
Perfil 
Jornalista. 24 anos. Comunicação, novos media, rádio e podcasting. 

Experiência Profissional 
JORNALISTA NO PÚBLICO,  — 2017 - PRESENTE 

Jornalista. Trabalho especializado em conteúdos áudio e política nacional. Participo 
em vários podcasts do portfólio do jornal, com especial destaque para o P24. Pelo 
trabalho num episódio do P24 ganhei o 1º prémio na categoria “rádio” do Prémio de 
Jornalismo EEA Grants. 

CO-PRODUTOR POLITICAMENTE — 2016 

Co-Produtor do podcast Politicamente que simplificou a linguagem política e trouxe os 
protagonistas para o debate. 

JORNALISTA NO SAPO 24 — 2016 

Jornalista da equipa fundadora do SAPO 24, um projecto da Madremedia para a 
SAPO.  

DIRETOR DE PROGRAMAS ESCS FM — 2015-2016 

Responsável pela coordenação e desenvolvimento de grelha de programação da 
rádio online da Escola Superior de Comunicação Social. 

DIRETOR DE INFORMAÇÃO ESCS MAGAZINE — 2015-2016 

Responsável editorial do departamento de informação da revista da ESCS. 

FORMANDO ACADEMIA RTP — 2014-2015 

Formando da edição 3.0 da Academia RTP. Desenvolvimento de um conteúdo 
informativo em nome próprio para a Antena 1 chamado “Vida de Estrada”, colabora 
em formatos para outras antenas e participa na elaboração de um documentário para 
a RTP Memória sobre o Rali de Portugal. 

JORNALISTA NA RÁDIO OÁSIS — 2013-2014 

Repórter num programa de informação desportiva a nível local.  

Habilitações 
Licenciatura em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social - 2013-2016 

A frequentar Doutoramento em Ciências da Comunicação no ISCTE-IUL - Desde 2017 
(fase actual: Redacção da tese de Doutoramento sobre Podcasts em Portugal). 

Ruben Martins

914669357      rubenmartinsarv@gmail.com     Arruda dos Vinhos
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Competências 
Domínio de softwares relacionados com edição multimédia e análise de dados. 
Facilidade de pesquisa bibliográfica e de referências. Conhecimentos avançados na 
área do social media, novos media, comunicação, rádio e podcasting, análise de 
audiências, política pública e assuntos europeus e dos Estados Unidos.  

Para além das competências na área do jornalismo, adquiridas não só com o curso, 
mas também com a experiência profissional, tenho experiência na gestão de redes 
sociais, comunicação organizacional e gestão de recursos humanos.


	Ruben Martins
	Perfil
	Experiência Profissional
	Jornalista no Público,  — 2017 - Presente
	Co-produtor Politicamente — 2016
	Jornalista no SAPO 24 — 2016
	Diretor de programas escs fm — 2015-2016
	Diretor de informação escs Magazine — 2015-2016
	formando academia rtp — 2014-2015
	Jornalista na rádio oásis — 2013-2014
	Habilitações
	Competências

