
Maria Augusta Dinis Henriques Machete Eusébio nasceu a 12 de dezembro de 

1970 nas Caldas da Rainha.  

 

É licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa. 

Tem várias formações na área de apresentação e edição de notícias em rádio, 

dadas pelo Cenjor e na RTP, incluindo um curso intensivo de rádio orientado pelo 

reputado jornalista francês, Edouard Guibert. 

Começou a trabalhar em jornalismo ainda nas rádios locais, quando estava a 

terminar o 12º ano do ensino secundário, ganhando confiança e experiência na 

edição de noticiários e apresentação de programas de informação. 

Entrou para a então Radio Difusão Portuguesa, em 1991, através de um concurso 

nacional, tendo realizado e superado as provas de cultura geral, edição de texto, 

simulação de reportagem e apresentação de noticiário. 

Trabalhou ao lado de Francisco Sena Santos na edição das meias horas do 

programa da manhã durante 8 anos. 

Coordenou e participou em várias equipas de rádio, com destaque para o período 

em que Adelino Gomes foi Diretor de Informação da Antena1. 

Ao longo dos anos foi passando pelos vários turnos da rádio publica, sempre em 

funções de coordenação ou edição. 

Atualmente é subeditora da equipa da tarde da Antena1. 

É sócia do Sindicato dos Jornalistas desde que começou a exercer a profissão e fez 

parte de vários Conselhos de Redação. 

Em Novembro de 2016 integrou, pela primeira vez, a lista que venceu as eleições 

para a Comissão de Trabalhadores, tendo feito parte do Secretariado deste órgão 

nos 4 anos de mandato. 

Cumpre atualmente um segundo mandato como membro eleito da CT. 

A 24 de fevereiro de 2021 venceu as eleições para o representante dos 

trabalhadores no Conselho de Opinião da RTP, depois de uma campanha feita 

totalmente de forma virtual onde, pela primeira vez, concorreram mais 2 

trabalhadores da Empresa. 


