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A rádio na vida dos cidadãos:  

estudo do papel das rádios locais 

 

Resumo: 

 

Numa sociedade em que o digital começa a ocupar todos os segundos da vida das pessoas, é 

importante perceber qual o papel que fica para os meios de comunicação tradicionais, em 

particular a rádio, e quem a ouve. No seguimento de um estágio curricular no Grupo Santiago 

que, apesar de envolver mais do que um tipo de meio de comunicação, assegura a rádio como o 

seu principal, este relatório de estágio incide no estudo dos ouvintes da rádio, e o papel das 

rádios locais na vida dos cidadãos. 

O presente relatório começa por descrever e analisar o estágio desenvolvido no Grupo Santiago, 

em Guimarães; de seguida, apresenta o estudo desenvolvido após e a partir dessa experiência. 

Tendo por base a leitura e análise dos contributos de um conjunto de autores, procurou-se 

conhecer, conhecer através da aplicação de inquéritos online, quem ouve rádio, que estações 

ouve, com que frequência e que tipo de programas. O inquérito foi aplicado a 493 respondentes, 

dos quais quase 94% ouvem rádio. Os dados obtidos permitem-nos perceber que as pessoas 

utilizam este meio para se informarem e como companhia, tanto em casa como no carro, todos 

os dias mas menos de uma hora por dia. Relativamente às rádios locais, foi possível 

compreender que para a grande maioria dos inquiridos, o seu papel é fazer companhia às 

pessoas, ouvir música, informar os residentes da cidade e emigrantes e dar oportunidade à 

participação dos cidadãos. 
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The radio on citizens’ lives:  

study the paper of local radios 

 

Abstract: 

 

In a society where the digital begins to occupy every second of people's life, it's important to 

realize what is the paper that remains for the traditional media, especially radio and the listener. 

Following a traineeship in Santiago Group that, despite involve more than one type of media, 

ensures the radio as their main, this internship report it's focus on the study of radio listeners, 

and the paper of local radios in the citizens's lives.  

This report begins by describing and analyzing the stage developed in Santiago Group, in 

Guimarães; and then presents the study developed after and from that experience.  

Based on the reading and analysis of a group of authors's contributes, tried to know, know by 

applying online surveys, who listen to the radio, which stations listen, how often and what type of 

programs. The survey was administered to 493 respondents, of which almost 94% listen to the 

radio. The data obtained allow us to realize that people use this medium to inform and as a 

company, both at home and in the car, every day but less than one hour per day. About local 

radios, it was possible to understand that for the most of respondents, their paper is to make 

company to the people, listen to music, inform city residents and immigrants and provide 

opportunities for citizen participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório de estágio subordinado ao tema A rádio na vida dos cidadãos: 

estudo do papel das rádios locais decorre do estágio curricular ocorrido na empresa Guimapress, 

S.A.. A empresa constitui-se como um meio de comunicação social que integra vários canais de 

informação: rádio, imprensa e digital. 

O estágio ocorreu sobre a orientação de Joaquim A. Fernandes, Diretor do Departamento 

de Informação e do jornal impresso “Comércio de Guimarães”, durante três meses na sede da 

empresa. O estágio visou colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado 

em Ciências da Comunicação, na área profissionalizante de Informação e Jornalismo. 

O estágio curricular constituiu a primeira vez em que a autora teve um contacto direto 

com o trabalho diário de uma redação. Entre um de outubro de 2014 e 31 de dezembro de 

2014, vários foram os trabalhos colocados a seu encargo. As experiências foram variadas, mas 

as reportagens foram, sem dúvida alguma, as mais marcantes, talvez por serem quase as 

únicas que implicaram um contacto pessoal com as fontes de informação. 

Decorrente de observações durante o estágio, surgiu a curiosidade relativa ao papel das 

rádios locais na vida dos cidadãos, sendo esse o tema escolhido para a parte de investigação 

deste relatório. 

O relatório incide, assim, sob o meio de comunicação rádio, e pretende conhecer o seu 

papel como meio de informação e de entretenimento, bem como a sua importância para os 

públicos. Para dar conta deste objetivo, aplicou-se um questionário online aberto aos ouvintes ou 

não de rádio, para perceber em que circunstâncias os públicos ouvem rádio e durante quanto 

tempo. 

No primeiro capítulo, é descrita a experiência como jornalista estagiária, sendo essa 

parte pautada por um tom mais pessoal, dada a natureza das informações. Serão descritos, na 

primeira pessoa, os momentos que marcaram os três meses passados na redação da 

Guimapress. Ao longo deste capítulo é também focado o modo de funcionamento da redação e 

as rotinas específicas deste órgão de comunicação social. 

O segundo capítulo articula algumas perspetivas de investigadores que se dedicam a 

estudar a rádio, nas suas diversas vertentes. Vamos começar por repescar partes da história da 
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rádio e entender os papéis que já teve na sociedade e os obstáculos que ultrapassou. Veremos 

de seguida o papel atribuído às rádios locais, as suas fontes, os seus públicos, a sua 

programação, o seu financiamento e, não menos importante, o lugar que hoje pode ocupar no 

online. A Rádio Santiago será objeto de uma atenção especial neste relatório, sendo aqui 

apresentados factos sobre a mesma e duas entrevistas realizadas a protagonistas pertencentes à 

rádio em causa. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia de investigação do estudo que 

pretende perceber os usos das rádios pelos cidadãos. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados de um questionário online respondido 

por 493 ouvintes. Os respondentes são residentes de todas as partes do país, sendo mais de 

38% dos mesmos do distrito de Braga e três respondentes de fora de Portugal. Vamos saber 

quem ouve rádio, em que circunstâncias, com que finalidade e frequência, se participam nos 

programas e qual o papel das rádios locais para os mesmos. 

No capítulo seguinte, e último, são apresentadas as conclusões do trabalho realizado. 
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1. ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTÁGIO 

 

1.1 Descrição e caraterização da instituição de estágio 

 

O estágio no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, na área de Informação e 

Jornalismo, realizou-se na empresa Guimapress, S.A., que se carateriza por ser uma empresa de 

comunicação social local. Ela integra diversos canais de comunicação locais: rádio, imprensa e 

digital. A empresa tem as suas instalações no centro do concelho de Guimarães. 

Um dos meios pertencentes a esta empresa é o semanário vimaranense O Comércio de 

Guimarães. Este foi publicado pela primeira vez em Maio de 1884. Ao longo do tempo, este 

jornal, hoje centenário, deparou-se com momentos altos e outros baixos, chegando a deixar de 

ser publicado a Dezembro de 1985. Foi em 1986 que a empresa, outrora Santiago – Sociedade 

de Cultura e Turismo, Lda, resgatou este jornal local e lhe deu viabilidade económica. 

Mais tarde, a empresa adquiriu a Rádio Santiago e teve o alvará a partir da própria 

Empresa Gráfica do Jornal O Comércio de Guimarães, Lda. Foi a partir daqui que se começou a 

desenhar um grupo de comunicação social. 

  A aquisição do Jornal Desportivo de Guimarães, da Revista Bigger e, mais recentemente, 

a criação do primeiro jornal digital da região, o Guimarães Digital, têm vindo a refletir a 

notoriedade do conhecido Grupo Santiago, junto dos vários órgãos de comunicação social. 

Segundo a empresa, os dados da Marktest indicam que a Rádio Santiago e o Comércio de 

Guimarães estão no top das audiências do povo vimaranense. E o Desportivo de Guimarães 

continua a ser o único jornal desportivo da região. 

 

1.1.1. Rádio Santiago 

 

A Rádio Santiago é um dos principais meios de comunicação da empresa Guimapress 

S.A., aquele que lhe dá destaque junto dos restantes órgãos, e por quem é conhecido junto das 

pessoas. 

A Rádio Foco, tal como foi batizada primeiramente, foi fundada em Novembro de 1986 

por jovens empreendedores vindos de outras rádios locais. Apesar da vontade destes jovens, 

estes não tinham possibilidades de adquirir materiais necessários ao normal funcionamento do 

meio de comunicação. Assim, pediram ajuda à Empresa Gráfica do Jornal O Comércio de 
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Guimarães, Lda. Na altura esta empresa pertencia à Sociedade Santiago que já detinha o O 

Comércio de Guimarães. Com o tempo e o envolvimento e desenvolvimento da Sociedade 

Santiago a rádio passou a chamar-se Rádio Santiago. No entanto, esta rádio nem sempre foi 

quem dominou as audiências. As limitações humanas e materiais levaram-na a ter baixos níveis 

de audiência. Poucos foram os fundadores que chegaram a 1989, altura em que se deu a 

legalização desta rádio. 

A rádio surge, depois de um trabalho árduo por parte dos seus colaboradores, como a 

rádio preferida na região. Em 1994 chega a ser considerada a rádio local mais ouvida de 

Portugal no primeiro Bareme Rádio da Marktest. A rádio que estava situada inicialmente no 

Centro Comercial Castelo, mudou-se depois para a Praça de S. Tiago e, agora, situa-se na Rua 

Dr. José Sampaio, em Guimarães Neste momento, partilha a redação e os seus colaboradores 

com os jornais O Comércio de Guimarães, Desportivo de Guimarães e Bigger Magazine, todos da 

mesma empresa. 

A rádio pode ser ouvida todos os dias e a todas as horas, tendo a mesma programação de 

segunda a sexta, com algumas mudanças ao sábado e domingo. A programação é diversificada, 

de modo a que seja do agrado dos conterrâneos, mas é de maior importância para o meio de 

comunicação a informação local e a desportiva, passando noticiários diversas vezes ao longo do 

dia, e todos os relatos do clube de futebol do concelho: o Vitória de Guimarães. 

A informação emitida quase de hora em hora é um dos momentos mais importantes da 

programação da Rádio Santiago. Esta prima por uma informação sempre atualizada ao nível 

local e do país. Assim, têm por exemplo o programa Hora de Ponta, onde são desvendados os 

principais títulos de informação do dia. O Desporto em Antena traz também informação sempre 

atualizada ao nível do desporto, com destaque para o clube Vitória de Guimarães, e o Desporto 

em revista, mais geral e aos fins-de-semana com o resultado de todos os jogos e classificações 

semanais. A informação local e do país vai sendo dada em todos os programas que fazem parte 

da programação da Rádio Santiago. 

