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Nacionalidade Portuguesa
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Sexo Masculino

Estado Civil União de facto

Paternidade Mariana Rocha Martins de Lemos Figueiredo (7 anos)
Inês Rocha Martins de Lemos Figueiredo (2 anos)



Resumo: 1998—2017 -Jurista RTP (integra a Direção Jurídica; é Assessor Jurídico do CGI),
2017 - Elaboração da coletânea “Legislação da Comunicação Social 2017 e outros
diplomas relevantes”, em coautoria com Alberto Arons de Carvalho (INCM, no prelo).
2016 — Conferencista na Conferência Televisão Digital Terrestre: Uma Solução
Urgente, organizada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto da Assembleia da República, no Auditório do Novo Edifício, em 24.05.2016.
2012—2016- Publicação de artigos na comunicação social (“Público”) e
participações em programas de televisão (Nativos Digitais”, ‘Voz do Cidadão”)
sobre direito de autor e regulação dos media.
2011 — 2015 - Professor Auxiliar Convidado, a tempo parcial, no curso de Mestrado
“Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação” do ISCTE. Cadeira de
Política e Regulação dos Media”.

2014- Professor Adjunto Convidado, a tempo parcial, no curso de Licenciatura em
Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de
Lisboa. Cadeira de “Direito da Comunicação”.
2012— Publicação da edição, revista, do Livro de “Direito da Comunicação
Social”, Texto editora, em coautoria com Alberto Arons de Carvalho e António
Monteiro Cardoso.
2008 — 2011 - Docente, a tempo parcial, no curso de Mestrado “Jornalismo, Política
e História Contemporânea” da Universidade Lusófona de Lisboa. Cadeira de
“Questões de Direito da Comunicação Social”.
2009-2011 - Adjunto do membro do Governo responsável pela área da
comunicação social (Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dr. Jorge Lacão).
2005-2009 - Adjunto do membro do Governo responsável pela área da
comunicação social (Ministro dos Assuntos Parlamentares, Prof. Augusto Santos
Silva).
2005 — Publicação do Livro “Legislação Anotada da Comunicação Social”, Casa das
Letras e da 2a edição do livro Direito da Comunicação Social”, Casa das Letras,
2005, ambos em coautoria com Alberto Arons de Carvalho e António Monteiro
Cardoso.
2003 — Publicação do livro “Direito da Comunicação Social’, Editorial Noticias, em
coautoria com Alberto Arons de Carvalho e António Monteiro Cardoso.
2002-2005 - Jurista no Gabinete de Assessoria Jurídica da RTP.
1996 — 2002 - Adjunto do Secretário de Estado da Comunicação Social (Prof Arons
de Carvalho).
1983-2002 - Realizador e Locutor na Rádio Universidade de Coimbra.
2000 — Conclusão de Pós-Graduação em Direito da Sociedade da Informação, na
Faculdade de Direito de Lisboa.
1996 - Candidato aprovado nos exames escritos e orais de admissão ao Centro de
Estudos Judiciários (CEJ), tendo em vista o exercício da Magistratura.
1996 - Pós-Graduado em Direito da Comunicação, no Instituto Jurídico da
Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
1995-1996 - Jurista no Programa Cidadão e Justiça, afecto ao Gabinete do Ministro
da Justiça (Dr. Laborinho Lúcio).
1992— Conclusão do estágio de advocacia em Coimbra (patrono Dr. João Fonseca
Viegas).
1991 -1 992 - Diretor de Programas da Rádio Universidade de Coimbra.
1990 — Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra.



EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Datas De 21 de Junho de 2011 até à presente data

Função ou cargo Jurista na Direção Jurídica da RTP
ocupado Técnico superior na RTP desde 1 de Fevereiro de 1998

Assessor jurídico do Conselho Geral Independente da RTP (desde 25.02.2015)

Principais atividades e Elaboração de documentos estratégicos, pareceres, peças processuais, comunicações
responsabilidades públicas e prestação de consulta nas diversas áreas do Direito, com especial incidência

no Direito da Comunicação Social, Direito do Cinema e do Audiovisual, Direito da
Publicidade, Direito das Comunicações Eletrônicas, Direito de Autor e áreas
relacionadas.

