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JUSTIFICATIVA - PDL 0090/2019 
Paulina Andrea Chamorro Concha se formou em jornalismo pela FIAM - Faculdades 

Integradas Alcântara Machado e tem especialização em jornalismo ambiental pela Faculdade 
Cásper Libero. 

Nascida no Chile e vivendo no Brasil há mais de 18 anos, sempre esteve próxima a 
temas e pautas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. 

Em 1998 foi contratada pela Rádio Eldorado AM/FM, onde atuou como repórter, 
pauteira, produtora até 2002. 

Entre 2002 e 2004 foi assessora de comunicação do Conselho Nacional da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica (Programa Mab-UNESCO), além de ter colaborado para estruturar a 
comunicação na Rede Brasileira de Reservas da Biosfera. Ainda em 2004, acumulou o cargo 
de editora no portal Ecolnforme (ecoinforme.com.br) e foi colaboradora do programa Terra, 
Fogo, Mar e Ar, da Rádio Eldorado. 

Atuou como correspondente no Brasil para o programa de rádio Ventana al Mundo, 
produzido em espanhol pela Teleproductions Internacional e distribuído para mais de 90 
emissoras da América Latina e do Caribe. 

Participou como produtora, repórter e roteirista, entre 2005 e 2007, do Projeto Mar Sem 
Fim, programa exibido pela TV Cultura e TVE-RJ que percorreu a costa brasileira de veleiro, do 
Oiapoque ao Chuí, revelando algumas das principais questões socioambientais da região. 

De 2007 a 2016 coordenou a área de meio ambiente das Rádios Eldorado e Estadão, 
onde também apresentou os programas Planeta Eldorado e Planeta Estadão. No mesmo 
período, foi coordenadora do projeto Pintou Limpeza de educação ambiental, no Estadão. 

Entre 2012 e 2015, coordenou a Semana Estado de Jornalismo Ambiental. 

Atualmente, Paulina Chamorro é conselheira do Instituto Atá e da Iniciativa Verde. 
Além disso, é proprietária da empresa Andina Comunicação, que realiza trabalhos de RP para 
Céline Cousteau (advogada ambiental e neta de Jacques Cousteau) e produz conteúdos para 
diversos veículos de imprensa nacional e estrangeira, como a National Geografic. 

Ao longo de sua carreira profissional, acumulou prêmios e reconhecimento: venceu 
duas vezes o Prêmio Chico Mendes (categoria melhor programa de rádio) e recebeu a 
Medalha João Pedro Cardoso, do Governo do Estado de São Paulo, por sua dedicação na 
difusão de causas ambientais e culturais. 

Pelo exposto, portanto, solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo. 
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