JOÃO VIEIRA PEREIRA É O NOVO DIRETOR DO EXPRESSO
- David Dinis e Paula Santos juntam-se a Martim Silva e Miguel Cadete como
diretores-adjuntos do jornal
- Marta Brito dos Reis reforça direção de informação da SIC, como subdiretora

A partir de abril, a estrutura diretiva da informação da IMPRESA, liderada pelo
Diretor-Geral de Informação Ricardo Costa, contará com novos elementos,
visando as necessidades do EXPRESSO e da SIC e uma maior aproximação
das duas redações, nomeadamente nas suas operações digitais.

No EXPRESSO, os objetivos passam por cimentar a liderança como jornal mais
vendido

em

Portugal

nas

diferentes

plataformas,

acelerando

a

sua

transformação digital. Na SIC, as finalidades passam por solidificar a liderança
conquistada pelos espaços de informação da estação, manter a capacidade de
renovação da SIC Notícias e aumentar a capacidade de distribuição digital dos
seus conteúdos.
O EXPRESSO contará com uma nova direção liderada por João Vieira Pereira.
Ouvido o Conselho de Redação, foi nomeada a seguinte estrutura diretiva para
o EXPRESSO: João Vieira Pereira (diretor), David Dinis, Martim Silva, Miguel
Cadete e Paula Santos (diretores-adjuntos). O cargo de diretor de arte continuará
a ser exercido por Marco Grieco.
João Vieira Pereira iniciou a sua carreira profissional em 1997. Passou pelo
“Semanário Económico”, onde foi diretor entre 2002 e 2006. Nesse ano, entra no

EXPRESSO como editor de economia, ocupando desde 2010 o cargo de diretoradjunto. Entre 2013 e 2017, acumulou estas funções com as de diretor da
“Exame”, título então da IMPRESA.
David Dinis foi diretor do “Público”, TSF e “Observador” - do qual foi fundador.
David Dinis passou por vários jornais, do “Semanário” ao “Diário Económico”, do
“Jornal de Notícias” ao “Diário de Notícias”.
Paula Santos pertenceu às equipas fundadoras da TSF, da SIC e da SIC
Notícias, tendo tido na estação da IMPRESA vários cargos de coordenação e
edição, sendo coordenadora-geral da SIC Notícias antes de transitar para a
redação do EXPRESSO, como editora-executiva, em 2018.
Martim Silva e Miguel Cadete faziam já parte da atual direção do EXPRESSO,
com a direção de arte assumida por Marco Grieco.

Na SIC, a direção passará a contar também a partir de abril com um novo
elemento. Ouvido o conselho de redação das SIC, Marta Brito dos Reis foi
nomeada subdiretora de informação da SIC. Entrou na SIC em 2000, integrou a
equipa fundadora da SIC Notícias, tem uma sólida experiência de coordenação
e gestão de equipas, sendo atualmente coordenadora do “Jornal da Noite” e
responsável pelo planeamento e gestão dos formatos longos da informação da
SIC.
A restante estrutura - Ricardo Costa (diretor), José Gomes Ferreira (diretoradjunto), Bernardo Ferrão e Pedro Cruz (subdiretores) mantém-se, juntando-se
agora Marta Brito dos Reis também como subdiretora.

A Direção da Informação da IMPRESA passa, em resumo, a ter a seguinte
organização:
Diretor-Geral de Informação da IMPRESA: Ricardo Costa
EXPRESSO
Diretor: João Vieira Pereira

Diretores-adjuntos: David Dinis, Martim Silva, Miguel Cadete, Paula Santos
Diretor de arte: Marco Grieco
SIC
Diretor de Informação: Ricardo Costa
Diretor-adjunto de Informação: José Gomes Ferreira
Subdiretores de Informação: Bernardo Ferrão, Marta Brito dos Reis, Pedro Cruz