Em concreto, e entre outros:
Coautor do Guia Etico e Editorial da RTP (em aprovação);
Responsável jurídico pelo processo de integração de novos canais da RTP na TDT;
Responsável pela Proposta de Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e
de Televisão e acompanhamento subsequente;
Acompanhamento do processo de elaboração da Lei do Cinema e do Audiovisual e do
respetivo Decreto-Lei regulamentar; responsável pela articulação e concretização, junto
do ICA, das obrigações de investimento da RTP em produção cinematográfica e
audiovisual independente (até 2015); autor do Acordo efetuado pelo CA para o ano de
2014 e da Proposta de Protocolo a celebrar com o ICA;
Acompanhamento do processo de elaboração dos Estatutos da RTP;
Participação na negociação do contrato de distribuição do sinal de TDT celebrado com
a PTC e aconselhamento jurídico; Elaboração de propostas de atuação desenvolvidas
pela empresa em matéria de TDT (preço, qualidade do sinal e canais da RTP na TDT)
junto da ANACOM, ERC, Autodade da Concorrência, Tribunal e acompanhamento dos
respetivos processos.
Participação na elaboração do acordo de autorregulação celebrado pela RTP, SIC e TVI
em matéria de concursos com participação telefônica dos espectadores (760) e
acompanhamento da sua execução; acompanhamento do contencioso com os
operadores de comunicações eletrônicas junto da ANACOM e da Autoridade da
Concorrência; intervenção na negociação dos contratos de promoção dos serviços 760;
Acompanhamento da execução dos contratos celebrados entre a UERIRTP e a FIFA
relativos ao Mundial de Futebol de 2014;
Resposta a processos da RTP junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social
em articulação com a área da Informação e de Programas; propostas de adoção de
procedimentos na sequência de anomalias encontradas;
Participação e elaboração de respostas da RTP a diversas consultas públicas com
repercussão na atividade da empresa;
Coautoria e apresentação pública, ao CA e quadros da RTP, de trabalho sobre “Direito
de Autor e Economia Digital” (2012); apresentação, na Fundação das Comunicações,
de módulo sobre Comunicação Audiovisual e Multimédia, no âmbito do PROJEP
promovido pela AICEP (2013); apresentação, na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, de um módulo subordinado ao tema “O Serviço Público e a Era Digital”
(2014).

Nome e morada do RTP, Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
empregador Av. Marechal Gomes da Costa, n.° 37

1849-030 Lisboa

Tipo de empresa ou Empresa pública
sector



Datas De 7 de Fevereiro de 2011 até 2015

Função ou cargo Professor Auxiliar Convidado, a tempo parcial, no curso de Mestrado “Comunicação,
ocupado Cultura

e Tecnologias de Informação” do ISCTE.

Principais atividades e Responsável pela disciplina de “PoliUcas e Regulação dos Media’.
responsabilidades

Nome e morada do ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
empregador Avenida das Forças Armadas 1649-026 Lisboa.

Tipo de empresa ou
sector Estabelecimento do Ensino Superior do Sector Público.

Datas De 1 de Fevereiro de 2014 a 31 de Julho de 2014

Função
Professor Adjunto Convidado, a tempo parcial, no curso de Licenciatura em
Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de
Lisboa.

Principais atividades e
responsabilidades Responsável pela cadeira “Direito da Comunicação”

Nome e morada do Instituto Politécnico de Lisboa, Campus de Benfica do IPL, 1549-014 Lisboa
empregador

Tipo de empresa ou
sector Estabelecimento do Ensino Superior do Sector Público.

Datas De Outubro de 2008 até Julho de 2012

Função ou cargo Docente, a tempo parcial, no curso de Mestrado “Jornalismo, Politica e Históriaocupado Contemporânea” da Universidade Lusófona de Lisboa.

Principais atividades e Responsável pela disciplina de “Questões de Direito da Comunicação Social”.responsabilidades

Nome e morada do Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Campo Grande, 376,empregador 1749 - 024 Lisboa.

