
Nuno Manuel Tito de Morais Ramos de Almeida 
Nascido em Praga (actual República Checa), em 21 de Outubro de 1963 

Habilitações literárias e técnicas 

Frequência universitária nos cursos de Economia do ISEG e de Sociologia do ISCTE. 
Curso de Formador de Formadores dado pelo CENJOR. 
Curso de Iniciação à Informática, Instituto de Formação Bento Jesus Caraça 
Curso de Final Cut, da Flag 

Trabalhos recentes 

Dirigiu o jornal luxemburguês Contacto - considerado o melhor jornal Europeu de 2020 pelo 
European Newspaper Award - e dois sites de informação no Grão-Ducado (Contacto e Rádio 
Latina), de 1 de julho de 2018 a 31 de janeiro de 2021. 

Desde de 2011 até 31 de junho de 2018, foi Editor-Executivo do jornal I, tendo exercido 
similares funções no semanário Sol, depois da junção dos dois órgãos de comunicação 
social no mesmo grupo editorial. 

DE 2010 a 2011 foi responsável pela montagem na Câmara de Cascais, Geração C, de 
uma redacção integrada que incluía: site, televisão interna e publicações. A experiência 
teve foi alargada para toda a informação da Câmara Municipal de Cascais.   

Também desde 2010 a 2011 colaborou na reformulação dos programas da Universidade 
Aberta para a RTP2, um trabalho da responsabilidade da produtora Terra Líquida. 

Esteve na Equipa de Investigação do Jornal Nacional da TVI, de 2008 a 2010. Também 
integrou a equipa de Grande Reportagem sendo autor de duas reportagens: "Som e Fú-
ria", sobre rap nos bairros problemáticos dos subúrbios da grande Lisboa e a "Arte dos 
Livres" sobre lutadores profissionais portugueses na Tailândia. 

Co-autor do documentário sobre o caso Maddie, para a Valentim de Carvalho, respon-
sável pela pesquisa, guião, entrevistas e pré-alinhamento e pré-montagem. O documen-
tário transmitido duas vezes na TVI teve uma audiência de 3 200 000 espectadores, sen-
do o programa do género mais visto de sempre. 

Foi colaborador da RCP (Rádio Clube Português). 



Foi Gestor de projectos da LPM, de Janeiro de 2008 a Julho de 2008, responsável pelos 
contactos entre a agência e os directores de órgãos de comunicação social. 

Foi  Director da revista FOCUS, desde  Março de 2007 até Dezembro de 2007, período 
em que a revista cresceu 53.3% de audiência, segundo o Bareme.  
Foi Editor de Nacional do diário “24 horas”, de 2005 até 2006. 

Foi editor de Sociedade, Internacional e Cultura, em 2004-2005, da revista Focus, du-
rante a direcção de José Rocha Vieira e de João Ferreira. 

Foi assessor no Parlamento Europeu e trabalhou nos Fóruns Sociais Europeus e Fóruns 
Sociais Mundiais de 2001 a 2004. 

Coordenou a informação da Câmara Municipal de Sines e dos Serviços Municipalizados 
de Loures de 2000 a 2001.  

Foi Jornalista da SIC desde a sua fundação, em 1992, até ao ano 2000, exceptuando o 
ano em que dirigiu o semanário “Já”, tendo feito parte, nomeadamente, das equipas da 
"Praça Pública", "Casos de Polícia", "Grande Reportagem" e "Esta Semana". 

Autor das reportagens (cerca de 60 minutos) para televisão: "Cuba, o Ano do Caimão", 
"Pirataria Informática", "A Pista Portuguesa dos GAL", " País Basco, a Guerra de Sur-
dos", "Música Pimba, Façam o Favor de Ser Felizes", "Colômbia, a Guerra do Fim do 
Mundo", entre outras. 

Foi co-autor e Coordenador do programa da SIC, apresentado por Júlia Pinheiro, “Fi-
lhos da Nação”. 

Colaborou no programa da SIC, “Sexapeal”. 

Em 1996, foi Director-adjunto do semanário "Já" e responsável da “equipa de investiga-
ção” do mesmo jornal, que entre outros casos apurou as circunstâncias do “Decapitado 
no posto da GNR de Sacavém”. 

Tem artigos publicados, em diversas publicações, nomeadamente no "Semanário", "Ex-
presso", "Independente","Diário Económico", "Máxima", "Ícone", “Visão”, “A Capital” 
e "Ler". 

Foi cronista no "Diário Económico". 

Foi comentador de Política Internacional na Antena 1. 

Foi editor do jornal "Diário de Lisboa", que saiu diariamente durante as "Festas de Lis-
boa", promovidas pela Câmara de Lisboa, nos anos 1999 e 2000. 



Pertenceu, como Director de Planeamento, à equipa dirigida pelo Professor Luís Sá que 
criou a empresa de sondagens da Universidade Lusófona, “Sonda Lusófona”. 