Os programas de música enchem grande parte da programação deste meio. Os 

programas Manhãs Vivas e a Escolha é Sua são um incentivo à participação das pessoas, pois 

são programas de discos pedidos em que o locutor trava um diálogo com a pessoa que liga. 

Além disso, existe o programa Português Suave aos sábados, com música portuguesa, o 

programa Top’s Há Muitos aos domingos, com as músicas do top do itunes, o Praça do Fado, 

com música fado, o Primeira Mão que apresenta as músicas novas no panorama musical e o 
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Feitiço da Lua, com sons calmos e sedutores ao início da noite, de segunda a sexta-feira. O 

programa Largo do Toural, aos sábados, transmite uma grande entrevista a alguém ligado ao 

concelho vimaranense. O programa das manhãs de sábado Frut’ Ó Chocolate dá propostas de 

receitas aos ouvintes. Já o programa semanal Espaço Saúde leva a voz e os conselhos de uma 

médica. 

O público é diversas vezes chamado a participar nos vários passatempos, nas saídas do 

repórter de rua, nos programas de discos pedidos e na leitura de mensagens. Existe ainda a 

cobertura de eventos desportivos, a análise de jogos e o relato de jogos de futebol, um ponto alto 

nas audiências, como veremos mais adiante. 

Ao longo do ano, os seus colaboradores organizam também eventos presenciais para 

comemorar datas festivas para o meio de comunicação. Durante o estágio tive oportunidade de 

presenciar a Festa de Magusto, onde atuaram diversos cantores e houve transmissão em direto 

para a rádio, para que todos pudessem ouvir. O evento contou com a presença de um vasto 

público vimaranense. 

Outros momentos são também destacados pela rádio. Um deles é o Natal, em que todos 

os anos há uma música de Natal adaptada ao meio de comunicação pela cantora Fernanda 

Carvalho. Esta é a música que mais se ouve passar na época de Natal, na Rádio Santiago. A 

música gera depois conteúdo para o meio digital, com um vídeo elaborado pelos colaboradores. 

A publicidade é parte fundamental deste meio, tal como em outros meios de 

comunicação. Apesar do público ser fundamental para a notoriedade da rádio e ser a razão de 

existência da mesma, é a publicidade que garante o seu financiamento. Assim, esta pode ser 

ouvida diversas vezes ao longo de todo o dia e de todos os programas. Uma parte importante e 

diferenciadora é o facto de as publicidades serem, muitas vezes, elaboradas e interpretadas 

pelos colaboradores. Estes dão lhe voz e animação, e tornam-nas apelativas a quem ouve. 

 

1.1.2. O Comércio de Guimarães 

 

António Joaquim de Azevedo Machado fundou aquele que se tornou no semanário 

centenário de Guimarães, O Comércio de Guimarães. Foi em Maio de 1884 que este surgiu nas 

bancas dos quiosques e livrarias de Guimarães. Primeiramente, serviu para falar da atividade 

económica dominante da época, a atividade comercial. Mais tarde, foi a indústria quem 

começou a deter a maior parte dos postos de trabalho dos vimaranenses. 
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O jornal passou por fases muito aliciantes e outras de enorme perigo, chegando a deixar 

de ser publicado em Dezembro de 1985. Foi a modernização tecnológica e a organização das 

empresas de comunicação social que ditaram este acontecimento. 

Foi em Maio de 1986 que O Comércio de Guimarães voltou às bancas, desta vez por 

iniciativa da Santiago – Sociedade de Cultura e Turismo, Lda. que adquiriu a empresa. Nessa 

altura, a edição era quinzenal, tendo passado em 1989 a ser semanal, periodicidade que se 

manteve até aos dias de hoje. A Santiago – Sociedade de Cultura e Turismo, Lda. tornou-se na 

empresa que suporta o título Empresa Gráfica do Jornal O Comércio de Guimarães. 

Como referido anteriormente, foi a partir da imprensa escrita, com a aquisição d’O 

Comércio de Guimarães, que mais tarde surgiu a aquisição da Rádio Santiago, Desportivo de 

Guimarães, Bigger Magazine e o portal Guimarães Digital. 

O design é hoje em tons de vermelho e na capa podem ler-se os principais títulos que 

marcaram a semana em Guimarães. A publicidade ocupa grande parte da capa, sendo um dos 

principais recursos que faz subsistir o jornal impresso. O jornal O Comércio de Guimarães sai 

para as bancas à quarta-feira, no entanto a capa pode ser consultada logo na madrugada desse 

dia no portal Guimarães Digital. 

Os velhos jornais foram transformados em “livros” que ocupam as prateleiras da 

arrecadação, nas instalações do jornal. Todas as semanas um novo livro é aberto e começa-se a 

escrever um terço de uma página com a rúbrica Caminho do Passado, onde se recordam 

momentos importantes de há várias dezenas de anos. 

Há outras rúbricas que, além das notícias semanais e da publicidade, fazem sempre parte 

do jornal: Crónica, Conversas de rua, Ofício, Ideias & Negócios, Passeio pelo passado, Roteiro, 

Notícias curtas, Top Santiago e Receita da semana. Algumas delas são semanalmente 

elaboradas pelos estagiários, pois são trabalhos menos instantâneos que as notícias atuais. 

Durante o meu estágio, elaborei semanalmente as seguintes rúbricas: Conversas de rua, 

Ofício, Roteiro e Notícias curtas. A par destas, elaborava grandes reportagens e pequenas 

notícias. 

Desde 2004 que a Marktest classifica O Comércio de Guimarães, nos seus estudos, como 

o jornal mais lido em Guimarães (Guimarães Digital, 2015). 

O jornal encontra-se nos quiosques e livrarias de Guimarães, pode ainda ser feita uma 

assinatura anual, e encontra-se em algumas cidades próximas como Vizela. 
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1.1.3 O Desportivo de Guimarães 

 

O único jornal desportivo do concelho de Guimarães foi fundado em 1992, por um grupo 

de jornalistas locais e com o apoio de vários empresários. É de ressalvar a importância que o 

Vitória de Guimarães, o clube de futebol mais prestigiado do concelho, tem na vida dos 

vimaranenses. O afinco, a confiança e o orgulho são facilmente denotáveis em todos. É raro 

encontrar um vimaranense que não acompanhe assiduamente a prestação do clube. Daí vir, 

talvez, a grande aceitação deste jornal na vida das pessoas desde a sua criação. Este liderou o 

ranking de vendas nos quiosques de Guimarães, não só em relação aos jornais locais, mas 

também aos nacionais. 

Além do prestígio que o jornal ganhou, também os clubes e atletas amadores ganharam 

outra projeção, o que resultou numa “assinalável revitalização das várias modalidades que em 

inúmeras localidades do Concelho são praticadas”(Guimarães Digital: 2015).  

O jornal parecia preencher todos os requisitos necessários à continuação da sua 

existência. No entanto, um projeto assim, à escala concelhia, tem custos elevados de edição, 

execução e distribuição, havendo inclusive pouco retorno publicitário. Assim, a estratégia 

adotada foi integrá-lo num projeto de comunicação social mais alargado. A Empresa Gráfica do 

Jornal O Comércio de Guimarães S.A. adquiriu o título Desportivo de Guimarães e integrou-o na 

sua empresa. 

O Desportivo de Guimarães anteriormente publicado à quarta-feira, passou a publicar-se 

todas as terças-feiras. Neste momento, a concorrência dos grandes jornais desportivos nacionais 

diários, anteriormente semanários, não são considerados ameaças à existência deste. 

 

1.1.4 Bigger Magazine 

 

A Bigger Magazine é a parte material e escrita da agência Bigger – Comunicação & 

Imagem. Esta é um instrumento de comunicação e divulgação das empresas vimaranenses. 

Com publicação mensal, nas primeiras quartas-feiras de cada mês, esta tem grande parte do 

seu conteúdo pago pelas empresas. 

Assim, a agência Bigger – Comunicação & Imagem atua na área de assessoria de 

imprensa, consultadoria de comunicação, marketing, design, relações públicas, promoção de 

marcas ou produtos e organização de eventos. A agência foi fundada em Novembro de 2008, 
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tendo passado a material escrito e publicado em Março de 2009. Entrevistas, história, 

espetáculos e eventos fazem parte do conteúdo da revista. 

A revista é toda a cores, com um design muito dedicado à fotografia, e em que certos 

artigos têm um reduzido número de palavras e um maior número de fotografias. Os artigos são 

escritos por colaboradores da Guimapress, outros escritos pelas próprias empresas, tal como 

certas fotografias são tiradas pelos colaboradores e outras fornecidas pelas empresas. 

A Bigger Magazine tem um forte cunho publicitário, sendo uma das fontes de receita da 

empresa. 

 

1.1.5 Guimarães Digital 

 

O portal Guimarães Digital foi o último canal de comunicação a nascer na empresa 

Guimapress S.A.. Fruto dos sucessivos avanços das novas tecnologias, e da migração das 

grandes empresas de comunicação para este meio, surge a necessidade da redação, do 

também conhecido Grupo Santiago, começar a fazer parte do meio digital. 

A plataforma digital e online procura fazer uma síntese das notícias publicadas nos 

restantes meios da empresa: O Comércio de Guimarães, Desportivo de Guimarães, Rádio 

Santiago e Bigger Magazine. Nos últimos tempos, existe também uma preocupação por uma 

atualização frequente com as últimas notícias da região, a inserção de imagens ilustrativas dos 

acontecimentos, informação sobre os eventos próximos e a passagem de alguns programas da 

Rádio Santiago para o digital, como o Espaço Saúde e as entrevistas do programa Largo do 

Toural. 

Este meio digital tem, ainda, sido aproveitado para mostrar as notícias e reportagens mais 

aprofundadas e de forma visual, muitas sob o formato de imagem, e algumas ainda sob o 

formato de reportagem em vídeo. Ou seja, este novo meio obrigou a que não se capturasse 

apenas o som e as fotografias, mas que em algumas situações se guardasse também sob a 

forma de vídeo. 

Enquanto estagiária de jornalismo, tive oportunidade de elaborar algumas reportagens em 

vídeo para este meio. 

