
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Universidade de Loraine 
Metz: 16-19/11/2021 

Science & You: International event of 
scientific and technical culture 

 Carteira de contactos 
interdisciplinar e (inter)nacional 
de canais variada,  
interdisciplinar que enquadrem 
notícias e conhecimento 
científico de interesse púbico  

 Diplomacia e soft skills, com 
capacidade de identificação do 
meio, dos atores envolvidos e da 
postura adequada 

 Hard skills de campos 
disciplinares e técnicos variados, 
que contribuem para criatividade 

 Capacidade de trabalho em 
equipa, adaptação e articulação 
com variados perfis de trabalho  

 Gestão de stress e prazos em 
ambiente de trabalho intensivo 

 Formação em gestão de conflitos 
e metodologias de 
sistematização e discussão 
canvas (to do|doing|under 
revision|done), com divisão de 
trabalho individual estruturado e 
articulado com objetivos maiores 
e mais gerais, e definição de 
objetivos a longo e curto prazo 

Universidade do Porto 
Porto: 5 – 9/7/2021 

Hackathon EMERGENCE 2021 - Digital 
Media Science Communication  

Nações Unidas 
Marraquexe: 7-18/11/2016 

Cimeira do Clima (COP 22) -Delegação 
Portuguesa do Ministério do Ambiente 

Universidade de Berna 
Berna: 5-9/11/2019 

Workshop COMPON 2019- Comparing 
Climate Change Policy Networks Workshop 

Potsdam Institute f(PIK)  
Potsdam: 15-30/8/2019 

Summer School 2019: Connecting Science 
and Society  

Comissão Europeia  
Monsanto: 29-1/9/2017 

SummerCEmp: Seminário intensivo para 
discutir a Europa com quem sabe 

F. Calouste Gulbenkian 
Lisboa: 29-30/5/2017 

Science Communication Masterclass com o 
jornalista de ciência da BBC Malcolm Love  

Universidade de Aveiro 
Aveiro: 2017 

SCORE: Science Communication for 
Research in Communication 

Jornal Público (e outros) 
Lisboa: 9/11/2019 

PODES: Primeiro Festival de Podcasts em 
Portugal  

Earth Geosciences Union 

Online: 19-30/4/2021 
EGU: General Assembly 2021 

Ministério do Ambiente e 
Transição Energética 
Lisboa: 28-3/5/2019 

ECCA: European Climate Change Adaptation 
Conference 

Ciência Viva 
Lisboa: 24/11/2018 

Frankeinstein Dissecado: Oficina de escrita 
criativa, com o escritor Miguel Viterbo 
 

 

 

    

 

 

PhD_ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Doutoramento_Universidade de Lisboa: Instituto de Ciências Sociais e Faculdade de Ciências 
TESE: “A incerteza na comunicação de ciência. As Narrativas das Alterações Climáticas e o discurso mediático  

 
2018-  

BSc_GESTÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS 
Mestrado_Universidade Nova de Lisboa: Faculdade de Ciências e Tecnologias 
DISSERTAÇÃO: O Discurso dos Media na construção da agenda política ambiental – COP 21 Paris” (19/20) 

 
2014-2016 

BA_ COMUNICAÇÃO SOCIAL – ESPECIALIDADE EM JORNALISMO 
Licenciatura_ Instituto Politécnico de Coimbra: Escola Superior de Educação   
Relatório: “As rotinas produtivas na Televisão Nacional:  sicnoticias.pt, Jornal de Domingo e Madrugadas (18/20)   

2010 – 2013 

 

Distinções 

 Bolsas de estudo: 
2021- “Non Linear Frontiers”  (METEOCS) 
2013 - Melhor aluno ESEC-ICPC 
2012 - ERASMUS (Agência Nacional 
 Certificado de Melhor aluno: 
2018 -Programa Doutoral ( ICS- UL ) 
2017-Mestrado (FCT-UNL) 
2010 - Secundário (Escola SCG) 
 Prémios em concursos: 
2017 - Finalista Famelab 
(British Council. Ciência Viva. FCG) 
2013 - 1st Award “Euro week Riga 13”  
PrimeNetWorking 
2005-2009 - Prémio Litérario Prosa/Poesia 
Câmara Municipal de Ílhavo 
 