Tipo de empresa ou Estabelecimento do Ensino Superior do Sector Privadosector

Datas De 26 de Outubro de 2009 até 20 de Junho de 2011



Função ou cargo Adjunto do membro do Governo responsável pela área da comunicação social
ocupado (Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dr. Jorge Lacão), em regime de requisição

à RTP.

Principais avidades e - Consultadoria no âmbito da definição das poUticas públicas para a comunicação
responsabilidades social;

- Preparação, organização e acompanhamento dos procedimentos legislativos e
regulamentares com incidência no sector;
- Relator, entre outras, das Propostas de Lei da Rádio e de alteração da Lei da
Televisão;
- Preparação de intervenções públicas do Ministro dos Assuntos Parlamentares
na área da comunicação social e sua representação em alguns eventos oficiais;
- Acompanhamento de atividades da concessionária do serviço público de rádio
e de televisão (RTP — Rádio e Televisão de Portugal, SA) e da prestadora de serviço
noticioso e informafivo de interesse público (LUSA — Agência de Notícias de Portugal,
SA) e preparação de informação e documentação necessárias;

- Acompanhamento de atividades dos organismos públicos com competências na
área da comunicação social e conexas, designadamente a Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, o
ICP-ANACOM, e sua articulação com a atividade do Gabinete;
- Acompanhamento das atividades das entidades privadas com interesses na área
da comunicação social, designadamente a CPMCS, a APR, a ARIC, a API, a APIT,
e sua articulação com a atividade do Gabinete.
- Participação em diversas conferências, reuniões e colóquios na área da comunicação
social.

Nome e morada do Governo português, Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Palácio de
empregador 5. Bento - Assembleia da República, Lisboa.

Tipo de empresa ou Administração Central
sector



Datas
De 12 de Março de 2005 a 25 de Outubro de 2009

Função ou cargo
ocupado Adjunto do membro do Governo responsável pela área da comunicação social

(Ministro dos Assuntos Parlamentares, Prof. Augusto Santos Silva), em regime de
requisição à RTP, SGPS, SA.

Principais atividades e - Consultadoria no âmbito da definição das politicas públicas para a comunicação
responsabilidades Social, concedendo apoio jurídico à decisão política;

- Preparação, organização e acompanhamento de procedimentos legislativos e
regulamentares com incidência no sector;
- Relator, entre outras, das Propostas de Lei de alteração ao Estatuto do Jornalista,
Lei da Televisão, Lei de Reestruturação do Sector Empresarial do Estado na área
da Comunicação Social, Lei da Rádio, Lei do Pluralismo e da Não Concentração
nos Meios de Comunicação Social e do Projeto de Decreto-Lei que regulamenta

a composição e as competências da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas;
- Participação na elaboração da Proposta de Lei de Criação da Entidade Reguladora
para a Comunicação Social.
- Relator no processo de elaboração do Contrato de Concessão do Serviço Público
de Televisão e participante no processo de elaboração do Contrato de Prestação

do Serviço de Interesse Público celebrado entre o Estado e a Lusa, SA.
- Participação em diversas conferências, reuniões e colóquios na área da comunicação
social.

Nome e morada do Governo português, Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Palácio deempregador 5. Bento - Assembleia da República, Lisboa.

Tipo de empresa ou Administração Centralsector

Datas De 15 de Julho de 2002 a 11 de Março de 2005

Função ou cargo ocupado Jurista no Gabinete de Assessoria Jurídica da RTP — Rádio e Televisão de
Portugal, SGPS, SA. (Técnico superior do quadro da empresa desde 1 de Fevereiro de
1998)

Principais atividades e
responsabilidades - Representação da RTP junto do Grupo Europa do Comité Legal e junto do Comité

Legal e de Assuntos Públicos da União Europeia de Radiodifusão (UER), assegurando
a elaboração e apresentação pública de documentos relacionados com o serviço
público de rádio e de televisão em Portugal;
- Elaboração de contratos com especial incidência na área do Direito de Autor;
- Elaboração de pareceres e peças processuais na área do Direito da Comunicação
Social.
- Participação em diversas conferências, reuniões e colóquios na área da comunicação
social.

