
 

 

                      

 

Workshop “Comunicar Ciência através dos 
Media” 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Vila do Conde 

7 e 8 de maio de 2020  

 

Objetivos: Dotar os participantes de ferramentas que lhes permitam atingir mais eficiência na 
Comunicação com o público e com os media. Permitir uma maior interação entre 
investigadores/estudantes/comunicadores/cientistas/educadores/professores com os jornalistas, 
dando-lhes as ferramentas necessárias para a divulgação dos seus trabalhos. 

 
 
 

Formadores  

Ana Laranja Diana Bouça-Nova João Rei Lima 

   
Ana Laranja, doutoranda em Ensino 
e Divulgação das Ciências, é bolseira 

de investigação no CIIMAR/ 
Coordenadora no CMIA de Vila do 

Conde desde 2012. 
  

Gestora e coordenadora de projetos 
na área da Educação Ambiental e 

Comunicação de Ciência. Formadora 
acreditada em vários domínios pelo 
Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua. 
 

Primeiro estranhou esta arte, apesar 
dos amigos dizerem que tinha 

nascido para comunicar e depois 
entranhou-se neste mundo e agora é 

uma das suas maiores paixões. 

Diana Bouça-Nova é jornalista. 
Trabalha há 5 anos na RTP. 

 
 

Trabalhou durante 7 anos no 
entretenimento da SIC, onde 

conduziu várias emissões, quase 
sempre em direto. Estagiou na 

TSF e trabalhou na Rádio Vale do 
Minho. 

 
 

A verdadeira paixão é comunicar! 
Acredita que tudo na vida fica 

mais fácil quando sabemos passar 
a mensagem! 

João Rei Lima, licenciou-se em 
2006 em Som e Imagem com 

Especialização em Imagem e TV.  
 

Ainda antes de terminar a 
licenciatura, em 2004 cria a 
JWORKS.PT, uma produtora 
audiovisual que ainda hoje 
trabalha em áreas como o 

videoclipe, vídeo corporativo 
/promocional, vídeo jamming e 

vídeo mapping. 
 

 Entre 2009 e 2012 foi formador 
no curso Técnico de Audiovisuais 
da Escola de Tecnologia e Gestão 

de Barcelos. Conta com vários 
prémios e distinções. 

 
  



 

 

                      

 
 

7 e 8 de maio de 2020 | 9h às 17h 

 
| Os media e a ciência 
         - A importância de comunicar ciência 
         - Quando a ciência é notícia? 
         - Relação entre cientistas e jornalistas: caso de separação ou união?  

- Análise de press release 
 
| Entrevista 
         - Como preparar uma entrevista. 
         - Como ser um bom entrevistado. 
         - Como se comportar perante uma câmara?  

 
| SmartPhones 
         - Como tirar partido deste grande aliado. 
          

 
Número de Vagas: 20 
Tipo de curso: Teórico-prático 
Data: 7 e 8 de maio de 2020 | 9h-17h 
 
Local: Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) de Vila do Conde 
 
Data Limite de inscrição: 4 de maio 2020 
 
Inscrições: cmia@cm-viladoconde.pt 
 
 
 
Estudantes|Bolseiros: 40 € 
Não Estudantes: 50 € 
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