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Habilitações literárias 
Setembro 2008 – Setembro 2009 
Mestrado (MSc) em Política Internacional, School of Oriental and African Studies, 
Universidade de Londres, com distinção. 
Setembro 2002 – Julho 2006 
Licenciatura em Jornalismo e Ciências da Comunicação, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, com média final de 15. 
 
Experiência profissional 
Janeiro 2017 – Presente 
Lusa – Agência de Notícias de Portugal, Porto, Portugal 
Editor-adjunto – Na secção de Cultura da agência Lusa edita textos e sons, coordena, 
com a editora responsável, uma equipa-base de seis elementos, e trabalha com 
dezenas de jornalistas pelo país e pelo mundo. 
2015-2016 
Lusa / Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal 
Professor convidado – Deu aulas de Informação em Rede e Jornalismo 3.0 no âmbito 
da pós-graduação em Jornalismo Especializado organizada pela Lusa e pela 
Universidade Fernando Pessoa. 
Maio 2011 – Dezembro 2016 
Lusa – Agência de Notícias de Portugal, Porto, Portugal 
Redator – Enquanto elemento da secção de Economia na Delegação Norte, escreveu 
notícias sobre a conjuntura macroeconómica, resultados de empresas, mas, para além 
disso, trabalhou temas locais principalmente nas áreas de Economia e Cultura. Foi eleito 
membro efetivo do Conselho de Redação por duas vezes. 
Abril 2010 – Abril 2011 
Universidade do Minho, Braga, Portugal 
Assistente de projeto – Efetuou investigação sobre Educação para os Media e literacia 
mediática em Portugal para um estudo solicitado pela Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social publicado em março de 2011. Compilou informação sobre 
experiências e atividades que tiveram lugar nos últimos dez anos no campo da 
Educação para os Media e entrevistou dezenas de peritos e coordenadores de projetos. 
Colaborou na recolha de dados para o programa da RTP 2 Nativos Digitais. 
Fevereiro 2008 – Setembro 2008 
JornalismoPortoNet, Porto, Portugal 
Chefe de redação adjunto – Coordenou a redação do jornal online da Universidade do 
Porto, a partir de onde 38 estagiários se preparavam para entrar no mercado de 
trabalho, prestes a terminar a licenciatura. Editou texto, áudio e vídeo para publicação 
nas mais variadas áreas. 
Setembro 2007 – Janeiro 2008 
International Crisis Group 
Consultor – Reuniu informação e entrevistou uma série de personalidades ligadas às 
temáticas do tráfico de droga em quatro países da América Latina (Argentina, Chile, 
Bolívia e Brasil) e escreveu vários capítulos para dois relatórios sobre esse tópico (Latin 
American Drugs I: Losing the Fight e Latin American Drugs II: Improving Policy and 
Reducing Harm). 
Maio 2007 – Dezembro 2007 
Human Rights Watch 

http://www.twitter.com/TiagoDF
https://www.linkedin.com/in/tiagodf/


Revisor – Reviu e editou comunicados e outros documentos para publicação na secção 
portuguesa do sítio da Human Rights Watch. 
Janeiro 2007 – Julho 2007 
International Crisis Group, Bruxelas, Bélgica 
Assistente de Comunicação e Web – Escreveu comunicados para relatórios do ICG 
sobre diversos conflitos. Colaborou na criação de publicação de larga escala como o 
relatório anual da organização. Estabeleceu contactos com jornalistas de vários pontos 
do mundo e organizou várias sessões de esclarecimento com profissionais de media 
em Bruxelas. Geriu, criou e atualizou conteúdos para o sítio do ICG. Recebeu uma bolsa 
do programa europeu Leonardo Da Vinci durante o período em Bruxelas. 
Junho 2006 – Setembro 2006 
Público, Porto / Lisboa, Portugal 
Redator estagiário – A partir das redações do Público no Porto e em Lisboa escreveu 
para diferentes secções, em particular Cultura e Internacional. Colaborou com o Ípsilon 
no campo do cinema e também publicou na secção de Media e Local Porto. 
Novembro 2005 – Junho 2006 
JornalismoPortoNet, Porto, Portugal 
Jornalista – Publicou artigos de texto, áudio e vídeo sobre diversos temas, desde política 
nacional às artes, passando por termas sociais e culturais. Recebeu uma bolsa da Porto 
Vivo, SRU durante três meses. 
 
Línguas 
Falante nativo de português. Fluente (escrita e oralidade) em inglês e castelhano. 
Conhecimentos avançados de francês (completou com aproveitamento um curso de 
nível intermédio na Sorbonne, em Paris, Junho de 2009). 
 
Voluntariado 
Outubro 2007 – Novembro 2007 
Celendin, Peru 
Deu aulas de inglês numa escola primária e num instituto privado. 
Setembro 2006 – Outubro 2006 
Nablus, Cisjordânia 
Colaborou durante um mês com o departamento de Relações Públicas da Universidade 
de An-Najah. Deu formação em edição de vídeo a voluntários locais. 
 
Outras informações 
Experiente em edição de imagem e de som. Completou uma oficina de observação 
eleitoral (International Alert, Londres, Abril 2009) e um curso de 40 horas em Educação 
para os Direitos Humanos (Acção para a Justiça e Paz / Escola Superior de Educação 
de Coimbra, Coimbra, April 2005).  
Possui carta de condução para veículos de classe B.  
Possui o certificado de nível 2 da Wine & Spirit Education Trust.  
Colaborou regularmente com o mais antigo sítio de música em Portugal, bodyspace.net. 
Publicou um livro de poesia em 2004 e ganhou um concurso de poesia do Museu da 
República e Resistência em 2005. 
Foi vogal da direção do Sindicato dos Jornalistas para o triénio 2015-2017. 
 