 

 

 
2018-_ 

 

Bolseira de 
Doutoramento 
FCT  - Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, MCTES 
(PD/BD/135350/2017) 
Projetos: Comunicação de 
Ciência: o papel da narrativa 
na perceção das Alterações 
Climáticas 

 

EDUCAÇÃO NO CONTEÚDO E TEORIA 
 Especialização em alterações climáticas, literacia da incerteza na 

comunicação da investigação e cultura científica: área interdisciplinar 
com domínios nas ciências da física de sistemas complexos e das ciências 
sociais (PhD com parceria com a Universidade de East Anglia) 

 Rotinas de produção científica: investigação de conteúdo e aplicação de 
metodologias para escrita de publicações, infografias, organização e 
participação em palestras, conferências e workshops para vários públicos, 
networking interdisciplinar - áreas de prática profissional e na teoria das 
áreas de estudo 

 
INVESTIGAÇÃO NA FORMA E PRÁTICA 
 Sinergia com investigadores para comunicar áreas STEAM: públicos e 

contextos  diferenciados (escolas/comunidade), com objectivos definidos 
 Experiência em Processos de Mediação Pública e Governança  
 Literacia científica, com elaboração de conteúdo interactivo para 

diferentes públicos 
 
 

 

 
2017 

 
Investigadora 
UNL - Faculdade de Ciências 
e Tecnologia (DCEA.PS.454) 
Projetos: Embio: “Conhecer 
para Preservar”  

 

 

  Línguas 

 Falar Ler  Escrever Ouvir  

PT - - - - 

FR A1 A2 A1 A1 

 
ING 

C1 C1 C2 C1 

Un. de Aveiro (2021) 

international House (2005-2009) 

 
ES 

CAT 
 

C1 C2 B2 C2 

Universitat Autònoma de 

Barcelona (2012) 

 

Experiência Profissional Académica  
(cienciavitae em https://www.cienciavitae.pt//en/6713-8CC1-27BF) 

Hard Skills e Networking (exemplos) 

  

Coordenação/ Participação de 
Projetos 
 

 
2018-2019 

Pint of Science 
Portugal-Aveiro 
Coordenadora 
 

2017-... 

“Jovens Repórteres do 
Ambiente” 
Júri  
 

 

 
2017 

Training: “Promoting 
Dialogue among 
Multi-stakeholders in  
public governance” 
Colaboradora 
 

 
2017 

Embaixadores pela 
Biodiversidade 
Colaboradora 
 

 

 

 

Formação Complementar 

 
2020 

Dinâmica de Sistemas Complexos  
Uni. de Lisboa (18/20 

 
2016 

Media e Ambiente  
Uni. de São Paulo (10/10) 

 
2012 

Jornalismo (Erasmus) 
Uni. Autónoma de Barcelona 
(9/10) 

 

 Formação 
 

 
 

SIC Notícias  Colunista na secção Opinião (11/2021-…)  Conhecimento das rotinas 
produtivas e exigências humanas, 
técnicas e discursivas de comunicar 
ciência em diferentes contextos, 
limitado pela pressão dos pares e 
conflitos pessoais 

 Capacidade para gestão do conflito 
entre exigências do público e 
objectivos e rigor da comunicação 

SIC Notícias A incerteza na ciência em tempos de 
Pandemia (24/4/2020) 

Antena 3 Nós, Portugueses (18/2/2020) 

VISÃO Geração Europa: De olhos postos na 
incerteza (5/2019) 

RTP3 Ameaçados pelo clima: Riscos e Soluções 
(11/4/2018) 

Comissão Europeia Comentário ao livro branco (14/9/2017) 

RTP2 Quando a ciência é notícia (14/6/2017) 

 

Presença nos media (exemplos) 

    monicaribau.wixsite.com/verdadeconsequencia  

 
 

mn.ribau@gmail.com  
 

 
 

    +351 912379576       
 

 
 

CV.MÓNICA RIBAU  
+351912379576 
 

 
 

ID: 14040252 (18/02/1992) 
 

 
 

https://www.pik-potsdam.de/en
https://www.cienciavitae.pt/en/6713-8CC1-27BF
https://monicaribau.wixsite.com/verdadeconsequencia