Foi editor da Revista “Loures” (mensário da Câmara Municipal de Loures). 

Co-autor de um livro de reportagens sobre a noite lisboeta: “Noites de Lisboa - deambu-
lações, atribulações e outras confusões”, Editora Má Criação, Lisboa 2001. 

Foi editor do mensário “Sineense” da Câmara Municipal de Sines e responsável pela 
área de internet. 

Fez parte da equipa responsável do site de imprensa alternativa internacional “Ciranda 
da Informação Internacional”. 

Foi co-autor de um documentário sobre Álvaro Cunhal, produzido pela Nanook e exibi-
do na SIC. 

Pré-história, de 1987 até 1992 

Director da revista "Cadernos Polítika!". 

Colaborador da rádio local "Telefonia de Lisboa". 

Assistente de realização do programa da RTP2 "Lusitânia Expresso". 

Autor e coordenador do programa da RTP2 "BI-Bilhete de Identidade". 

Produtor das Festas de Lisboa, responsável pela comunicação nos ano de 1989  (função 
que voltou a ocupar em 2001).. 

Conferências e redes de pensamento 

Participou nas reuniões de direcção da rede europeia Transform nos anos de 2006 e 
2007 

Durante o segundo Fórum Social Europeu, em Paris, 2003, foi co-organizador das inici-
ativas do Arquipélago das Revistas Europeias, em que participaram representantes das 
seguintes revistas europeias: “No Border” (Alemanha), “Archipielago” (Catalunha, Es-
panha), “Brumaria” (Espanha), “Chimeres” (França), “Contra Poder” (Espanha), “Cos-
mopolitiques” (França), “Crise” ( Portugal), “Cultures et Conflits” (França), “Derive 
Approdi” (Italia), “Ecologie et Politique” (França), “Ecorev” (França), “Emergência” 
(Espanha), “Global” (Brasil), “Global” (Italia) “Le Passant Ordinaire” (França), “Multi-
tudes” (França e Belgica), “Posse” (Italia), “Subtropen” (Alemanha), “Trabe de Ouro” 
(Galiza, Espanha), “Vacarme” (França), “Variations” (França). Participaram nestes se-



minários, entre outros, Toni Negri e Yann Boutang. 

Participou em 1999, nas conferências do ISCTE, “marxismo fora da gaveta”, tendo feito 
com o Professor Boaventura Sousa Santos, a conferência sobre “Marxismo e Globaliza-
ção”. 

Foi organizador de uma conferência com Antonio Negri na FCSH, 2005 

Foi orador nas XVI Jornadas de Relações Internacionais do ISCSP, Novembro de 2006. 

Foi orador convidado na Conferência sobre Joseph Stiglitz na Reitoria da Universidade 
Lisboa, 2007 

Foi conferencista no Ciclo de Conferências Sobre Pensamento Contemporâneo, tendo a 
seu cargo a lição sobre Slavoj Zizek, 2008 

Apresentou Slavoj Zizek na sua conferência na Fábrica do Braço de Prata, no âmbito 
das 1001 Culturas, 2008 

Conferencista na aulas de pós-doutoramento do CES, sobre movimentos sociais, em 
2011. 

Conferencista num seminário do CES sobre Zizek e Bourdieu, em Março de 2012. 

Organizador e participante nas conferências “A Liberdade Não é um Acessório”, no 
Âmbito do Festival Rotas e Rituais da Câmara Municipal de Lisboa, de 14 a 23 de No-
vembro de 2014. Participou nos debates:  
 “Quem anda a fazer batota na Democracia?”Com: Nuno Ramos de Almeida, Joana 
Amaral Dias, José Neves, Luciano Amaral, José Pacheco Pereira“Internet, plataforma 
de comunicação ou controlo social?”Com: Nuno Ramos de Almeida, Gustavo Cardoso, 
José Luís Garcia, Sofia José Santos 

“ Livres ou parcialmente livres, a situação dos órgãos de comunicação social”Com: José 
Luís Garcia, Conceição Queiroz, Nuno Ramos de Almeida, José Nuno Matos, Ricardo 
Araújo Pereira 

Foi orador no seminário no âmbito do projeto Alice do CES,   "A comunicação política 
contra-hegemónica no sul da Europa: media, discursos e atores políticos", em 29 de ju-
lho de 2015. 

Esteve na organização do Congresso Marx 2017, Instituto História Contemporânea 

Livros e publicações: 



- “Noites de Lisboa” 

- Revista Manifesto, “Momento e Movimento” 

- “É  a comunicação social independente?”, Escolar Editora, 2015. 

Programas de TV como participante: 
Combate dos Blogs , TVI 24 
Franco Atirador , na Internet 
Comentou na TVI 24 e no Canal Q 




