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Data de Nascimento: 01/03/1979 | E-Mail: ritasmoreiras@gmail.com | Residência: Rua Egas Moniz, 

nº 556, 10.3, 4050-235 Porto | Contacto Móvel: 96 690 63 10 | wattsapp, messenger  | C.C: 11555944 

2 ZZ9 | Contribuinte nº: 225120968 | carta condução C- 692267 6 

 

Formação Académica: 

1997/2002 – Licenciatura em Psicologia, vertente Clínica, na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra FPCEUC; (pré-Bolonha) 

2006/2012- Licenciatura em Ciências da Cultura - Especialização em Comunicação e Cultura, na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa FLUL; (Bolonha) 

2017/2018 – (actualmente) Escrita de tese de Mestrado em Psicologia da Educação e do 

Desenvolvimento na FPCEUC; 

 

Experiência Profissional : 

1997/2002 – Radio Host/Locutora no Departamento de Programação da Rádio Universidade de 

Coimbra (RUC) | 1997/1998 – Gabinete de Apoio ao Estudante da Associação Académica de Coimbra; 

 

2002/2010 – Radio Host/Locutora de programas de rádio e autora de diversas rubricas musicais e 

culturais (copywritiing, entrevistas, locução) – ex: “UPLOAD”, uma rubrica diária sobre as novidades do 

mundo digital - na Rádio Oxigénio (102.6, Lisboa), pertencente ao grupo Lusocanal;  

2003/2005 – Produtora Executiva do programa de rádio Lux Sagres FM, com a equipa de dj’s 

residentes do Lux Frágil, na Rádio Oxigénio. Responsável por toda a logística do programa, e também 

Radio Host em alguns live shows, com entrevistas a dj’s internacionais e selecção de 

música/realização.  

2008 – Formadora de um curso de especialização em rádio que teve lugar no Laboratório de Rádio da 

Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) | 2008 – Porta-voz e produtora da empresa de organização de 

eventos Música no Coração  durante os seguintes festivais de música: Superbock Super Rock, Festival 

Delta Tejo, Festival Sudoeste, Festival Sagres Surf Fest, Festival Superbock em Stock; 

 

2010 – Radio Host/apresentadora na RDP-Antena 3, enquanto parte do programa Prova Oral, em 

parceria com Fernando Alvim. Programas em directo diários, com entrevistas a dezenas de convidados 

ligados a diversas áreas da cultura e do entretenimento. 

 

Jan. 2011/Jul. 2017 – Coordenadora editorial do Canal180 (da empresa OSTV Lda), o primeiro canal 

de televisão inteiramente dedicado à cultura, artes e criatividade (Cannes Lion 2012 e Prémio Nacional 

das Indústrias Criativas Serralves Unicer 2010) : 

 

- Planeamento, escolha e organização de conteúdos de televisão, em colaboração com a Direcção 

de Programação; Selecção/curadoria de conteúdos editoriais (televisão e redes sociais); 



- Gestão de Projecto (com diversas marcas nacionais e internacionais e com várias instituições 

culturais, como Serralves, Casa da Música, Gulbenkian e outras) e Gestão de equipas de trabalho 

(Scrum e organização dos vários projectos em curso); 

- Coordenação e Produção de um programa de agenda cultural (180MAG), de divulgação de 

projectos culturais e artísticos em todo o mundo (música, artes visuais, artes plásticas, etc); 

 

- Social Media manager e análise de dados (EN); 

- Escrita, gravação (voz off) e tradução de peças jornalísticas para televisão e redes; 

- Copywritting e voz off de spots de pulicidade, branded content e auto-promoções de televisão; 

- Realização e produção de mini-documentários e peças editoriais sobre artistas de todo o mundo e  

de várias áreas; 

- Contacto com as Universidades de todo o mundo e orientação/avaliação de diversos estágios 

curriculares, profissionais e Erasmus; 

- Entrevistas (PT e EN)  a artistas e agentes culturais de diversos quadrantes; 

 

+ sobre Rita 

 

autoria de artigos para redes sociais (em inglês), ex: 

https://medium.com/canal180/outlook-2017-an-overview-of-the-most-interesting-conferences-

happening-in-the-first-half-of-the-2ee934949a84 

 

https://medium.com/canal180/5-things-weve-discovered-about-david-hockney-f487cb252c3c - 

.en88lgpbv 

 

 

Nível de Inglês Proficiente Avançado (C2); 

Certificado de Competências Pedagógicas 

Viagens. Literatura. Cinema. Mundo Digital. Música. Ar livre. Yoga.  

Optimista. Dedicada. Comunicativa.  

https://twitter.com/ritamoreira 

https://www.linkedin.com/in/ritamoreira/ 

https://www.instagram.com/ritamoreira.s/ 

 

 


