
 

 

 

 

Doutoranda no ICS-ULisboa do Programa Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável, especialização Ciências do Ambiente, com foco em 

Comunicação.  

No ICS, integra o Grupo de Investigação Ambiente, Território e Sociedade (GI-ATS) 

contribuindo periodicamente com artigo para o Blog ATS. 

Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB) e jornalista pelo Centro 

Universitário de Brasília (UniCeub).  

Profissionalmente está vinculada à empresa WHO Informações de Mercado Ltda., 

Núcleo de Estudos e Análise, como analista sénior de investigação. 

As palavras-chave mais comuns em seu currículo são: 

gestão de comunicação, política e estratégia, comunicação pública, pesquisa e 

análise e jornalismo especializado. 

Desde o ano 2000 vem atuando como consultora internacional para a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPS/OMS) para países da América Latina e Caribe, prestando 

assistência e cooperação técnica na área de Comunicação com ênfase em projectos 

públicos sociais para a saúde e ambiente. Em 2018, apoiou o combate à epidemia de 

Dengue no Paraguai e em 2016 realizou investigação social no âmbito da resposta 

internacional ao vírus Zika. 

De 2006 a 2014 foi professora do Centro Universitário de Brasília (UniCeub), onde 

participou no Grupo Comunicação Superior e Comunicação, na linha de investigação 

Comunicação Pública Ambiental. Ainda no UniCeub foi Editora de Sustentabilidade da 

Agência de Notícias Universitária e orientou projetos de Iniciação Científica em nível de 

graduação e pós-graduação. 

Mônica Prado dedica-se, no momento, a atuar como agente cultural, escrevendo sobre 

Clima & Pessoas no Blog Entreposto, e divulgando o protótipo académico do jogo 

Aventura Climática@, um canal de comunicação que é ponte para aproximar as 

pessoas e o fenómeno das alterações climáticas. Este canal de comunicação é produto 

da sua dissertação doutoral. 

A seguir apresenta-se o Currículo completo extraído da Base Lattes do CNPq, Brasil que 

encontra em http://lattes.cnpq.br/4937181045696915. 

Contato: pradoigrejamonica@gmail.com 
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