Aqui, é também possível ler a história de toda a empresa e de todos os meios e, mais 

importante ainda, ouvir a Rádio Santiago online a partir de qualquer parte do mundo. 
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Integrado no portal Guimarães Digital, aparecem as redes sociais: Facebook, Twitter, 

Google mais e Youtube. O Facebook é a rede social que sofre mais atualizações, e o Youtube o 

lugar de alojamento de todas as vídeo reportagens elaboradas. 

 

1.1.6 Articulação dos meios 

 

Na empresa existe uma grande articulação de todos os meios existentes e falados 

anteriormente: Rádio Santiago, O Comércio de Guimarães, Desportivo de Guimarães, Bigger 

Magazine e Guimarães Digital. 

Depois de ter passado pelas instalações do Grupo Santiago, considero que existem três 

espaços nas instalações do mesmo. Vemos a seguir de que espaços se fala e como eles 

funcionam. 

Existe, primeiro de tudo, a redação geral, de onde saem as notícias diárias para a Rádio 

Santiago, se escrevem e editam os jornais O Comércio de Guimarães e Desportivo de 

Guimarães, é também o lugar em que se atualiza o portal Guimarães Digital e o seu facebook. 

Aqui editam-se os conteúdos em vídeo e os relatos fotográficos. É importante perceber que todos 

os jornalistas trabalham para os vários meios, havendo apenas alguns que se dedicam mais às 

notícias da região e outros às notícias de desporto. 

Depois existe a redação da Bigger Magazine, aquele que podemos considerar como o 

meio mais independente da empresa. Constituído por duas colaboradoras com o auxílio de um 

editor gráfico, é de lá que sai todos os meses uma nova edição. Esta tem conteúdo mais 

publicitário e menos jornalístico, sendo por isso mais desligado dos restantes meios. 

Por último, existem os diversos estúdios de rádio. É lá que toda a programação da Rádio 

Santiago vai para o ar, é o lugar para onde correm os jornalistas para dar as últimas notícias do 

dia e onde a publicidade ganha forma. 

Tal como foi dito anteriormente, esta forma de sinergia adotada pela empresa faz parte da 

sua subsistência, não podendo considerar nenhum dos meios independentes entre si. É a 

enorme articulação dos meios e dos vários colaboradores da empresa que permite que esta 

sobreviva às dificuldades existentes, hoje em dia, para os órgãos de comunicação. 

 

1.2  Problemática da intervenção e relevância no âmbito da área de 

especialização do Mestrado 
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A área de intervenção do estágio surge da escolha da área profissionalizante de 

Informação e Jornalismo, no mestrado em Ciências da Comunicação. Este é considerado um 

momento importante de aprendizagem para os alunos, e talvez o mais ansiado. Aqui, dá-se a 

oportunidade de articular todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso, de 

perceber as diferenças existentes no mundo real, e o despertar de um tema mais profundo a 

investigar posteriormente no relatório de estágio. 

A imprensa escrita foi, desde sempre, a área do jornalismo que mais interesse me 

despertou. No entanto, é preciso também tomar em atenção que o jornalismo digital sobressai 

cada vez mais na vida das pessoas. Assim, a escolha recaiu sobre o Grupo Santiago, pela 

possibilidade de experimentar quer a imprensa, quer o digital, e também a rádio. Num jornalista 

são valorizadas as capacidades de multitarefas e de rápida adaptação. Assim, este pareceu o 

lugar certo para ser uma “observadora participante” durante três meses e começar a ter, desde 

logo, uma boa e diversificada experiência curricular. 

Falar do Grupo Santiago é também falar de um grupo regional, ligado à cidade de 

Guimarães, pequeno nos seus recursos, embora com um número elevado de colaboradores. Foi 

uma escolha também estratégica da minha parte porque, no meu pensamento, sempre esteve a 

ideia de que sendo um grupo mais pequeno, poderia contar com mais ajuda individual e 

desenvolver mais trabalhos. Talvez um mito criado, fruto dos testemunhos ouvidos anteriormente 

de que numa empresa maior passamos muitas vezes despercebidos e ficamos, muito tempo, 

sem fazer nada. 

A verdade, é que se verificou aquilo que achava, e criei um grande laço de amizade e de 

companheirismo com todos os colaboradores do Grupo Santiago que me auxiliaram em tudo, 

me passaram para as mãos trabalhos muito interessantes e me abriram as portas do seu local 

de trabalho e histórias do mesmo. 

 

1.3  A experiência de estágio 

 

É objetivo deste ponto fornecer um relato pessoal da experiência vivida nos três meses 

de estágio curricular na Guimapress, S.A., utilizando-a como ponto de partida ao tema desta 

investigação e como base fundamental de um conhecimento teórico unicamente possível por 
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relação direta com a realidade. Foi já feita uma caraterização do grupo de comunicação e a sua 

afirmação enquanto jornal regional. 

Entre Outubro e Dezembro de 2014, o quotidiano profissional da publicação, na redação 

de Guimarães, foi experimentado in loco pela autora desta investigação, por cumprimento legal 

de um estágio curricular necessário para a conclusão do mestrado em Ciências da 

Comunicação, especialização em Informação e Jornalismo. 

A ideia já existente no meu pensamento acerca do jornalismo regional praticado em 

Guimarães justificou a escolha do estágio. Os residentes da mesma cidade são conhecidos pelo 

apreço que têm à mesma, em relação a tudo o que a ela diz respeito. Os acontecimentos do dia-

a-dia, a cultura, o desporto, são assuntos que interessam aos vimaranenses. Assim, pensei que 

neste lugar seria mais fácil comunicar com as pessoas e ter a sua aprovação. O mesmo veio-se 

a comprovar, e esta foi uma decisão da qual jamais me viria a arrepender, dado o volume de 

aprendizagens e experiências decorrentes dos três meses de estágio. 

O estágio no Grupo Santiago possibilitou-me pôr em prática muitas das competências 

que fui adquirindo ao longo da licenciatura, e do primeiro ano de mestrado. Falo tanto em 

competências técnicas, como comunicativas. 

Como já referido atrás, a escolha recaiu sobre este meio também derivado da existência 

de vários meios dentro do mesmo grupo, incluindo o meio online: o website Guimarães Digital. 

Há já algum tempo, assistimos a uma migração dos meios comunicacionais para a internet, o 

que faz com que os jornalistas se tenham de adaptar a esse meio. Assim, pensou-se que esta 

experiência seria uma boa base para um currículo futuro. No entanto, pouco tempo depois de 

começar foi facilmente percetível que, apesar desta migração, o principal meio deste grupo 

continua a ser a rádio. É nela que todos os dias todos têm de trabalhar, e a partir das notícias 

dadas na mesma que são elaborados os jornais. Os primeiros conteúdos são, quase sempre, 

feitos para a rádio ou o online. Os jornais têm também elevada importância, mas a rádio é o 

meio por excelência e um dos principais meios que construiu a imagem que existe da empresa. 

Ao longo dos três meses de estágio, surgiu a oportunidade de experimentar todas as 

áreas comunicacionais do grupo: rádio, imprensa e digital. E, na verdade, acabei por me deixar 

deslumbrar pela rádio enquanto meio comunicacional, sendo prova disso mesmo o tema da 

parte investigativa do relatório de estágio. 

É importante também perceber o público-alvo deste grupo de comunicação, embora vá 

ser falado, em maior detalhe, mais à frente. Quer a rádio, quer os jornais, quer a revista e o 
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portal digital, são dirigidos ao público vimaranense, pois estamos a falar de meios locais.. 

Embora, haja pessoas de outros lugares que leiam e ouçam aqueles meios, alguns imigrantes 

até, são especialmente os residentes em Guimarães o público que se interessa pelas notícias da 

sua terra. 

Como se dizia acima, falamos de um público especial, pois é um público muito ligado à 

cidade, muito prestável e com quem é muito fácil falar. É para ele que se fazem as notícias e os 

programas, e é ainda melhor perceber que colaboram na qualidade de programas que se 

querem emitir. 

Para um jornalista, é essencial ter a participação das pessoas e poder contar com as 

mesmas sempre que solicitado e, ainda mais, ter um feedback positivo do trabalho realizado por 

parte das mesmas. Isso é sentido quando se trabalha para este grupo regional, pois tem uma 

ligação muito próxima com as pessoas e toda a gente sabe de que jornal e rádio falamos, 

quando nos referimos ao Grupo Santiago. 

 

1.4  O meu primeiro dia 

 

A minha experiência no Grupo Santiago começou quando me dirigi às instalações da 

mesma, me apresentei e fiz a minha proposta para lá estagiar. Rapidamente recebi um “sim” 

como resposta, tendo começado a tratar de todas as formalidades para o mesmo acontecer. 

No dia um de Outubro tive o primeiro contacto com a redação. Depois de me apresentar 

ao meu orientador de estágio (Joaquim Fernandes) que me deu a conhecer as linhas gerais do 

trabalho que acontece na redação, apresentou-me aos demais colaboradores e estagiários e 

mostrou-me as instalações da empresa, onde cada parte do trabalho de jornalismo acontece. 

É de referir que, durante uma semana e meia, contei com o companheirismo de dois 

outros estagiários, que me ajudaram na adaptação, apesar de estes serem da área de 

Multimédia. 

O primeiro trabalho colocado nas minhas mãos, enquanto estagiária, foi uma notícia 

para rádio. O meu orientador de estágio fez a entrevista na minha presença, de modo também a 

dar a conhecer os passos a serem tomados: desde a chamada ao entrevistado, a passagem da 

mesma para o estúdio de gravação, o corte dos sons e passagem dos mesmos para a pasta dos 

sons de rádio. O meu trabalho foi elaborar o texto da notícia em si, e intercala-lo com os sons. 
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A primeira maior estranheza foi o estúdio de rádio visto que, apesar de eu, enquanto 

aluna, já ter gravado no estúdio disponibilizado pela Universidade do Minho, essa gravação foi 

sempre auxiliada pelo técnico, sem nunca ter tocado na mesa. Assim, ainda senti necessidade 

de recorrer à ajuda dos colaboradores. No entanto, a parte de cortar os sons já não me trouxe 

qualquer estranheza, pois tratava-se do mesmo programa aprendido em aulas : Adobe Audition. 

