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Formação académica:

Doutoranda do Programa Doutoral em Sociologia do ISCTE. Bolseira da
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Aguarda defesa de tese.

Mestrado de Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, do
Departamento de Sociologia do ISCTE, 2006. Título: «Jornalismo e Ciência:
Discursos, práticas e trajetórias até à notícia impressa. Interação jornalistacientista». Classificação: Muito Bom.

Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE, 1986.

Licenciatura em Teatro pelo Conservatório Nacional de Lisboa, 1984.

Frequência do segundo ano de Direito, Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, 1980.

Actividade profissional:

Docente dos cursos de Comunicação e Jornalismo (CJ) e Ciências da
Comunicação e Cultura (CCC) da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, de Lisboa. Disciplinas: Jornalismo de Ciência, Investigação
Jornalística e Sociologia do Jornalismo e da Opinião Pública (CJ); Política e
Comunicação (CCC).

Colaboradora da revista Notícias Magazine, revista de domingo dos jornais
Jornal de Notícias e Diário de Notícias. Responsável pela secção de
ciência, intitulada “Investigação”, que mensalmente apresenta um projecto de
investigação português. (Colaboração suspensa desde 2010 para conclusão da tese
de doutoramento)
Responsável pela secção de ciência da revista Notícias Magazine, intitulada “Os
Nossos Neurónios”, que durante dois anos (2007-2008) publicou semanalmente
trabalhos jornalísticos sobre projectos de investigação científica portugueses. Este
espaço deu lugar, em 2008, à secção mensal, mais alargada, intitulada
“Investigação”.

Responsável pela página de ciência da revista Grande Reportagem durante um
ano, até ao encerramento da publicação em finais de 2005.

Jornalista do Diário de Notícias durante 16 anos:
- Exerceu funções de editoria na secção Sociedade, cargo que abandonou, por sua
iniciativa, ao fim de três anos. Continuou a exercer funções de editoria nas
secções de Sociedade e de Ciência, sempre que solicitada a substituir
pontualmente elementos da chefia.
- Editora executiva da Notícias do Milénio, uma edição especial do grupo
Lusomundo Media para assinalar a passagem do milénio.
- Nos últimos quatro anos no DN, integrou a secção de Ciência e Ambiente.

- Rescindiu contrato com a empresa, também por sua iniciativa, em Junho de
2003, tornando-se, a partir daí, colaboradora de várias publicações deste grupo de
Media, como assinalado acima.

Comunicações
Comunicação “Mediação jornalística: entre o que os peritos dizem e os leigos
lêem”, apresentada no seminário “Interacções entre leigos, peritos e decisores
políticos”, no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, 29 e 30 de Novembro de
2010.
Comunicação “Cultures in interaction: The circuit of science news from the
scientist-journalist 'co-production' to the public”, apresentada no Congresso da
ESA – Associação Europeia de Sociologia, entre 2 e 5 de Setembro 2009, ISCTE,
Lisboa.

Comunicação sobre relações media-ciência no encontro de comunicadores de
ciência “Science what else?”, org. Universidade do Porto, 26 de Março de 2009,
Biblioteca Almeida Garrett, Porto.
Comunicação“Journalism and Science – Interaction between journalists and
scientists in a interview”, II Conferência Europeia de Comunicação Políticas de
Comunicação e Cultura na Europa, Barcelona, 2008.

Comunicação sobre as relações media-ciência. Encontro «O Estado
da Sociologia em Portugal: Investigação, Formação e Profissionalização»,
Associação Portuguesa de Sociologia, Outubro 2007, ISCTE.
Comunicação “Jornalistas e cientistas – discursos, práticas e trajectórias até à
Notícia impressa”, V Congresso da SOPCOM, Setembro 2007, Universidade do
Minho.
Comunicação “Jornalistas e Cientistas: que interacção?”, II Congresso Luso-

Brasileiro de Estudos Jornalísticos e IV Congresso Luso-Galego de Estudos
Jornalísticos, 2005, Universidade da Beira Interior.

Como jornalista participou e participa em encontros e debates sobre
jornalismo, essencialmente sobre a cobertura jornalística da exclusão social e da
ciência, áreas em que se especializou ao longo da sua carreira jornalística.

Outros dados:

Menção honrosa do Prémio de Jornalismo Científico, da Fundação Ilídio
Pinho, pelo conjunto de trabalhos jornalísticos publicados no ano de 2007 na secção
“Os Nossos Neurónios”, da revista Notícias Magazine.

Autora do livro Retratos de vidas em mudança, 1994, uma edição da Comissão
das Comunidades Europeias, no âmbito do Programa Europeu Pobreza III.

Prémio Gazeta de Revelação em Jornalismo do Clube de Jornalistas, em 1990, com
a reportagem «Maus tratos a crianças não conhecem barreiras».
Três Prémios de Reportagem e quatro Prémios “Cacha” do Diário de Notícias.

