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analucia.grova@hotmail.com

Endereço
Loures
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914724072

Habilidades

Comunicadora•
Apresentadora•
Pontual•
Responsável•
Curiosa•
Boa capacidade de adaptação 
em ambientes multi-culturais

•

Boa parceira de equipa•
Raciocionio e capacidade de 
aprendizagens rápidos

•

Idiomas

Inglês
Avançado

Espanhol
Básico

Ana Grova
Locutora e produtora de rádio na Record Fm há 4 anos. Formadora, 
entusiasta, curiosa e verdadeiramente interessada por tudo o que 
envolva comunicação e viagens.

Locutora e produtoraRecord Fm - Global 
Difusions

Paço de Arcos, Oeiras
Fevereiro-2014 

Atualmente

Hospedeira nos eventos Sport Lisboa e 
Benfica

Kelly Services
Lisboa

Agosto-2017 
Atualmente

Apresentadora no evento Raffaello 
Ferrero

Empresa Ferrero
Lisboa

Abril-2018

Colaboradora e fotógrafa no Festival 
''Urban Dance Festival''

Urban Dance Festival
Janeiro-2014

Promotora nos eventos de Verão do canal 
televisivo SIC

SIC
Carnaxide

Julho-2011 
Agosto-2011

Ciências da Comunicação e da CulturaUniversidade Lusófona de 
Humanidades e 

Tecnologias
Campo Grande, Lisboa

2014

CAP/CCP - Certificado de Competências 
Profissionais

Joviform - Consultoria 
Empresarial, LDA

Lisboa
2018

Programação e Animação de RádioRestart - Instituto de 
Criatividade, Artes e 

Novas Tecnologias
2016

Locutora e produtora do programa da manhã 
''Manhãs Record Fm'', de segunda a sexta-feira, das 
8h às 10h.
Aos fins de semana apresento um programa 
contínuo na Record Fm e Record Porto das 8h às 
10h.

Apresentação do evento interno da marca Ferrero, 
segmento de produto Raffaello, a representantes da 
marca de Espanha e Itália que marcaram presença 
em Portugal.

Responsável por promover o canal SIC nos festivais 
de 2011: ''Optimus Alive'', ''Super Bock Super
Rock'' e ''Sudoeste TMN''. 

Licenciatura no curso de Ciências da Comunicação e 
da Cultura com especialização em jornalismo.

Qualificado para exercer a atividade de formador na 
minha área. Melhoria das capacidades de 
comunicação, apta a planear, desenvolver e executar 
ações de formação e também a utilizar e potenciar 
plataformas de formação à distância (online). 



Curiosidades

Curso de Jornalismo TelevisivoCenjor- Centro Protocolar 
de Formação Profissional 

para Jornalistas
Lisboa

2014

- Adepta do lema '' Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer'', claro que há 
excepções; 
- As histórias dos outros apaixonam-me, interessam-me e, acima de tudo, inspiram-me 
no meu trabalho e na minha vida ;
- A relação com os meus irmãos é um grande exemplo daquilo que procuro numa 
equipa;
- Adoro falar, pessoas e animais;
- Amo e pratico desporto; 
- Viciada em gastronomia, viagens e música;
- Foodie assumida;
- O riso dos outros é o meu ''aplauso'' preferido;
- Sou, naturalmente, positiva e agradecida.