Também no primeiro dia de estágio saí à rua, pois decorria o evento anual da 

Universidade do Minho: a latada dos caloiros. Assim, acompanhada de outros dois estagiários e 

dois colaboradores, entrevistei alunos e superiores da UMinho para uma reportagem em vídeo, 

que mais tarde transformei em reportagem escrita e foi notícia de capa do semanário “O 

Comércio”. 

Apesar de, durante a licenciatura e o mestrado, ter já colaborado com outros órgãos de 

comunicação, académicos, nomeadamente o UMDicas e o Jornal Académico, nada tem a ver. 

Enquanto que, nas colaborações, nos passam semanalmente para as mãos os trabalhos que 

chegam já previamente agendados, e temos quase uma semana para os realizar, estando todos 

ao nosso alcance porque se tratavam sempre de entrevistados pertencentes à universidade, aqui 

trata-se de um dia-a-dia sempre em torno da realização de notícias e procura das mesmas, 

comunicação com pessoas distantes, apesar de todas de Guimarães praticamente e da rapidez 

de execução das mesmas. 

 

1.4.1 Trabalhos realizados em estágio 

 

Ao longo de três meses foram várias as notícias elaboradas quer para a rádio, quer para 

o jornal. Enquanto estagiária, havia trabalhos semanais que sempre me competiam: conversas 

de rua, ofício, notícias curtas e roteiro. A par disso, escrevia notícias para rádio que, muitas 

vezes, passavam também para o jornal através de pequenas adaptações no texto. Além disso, 

fazia quase sempre uma grande reportagem por semana, escrita e para encaixar no jornal. 

O ofício, apesar de se ter tornado rotineiro, era um dos trabalhos que mais gostava de 

fazer, por se inserir na categoria de reportagem. Todas as semanas, ia-se “à caça” de alguém 

com uma profissão que, antigamente, tinha tido um grande relevo. Eram entrevistas mais 

longas, quase sempre presenciais, e onde eu podia ser mais criativa na forma de escrever o 

texto. Além disso, são sempre histórias que se vão guardando na memória, apesar de algumas 
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pessoas, por vezes, se excederem nas mesmas, é sempre curioso conhecê-las e dá-las a 

conhecer. 

Fruto desta preferência pelas reportagens, ao longo do estágio foram elaboradas, como 

dito atrás, várias outras. Reportagens em que o tema era atual e outras que serviam para dar a 

conhecer aos vimaranenses pessoas, assuntos e instituições esquecidas. 

Estes eram os meus trabalhos preferidos, quase sempre presenciais, bem mais 

elaborados e criativos. É essencial para uma reportagem estar no local do “acontecimento”, 

conversar com as pessoas, ver como tudo acontece, para passar essas mesmas sensações aos 

leitores, e lhes contar as histórias sempre com uma sequência. Enquanto as notícias do dia-a-dia 

eram quase sempre feitas ao telefone. 

Na redação da rádio Santiago muito do trabalho é feito pelo telefone, e algum elaborado 

antecipadamente. Isto é possível porque, sendo esta uma rádio local, as notícias chegam muitas 

vezes pelo endereço eletrónico, e não são só os acontecimentos referentes à atualidade noticiosa 

considerados como notícia, mas também as apresentações dos eventos que vão decorrer. 

Este tipo de situações não acontece nas rádios nacionais, pois esses assuntos não são 

do interesse das pessoas. Quem ouve procura notícias do dia-a-dia, coisas inesperadas que 

aconteceram, e não festas populares, churrascos e campeonatos de jogos tradicionais. Falamos 

de públicos muito específicos, que procuram a rádio Santiago para se informarem dos eventos 

da sua terra. 

Além disso, os eventos que iam ocorrer, como as greves, os interlocutores eram 

entrevistados antecipadamente havendo duas notícias em dois dias. Ou seja, a notícia de que 

iria acontecer e a notícia, no próprio dia, do que estava a acontecer. Os sons eram quase 

sempre de uma só entrevista, sendo raras as vezes em que se dirigiam ao próprio local, e 

quando o faziam era com o propósito de captar imagens para, mais tarde, dar a notícia também 

no jornal. 

Este foi um ponto fraco que eu, enquanto estudante de jornalismo, encontrei no estágio: 

o facto de o trabalho ser, quase sempre, de redação. O jornalismo perde “toda a magia” nestes 

momentos, em que percebemos que o dinheiro e as possibilidades monetárias e de 

deslocamento, bem como a rápida comunicação da notícia, se sobrepõe a dar uma notícia do 

local, totalmente fidedigna e confirmada por diversas fontes. 

Os colaboradores saíam da redação apenas em casos de acidentes, incêndios, suicídios 

e demais situações inesperadas. Houve apenas uma vez em que tive oportunidade de cobrir 
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uma notícia destas: um atropelamento. Ou seja, o trabalho enquanto estagiária era muito de 

redação e de situações já programadas, ficando os colaboradores com as notícias inesperadas, o 

trabalho rápido e sob pressão de um verdadeiro jornalista. 

Considerei sempre esta situação como um ponto negativo e como uma quebra nas 

minhas expectativas, porque para se ser verdadeiramente jornalista temos de ser capazes de 

agir nestas situações, pois são elas parte do verdadeiro jornalismo, e o que verdadeiramente 

interessa às pessoas ler. No entanto, houve muitos outros pontos positivos no estágio. 

No primeiro mês de estágio, fui mandada sozinha cobrir uma notícia. Apesar do receio e 

de algumas falhas, acabou por ser uma experiência positiva e, talvez, a mais desafiante de todo 

o estágio. Fala-se, neste caso, da cobertura da reunião de apresentação dos resultados e 

novidades do cartão Quadrilátero. Esta cobertura foi notícia quer na rádio quer no jornal. Esta foi 

a única situação em que fiz uma cobertura totalmente sozinha. Em todas as outras situações 

fora da redação era também a única jornalista que ia, mas era acompanhada por um fotógrafo. 

Outro aspeto menos positivo do estágio foi a inexistência de oportunidades de rádio. 

Estando eu, enquanto estagiária, num local onde o meio de comunicação mais valorizado é a 

rádio, era de esperar que saísse com algumas noções de como fazer um programa de rádio, 

como colocar a voz, entre outros parâmetros. No entanto, nunca me foi dada a oportunidade de 

fazer um noticiário ou outro tipo de programa. Enquanto estagiária, apenas escrevia as peças 

para rádio e tratava os sons, nunca lhes dei voz. Sei que um estagiário não pode assinar 

nenhuma das suas peças, nem dar voz às mesmas na rádio, contudo, era de valorizar que isso 

começasse a poder ser feito, porque traz ainda mais competências ao estagiário. No estágio não 

tive oportunidade de ver como tudo acontece no estúdio, como funciona no computador e com o 

locutor. Gostava de ter aprendido sobre como colocar a voz, como fazer um programa de rádio 

e, mesmo, uma publicidade. São tudo aspetos importantes para quem é de comunicação. 

Os meus trabalhos de imprensa, depois de escritos, eram corrigidos pelo meu orientador 

e pelo responsável da empresa, e só depois aprovados para o jornal. Já os de rádio, apenas os 

iniciais, foram revistos pelo meu orientador, os restantes iam diretamente para o amontoado das 

outras notícias, divididas por dias de entrada em rádio. 

Com este estágio pude experimentar o dia-a-dia de um real jornalista: estar dentro de 

uma redação cerca de oito horas diárias, ir ver as coisas a acontecerem, sentir o stress das 

notícias que precisam de ser escritas, os protagonistas que não atendiam o telefone, o jornal que 
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tinha de ir para a gráfica mas ainda não estava todo paginado e as notícias que não cabiam 

todas nele. 

As únicas dificuldades que senti foram logo ao início com o estúdio de gravação, ao fazer 

as entrevistas a pessoas já conhecidas da redação, de resto, foi aplicar aquilo que tinha 

aprendido e que já tinha feito nos meios em que tinha estado. 

É gratificante para um estudante de Ciências da Comunicação poder aplicar os seus 

conhecimentos e fazer peças que os outros vão gostar de ler e ouvir. É ainda mais gratificante 

perceber que as pessoas também gostam de falar para nós e também gostam de ser 

protagonistas das notícias. Num meio regional como este grupo, faz-se os trabalhos para as 

pessoas e pretende-se agradá-las o melhor que conseguimos. 

Ao longo do estágio tive ainda oportunidade de trabalhar o vídeo. Fiz uma reportagem 

sobre uma família desfavorecida, inicialmente para imprensa e, logo de seguida, para o digital 

com uma reportagem de vídeo. O fotógrafo que sempre me acompanhava captou as imagens e 

eu elaborei o texto, a sequência dos sons e imagens e editei. O meu orientador foi quem deu voz 

ao vídeo. Além disso, a rádio tem como tradição fazer uma música e um videoclip de Natal. 

Enquanto estagiária, participei nas gravações do mesmo no espaço comercial Espaço 

Guimarães. Enquanto os outros colaboradores fizeram o videoclip, eu fiz o making off. Além de 

ter captado as imagens, editei o vídeo. Foi, sem dúvida alguma, um voto de confiança no meu 

trabalho por parte de um dos responsáveis da empresa. 

Ao longo do estágio tive, ainda, oportunidade de paginar o jornal. O programa usado era 

o InDesign, que não tinha tido oportunidade de aprender na Universidade. Apesar de os 

conhecimentos terem-se ficado pelo básico, pois as páginas já estavam definidas, mesmo assim 

foi importante trabalhar com o programa, perceber como funciona e onde estava tudo. Os 

colaboradores tiveram sempre toda a paciência para me explicarem tudo, mesmo quando 

apenas observava e fazia perguntas, eles sempre me responderam e explicaram tudo 

exaustivamente. 

O que mais estranhei foi o facto de haver sempre pouca pressão, também por, tal como 

dito anteriormente, serem pouco as notícias inesperadas e muitas as já programadas. Assim, 

houve apenas uma vez em que me senti apertada no tempo de escrita da notícia, pois iria 

passar no noticiário seguinte. No entanto, foi uma tarefa bem conseguida e que me deu outro 

gozo fazer, muito por causa da ideia com que saímos da Universidade, de que o jornalista tem 

de ser rápido, porque as coisas estão sempre a acontecer. Existiu também outra situação em 
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que levei trabalho para casa, para adiantar para o jornal seguinte, pois existiria um feriado pelo 

meio. 