Ciência Viva 
Online 24/9/2021 

Sessão Interativa (geral): “Comunicar alterações climáticas: cada 

vez mais urgente, mas como?” NEI– Ciência para o Clima 

 
 Conhecimento 

holístico e 
abordagem 
sinergética da 
cultura e 
literacia 
científicas com o 
Perfil do Aluno, a 
Sociedade 
Científica e a 
flexibilidade 
curricular 

 Comunicação 
persuasiva, com 
rigor informativo 
e apresentação 
dos dados e dos 
factos com 
interação 

 Discurso e 
linguagem 
adaptados aos 
vários formatos 
e públicos– dos 
mais formais aos 
mais informais, 
do público 
geralista ao mais 
especializado 

 Articulação de 
conteúdo com a 
teoria e prática, 
aplicando a 
investigação às 
situações do dia-
a-dia 

 Empatia, com 
capacidade de 
improviso, e 
persistência na 
busca da 
resposta ao 
objetivo 
proposto 

 
  

Agrupamento de Escolas de 
Ílhavo Online 24/3/2021 

Sessão Interativa (12-15 anos): “Existe Super Ciência para Super 

Vilões?” Encontros de Escolas do Município  
Jovens Repórteres pelo 
Ambiente Online:13/5/2020 

Conversa informal (12-18 anos): “Gaslighting”  

Encontro Nacional dos Jovens Repórteres pelo Ambiente 
Instituto de Ciências Sociais 
Lisboa: 22/11/2019 

Aula (alunos de PhD): “Comunicação das Alterações climáticas – A 
história da história” Aula de Sociologia do Ambiente e Comunicação) 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Ílhavo: 10/11/2019 

Palestra (14-18 anos): “Como comunicar a incerteza na ciência” 
Seminário Nacional dos Jovens Repórteres pelo Ambiente 

Café “Má Língua” 
Lisboa: 11/9/2019 

Conversa informal sobre PhD (geral): “Alterações Climáticas: 
tens a certeza?” (PubhD Lisboa) 

Instituto de Ciências Sociais. 
Lisboa: 4/7/2019  

Simulação de simulação (16-18 anos): “Negociações na COP”  
 - Escola de Verão ICS 

Bar  “Mercado Negro”  
Aveiro: 14/5/ 2019 

Conversa informal sobre PhD (geral): “Alterações Climáticas - 
Tens a certeza?” PubhD Aveiro 

Escola EB/1 da Gafanha do 
Carmo Ílhavo: 8/6/2019 

Workshop (6-10 anos): “Jornalista por um dia”  
Dia das profissões na escola 

Escola EB/23 Gafanha da 
Encarnação Ílhavo:14/12/2018 

Aula (12-15 anos): “A receita do conhecimento” 

Parlamento Jovem , Assembleia da República)  
British Council  
Lisboa: 8/12/2018 

Pitch (14-17 anos): “Verdade, um armazém às escuras”  

British Market 
Mercado Municipal   
Cascais: 4/12/2018 

Pitch (14-17 anos): “Benzeno: Um conto de Natal”  

A maior aula de química do mundo - Guiness , Science for You  
Centro Cultural (CCI)  
Ílhavo: 14/7/2018. 

Testemunho em painel (geral): “Ecologia no meu percurso 

escolar” Seminário do Ocean Coast, Câmara Municipal 
Escola EB1 Gaf. do Carmo 
Ílhavo: 5/6/2018 

Aula (6-10 anos): “O Cobertor da Azulinha”  

Dia Mundial do Ambiente 
Escola EB2/3 Gafanha da 
Encarnação Ílhavo: 5/6/2018 

Aula (11-15 anos): “Alterações Climáticas: A receita para o 

conhecimento” Dia Mundial do Ambiente 
Pastoral Juvenil de Aveiro 
Costa Nova: 24/3/2018 

Workshop (15-18 anos): “Como ser um jornalista”  

Dia da Juventude 
Pavilhão do Conhecimento 
Lisboa: 29/9/2017 

Pitch (geral): “A Tragédia dos bonbons”  

Noite Europeia dos Investigadores 2017, Ciência Viva  
Escola Superior de Educação 
Coimbra: 18/5/ 2017 