Nome e morada do RTP — Rádio e Televisão de Portugal, SA., Avenida Marechal Gomes da Costa, n.° 37
empregador 1849-030 Lisboa

Tipo de empresa ou Empresa Pública
sector



Datas
De 1 de Novembro de 1996 até 4 de Fevereiro de 2002

Função ou cargo ocupado
Adjunto do Secretário de Estado da Comunicação Social

Principais atividades e - Autor e relator do texto da Proposta de Lei de regulamentação do Direito de Autor
responsabilidades dos Jornalistas (projeto aprovado pela Assembleia da República na generalidade);

- Participação no processo de elaboração legislativa, como relator principal, das
Propostas de Lei da Televisão (Lei n.° 31-A198, de 14 de Julho), Estatuto do Jornalista
(Lei n.° 1/99, de 13 de Janeiro), Lei de Imprensa (Lei n.° 2/99, de 13 de Janeiro),
Lei da Rádio (Lei n.° 4/2001, de 23 de Fevereiro), bem como dos Projetos de
Decreto-Lei que igualiza os preços de livros, revistas e jornais no continente e nas
Regiões Autónomas (Decreto-Lei n.° 284/97, de 22 de Outubro) e que estabelece
o Regime de Atribuição de Licenças e Autorizações para o Exercício da Atividade

de Televisão (Decreto-Lei n.° 237/98, de 5 de Agosto);
- Participação no processo de elaboração legislativa, como corelator, dos Projetos
de Decreto-Lei do Licenciamento das Estações Emissoras de Radiodifusão e
Atribuição de Alvarás (Decreto-Lei n.° 130/97, de 27 de Maio), do Decreto-Lei que
estabelece o Sistema de Incentivos do Estado à Comunicação Social (Decreto-Lei n.°
56/2001, de 19 de Fevereiro), do Projeto de Decreto Regulamentar que organiza o
Sistema de Registos da Comunicação Social (Dec. reg. N.° 8/99, de 9 de Junho);
- Elaboração de Portarias e Despachos com incidência na área da comunicação social;
- Participação, como corelator, no processo de elaboração do Contrato de Concessão
do Serviço Público de Televisão celebrado entre o Estado e a RTP em 31 de
Dezembro de 1996, dos Contratos de Prestação de Serviço Público celebrados entre o
Estado e a Lusa, em 1998 e em 26 de Janeiro de 2001 e intervenção no Contrato de
Concessão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora, celebrado entre o Estado e a
RDP em 30 de Junho de 1999;
- Intervenção no processo de elaboração legislativa de alguns diplomas com impacto
na área da comunicação social, como a Lei das Sondagens (Lei n.° 10/2000, de 21 de
Junho) e o Decreto-Lei relativo à Publicidade nos Serviços de Audiotexto (Decreto-Lei
n.° 175/99, de 21 de Maio);
- Elaboração de informações jurídicas de suporte à decisão relativa aos processos
ligados à atividade do Gabinete;
- Participação em diversas conferências, reuniões e colóquiõs na área da comunicação
social.

Nome e morada do Governo português, Gabinete do Secretário de Estado da Comunicação Social,empregador edifício da Presidência do Conselho de Ministros, R. Prof. Comes Teixeira, Lisboa.

Tipo de empresa ou Administração Centralsector

Datas De 1 de Fevereiro de 1994 a 9 de Novembro de 1995

Função ou cargo ocupadojurista no Programa Cidadão e Justiça, afecto ao Gabinete do Ministro da Justiça
(Dr. Laborinho Lúcio)

Principais atividades e - Prestação personalizada de informação jurídica ao público;
responsabilidades - Elaboração de brochuras e artigos jurídicos para divulgação em órgãos de



comunicação social;
- Realização de ações de formação e informação juridica junto de diversos
organismos, em especial escolas do ensino preparatório e secundáo.

