Notas biográficas e curriculares de Carlos Andrade

CARLOS ALBERTO ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS, que utiliza como nome
profissional CARLOS ANDRADE, nasceu em 7 de Agosto de 1959, é casado e reside
em Alcochete.
1 – Formação.

Licenciado em Direito (Ciências Jurídico-Políticas) pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direito da Comunicação pelo Instituto
Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Completou a fase lectiva de Doutoramento em Comunicação pela Universidade
Complutense de Madrid, mas não chegou a elaborartesina.
Completou o curso de formação em Gestão/Finanças Para Não Financeiros pelo
Instituto Superior de Gestão de Lisboa (sem avaliação), entre outros cursos
(Informática, Línguas, etc.) vocacionados para melhoria de competência pessoal e
profissional.
2 – Actividade docente.

É docente (professor auxiliar convidado ou equivalente) de Seminário de Jornalismo,
Técnicas de Expressão Radiofónica e Jornalismo Radiofónico, nos cursos de
licenciatura em Ciências da Comunicação e Comunicação e Jornalismo da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa.
É ainda docente equiparado a professor-adjunto nas áreas de Jornalismo Radiofónico e
Técnicas de Entrevista, na Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto
Politécnico de Lisboa, desde o primeiro curso(1996/97) de licenciatura em Jornalismo
da instituição, leccionando nos graus de licenciatura e mestrado.
Também é docente no Laboratório de Jornalismo da licenciatura em Ciências da
Comunicação da Universidade Europeia, em Lisboa, instituição em que aceitou
igualmente coordenar a Pós-graduação em Comunicação e Jornalismo Desportivo.
Foi docente convidado para ministrar, durante várias edições, o módulo de
Comunicação num MBA do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa.
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Dirigiu sessões em vários cursos de pós-graduação e mestrado, com especial incidência
na área do jornalismo radiofónico, de diversas escolas; e tem sido arguente ou
orientador em provas de candidatos à obtenção de vários graus no sistema de ensino
superior.
Acaba de concluir o mandato de membro eleito do Conselho Geral do Instituto
Politécnico de Lisboa.
3 – Percurso no jornalismo.

É jornalista profissional há 37 anos, com experiência sobretudo em rádio, mas também
em jornais e revistas, televisão e internet, tendo recebido vários prémios, incluindo o de
Direitos Humanos, da Assembleia da República, na sequência do trabalho editorial da
TSF relacionado com a independência de Timor-Leste.
Moderou ou participou como orador convidado em dezenas de iniciativas públicas.
Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos de direcção e chefia, em vários órgãos de
Comunicação Social.
Nomeadamente, foi chefe de Redacção da RDP, exercendo funções na Rádio Comercial
(ex-Rádio Clube Português), ao tempo canal da empresa pública de radiodifusão, cargo
de que se demitiu para ajudar a fundar, como editor, a TSF Rádio Notícias.
Na TSF, seria ainda director-adjunto e, posteriormente, director, condição em que se
manteve durante cerca de oito anos, até ter pedido a demissão, em Agosto de 2003.
Também foi director da Lusomundo.net e da TSFonline.
Depois de ter sido director da TSF, foi assessor editorial (e também para a área da
responsabilidade social) do presidente executivo da PT Multimedia, cargo que deixou
para exercer funções de director-geral de Publicações da Lusomundo Media (hoje, no
grupo Controlinveste), até Maio de 2007.
4 – Experiência de formador.

Deu formação em técnicas de entrevista a cerca de uma centena de jornalistas da RDP e
posteriormente em jornalismo radiofónico a dezenas de jornalistas e outros profissionais
da RDP-Antena 1 e RDP-África.
Também deu formação em jornalismo radiofónico a 42 jornalistas do Rádio Clube
Português (Grupo Media Capital).
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5 – Percurso como advogado.

Enquanto jornalista, acumulou o exercício da profissão com a advocacia, durante cerca
de 10 anos (pediu suspensão do exercício da profissão de advogado devido às
responsabilidades inerentes ao cargo de director da TSF), tendo orientado a prática
sobretudo para questões relacionadas com a Comunicação Social, Direito Comercial e
Direito do Trabalho.
Como jurista, também deu aulas em escolas e cursos de formação profissional.
6 – O que faz agora.
Além de docente de jornalismo, é o moderador da “Quadratura do Círculo”, programa
semanal de debate na SIC Notícias com painel permanente (Jorge Coelho, Lobo Xavier
e Pacheco Pereira).
7 – Publicações.

Foi um dos três docentes da ESCS responsáveis pela autoria do estudo de
“Caracterização do Sector da Radiodifusão Local”, editado pela Entidade Reguladora
para a Comunicação Social em 2009.
8 – Tempos livres.

Foi membro do Conselho Fiscal da Federação Portuguesa de Judo e de órgãos sociais de
vários clubes onde se pratica a modalidade.
Está a preparar exame para 2º dan de judo e é praticante não regular de outras artes
marciais.
É investigador amador sobre temas de genealogia e história de famílias.
Também é investigador amador sobre temas relacionados com transporte ferroviário na
Península Ibérica.
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