
PERFIL           
Licenciei-me em Jornalismo na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. O bichinho da rádio nasceu na RUC -
Rádio Universidade de Coimbra, onde fiz noitadas a planear jingles
com os meus amigos para a antena 107.9fm. No fim do curso, meti-
me no autocarro com destino a Lisboa, onde tirei o Mestrado em
Ciências da Comunicação na Universidade Católica Portuguesa. 

Trabalhei na TSF - Rádio Notícias e, depois de alguns anos, decidi
voltar aos estudos, desta vez na área do Marketing Digital. Sou
perfecionista e gosto de aprender coisas novas. 

Quero ser tudo, menos à prova de som.

BEATRIZ MORAIS MARTINS
ACCOUNT NA ALL COMUNICAÇÃO



A minha manhã começa sempre com o som das notícias na rádio. Passo os
olhos pelas notificações do telemóvel para ficar a par das notícias que
marcam a manhã. Aprofundo a leitura, caso algum tema me interesse
particularmente.  

Quando ligo o meu computador tenho sempre um café expresso ao meu lado.
É o meu segundo despertador. Começo por ver os e-mails e priorizar as
tarefas do dia. 

Apesar da distância, a equipa da ALL faz jus ao nome: estamos sempre em
constante comunicação. 

Além das reuniões semanais com os clientes, tenho várias reuniões de equipa
e essas são algumas das alturas mais importantes do trabalho, porque
partilhamos ideias e afinamos projetos que estamos a implementar. Gosto do
brainstorming, acho que acrescenta sempre valor ao que estamos a fazer no
dia a dia. 

Nunca ouço música enquanto trabalho. A televisão, no entanto, está sempre
ligada nas notícias - força do hábito. Às vezes nem lhe estou a tomar
particular atenção, mas gosto de ir acompanhando a atualidade.

UM DIA NA VIDA DE...                    



Não tenho por hábito ter um livro
à cabeceira, mas nunca faltam os
headphones. Antes de dormir ouço
podcasts ou músicas que
condigam com o meu estado de
espírito. 

Muitas vezes é a "Rosa Vermelha -
Studio rehearsal and take 3", que já
devo ter ouvido mais de 100 vezes. 

No final do dia de trabalho,
enquanto bebo um copo de vinho,
branco ou verde, visito páginas que
me inspiram nas redes sociais.  

A hora de jantar é de conversa.
Ouço mais do que falo e tenho-me
apercebido que, mesmo em
teletrabalho, continuam a existir
peripécias e momentos engraçados
para partilhar com os (poucos) que
estão connosco à mesa. 


