As Lições 
da Crise”, publicado na Exame de 1 de setembro de 2018 
 
. Prémio de Jornalismo Financeiro CFA Society Portugal, 1ª edição, em co-
autoria, com o dossiê “As Lições da Crise”, publicado na Exame de 1 de 
setembro de 2018 
 
. Prémio de Jornalismo de Economia atribuído pelo Clube Português de 
Imprensa, em co-autoria, com o artigo "O Crime Perfeito de Mário 
Conde", publicado no Público de 6 de dezembro de 1994 
 
. Prémio de Jornalismo de Economia atribuído pelo Clube de Jornalistas do 
Porto, em co-autoria, com o artigo "O Grande Jogo do Dinheiro", 
publicado no Público, suplemento de Economia, de 18 de abril de 1994 
 
 
Cursos e Ações de Formação:  
 
. Formadora certificada nº CCPFC/RFO-40477/20, na área de Jornalismo, 
pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (de 
Professores) 

. Formadora certificada nº F689472/2019. Certificado de Competências 
Pedagógicas (CCP) emitido a 29/12/2019 pelo IEFP 

. Ação de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, organizado pelo 
Cenjor e homologado pelo IEFP, de 30 de outubro a 4 de dezembro de 
2019 (duração total de 94 horas em regime presencial), com vista à 
obtenção do Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) 

. Ação de formação Literacia para os Media, organizado pelo Sindicato dos 
Jornalistas com o apoio do Cenjor, 8 e 9 de novembro de 2019 
 
. Ação de formação “Elements of Journalism”, organizado pela Impresa e 
conduzida pelo formador Walter Dean, membro do Committee of 
Concerned Journalists, em outubro de 2012 
 



. Ação de formação em Jornalismo Áudio, Vídeo e Multimédia “Newsplex 
Portugal”, organizado pela Impresa, em abril de 2008 
 
. Bolsa de Jornalismo organizada pela Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento (FLAD), na Boston University, nos Estados Unidos, em 
maio e junho de 1998  
 
. Curso de Especialização em Assuntos Comunitários para Jornalistas, 
ministrado pelo CENJOR em colaboração com a Comissão Europeia, em 
novembro de 1988 
 
 
 
 
 
 
 