Foram apenas três meses, em que os dias passaram muitas vezes a correr, e outros 

muito devagar, pela escassez do trabalho. Mas foram três meses muito enriquecedores e muito 

deliciosos para mim, enquanto estudante de jornalismo, por ter tido a oportunidade de dar o 

melhor de mim enquanto futura jornalista, de ter colocado em prática tudo o que sabia e de ter 

tido a oportunidade de estar numa redação. Foi difícil vir embora, deixar três meses para trás, 

dizer adeus àqueles que tão bem me acolheram. Era preciso ainda mais tempo, fazer ainda 

mais coisas, aprender mais com quem sabe. 

O início foi, não difícil, mas estranho. Tive receio de como ia ser aceite, daquilo que teria 

de fazer e, ainda mais, de errar. Mas, o fim foi ainda mais difícil. Gostava de poder ter ficado e 

de ter feito parte de uma equipa tão maravilhosa, principalmente pelo ambiente tão saudável 

que existe na redação. Mais do que trabalho, todos encaram como sendo a sua vocação e o 

melhor que têm de fazer pelos outros. 

 

1.5  O artigo que gostei mais de escrever 

 

É difícil selecionar um artigo de todos aqueles que escrevi ao longo destes meses. O 

trabalho que escolhi não considero como um artigo preferido, mas é um que me marcou 

especialmente pelas sensações que despertou em mim na sua elaboração. 

A meio do estágio fui desafiada a fazer algumas reportagens sobre instituições de 

solidariedade de Guimarães. Depois de selecionadas as mesmas, o desafio foi entrevistar uma 

família carenciada que dependia dessas mesmas instituições. Primeiro de tudo, sempre achei 

que seria difícil encontrar alguém que quisesse dar a cara e mostrar a situação em que se 

encontrava, porém, isso mostrou-se uma preocupação desnecessária. Depois, foi aquela ânsia 

de como seria entrevistar alguém numa situação desfavorecedora da sua vida.  

Tal como em outras situações de entrevista, a entrevistada mostrou-se muito recetiva às 

perguntas, a contar a sua história de vida e a sua situação atual. Além disso, pudemos tirar 

várias fotografias e imagens de vídeo para a reportagem audiovisual. A entrevista deu, assim, 

lugar a uma reportagem áudio para rádio, uma reportagem escrita para o jornal O Comércio de 

Guimarães e uma reportagem em vídeo para o Guimarães Digital. Todas elas foram elaboradas 

por mim, daí ter ainda uma maior proximidade à história. 
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Enquanto jornalistas, não nos podemos deixar afetar pelas situações, sendo importante 

sermos imparciais naquilo que transmitimos a quem nos ouve, o que nem sempre é fácil. Nesta 

situação, sofri mais por antecipação do que aquilo que era verdadeiramente necessário. Foi um 

desafio ao qual tive medo de não estar à altura, mas foi muito bem superado. 

 

1.6  O último dia 

 

No primeiro dia entrei com receio e no último saí já com saudade. Foi esta a sensação 

que tive enquanto me despedia de todos os colaboradores da Guimapress, S.A., no último dia do 

ano de 2014. Ao fim de três meses, sentia já uma familiaridade com todos aqueles com quem 

partilhei o dia-a-dia. No final, ficou o sentimento de orgulho enquanto estudante de jornalismo, o 

sonho ainda maior de exercer a profissão e aquela sensação de saudade de entrevistar pessoas, 

de contar histórias, de ser jornalista em Guimarães. 

No final do estágio, senti que escolhi muito bem o lugar onde começar, pois para mim o 

mais importante de tudo sempre foi a sensação de companheirismo e de à vontade, e isso 

consegue-se brilhantemente naquela redação. Todos remam para o mesmo lado. 

Foi enriquecedor partilhar três meses da minha vida com jornalistas e colaboradores do 

jornal, trabalhar, entrevistar, escrever, editar, conversar, rir e, ainda mais importante, aprender 

muito. Houve essencialmente aspetos positivos, mas encaro os poucos aspetos negativos como 

uma aprendizagem, como situações normais de quem está a aprender. 

O estágio não foi aquilo que esperava, foi mais enriquecedor. Com isto, refiro-me a ter-

me candidatado com a ideia de fazer parte apenas do jornal impresso e do Guimarães Digital, 

escrever só e apenas para eles. Mas foi ainda melhor poder ter escrito para todos, trabalhar, 

além das palavras, o áudio, a imagem e o vídeo.  

Eu que, enquanto estudante de jornalismo, sempre vi a rádio como o último meio em 

que desejava trabalhar, acabei por me apaixonar pelo mesmo pela grandiosidade da mesma 

notada durante o estágio. Apesar de apenas ter escrito notícias para a rádio, não me tendo sido 

dada a oportunidade de lhes dar voz, vivia o dia-a-dia com a rádio como fundo, e todas as 

atividades estavam-lhe ligadas. E é espetacular perceber que um meio de comunicação tão 

antigo ainda tem tanto valor para as pessoas e tanta potencialidade. 

Assim, decidi desenvolver o meu tema de investigação deste relatório de estágio em 

torno da rádio. Foi essencialmente por curiosidade e fascínio pelo meio radiofónico que decidi 
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perceber quem ouve rádio, em que circunstâncias e porquê, visto que achava que a mesma 

estava quase em extinção, e acabei por verificar que a maioria das pessoas ouve rádio, faz dela 

a sua companhia em casa, no trabalho, ou no caminho para o mesmo. 

 

1.7  Apontamentos finais do estágio 

 

O Grupo Santiago, como já referido anteriormente, é constituído por vários meios de 

comunicação ligados entre si. Assim, enquanto estagiária do mesmo, posso afirmar que existe 

uma espécie de hierarquia entre os meios, ou seja, as notícias são sempre escritas 

primeiramente para a rádio, ou o digital. Isto acontece porque, ao longo do dia, são emitido 

vários noticiários sendo necessário haver novas notícias, ou a atualização das anteriores. Quando 

os acontecimentos se dão à hora de noticiário, a maior preocupação é de escrever a notícia para 

a rádio e preparar os sons, quando assim não o é, a notícia é colocada online para que a 

possam consultar. 

Os jornais são deixados de parte no primeiro confronto com o acontecimento, pois estes 

são apenas semanais e a quase totalidade das notícias dos mesmos são as já dadas na rádio, 

salvo certas notícias de última hora, ou notícias que se pretendam exclusivas com a intenção de 

uma venda maior. 

Outra aspeto que pude observar foi a ronda. Todos os dias, cabia à chefe de redação 

ligar aos postos das autoridades locais (polícia e bombeiros), cerca de três vezes ao dia, em 

busca de acontecimentos. Raras eram as vezes em que nos davam notícias, mas por vezes 

conseguia-se. No caso deste grupo, mais do que procurar notícias nas agências noticiosas, 

recebíamos no email aquilo que iria acontecer e que seria notícia na cidade. Tal como dito atrás, 

fazia-se muito a apresentação dos eventos a decorrer e os seus objetivos, chegando o cartaz dos 

mesmos através do correio eletrónico. Temos sempre de referir que falamos de um meio local, 

que serve uma “pequena” população e que, por isso, a população dirige-se muito a ele para dar 

as suas notícias. É de ressaltar aqui a ligação do público à rádio Santiago. As pessoas sentem 

familiaridade com este meio deixando-o entrar pelas suas casas, para as informarem e fazerem 

companhia. 

O facto de ser um meio regional torna-o ligado à Câmara local em questões de 

informações e fontes. Assim, existia até um compromisso com a mesma: todas as quintas feiras, 
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de 15 em 15 dias, dois colaboradores tinham de estar presentes na reunião de Câmara, tinham 

de a filmar, noticiar e entrevistar os protagonistas.  

Uma das coisas que mais me surpreendeu nos colaboradores deste grupo foi o facto de 

nenhum deles ser licenciado. No entanto, o último colaborador a ser empregado pela empresa 

tem conhecimentos variados: ao nível do jornalismo, do áudio, da rádio e do vídeo. Por isso, é de 

destacar que cada vez isso é mais valorizado num jornalista, o ser polivalente. 
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2 PERSPETIVAS SOBRE A RÁDIO 

 

2.1  O nascimento da rádio 

 

O aparecimento da rádio não tem uma data certa, nem apenas um rosto por detrás da 

sua aparição. Desde há muito que os inventores tentavam a comunicação através de ondas 

eletromagnéticas. Curran (1997) considera a rádio uma invenção social e não técnica, porque a 

capacidade para radiodifundir existiu muito antes de ser reconhecida.  

 

“A «telegrafia sem fios» foi desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial para fins militares. Foi 

usada como substituta dos telefones, mas com a desvantagem de ser impossível especificar a audiência que 

ouvia a mensagem. Um engenheiro americano, David Sarnoff, viu pela primeira vez as possibilidades da 

rádio em 1916. «Tenho em mente um plano de desenvolvimento que tornaria a rádio uma «utilidade 

doméstica» como o piano ou a eletricidade», escreveu. «A ideia é levar, sem fios, a música até às casas»”. 

(Curran, 1997: pp.137-138). 

 

No entanto, segundo Pereira (2011), o aparecimento da rádio é atribuída a Guglielmo 

Marconi, nos finais do século XIX. Já a Suprema Corte Americana atribui a criação da rádio a 

Nikola Tesla, já que Marconi usou 19 patentes de Tesla no respetivo projeto. Assim, percebemos 

que muitos tentavam dar vida ao sonho de transmitir o som aos outros, e que foi com as 

sucessivas descobertas de vários inventores que se chegou a um resultado final. 

A primeira transmissão radiofónica do mundo, comprovada e eficiente, está assinalada 

em 1906, segundo testemunhos, nos Estados Unidos da América, ao testar experimentalmente 

a válvula tríodo, aplicando os princípios da amplitude modulada. O primeiro programa irradiado 

foi o do professor R. A. Fessenden que transmitiu o som de um violino, trechos da bíblia, 

músicas e alocuções natalinas, na noite de natal de 1906. (Neuberger, 2012, p.52). Em 1933 

era já dezasseis mil o número de radiouvintes portugueses, segundo um estudo da égide do 

Estado Novo. Este elevado número levou à criação da Emissora Nacional de Radiodifusão, que 

passou a chamar-se, mais tarde, de Radiodifusão Portuguesa (RDP). 

