
 

 
 

Rosália Amorim 

 

 

Rosália Amorim é Diretora Editorial do Dinheiro Vivo – Direção Editorial de Economia 

do Global Media Group (GMG), ou seja, é a responsável pela área económica para o 

Dinheiro Vivo, o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, desde outubro de 2016.  

Acumula a Direção Editorial da revista DN_Insider, desde maio de 2018, uma publicação 

mensal que é dedicada ao universo digital e é distribuída com o Diário de Notícias. 

É também Publisher do Motor 24, marca do GMG dedicada à área editorial da 

mobilidade, desde maio de 2018.  

 

É comentadora de assuntos económicos na rádio TSF, onde é também coautora do 

programa de grandes entrevistas “A Vida do Dinheiro” e do programa Negócios & 

Empresas. 

É comentadora regular de assuntos de Economia na RTP e RTP3. 

Modera, regularmente, conferências nacionais e internacionais, sobretudo ligadas aos 

temas da economia, tecnologia e mobilidade, mas também à liderança e à gestão 

dos media. 

 

Antes foi Diretora Executiva da Media Rumo (jornal Mercado, jornal Vanguarda e revista 

Rumo) em Angola, por dois anos (2015-2016). Fez grande parte da sua carreira no 

grupo Impresa, onde trabalhou durante 18 anos, e foi Editora da Revista Exame, 

Coordenadora da Revista Única do jornal Expresso, Coordenadora da Inteligente 

Life - The Economist na versão portuguesa, Coordenadora da Economia do jornal 

Expresso, comentadora de assuntos económicos na SIC e na SIC Notícias, até janeiro 

de 2015. 

  

Iniciou o seu percurso na Rádio Comercial, como jornalista e com especialização na 

área económica. 

É licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa e tem 

formações diversas nas áreas da Economia e do Jornalismo, em instituições como a 

escola de negócios INSEAD (França), FLAD, Cenjor, Euronext Lisbon e Nova Business 

School.  

É autora do livro “O Homem Certo para Gerir uma Empresa é uma Mulher” (PrimeBooks, 

três edições), coautora de “O Livro do Bem-Estar” com Rosa Lobato de Faria 

(Edimpresa) e autora do blogue “Executivos Sem Gravata”, do Expresso.  

É casada, tem dois filhos e tem 44 anos.  
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