Palestra (alunos de licenciatura e mestrado): “Quando a ciência é 
notícia: a cobertura mediática das alterações climáticas”  
(Ciclo de Conferências de Comunicação Social 2017) 

Pavilhão do Conhecimento 
Lisboa: 14/5/2017  

Pitch (geral): “Um ponto de interrogação”  

Final  do Famelab 2017 
Fundação Calouste 
Gulbenkian Lisboa: 22/4/2017  

Pitch (geral): “Verdade, Um armazém às escuras” 

(Semi- final Famelab 2017) 
Centro Cultural  
Ílhavo: 20 /1/ 2017 

Discurso (professores e alunos até ao ensino secundário): “Estudei 

numa Eco-Escola” (Seminário Nacional do Eco-Escolas) 

 

  

 

 

Instituto de Ciências Sociais 
Lisboa: 15-19/7/2019 

The Governance in a Time 
of Uncertainty and 
Populism: Helena e Ben Farrand  

 Evolução e solidificação de espírito crítico, para   
 discussão da atualidade 

 Conhecer as iniciativas e atores de produção de 
conhecimento e opinião na vida pública em diversas 
áreas – sociedade, educação, ciência 

 Capacidade de confrontar pontos de vista e 
oportunidades de estímulo ao diálogo 

 Acompanhar e comparar contexto nacional e 
internacional, com contextualizações e especificidades 

 

Com. Nacional de Educação 
Lisboa: 29-30/1/2019 

The Education and 
challenges of the future  

Livraria Almeida Garrett: 
Porto: 13/11/2018 

More science, better 
society  A. Quintanilha 

F. Franscisco Manuel dos 
Santos Viseu: 6/11/2018 

Science and 
Pseudoscience B. Goldacre 

 

Voluntariado e associativismo 
 
 
 
2003-2013  

Escuteira 
Corpo Nacional de 
Escutas 

 
 
2007-2013 

Dirigente Associativa 
Grupo “A Tulha” 

 
2012 

Voluntária 
Oncologia – Hospital 
Pediátrico coimbra 
 

 
2012 

 Voluntária 
Fundação Portuguesa “ 
A Comunidade contra a 
Sida 
 

2018 

Voluntária 
Nat Geo Summit 

 

 
2014 -2015 

Script Revisor, 
pesquisadora de 
argumento 
SP Televisão Produções, 
SA 

Televisão | PESQUISA PARA FICÇÃO: 
 Pesquisa técnica, entrevistas para conteúdo e visitas de estudo para 

fundamentação de argumento e reconhecimento de locais para gravações 
 Elaboração de dossier’s temáticos para argumentistas, atores e produção 
 Discussão da verossimilhança do argumento e rumo de personagens 

 
Televisão| INFORMAÇÃO e DAILY-TIME: 
 Elaboração de conteúdo e saída em reportagem: todos os formatos- online, 

redacção 24/7, Jornal de Domingo, Primeiro Jornal e Madrugadas  
 Edição: manuseamento das ferramentas de edição de vídeo básico 
 Produção e Investigação: contacto com fontes, entrevistados e locais para 

Grande Reportagem e Reportagem Especial e Daily-time. 
 Dar voz: spots, indicativos e conteúdos de entretenimento  
 Elaboração de cartões para  apresentador, preparação de cenários, 

logística com convidados  
 

Rádio | INFORMAÇÃO  
 Elaboração de conteúdo e saída em reportagem: todos os formatos como 

programas de autor rúbricas semanais, noticiários, revistas de imprensa, 
transito, música, entrevistas ao vivo 

 Edição: manuseamento da mesa de mistura e material de estúdio. 
 Autor, coordenação, produção e realização de programas de grelha 
 

 
2013-2015 

 

Jornalista, produtora 
SIC, IMPRESA  

 

 
2018-2019 

 
 

Locutora, produtora 
Rádio Terra Nova - 
105.0 FM 

 
 

 
2010 – 2013 

Editora, Locutora 
Jornalista, produtora  
RUC, Rádio 
Universidade de 
Coimbra -  107.9 FM  

   Publicações Científicas 

 Ribau, A.Horta, “The role of 

(un)certainty in collapsology 
worries of communication: 

from biophobic to biophilic 
discourse, in climate change 
narratives”. Paper accepted in 
Science & You, Metz, 2021.  