Ainda sobre a invenção da rádio, Curran (1997) afirma que o potencial dela não foi 

imediatamente percetível às pessoas. Foi Northcliffe, um pioneiro na comercialização do 

entretenimento, quem demonstrou a potencial audiência para a nova invenção. Foi com Dame 

Nellie Melba a cantar por telefonia a partir de Chelmsford que os produtores de radiodifusão 
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tiveram consciência do potencial de mercado da rádio. O acontecimento acabou com o God Save 

the King e atraiu uma audiência muito maior do que a esperada (Curran, 1997, p.138). 

Em 1932, Brecht também apresentou a Teoria da Rádio na qual defendia a necessidade 

de transformar o “aparelho de distribuição em aparelho de comunicação”, numa tentativa de 

fazer dela uma “coisa realmente democrática”. Segundo Portela (2006) isto significa que o 

grande esforço da rádio é no sentido de esta “traduzir a realidade social, nas suas múltiplas 

facetas e segundo múltiplos ângulos de observação, recusando o papel de simples distribuidor 

de informação e propaganda” (p.33). 

O que é certo é que esta teoria apresentou frutos, fazendo da rádio um meio que 

transformou de forma radical a perceção pública do mundo existente. A sua mensagem passou 

a chegar a regiões onde nem a imprensa chegava, e a pessoas que estavam sem informação 

devido ao seu analfabetismo. “Um simples recetor de rádio mudou profundamente este cenário, 

chegando do mesmo modo a letrados e analfabetos, habitantes rurais ou urbanos” (Silva, 2005 

s/pág.). 

As pessoas, habituadas à partilha familiar de passeios, conversas e jogos, descobriram 

na rádio um outro elemento de entretenimento. Estas passaram assim a juntar-se em frente a 

uma “caixa” de som e, além de terem um contacto com a realidade social abrangente, tinham 

também uma distração e uma partilha familiar. Também nos salões de beleza as pessoas 

juntavam-se, tanto pelo entretenimento, como pela informação, ou pela distração. As músicas, 

radionovelas e teatro radiofónico estavam entre os preferidos (Silva, 2005). Além disso, foi desde 

cedo que as elites políticas descobriram o enorme poder da rádio enquanto veículo de 

propaganda, usando-o para controlar a informação e a opinião pública, como veremos no 

capítulo seguinte. 

Já que todo este trabalho é em volta da rádio, importa defini-la enquanto instrumento de 

comunicação: “Rádio, ou radiodifusão, define-se como a “transmissão unilateral de 

comunicações sonoras, por meio de ondas radioelétricas ou de qualquer outra forma apropriada, 

destinada à receção pelo público em geral (Lei da Rádio de 2001, art 2.º)”. Para efeitos de 

contagem de audiências da rádio, a Marktest considera quatro grupos de media que detêm 

estações de rádio: Grupo r/com, Grupo Media Capital Rádios, Grupo RTP e Grupo Global Media. 

 

2.1.1  Uma revolução feita pela rádio 
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As décadas de 20, 30 e 40 são conhecidas como “o período dourado da rádio” 

enquanto meio de massas. Este foi o período em que este instrumento ocupou uma posição 

hegemónica no campo dos média, como meio de informação, de publicidade e de 

entretenimento. (Meditsch, 1999). Como já atrás vimos, facilmente ultrapassou a incidência da 

imprensa, chegando a outros locais que esta não chegava. Vários transmissores de rádio foram 

montados em muitos países, incluindo Portugal. “Nesta época, a rádio foi considerada “oitava 

arte”, nadou em recursos económicos e desenvolveu como nunca as suas potencialidades, 

como centro das atenções de artistas e intelectuais” (Meditsch, 1999, p.25). 

No entanto, é de referir o período de autoritarismo que se vivia no país, com Salazar no 

poder. A rádio estava sobre a alçada do regime salazarista que o via como um aparelho ao seu 

dispor, servindo para legitimar a ditadura. A rádio era, então, alvo de revista e censura pelos 

governantes “para se assegurarem que o que era transmitido ia de encontro às ideias do 

regime” (Pereira, 2011, p.17). A radiodifusão não era das pessoas, mas do governo, sendo 

totalmente proibidas todas as atividades e palavras que fossem contra os seus ideais. O estado 

também atribuía as frequências, sendo a forma encontrada para manter o sistema controlado. 

Cordeiro (2004) chegou a ligá-lo totalmente ao estado, intitulando-o como aparelho técnico e 

discursivo do interesse do poder, que servia para legitimarem a ditadura. 

A rádio é muitas vezes lembrada, em Portugal, pelo seu papel na revolução do 25 de 

Abril de 1974. Salazar, governador do País no Estado Novo, esforçava-se por manter Portugal 

longe das mudanças. O governo preferia a falta de alfabetização da população, para que 

pudesse controlá-los sempre, a eles e às mudanças e ameaças que se davam. Salazar dizia: 

“modificar pouco a pouco, pacientemente, as paixões dos homens, atrofiando-as, calando-as, 

forçando-nos temporariamente a um ritmo vagaroso, mas seguro, que nos faça descer a 

temperatura, que nos cure a febre” (Ferro, 2008, p.150).  

Maia (2009) cita Helena Sousa para explicar o ambiente que se vivia: “os Estados 

intervinham na rádio e na televisão para gerir o espectro e para assegurar direitos informativos e 

culturais entendidos como fundamentais” (Maia, 2009, p.47). 

Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril, afirmou em entrevista à TSF, que a rádio foi 

“fator fundamental para o êxito do 25 de Abril” (Carvalho in TSF, 2012). Sem ela é possível que 

o regime ainda durasse mais algum tempo e o país continuasse em ditadura. 

Foram três as estações rádios que, a 25 de Abril de 1974, marcaram a diferença: 

Emissora Nacional, Rádio Renascença e Rádio Clube Português. Quando a Rádio Renascença 
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passou a música “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, todo o país teve a confirmação de 

que em Lisboa tinha arrancado toda a operação. Até então, esta música estava proibida de 

passar nas rádios, porque fazia alusão ao comunismo. A Rádio Clube Português foi transformada 

no posto de comando do “Movimento das Forças Armadas” e ficou conhecida como a “Emissora 

da Liberdade” (Leal, 2014). Apesar de, já no 25 de Abril, existir o possível concorrente da rádio: 

a televisão (na altura, a RTP – Rádio e Televisão de Portugal), a maior parte dos portugueses 

ainda não possuía uma televisão em sua casa. E, por isso, a televisão não teve o seu papel nesta 

revolução (Leal, 2014). 

A rádio foi, assim, o meio por excelência durante o período revolucionário que se seguiu. 

“Num país com 37% de analfabetismo, elevada população rural e ainda pouca penetração da TV, 

a rádio foi um dos principais instrumentos de luta ideológica, com o controle das diversas 

emissoras sendo acirradamente disputado entre direita e esquerda” (Medisch, 1999: p.117). Foi 

a característica de instantaneidade da rádio que permitiu este avanço. Na visão de Albert & 

Tudesq (1981) “(a rádio) permite uma rapidez de informação que faz com que a notícia se cole 

ao próprio acontecimento” (p.58). 

E não foi apenas em Portugal que a rádio mostrou o seu potencial. No período ditatorial 

do General Francisco Franco (1939-1975) a rádio exerceu papel enquanto veículo que 

informava, incentivava as greves e manifestações populares contra o regime. Nesse período, as 

tradições populares e a cultura dos liberais eram censurados, além do controlo dos meios de 

comunicação de massa, fazendo o mesmo que em Portugal, abusando deles como instrumentos 

de propaganda política e ideológica (Pereira, 2011). A ditadura permitia apenas o 

entretenimento: transmissão de jogos de futebol, radionovelas e programas educativos. 

 

2.1.2 A rádio como um meio de informação confiável 

 

Há um episódio na história da rádio que é impossível não abordar. Ele mostra a 

confiança das pessoas depositada na rádio enquanto meio de comunicação e informação. Pelo 

aparato que a rádio conseguiu criar sem intenção, apenas porque as pessoas se deixaram levar 

pelo que era transmitido como algo verídico, transformou-se no acontecimento mais marcante 

deste meio, e que muitos ainda hoje recordam. 

A história remonta-nos a 1938 e dá pelo nome de “Guerra dos mundos”. Na noite de 30 

de Outubro de 1938, a rede de rádio Columbia Broadcasting System (CBS) interrompeu a sua 
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emissão para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia causou o pânico entre 

aqueles que ouviam a rádio que, calcula-se, tenha sido ouvido por cerca de seis milhões de 

pessoas. O pânico instalou-se porque muitos ouvintes apenas sintonizaram a estação quando o 

rádio teatro já tinha começado, perdendo a explicação inicial. Calcula-se que 1,2 milhões de 

pessoas acreditou ser um fato real. Dessas, meio milhão teve certeza de que o perigo era 

iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefónicas, com aglomerações nas ruas 

e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo (Teschke, n.d.). 

As pessoas acreditaram que a terra estava a ser invadida por seres alienígenas. 

A notícia que, na verdade, era uma peça de rádio teatro relatava a chegada de centenas 

de marcianos a bordo de naves extraterrestres à cidade de Grover’s Mill, no estado de Nova 

Jersey. O momento que ficou na história da rádio deveu-se a um atraso dos programas das 

19h00 nas outras estações, em que na altura a rádio campeã de audiências era a Chasen and 

Saborn Hour, o que fez com que os ouvintes sintonizassem na CBS minutos depois das 20h00, 

perdendo a introdução. A imagem que ficou do momento foi a de pânico generalizado entre as 

pessoas, com telefonemas desesperados para a polícia, grupos armados a sair à procura dos 

tais marcianos, pessoas a cobrir as janelas com panos húmidos, como se de facto houvesse 

mesmo uma invasão. 

Orson Welles foi o autor da adaptação, produção e direção da peça. Uma dramatização 

transmitida em forma de programa jornalístico, com todas as caraterísticas do radiojornalismo 

da época. Os elementos que a compunham davam a ideia de tudo estar a ser transmitido em 

direto: reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estavam a vivenciar o 

acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambiente, gritos, a 

emissão dos supostos repórteres e comentaristas. 

