
Orientação para estagiários 2023 

 
 

Tudo o que precisas saber sobre os estágios na agência Lusa 

 
 
O que vão ler em baixo é o ‘email’ de apresentação (acompanhado de programa de formação; regras do estágio e 
Livro de Estilo) que eu envio a todos os estagiários curriculares antes de o estágio começar: 
 
 
 
Olá. 
 
Antes de mais, quero dar-vos os parabéns por terem manifestado interesse em estagiar na agência Lusa.  
 
Eu sou o responsável pela Formação na agência e estou aqui para ser o vosso apoio para tudo o que seja necessário 
em relação ao estágio. 
 
Chamo-me João Pedro Fonseca, sou jornalista há 34 anos, 18 no Diário de Notícias e 16 na agência Lusa. 
Sou formador de Jornalismo desde 2016 e responsável pela área da Formação na agência Lusa. 
 
   

Coisas importantes: 

A primeira semana (25 a 29 de setembro) será ocupada com uma formação específica que vos vai conferir 
competências para tirarem melhor proveito do estágio. 

É o Curso de Jornalismo de Agência Inicial, de 25 horas, ministrado por formadores da Lusa e vários convidados, 
internos e externos. 

 
 
 

1. A Lusa acabou de certificar a Escola Lusa como escola de formação profissional em Jornalismo e Multimédia 
e, por isso, este curso vai ser certificado. O que quer dizer isso? Que vamos seguir todos os procedimentos 
necessários, nomeadamente avaliação de todos os processos e intervenientes. No final, quem tiver 
cumprido a assiduidade e a avaliação de aprendizagem mínima receberá um certificado. É mais uma 
competência para o vosso CV. 
 
Se quiseres saber mais sobre este curso vai ao site da Escola Lusa e lê a informação: 
 
https://escolalusa.pt/mod/page/view.php?id=63#tab-436 
 
 

2. Na segunda-feira seguinte, 02 de outubro, vocês vão apresentar-se nas secções onde ficou definido 
estagiarem. 
 
a) Os alunos que escolherem estagiar no Porto já sabem que vão estagiar na redação Norte, em que o 
estágio será multifacetado. Que quer isto dizer? Na redação norte há apenas uma secção que está separada, 
que é o Desporto. De resto, todos os jornalistas fazem tudo. Desde economia, política, sociedade, país, 
cultura… enfim, tudo! 
 
b) Os alunos de Lisboa irão saber onde vão estagiar no último dia do curso. Depois de terem aprendido tudo 
o que é a Lusa, e conhecerem as dinâmicas de cada uma das secções, estarão muito mais capacitados para 
fazerem as vossas escolhas. Faremos uma reunião, sexta-feira à tarde, e chegaremos a uma decisão 
consensual entre todos. Como imaginarão, não podem ir todos para as mesmas secções. Teremos de vos 
distribuir, um por cada secção. Não se preocupem, são muitas as escolhas: 
 
Agenda; Cultura; Desporto; Economia; Internacional; Lusofonia; Multimédia; País; Política; Sociedade.  

https://escolalusa.pt/mod/page/view.php?id=63#tab-436
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c) Os estudantes de ??? vão estagiar no departamento de Marketing, que é a sua área de formação. 
 

3. Os vossos horários serão discutidos com os vossos orientadores de estágio.  
Por norma são os editores das secções, mas podem também ser jornalistas seniores. Não há regras 
demasiado rígidas. Se alguns de vós ainda têm aulas, basta que se organizem com o orientador. Nesses dias 
virão à redação em horários diferentes.  
Podem compensar horas e com isso obter experiências diferentes. Por exemplo, uma das opções possíveis é 
fazerem horas em piquetes: 
- Da Manhã 06:00 às 13:00 
- Da Noite 18:00 às 01:00 
- Ou de fim de semana. 
 
A Lusa funciona 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano.  
 
 

4. O que vou fazer no meu estágio? 
Esta pergunta é recorrente entre os estudantes que querem tentar antecipar como vai ser o seu dia-a-dia no 
estágio curricular. É natural essa curiosidade e é importante que coloquem todas as vossas dúvidas. 
 
