gcii+
Uma iniciativa para aprofundar
o diálogo e a articulação entre o
GCII (Gabinete de Comunicação,
Informação e Imagem) e os
Interlocutores/Agentes UMinho
para a comunicação.
Este encontro tem como
objetivo reunir todos os
colaboradores da UMinho
que desenvolvem atividades
na área da comunicação das
Escolas/ Institutos e nas suas
subunidades (Centros de
Investigação e Departamentos),
unidades culturais e estruturas
de interface, pretendendo
conhecer as suas ideias, dúvidas
e/ou preocupações de modo
a melhorar a atuação do GCII,
aumentar a eficácia na relação
com a sua comunidade interna e
potenciar a divulgação junto dos
diversos públicos e plataformas.
Dada a oportunidade de
reunir esta vasta equipa de
comunicação, convidamos,
durante a manhã, alguns
especialistas para um diálogo
mais aberto, tornando a
discussão mais enriquecedora.

José Maria Lopes de Araújo
Tem 59 anos, nasceu nos Açores e é jornalista
profissional desde 1976.
Trabalha na RTP há 41 anos, onde foi admitido por
concurso público, como jornalista, com apenas 18 anos.
Foi Chefe de Redação da RTP em Lisboa e apresentador
do Telejornal do Canal-1 entre 1981-84. Em 1984 regressa
aos Açores como Diretor da RTP-Açores, cargo que
exerceu durante mais de dez anos. Em 1995 volta a

Lisboa para exercer funções como diretor do Centro de
Produção de Lisboa e Diretor Coordenador de Produção
da RTP. Em 2002 assumiu a direção dos Canais RTPInternacional e RTP-África. Em 2007 foi Diretor dos
Assuntos Jurídicos da empresa cargo que exerceu
durante sete anos. Atualmente é Diretor Institucional e
de Relações Internacionais da RTP, tendo a seu cargo
também o Arquivo da RTP.

João Moura
João Moura, Subcomissário da PSP, 31 anos, nascido
em Lisboa. Terminou o Mestrado Integrado em Ciências
Policiais em 2010, pelo Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna da PSP (tese de Mestrado
na área da Comunicação e Imagem Institucional) e
começou a comandar Esquadras na zona de Benfica,
durante dois anos (comando de Esquadra, planeamento
e elaboração de operações de prevenção criminal e de
fiscalização rodoviária, policiamentos desportivos da

Liga NOS no Estádio da Luz e Estádio de Alvalade).
Chegou ao Gabinete de Imprensa e Relações Públicas
da PSP no início de 2013, pela mão do Diretor Nacional
da PSP, no sentido de potenciar a imagem da PSP
nas redes sociais e nos domínios das parcerias com
stakeholders e marketing público, bem como propor
estratégias de comunicação/presenças nos media
por forma a dar a conhecer o trabalho da PSP de
forma criativa.

José Augusto Araújo
José Augusto Araújo, 52 anos, Diretor da Escola
Secundária de Caldas das Taipas – Guimarães. Licenciado
em Ensino de Biologia e Geologia (1988) e Mestre em
Administração Escolar pela Universidade do Minho
(1997). Professor do Quadro da Escola Secundária de
Caldas das Taipas, onde exerce funções de direção
desde 1998.

programa

09h30 António M. Cunha (Reitor da UMinho)
boas-vindas
09h50 Júlia Costa (GCII)
enquadramento da iniciativa

No exercício das suas funções profissionais, integrou
diversos grupos de trabalho no âmbito da formulação
de políticas públicas de educação. Tem vários
contributos publicados e apresentados em seminários
e conferências.

10h00 José Maria Lopes de Araújo (RTP)
as universidades e os media

14h00 Pedro Costa e Pedro Veloso
redes sociais e multimédia

11h00

14h40 Catarina Dias e Nuno Passos
media e divulgação de eventos

João Moura (PSP)
gestão de redes sociais dos 14 aos 18

12h00 José Augusto Araújo (Esc. Sec. Taipas)
como comunicar com os alunos do
secundário
13h00 almoço (livre)

15h20

Paula Mesquita e Vanessa Alves
futuros alunos

16h00 Nicolau Moreira
abordagem ao design
17h00 fim dos trabalhos