O que é mais curioso é perceber que não havia razões para as pessoas entenderem 

tratar-se da própria realidade. Além de ter sido feita uma introdução, antes do teatro começar, a 

informar de que se tratava do rádio teatro semanal, também os jornais desse domingo davam 

conta de que às 20h00 o CBS apresentaria a peça “Guerra dos Mundos”. Mas foram as 

entrevistas que pareciam ser feitas nas ruas, os sons de tiroteios que passavam, e toda a 

envolvente criada pelos sons possibilitados pelo rádio que provocaram o pânico geral. O cenário 

estava montado para que o teatro envolvesse as pessoas e as fizesse sentir como que numa sala 

de cinema (Neuberger, 2012). 
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No dia seguinte, a rádio CBS era manchete do dia no jornal Daily News, com o título 

“Guerra falsa espalha terror pelos Estados Unidos”. "A invasão dos marcianos" durou apenas 

uma hora, mas marcou definitivamente a história da rádio (Teschke, n.d). 

É importante também situar o contexto em que tudo aconteceu. Em 1938, a rádio era o 

meio por excelência das pessoas, muito mais que o telefone ou jornais e revistas. Assim, esta 

era a principal fonte de informação e, também, a mais confiável. Além disso, vivia-se ainda os 

efeitos da Grande Depressão de 1929, e existia a ideia de uma nova Guerra Mundial e a 

possibilidade de uma invasão. 

A peça radiofónica ficou também conhecida como “rádio do pânico”, e é da autoria de 

Howard Koch, com a colaboração de Paul Stewart e baseada na obra de Wells, “A Guerra dos 

Mundos” (1866-1946). Aqui, ficou evidente o poder de influência do meio rádio, tornando este, 

segundo cientistas de comunicação “o programa que mais marcou a história da média no século 

20” (Neuberger, 2012). O assunto é retratado no documentário “American Experience: War of 

the Worlds” que inclui dramatizações de cartas enviadas por ouvintes a Welles e ao Mercury 

Theater, e também os relatos de pânico que transformaram o rádio teatro em notícia. 

Em 1988, aquando do 50ºaniversário da transmissão da peça teatral referida acima, a 

Rádio Braga, uma emissora pirata, decidiu reencenar a peça com uma adaptação do texto e 

recurso a efeitos sonoros e vozes de colaboradores da estação. O cenário voltou a repetir-se, 

mesmo com o aviso prévio em jornais locais e na própria antena. Houve manifestações de 

pânico entre ouvintes, com tentativas de fuga e revoltas impressas nos jornais dos dias seguintes 

(Silva, 2014). 

Foi só com o som que a rádio conseguiu criar algo que pareceu totalmente verídico, 

sendo percetível que não precisamos da imagem que, mais tarde, a televisão nos trouxe para 

imaginar e “ver” os acontecimentos. A rádio continua, hoje, a ser um meio confiável, muitas 

vezes considerado mais confiável que a própria televisão. As pessoas continuam a ouvi-la para 

se informarem enquanto fazem as suas tarefas do dia-a-dia ou se dirigem para o trabalho. 

Meditsch (1999) chega mesmo a afirmar que a credibilidade da informação na rádio tem 

tendência a aumentar, enquanto que a dos restantes meios de comunicação tende a diminuir. O 

autor refere, ainda, um estudo do Instituto Gallup, realizado em Espanha, em que os jornalistas 

da rádio estavam entre as profissões de maior confiança, com 77% de aprovação. Ainda um 

estudo israelita citado por Meditsch (1999) constata que a rádio é considerada o melhor meio de 

informação sobre o que se está a passar em situação de crise nacional, enquanto a televisão 
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serve apenas para atenuar a informação, e os jornais diários servem sobretudo como fontes 

adicionais para interpretar e contextualizar a informação dos outros mass media. 

Hoje em dia, fala-se num quarto e quinto poder, o primeiro referente aos meios de 

comunicação e o segundo à comunicação digital. Existindo o poder legislativo, executivo e 

judiciário, pertencentes ao Estado democrático, é de notar o grande poder dos meios de 

comunicação hoje, sendo estes considerados quase um quarto poder. Além disso, também a 

comunicação digital e os seus profissionais têm cada vez mais importância, podem estes chegar 

a ser considerados um “quinto poder” (Freixo, 2012, p.88). 

 

2.1.3 Os obstáculos à rádio 

 

O aparecimento da rádio tornou-se rapidamente num formato de entretenimento 

enraizado junto das famílias como um hábito. Estas reuniam-se aos serões junto a uma enorme 

caixa que transmitia som, e passavam o tempo a desfrutar da mesma. Além de se ter tornado 

fonte de informação, abriu-lhes como que uma janela para o mundo, e tornou-se o 

entretenimento preferido das pessoas. A rádio tornou-se no primeiro meio de comunicação de 

massas. 

Foi em 1957 que apareceu em Portugal o primeiro concorrente da rádio: a televisão. 

Todo o glamour da imagem que a televisão agora conseguia transmitir, fez com que a rádio 

começasse a perder lugar junto das famílias. No entanto, apesar do encanto da televisão esta 

não ditou o fim da rádio. A rádio tem vindo a adaptar-se a todas as mudanças introduzidas na 

vida das pessoas. Pereira (2011) cita Matta (2005) que relembra o papel da rádio, dizendo que 

“a rádio-entretenimento deu lugar à rádio-necessidade, o que fez dos ouvintes reféns da ilusão 

de uma maior proximidade aos centros de poder. Com a rádio, o mundo ficou reduzido a uma 

aldeia, tal era a rapidez da informação, tornando virtualmente próximos os acontecimentos do 

outro lado do globo e íntimos os protagonistas sociais mais relevantes” (Pereira, 2011, p.17). 

O facto de a rádio conseguir ser mais rápida na transmissão de informações foi um fator 

que determinou o seu sucesso. Além disso, a televisão era, também, um elemento bem mais 

caro que o rádio, o que fazia com que poucas famílias pudessem dar-se a esse luxo. Não 

esquecendo, porém, a possibilidade de as pessoas continuarem nas suas tarefas enquanto 

ouviam rádio, fazendo desta também uma companhia para si. A rádio chega a todas as pessoas, 
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pois só necessita da audição, não precisa sequer que se saiba ler, sendo para muitos uma mais-

valia. 

Como dito atrás, a rádio consegue ser mais rápida a transmitir informações, fazendo 

disso uma estratégia para se destacar da televisão. A rádio criou a capacidade de transmitir em 

direto os acontecimentos, ou mesmo, era a primeira que conseguia informar os ouvintes mesmo 

quando não era em direto. “O tempo entre o acontecimento e a sua difusão em forma de notícia 

foi praticamente anulado, aumentando a intensidade da vivência da realidade através da escuta 

radiofónica e da sensação de inclusão nos principais cenários de fervilhação social” (Portela, 

2006, p.38). 

Há mais de cem anos que a rádio tem sofrido transformações para se adaptar à 

chegada dos novos meios de comunicação, no entanto, ela continua a possuir as suas 

particularidades. “A universalidade, a instantaneidade, a espontaneidade, a simultaneidade e a 

acumulação são as principais particularidades da rádio e que a distinguem de todos os outros 

meios de comunicação de massa (Freixo, 2012, p.2). 

Em 1990, com o aparecimento da internet, temeu-se de novo o futuro da rádio. No 

entanto, esta fez desta nova invenção um complemento à função que já detinha. Em vez de 

tomar a internet como um obstáculo ao seu sucesso, aliou-se a ela e, hoje em dia, muitas rádios 

portuguesas já se encontram no digital. Algumas apenas marcam a sua presença neste meio 

através da criação de um website, e continuam a ser ouvidas apenas sob os meios radiofónicos 

tradicionais, outras dão oportunidade a que pessoas de todo o mundo as ouçam pela internet, 

outras ainda alojam os seus programas num website para que todos os possam ouvir à hora que 

desejam. 

A rádio não deixou nunca de ser um meio de comunicação de massas, apesar de todos 

os concorrentes que lhe surgiram no caminho. Este meio de comunicação sonoro chega a um 

sem número de pessoas de diversas formas: ondas eletromagnéticas, internet, dispositivos 

portáteis, dispositivos imóveis, entre outros. Ele não se dirige a classes sociais específicas, nem 

a pessoas letradas ou analfabetas, tem o custo apenas do aparelho de audição, sendo 

considerado acessível a todos. 

Uma das caraterísticas que sempre fez com que a rádio não desaparecesse foi a 

possibilidade que tem de multitarefas. Enquanto a televisão, o jornal ou a internet obrigam a que 

o utilizador tenha de olhar, ler ou de escolher opções, a rádio simplesmente se liga e fica-se a 
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ouvir enquanto se executam outras tarefas do dia-a-dia. É por isso que é, por muitos, 

considerada uma companhia, um entretenimento enquanto fazem os seus afazeres. 

Pode-se dizer que a rádio é de fácil utilização e interação para os seus ouvintes “Com a 

rádio, o utilizador não precisa sequer de dominar códigos elaborados, como a escrita, por 

exemplo, para «capturar» os conteúdos de maneira inteligível e dinâmica. Na rádio é a voz e a 

oralidade, que conjugada a outros símbolos sonoros como o ruído e o silêncio, «carregam» e 

organizam a informação” (Pereira, 2006, p.18). 

É de notar esta capacidade da rádio de se adaptar aos tempos e às tecnologias, que 

tanto lhe fizeram temer o futuro, além da fidelidade de muitas pessoas pelo meio. A rádio 

demonstrou sempre uma grande flexibilidade na capacidade de se expandir e adaptar a cada 

novo avanço tecnológico:  

 

“…dos velhos aparelhos recetores, a válvulas da década de 1930, aos auto-rádios de circuitos 

integrados da década de 1980; da sua presença nos televisores dos hotéis, à sua fusão com os programas 

vespertinos dos canais de TV por cabo; da sua nova vida fora-de-portas nos telemóveis, à sua infiltração nos 

terminais de computador graças à difusão via Internet. Presentemente, o consumo de rádio continua a 

ampliar-se por uma pluralidade crescente de formas” (Cardoso et al., 2010, p.10). 

