
Sumário 

Jornalista. Experiência em órgãos locais e nacionais, como repórter e 

editor, tanto no papel como no online e na rádio. Eternamente 

apaixonado por fazer jornalismo em democracia. 

Experiência 

Jornalista - 03/2021 a 10/2021 
Rádio Renascença, Lisboa, Portugal 

• Trabalho como jornalista na secção online da Renascença, 
ocasionalmente produzindo peças para antena; 

• Depois de ter estagiado em 2018 na Renascença, o meu trabalho 
desta vez consistiu em maiores responsabilidades editoriais, e 
também reportagens mais longas - especialmente sobre política 
internacional, alterações climáticas e outros assuntos nacionais. 

 
Jornalista estagiário – 03/2020 a 12/2020 
PÚBLICO, Lisboa, Portugal 

• Estágio profissional na secção online do PÚBLICO; 

• Muito do trabalho realizado incidiu sobre a pandemia, apesar de 
escrever outras peças sobre assuntos sociais e internacionais, 
desde as eleições americanas a histórias locais em Lisboa. 

 
Editor, repórter e fotógrafo – 2014 a 2018 
ComUM Online, Braga, Portugal 

• Quatro anos passados no ComUM Online, um jornal online 
criado e gerido por estudantes de Ciências da Comunicação da 
Universidade do Minho; 

• Editor de Cultura de 2017 a 2018, gerindo a cobertura de 
eventos da região, concertos e festivais de música; 

• Repórter de 2014 a 2018, cobrindo tópicos das secções de 
Desporto, Sociedade e Cultura; 

• Fotógrafo de 2016 a 2018, cobrindo principalmente concertos e 
outros eventos culturais. 

Habilitações literárias 

Licenciatura em Ciências da Comunicação (com especialização em 
jornalismo e informação) - 2017 
Universidade do Minho, Braga, Portugal 
 
Mestrado em Ciências da Comunicação (Ramo profissionalizante de 
Jornalismo e Informação) – A decorrer 
Universidade do Minho, Braga, Portugal 

Certificados e prémios 

2018 Prémio de jornalismo Fernando de Sousa (Categoria de 
estudante), com a reportagem “Luz ao fundo da Europa” 

- Covencedor com João Pedro Quesado e Eduardo Miranda, pelo 
ComUM Online 

 
Linguaskill – Score: 180+ - CEFR Level: C1 or above 

 

HÉLIO   

CARVALHO 

Contactos 

Telemóvel: 
+351 916 841 832  
 
E-mail: 
heliolamegocarvalho@gmail.com 
 
Portefólio digital: 
https://heliolamegocarvalho.journo
portfolio.com 
 
Redes sociais: 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
LinkedIn  
Behance  
Vimeo 
 

Competências 

• Boa capacidade de trabalho 
em equipa 

• Conhecimento em diversos 
tópicos 

• Facilidade em aprender 
novas línguas, programas, 
etc. 

• Criatividade e boa disposição 

• Forte conhecimento em 
ferramentas Adobe, 
nomeadamente Photoshop, 
Lightroom, Premiere e 
Audition 

Línguas 

Inglês 

Espanhol 

Francês 
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