Nome e morada do Governo português, Programa Cidadão e Justiça, Av. De Roma, Lisboa
empregador

Tipo de empresa ou Administração Central
sector

Datas 04 de Maio de 1992

Função ou cargo ocupado
Conclusão do estágio de advocacia

Nome e morada do
empregador Drs. João Fonseca Viegas e Gabriel Figueira, com escritório

na R. Dr. Manuel Rodrigues, 1, 30, Coimbra.
Tipo de empresa ou

sector Gabinete de Advogados

Datas
Fevereiro de 1991 a Outubro de 1992

Função ou cargo ocupado
Diretor de Programas da Radio Universidade de Coimbra (RUC)

Principais atividades e
responsabilidades - Concepção das linhas gerais de programação e elaboração das respectivas

grelhas de programas;
- Produção e dinamização dos elementos identificadores da estação;

- Coordenação das atívidades correntes e extraordinárias da programação;
- Gestão dos quadros de pessoal afectos à programação;

- Promoção de relações de colaboração càm entidades exteriores;
- Coordenação do processo de admissão de novos elementos;
- Formação inicial e reciclagem dos elementos adstritos ao sector.

Nome e morada do
empregador Associação Académica de Coimbra, Coimbra

Tipo de empresa ou Pessoa colectiva de direito privado
sector

Datas
De 1983 até 2002

Função ou cargo
ocupado Realizador e Locutor na Rádio Universidade de Coimbra



Principais atividades e - Realização e apresentação de programas de rádio
responsabilidades - Membro do Conselho de Programação da RUC (1984 a 1989)

- Coautor do projeto de legalização da RUC (1989).

Nome e morada do Associação Académica de Coimbra Coimbra
empregador

Tipo de empresa ou sectorpessoa colecUva de direito privado

Educação e
formação

Datas 2000

Designação da Conclusão de Pós-Graduação em Direito da Sociedade da Informação, na
qualificação atnbuida Faculdade de Direito de Lisboa, co-organizada pela Associação Portuguesa de Direito

Intelectual (coordenação Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão).

Datas 1996

Designação da - Pós-Graduado em Direito da Comunicação, no Instituto Jurídico da Comunicação
qualificação atribuida da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Principais - Direitos Fundamentais, Direitos de Personalidade, Direito Penal da Comunicação
disciplinas/competências Social, Direito de Autor, Direito da Publicidade, Direito dos Contratos, Direito da

profissionais Informática, Direito das Telecomunicações.



Datas 1990

Designação da Licenciado em Direito
qualificação atribuida

Principais
disciplinas/competências

profissionais Introdução ao Estudo do Direito, Ciência Polífica, Direito Romano, Históa do Direito
Português, Direito Constitucional, Diréito Administrativo, Direito Internacional Público,

Direito Internacional Privado, Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia,
Medicina Legal, Economia Política, Finanças Públicas, Direito Fiscal, Teoria Geral
do Direito Civil, Direito das Obgações, Direitos Reais, Direito da Família, Direito
das Sucessões, Direito Processual Civil 1 e II, Direito Comercial 1 e II, Direito do
Trabalho.

Estabelecimento de ensino Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Nível segundo a
classificação nacional ou

internacional Licenciatura

Aptidões e
competências

pessoais

Língua(s) materna(s) Língua Portuguesa

Outra(s) língua(s)
Compreensão Conversação Escrita

Compreensão Leitura Interacção oral Produção oral
oral

Frances
B2 Utilizador

B2
Utilizador

Bi Utilizador
Bi Utilizador

Bi Utilizador
Inglês independente independente independente independente independente

B2 Utilizador
B2 Utilizador

Cl Utilizador
B2 Utilizador

Bi Utilizador
Espanhol independente independente expeente independente independente

B2 Utilizador
B2

Utilizador
B2 Utilizador BI Utilizador

BI Utilizador
independente independente independente independente independente

Aptidões e
competências sociais - Boa capacidade de adaptação, boa capacidade de comunicação (docente

universitário, ações de formação, apresentações públicas)



Aptidões e - Competências de organização: adquiridas no âmbito da preparação de
competências de procedimentos legislavos e da organização de disciplinas académicas e cursos de

organização formaçao

- Aptidões de liderança: muito boa experiência enquanto coordenador de projetos na
área da comunicação social, coordenador do processo legislativo do Governo na
área da Comunicação Social e diretor de programas de rádio.