Ora, na Lusa, como em qualquer órgão de comunicação social em Portugal, a redação está dividida por 
editorias: Os temas das editorias não são estanques, e em muitos casos há sobreposições que exigem uma 
coordenação muito atenta para não se repetirem esforços, e notícias…  
No entanto, cada estagiário ficará numa editoria, de acordo com as suas preferências e cada editoria tem as 
suas dinâmicas.  
Estagiar no Desporto não tem nada a ver com um estágio na Política. Assim como o estagiário que faz os 3 
meses na Economia terá uma experiência muito diferente da do aluno que estagia no Internacional ou na 
Lusofonia. 
Todas são experiências muito gratificantes, contudo diferentes.  
Daí que seja impossível dizer a um aluno, um mês antes do estágio, o que é que ele vai fazer nesses três 
meses. 
Durante a primeira semana do curso Jornalismo de Agência Inicial, os estudantes vão confrontar-se com 
experiências variadas e já nessa semana vão aperceber-se do tipo de jornalismo que é feito nas várias 
editorias. 
No último dia do curso, está reservado um momento em que os vários editores vão explicar ao grupo de 
estagiários quais são as dinâmicas que encontrarão. 
Depois desse momento, faremos uma conversa franca sobre as vossas preferências e procuraremos 
acomodar-vos nesse sentido.  
Normalmente deixamos em aberto a possibilidade de cada estagiário decidir se quer experimentar outra 
editoria a meio do estágio. Partindo o estágio em duas editorias. 
Posso, no entanto, dizer que na primeira semana são muitos os que, ainda com muitas dúvidas, dizem que 
vão querer mudar a meio. Querem a verdade? Pois, quando chega a meio do estágio eu pergunto como se 
sentem, se alguém quer experimentar mudar. Sabem o que costuma acontecer? Ninguém me responde! 
Estão todos tão focados e motivados que já nem sequer se lembram que nos primeiros dias diziam que 
queriam trocar…  
É um excelente sinal! 
 
 

5. Para funcionarem no nosso ambiente de trabalho, vão dispor de três tipos de logins: 
 
a) Para o Luna, o nosso software de produção, onde escrevemos e divulgamos as notícias e como 
distribuímos o serviço para os clientes. E onde consultamos o arquivo e vamos buscar as agências 
estrangeiras (temos AP; AFP e EFE para texto, e fzemos parte da EPA na fotografia) 
 
b) Para o ‘email’ da Lusa, que será a vossa forma privilegiada de contacto por editores, por mim, por 
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jornalistas, etc. 
 
c) Para formalizarem a inscrição no curso JAI vão ter de entrar na plataforma da Escola Lusa com o ‘email’ 
da Lusa que vos vou dar até sexta-feira. 
 

 
Lunaweb: 
https://lunaweb.lusa.pt/login.aspx 
 
Site: 
https://www.lusa.pt/signin 

Email Lusa: 
https://outlook.office.com/mail/ 
 
Escola Lusa: 
www.escolalusa.pt 

 
 
 
 

6. Para os que vão estagiar em Lisboa, a Lusa tem um refeitório com refeições completas a 5,5€.  
A única questão é que vocês têm de encomendar de véspera. Por norma tem 3 pratos, carne, peixe e 
vegetariano. 
(Estamos a tentar que a empresa possa oferecer a refeição aos estagiários, mas por enquanto ainda não conseguimos!) 
 

7. Teletrabalho. Depois da pandemia, a Lusa adotou um sistema híbrido em que os jornalistas têm de ir para a 
redação 3 dias da semana.  
 
Ficou definido que vão às terças, quartas e quintas. 
Ou seja, às segundas e sextas-feiras há pouca gente na redação. 
Se vocês quiserem, poderão ir para a redação também à segunda e sexta, mas os vossos editores 
provavelmente não vão estar lá. 
E vocês perguntam, e como funciona nesses dois dias? 
Cada editoria tem os seus métodos de comunicação dentro da equipa, mas diria que a maioria tem um 
grupo Whatsapp onde estão todos os jornalistas da secção e as informações gerais são transmitidas aí. As 
questões individuais, os editores telefonam aos jornalistas e definem com eles o que pretendem. Fazem-se 
reuniões no Teams. Vocês definirão com o vosso orientador de estágio a melhor maneira. 
 

8. Quando estiverem na Lusa terão de se ligar a uma rede interna wi-fi. 
A rede chama-se LWNG e a ‘password’ é esta: 
 
 

!u_________________6 

 
 

9. Escola Lusa. Animação do site. Queria pedir a vossa compreensão para um facto que vai ocorrer durante os 
quatro dias de formação: 

 
A Escola Lusa acabou de nascer. O site ainda é um rascunho, mas queremos que se torne cada vez mais informativo 
e atrativo.  
Por isso, pedi ao editor de Multimédia para que sejam feitos planos vídeo e foto, com imagens gerais ou planos 
apertados que sejam boas possibilidades de ilustração do site da Escola Lusa. 
Nesse sentido, durante a formação, vão entrar e sair da sala alguns colegas nossos da Foto e do Vídeo para captar 
essas imagens. 

https://lunaweb.lusa.pt/login.aspx
https://www.lusa.pt/signin
https://outlook.office.com/mail/
http://www.escolalusa.pt/
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Peço-vos desculpa por esta perturbação, mas acredito que compreendem a necessidade que temos de começar a ter 
material próprio na Escola Lusa. 
Obrigado pela vossa compreensão. 