 Ribau, M.; Perdigão, R.A.P.; 
Hall, J. “From rationalization to 

rationality: (In)sustainability 
of strategic narratives in 
science communication, 
ranging from climatic change 
to hydro-meteorological 
extremes“ .Paper accepted in 
EGU, Viena, 2021. 

 

 

 

 

Participação em Seminários e Conferências (alguns exemplos) 

  

Redes Sociais 

 

monica.ribau.3 

 

mnribau     

 
mocaribau 

 
monica-ribau-
8a380750 

           

           

Competências gerais: 

 A assinalar 

Hard    Especialidade: 
comunicação, cultura 
científica, incerteza e 
sistemas complexos 
Colocação de voz 

 Rigor na pesquisa 
 Articulação de conteúdo  
 Interdisciplinaridade 
 Networking 

Soft   Curiosidade e Empatia 
 Inovação e Criatividade 
 Resiliência e Flexibilidade 
 Gestão de Stress 
 Autonomia 
 Espírito de equipa 

 

           

           
 

 

 

 

Rádio | INFORMAÇÃO  
 Elaboração de conteúdo: RM’s, notícias, vox-pop’s, breves, diretos em 

estudio e local, moderação de debates, entrevistas, saída em reportagem, 

peças de reconstituição  

 Edição: manuseamento da mesa de mistura e material de estúdio. 

 Produção e realização de programas de grelha: 

Programa matinal diário em direto, com sínteses informativas, revista de 

imprensa, trânsito, entrevistas ao vivo, música e sugestões de eventos 

Noticiários de atualização 

 Autor, coordenação, produção e realização: 

Programa mensal, com entrevistas, quizz’s nas redes sociais sobre religião 

Programa semanal, com entrevistas ao vivo, música temática e reportagem 

de fundo sobre Coimbra, em todas as áreas 

Rúbrica semanal, com cobertura e sugestão de eventos na área da cultura 

 Dar voz a spots, indicativos e conteúdos de entretenimento 

 Contribuição externa para outras rubricas e programas de autor 

 

Televisão| INFORMAÇÃO e DAILY-TIME: 
 Elaboração de conteúdo: OFFs, TH’s, “pintar” feeds de agência, breves, 

voxpops, ticker, oráculos, entrevistas e depoimentos, peças de 
reconstituição e saída em reportagem 

 Edição: manuseamento das ferramentas de edição de vídeo para 
montagem de peças simples e conteúdo multimédia básico 

 Produção: Investigação, contacto e agendamento com fontes, 

entrevistados e locais envolvidos para Grande Reportagem e Reportagem 

Especial. Daily-time. 

 Realização: Todos os formatos informativos para redação 24/7, jornais 

principais do canal generalistas e conteúdo multimédia para o site  

 Voz de Reconstituição no especial informação “A Prova” 
 Elaboração de cartões para apresentador, preparação de cenários em 

direto e logística com convidados em direto, e para escala semanal 
 

Televisão | PESQUISA PARA FICÇÃO: 
 Revisão de conteúdos técnicos no argumento, visitas de estudo e 

reconhecimento de locais com entrevistas, para futuras gravações 
 Elaboração de dossier’s temáticos para argumentistas, atores e produção 
 Discussão da verossimilhança do argumento e rumo de personagens 
 
 
 

 

Experiência com escolas e outros públicos (exemplos) 

 

Experiência Profissional nos Media (portfólio em: 

https://monicaribau.wixsite.com/verdadeconsequencia/trabalhos) 
 

Hobbies: 

Sair com os amigos 
Passear como o cão,  
Nadar, em especial no mar 
Ler os meus clássicos (ou não) 
Escrever no caderninho 
Ouvir música e ir ao cinema 
Aproveitar bons momentos em família 
Viajar com pouca bagagem, e espaço 
suficiente para histórias e pessoas 
           
 

 

 

https://www.linkedin.com/company/r-dio-universidade-de-coimbra?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/r-dio-universidade-de-coimbra?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/r-dio-universidade-de-coimbra?trk=ppro_cprof
https://monicaribau.wixsite.com/verdadeconsequencia/trabalhos