Aptidões e
competências

técnicas - Especialização em direito da comunicação social

Aptidões e
competências - Na óptica do utilizador (Windows, Word, Outlook, WWW, PowerPoint, Access)

informáticas

Carta de condução - Ligeiros de passageiros



Informação adicional Publicações

• “Legislação da Comunicação Social 2016 e outros diplomas relevantes”, em

coautoria com Alberto Arons de Carvalho (INCM, no prelo).

• “Direito da Comunicação Social”, Texto editora, 3•a edição, 2012, em coautoria com

Alberto Arons de Carvalho e António Monteiro Cardoso.

- “Legislação Anotada da Comunicação Social”, Casa das Letras, 2005, em coautoria

com Alberto Arons de Carvalho e António Monteiro Cardoso.

- “Direito da Comunicação Social”, Casa das Letras, 2005, 2a edição, em coautoria

com Alberto Arons de Carvalho e António Monteiro Cardoso.

- “Direito da Comunicação Social”, Editorial Notícias, 2003, em coautoria com Alberto

Arons de Carvalho e António Monteiro Cardoso,

- Diversos artigos de opinião relacionados com as temáticas da comunicação social

publicados no jornal Público de 2012 a 2016.

- Participação em programas de televisão como especialista em temas de

comunicação social (“NaUvos Digitais”, “Voz do Cidadão”).

Conferências

— Conferencista na Conferência Televisão Digital Terrestre: Uma Solução Urgente”,

organizada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da

Assembleia da República, no Auditório do Novo Edifício, em 24.05.2016.

— Conferencista no Curso de Direito da Comunicação organizado pela AEFDUNL, no

módulo “O Serviço Público e a Era Digital”, em 2.04.201 5.

- Conferencista no Colóquio “A transparência da propriedade nos órgãos de

comunicação social”, organizado pela A.R., no Painel: “A não concentração da

propriedade da comunicação social: garantia de liberdade e transparência”, ém 10 de

Maio de 2012.

- Candidato aprovado nos exames escritos e orais de admissão ao Centro de Estudos

Judiciários (CEJ), tendo em vista o exercício da Magistratura, no ano de 1996.

Lisboa, 5 de janeiro de 2017



João Pedro Figueiredo é licenciado em Direito pela FDUC e possui Pós-
Graduações em Direito da Comunicação Social (IJC/FDUC) e em Direito da
Sociedade da Informação (FDUL).

É quadro superior na RTP, onde integra a respectiva direcção jurídica, sendo
também assessor jurídico do CGI - Conselho Geral Independente.

É convidado regularmente para participar em aulas de licenciatura e mestrado
na área dos media (ESCS, UNL) e como conferencista sobre temas de
comunicação social (A.R., UNL).

Entre 2007 e 2015 foi professor convidado em diversas universidades de
Lisboa: no ISCTE, onde ministrou a cadeira de Politica e Regulação dos Media
do Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação; na ESCS,
onde leccionou a cadeira de Direito da Comunicação no âmbito da Licenciatura
em Jornalismo; na ULHT, onde foi responsável pela cadeira de Questões de
Direito da Comunicação Social, no âmbito do Mestrado emJornalismo, Política
e História Contemporânea.

Exerceu os cargos de adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares entre
2005 e 2011 e do Secretário de Estado da Comunicação Social entre 1995 e
2002, tendo nessa qualidade participado na preparação, organização e
acompanhamento da legislação que regula atualmente o sector da comunicação
social em Portugal.

É co-autor dos livros Direito da Comunicação Social (3.a edição, 2012, Texto
editora) e Legislação Anotada, da Comunicação Social (2005, Casa das
Letras/Editorial Notícias), com os Professores Alberto Arons de Carvalho e
António Monteiro Cardoso e autor dc divcrsos artigos publicados na
comunicação social sobre regulação dos media.

Foi Realizador, Locutor e Director de Programas na Rádio Universidade de
Coimbra.


