
Camilo Francisco de Menezes Lourenço

Licenciatura – Direito Económico, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.
Especializações – Jornalismo pela Universidade de Columbia, Nova 
Iorque e Michigan JournalismFellowship, pela HoraceRackhamSchool, 
da Universityof Michigan (com especialização em jornalismo 
económico e financeiro).
Experiência profissional  - estágio na secção de Economia do semanário 
“O Jornal” (1987); estágio no jornal “Correio da Manhã (colunista 

da secção de Bolsa); jornalista na secção de Economia do jornal “Semanário” (1987); editor 
de Economia da Rádio Correio da Manhã (de 1988 a 1992); redactor principal do “Semanário 
Económico” (desde 1988); coordenador da secção Nacional do “Diário Económico” (de que foi 
um dos fundadores) desde 1990.
Director adjunto da revista “Valor”, que ajudou a fundar (1992). Director da mesma revista 
(1993), onde se manteve até 1995. Editor de Economia da Rádio Comercial, de 1992 a 1997.
Director editorial das revistas masculinas da Editora Abril/Controjornal: “Exame” (revista 
que também dirigiu); “ExecutiveDigest”; “Turbo”; “Auto Guia”, “Exame Informática” e “Exame 
Digital” (de 1995 a 2002).
Comentador de assuntos económicos da Rádio Capital, de 2000 a 2005. Director da revista 
“Maisvalia” (de 2003 a 2005).
Comentador da RTP e RTP N, onde passou também a apresentar o programa “A Cor do 
Dinheiro”, sobre aconselhamento em Finanças Pessoais (desde 2007). Colunista do “Jornal de 
Negócios (desde 2007); comentador de assuntos económicos do Rádio Clube Português, de 2008 
a 2010, estação onde apresentava dois programas: “Moneybox” (Macroeconomia) e “A  Cor do 
Dinheiro” (aconselhamento financeiro). 
Comentador de assuntos económicos da Media Capital Rádios (desde 2010). Numa das rádios 
do grupo, a M80, apresenta dois programas: “Moneybox” e “A Cor do Dinheiro”, herdados do 
Rádio Clube Português.
Comentador de assuntos económicos da televisão generalista TVI, onde apresenta “Contas na 
TV”, programa onde esclarece dúvidas dos telespectadores sobre questões de finanças pessoais. 
A par destas funções Camilo Lourenço é docente universitário. Leccionou na Universidade de 
Lisboa, na Universidade Lusíada e no Instituto Superior de Comunicação Empresarial. Por outro 
lado lecciona pós-graduações e MBA e ocasionalmente colabora no programa de formação de 
Executivos da Universidade Católica Portuguesa. 
Em 2010, por solicitação de inúmeras empresas (portuguesas e multinacionais), começou a fazer 
palestras de formação, dirigidas aos quadros médios e superiores, em áreas como Liderança, 
Marketing e Gestão.
Em 2007 estreou-se na escrita, tendo co-autorado o livro “Como Tornar o Benfica Campeão”. Em 
2009 lançou o seu primeiro livro a solo “Como esticar o Salário e Encurtar o Mês”, que se tornou 
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PROGRAMA

09H00 – Recepção dos jornalistas

09H15 – Enquadramento do Seminário - Dra. Andrea Marques, Técnica de  
Comunicação.

09H30 - 10H00 – Desempenho recente da economia mundial e suas implicações 
na economia cabo-verdiana - Drª Ana Semedo, Directora do 
Departamento de Estudos Económicos e Estatísticas.

10H00 - 11H00 – Debate

11H00 – Coffee-break

11H15 – 12H15 - Informação Económica e Financeira na imprensa - 
Dr. Camilo Lourenço, Jornalista português convidado. 

Critérios básicos do Jornalismo Económico;
Problemática dos bancos centrais;
Situação económica actual: na Europa e no resto do mundo;
A crise e os seus efeitos no continente africano:  o caso especial de Cabo Verde.

12H15 – 13H15 – Debate

Moderador dos Debates – Dr. Osvaldo Lima, Administrador para o 
Pelouro de Estudos Económicos e Estatísticas.

13H30 – Almoço

1 - Enquadramento 
A capacitação dos jornalistas é uma aposta do Banco de Cabo Verde que tem promovido seminários 

com o objectivo principal de formar os profissionais da comunicação para uma melhor cobertura das 
matérias económicas e financeiras. Com os seminários tem-se procurado estreitar o relacionamento 
entre o Banco Central e os jornalistas, tendo como fim último a informação/formação do cidadão e 
influenciar o comportamento dos agentes económicos. Ao longo dos últimos anos vários temas têm sido 
abordados: o papel da comunicação social na intermediação do Banco Central,  o Banco Central e a 
manutenção da estabilidade dos preços, a estrutura da economia cabo-verdiana e a inflação. 

Em Cabo Verde, quer os profissionais da comunicação, quer as instituições dizem sentir a 
necessidade de um maior aprofundamento dos temas especializados. Sente-se que há uma imperiosa 
necessidade de um jornalismo mais económico, isto é, um jornalismo que relate de forma entendível 
os factos relacionados com a economia do país e do mundo e de que forma estes podem influenciar a 
vida do agente económico, consumidor ou produtor. Pretende-se assim um jornalismo económico bem 
escrito, simples, claro, direccionado para os diferentes públicos-alvo e recorrendo a exemplos práticos 
do quotidiano, dada a complexidade intrínseca a determinadas matérias. 

2 - Tema da Formação
O Relatório de Política Monetária, que retrata a evolução da situação económica, monetária e 

financeira nacional nos últimos seis meses e as perspectivas para os próximos seis meses, com destaque 
para a política monetária a ser seguida, é apresentado duas vezes por ano à imprensa. 

Sabendo das dificuldades apresentadas pelos jornalistas na análise e interpretação do Relatório, 
sugere-se o tema Informação Económica e Financeira na Imprensa tendo como objectivo a capacitação 
dos jornalistas. 

3 - Objectivos   
• Atender às necessidades de informação - formação dos jornalistas em relação aos principais 

indicadores da actividade económica, monetária e financeira; 
• Promover uma melhor informação económica aos diferentes públicos-alvo sobre a evolução 

económica, monetária e financeira nacional recentes e as perspectivas para o futuro 
próximo com destaque para a política monetária a ser seguida;

• Promover um melhor conhecimento das actividades do Banco de Cabo Verde;
• Contribuir para a capacitação dos jornalistas relativamente à informação económica 

financeira na imprensa.

4 - Resultados esperados
• Conhecimento mais aprofundado dos principais indicadores da actividade económica, 

monetária e financeira;
• Reportagens mais aprofundadas no âmbito da apresentação do Relatório de Política 

Monetária;
• Melhor compreensão por parte dos cidadãos dos contornos da economia nacional e 

internacional e as suas implicações na vida real;
• Maior capacitação dos jornalistas relativamente à  informação económica financeira.