 
PS: Logo de início pedirei autorização para uso das imagens no site.  
Obviamente usaremos planos que não sejam demasiado identificativos de formandos ou formadores, e nos 
casos em que a imagem se revele mesmo muito boa e fique muito evidente a identidade de alguém, 
obviamente pedirei a vossa autorização para saber se poderemos usar no site. Tal e qual o que fizemos com 
o grupo anterior (imagens que estão a ver atualmente no site).  
 
 

 
Ainda esta semana vos enviarei os ‘logins’ para acederem aos sites. 
 
Vejam o quadro que está em baixo. 
Será como esse: Na coluna «’email’ e Luna» têm os vossos logins. 
 
1. O login de cima é para o Lunaweb (ex: azchurra) 
2. O login de baixo é para ‘email’ e site da Lusa (ex: azchurra@lusa.pt ) 
3. Para a Escola Lusa vão receber no Outlook um ‘email’ com as instruções. 
 
Para qualquer uma das plataformas, a ‘password’ é Lis213231231 

10.  
(A chave da Escola Lusa será enviada por ‘email’) 
Têm de mudar a ‘password’ na primeira vez que entram. 

 
Também vos vai ser pedido um código de segurança, que é enviado para o telemóvel. 
 
 
Nome ‘Email’ Telefone Universidade Iniciais ‘email’ e Luna Curso Orige

m 
Estágio 
onde? 

DOCS 

Andreia 
Churra 

anabelachurra@gmail.co
m 

960000012 UAutónoma ACZP azchurra 
azchurra@lusa.pt 

Ciências da 
Comunicação 

Seixal Lisboa CV + CC 
+ 
SEGUR
O AE 

 
 

11. Tenho mais uma informação muito boa para vos dar: 
 
A Lusa tem uma parceria com o Parlamento Europeu. 
Como podem ver, no Programa da Formação, há uma sessão com responsáveis do PE para vos explicarem 
como se agilizam os canais informativos para os jornalistas. São dicas muito úteis, vocês vão ver. 
 
Ora, o Parlamento Europeu ofereceu-nos outra parceria: 
 
Do vosso grupo de 11 estagiários, 2 vão poder ir visitar o Parlamento Europeu durante uma sessão plenária.  

 
Como é que vai funcionar? 
Em finais de novembro teremos a agenda da sessão de dezembro fechada e vamos decidir qual é o tema mais 
importante.  
Mediante a escolha desse tema, vamos escolher um jornalista sénior para vos acompanhar ao PE e aproveitar a 
viagem para fazer trabalhos sobre esse tema. 
Faremos um processo de seleção dos 2 estagiários que vão a esta sessão. 
 
Seleção: 

mailto:azchurra@lusa.pt
mailto:anabelachurra@gmail.com
mailto:anabelachurra@gmail.com
mailto:azchurra@lusa.pt
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Com base em ‘cartas de motivação’ que cada um de vocês vai escrever para nos convencer que é a melhor escolha 
para fazer esta visita (e opiniões dos editores que vos estão a acompanhar). 

O PE paga quase tudo, viagem, hotel, o que faltar (um táxi, autocarros… ‘whatever’) paga a Lusa. 
Que tal? Não é uma boa notícia? 

 
12. Comunicação. Para facilitar a comunicação entre nós vou criar um grupo no Whatsapp. Por ali será mais fácil 

responder a dúvidas, partilhar documentos etc. 
 
 

13. Avaliação do Estágio. 
No final do estágio curricular de três meses, os orientadores de estágio terão de fazer uma avaliação de 
acordo com um modelo da Escola Lusa que aponta vários indicadores considerados pela redação da Lusa 
como importantes para definir o sucesso ou insucesso de um estagiário.  
 

14. Inquérito de avaliação. Também vos vou pedir que preencham um inquérito para avaliarem o estágio 
realizado. É muito importante para nós saber a vossa perceção e satisfação quanto aos estágios. Só assim 
poderemos melhorar.  

15. Inquérito pós-formação. Uns 6 meses depois do estágio receberão um ‘email’ meu a pedir-vos nova 
avaliação do estágio. Nessa altura queremos saber se já estão a trabalhar, se o estágio realizado na Lusa teve 
alguma importância no processo, ou não.  Por norma, temos a noção de que os estagiários com bons 
resultados durante os três meses encontram emprego nos meses seguintes e isso dá-nos enorme satisfação.  
Ajudem-nos a compreender que melhorias podemos fazer para ajudar a construir melhor jornalismo em 
Portugal. 
 
 
 
 

 
 
João Pedro Fonseca 
Coordenador da Formação da Agência Lusa 
962057690 
 
 
NOTA: 
Sempre que tiverem problemas informáticos. Nomeadamente dificuldades com os logins, entrem em contacto com 
o nosso departamento de apoio técnico: 
 
 
ServiceDesk Lusa servicedesk-lusa@telecom.pt 
Ou 218433235 

Ou 808202780 
 
 

 

Boa sorte! 

 

Esperamos que o teu estágio seja um sucesso! 
 

mailto:servicedesk-lusa@telecom.pt