 

No entanto, continua a existir no senso comum a crença de que a rádio tem o seu fim à 

vista, que é um meio de comunicação que não tem futuro. Tal como diz Meditsch (1999), a 

rádio tem é crescido em importância desde os anos 90. Tal como já tínhamos visto atrás, este é 

até o meio em maior crescimento de audiências. Muita desta crença parte da falta de estudo 

deste meio, relativamente à imprensa e ao audiovisual, com que também me deparei ao 

escrever este relatório (Meditsch, 1999: p.18). 

Com tantas outras possibilidades que hoje dispomos, quer para nos informarmos, quer 

para nos entretermos, muitas delas que nos dão a capacidade de sermos nós mesmos a ver e 

ouvir aquilo que queremos, mesmo com tudo isso a rádio ocupa um papel muito importante na 

vida, não de todos, mas de muitos portugueses. 

Bob Schulberg publicitário citado por Neuberger (2012), atreveu-se um dia a dizer que 

se a rádio tivesse aparecido depois da televisão as pessoas atrever-se-iam a dizer “Que 

maravilhoso é o rádio: é como a televisão, só que não precisa sequer de olhar” (Neuberger, 

2012, p.13). 
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2.1.4 O papel da rádio 

 

A rádio tem um papel importante como meio de comunicação. Este meio exprime-se 

através do som e, facilmente, entra na casa das pessoas ou em qualquer outro lugar onde 

estejam, através de pequenos e portáteis aparelhos. É ele que, há muitos e muitos anos, não só 

leva as notícias ao ouvido das pessoas, como as situa na realidade social, e as entretém, ao 

mesmo tempo que distrai.  

Através do conceito de rede da rádio, a informação consegue chegar a todos os pontos e 

a todas as pessoas. “A rádio é um meio de comunicação assente no conceito de rede, 

constituído por canais emissores e retransmissores, permitindo que as suas mensagens 

cheguem a pontos geográficos muito distantes. Até agora a emissão tem sido maioritariamente 

feita em ondas hertzianas, de sinal aberto através de antenas colocadas nos emissores e nos 

recetores” (Santos, 2010, p.124). A rádio carateriza-se por chegar facilmente a todos os pontos 

do país e, agora, com a chegada da internet, do mundo. A sua possibilidade de multitarefa, que 

apenas precisa do ouvido para chegar às pessoas, faz com que todos a ouçam durante o seu 

dia: enquanto trabalham, cozinham ou conduzem. Como companhia, distração ou meio de 

informação, são várias as razões que levam a que a ouçam. 

Há muito tempo que se dita a sua morte, com a chegada da televisão, da internet e de 

todas as mudanças que o mundo tem sofrido, mas ela tem prevalecido. A rádio é barata porque 

não tem qualquer custo para quem a ouve, apenas o investimento de comprar um aparelho de 

casa, de carro, portátil ou, apenas, um telemóvel, onde já vem o rádio incorporado. “Hoje em 

dia, o rádio está presente não só em aparelhos convencionais, mas em telemóveis, MP3, MP4, 

tablets, etc., o que o torna, às vezes, mais presente e mais discreto ao mesmo tempo” 

(Neuberger, 2012, p.79). 

Apesar de todas as mudanças, concorrente e obstáculos e, como afirma Meditsch, a 

rádio tem sobrevivido: 

 

“Em parte, este preconceito parece ter prevalecido nas conceções sobre o potencial da rádio como 

meio de comunicação: concebido como veículo de comunicação ideal para alcançar os analfabetos, e tendo 

a sua morte repetidamente anunciada, ele, no entanto, sobrevive, e representa hoje um meio de informação 

preferencial para os setores mais letrados da população” (Meditsch, 1999, pp. 58-59). 
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A rádio é de todos e para todos porque necessitando apenas da audição ela consegue 

chegar a letrados e analfabetos da mesma maneira, às pessoas de todas as idades, existindo 

também rádios nacionais e locais para chegar a todos os lugares, e também para todos os 

gostos quanto à música. A universalidade é, assim, apontada por Freixo (2012) como uma das 

caraterísticas da rádio. “A rádio é o meio por excelência capaz de chegar a um maior número de 

pessoas, porque não necessita que os ouvintes tenham condições económicas que permitam a 

aquisição de um aparelho de televisão, que saibam ler para comprarem o jornal, ou que saibam 

trabalhar com um computador e navegar na internet para obter informação na rede” (Freixo, 

2012, p.2). 

Além de não necessitar que as pessoas saibam ler e escrever, ela tem também um 

discurso baseado numa linguagem simples, popular, muito próxima da oralidade, muitas vezes 

com sotaques e expressões características da região onde se encontra, com uma dicção clara e 

lenta, matizada, com uma expulsão regulada e vagarosa do ar pulmonar, tom na gama média e 

com a pronúncia até ao fim da última sílaba de cada palavra. Nas aulas de rádio, para que mais 

facilmente entendêssemos como se escreve para ela, costumava utilizar-se a expressão “uma 

ideia, uma frase”. Por isso mesmo, o profissional da voz tem de ter a respiração e emissão vocal 

adequadas, um timbre claro e sonoro, bem como uma boa e fácil articulação e a impecabilidade 

da pronúncia e da edição (Ribeiro, 1964). 

Não existem regras estéticas ou profissionais definidas para a rádio, no entanto, hoje 

possui-se microfones, amplificadores, máquinas de gravação, profissionais treinados, estúdios de 

gravação. Hoje em dia, os timbres das vozes e de instrumentos podem ser reproduzidos de 

forma quase perfeita, exigindo até, a internet, uma qualidade ainda maior pela sua “limpeza” na 

audição da voz. Ao ouvinte é, por vezes, difícil distinguir entre uma gravação e uma audição 

direta (Ribeiro, 1964:8). O próprio locutor interpreta quando lê um noticiário, pois tenta criar 

empatia com quem ouve, tenta dar a ilusão de conversa. Se eles se ficassem pela leitura, o 

ouvinte notaria que a pontuação gramatical não corresponde, quase sempre, ao modo natural de 

dizer a frase. “Do valor artístico e estético destas pausas e seu aproveitamento depende o êxito 

pela ordenação da frase, respiração oportuna, transições de tom e inflexões apropriadas” 

(Ribeiro, 1964. p.142). 

É interessante para o ouvinte que o locutor crie empatia com o mesmo, e que lhe conta 

as notícias, em vez de as ler: 
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“A própria leitura do noticiário é mais apropriada quando parece que o locutor, em vez de ler, nos 

comunica laconicamente factos que ele sabe e foi ali recordar sem o auxílio da redação. Dir-se-á que a rádio 

impõe uma luta contra o «preparado anteriormente», contra o texto, contra o redator. Ou que cada locutor, 

perante o microfone, tem o dever de fazer esquecer a presença do texto como o criador de arte, que faz 

desaparecer a presença da técnica; ou como o artista quando atinge o seu maior milagre: o de fazer 

esquecer o artífice…” (Ribeiro, 1964, pp.156-157). 

 

Os noticiários são também eles curtos e concisos, senão cansam e fazem as pessoas 

perderem a sua concentração. Além disso, repetem-se várias vezes os nomes dos intervenientes 

ou das instituições, para que a pessoa consiga acompanhar sempre a notícia.  

 

“A insistência em certas palavras ou ideias, não é, na Rádio, um erro, mas sim um processo de 

facilitar a compreensão. Para os intérpretes (e muitas vezes para os locutores, repórteres, etc.) as 

vacilações, as exclamações, as pausas, as repetições, constituem um processo cómodo e infalível de afirmar 

melhor um pensamento, dando-lhe clareza e personalidade” (Ribeiro, 1964, p.194).  

 

A experiência mostra que a audição se torna mais cansativa que a leitura, sendo que um 

noticiário não deve ultrapassar os 15 ou 20 minutos, optando muitas rádios apenas pelos 10 

minutos, sendo as notícias mais recentes as que passam sempre para o ar. 

Além disso, a rádio é também feita de música e de efeitos sonoros. “A acompanhar a 

palavra estão a música, os efeitos sonoros e o silêncio, que criam na rádio um contexto único e 

muito próprio, pois tudo é transmitido aos ouvintes através do som ou da ausência dele” (Freixo, 

2012, p.3). Essa inclusão de sons naturais ou fabricados permite aos auditores imaginar 

ambientes, ver cenários, localizar cenas, tal como o cinema que nos faz transportar para outros 

lugares. “Através da explicação de ruídos com valor emotivo chega a criar-se uma «mímica 

imaginativa engendrada pelo som», que leva o ouvinte a receber impressões fisiológicas pelo 

aumento da sua sensibilidade auditiva, ou, pelo menos, pela sua adesão involuntária e 

consequente reação imprevista” (Ribeiro, 1964, p.96). A rádio levou, em tempos, pela sua 

característica de entretenimento, a que as famílias se juntassem na sala de estar para a 

escutarem com atenção, como se de um serão familiar se tratasse. Em tempos, usavam-se 

bastante os rádio teatros, um género radiofónico que, por estes mesmos sons, iludia as pessoas, 

e fazia-as sonhar e imaginar. Sendo a rádio feita de sons, todos eles são importantes, todos eles 

têm o seu contributo. “Podemos dizer que a Rádio utiliza o meio sonoro, mas evoca o meio da 

visão” (Ribeiro, 1964, p.149). 
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Outras características da rádio são a sua instantaneidade, sendo até quem consegue dar 

a notícia em primeiro lugar pela frequência de noticiários ao longo do dia, espontaneidade e 

simultaneidade, bem como acumulação, como já falada atrás, em que os ouvintes realizam 

tarefas enquanto ouvem rádio. A possibilidade de realizar outras atividades em simultâneo com a 

escuta da rádio é a sua caraterística mais distintiva dos outros meios de comunicação, é ela que 

lhe permite muitas audiências ao longo do dia, sendo uma acompanhante do trabalho dos 

ouvintes. Partindo da instantaneidade da rádio, há até quem use a expressão «notícia 

acontecida, notícia transmitida», pois a rádio tem uma imbatível possibilidade de rapidez no 

fornecimento de notícias ao público. 

Percebemos, pelas suas caraterísticas, que a rádio tem um papel importante na vida das 

pessoas: acompanha muitas até ao trabalho, ou mesmo nele, informa-as, faz companhia no 

trânsito, distrai nos tempos mortos, faz companhia a quem está sozinho. Neuberger desenha a 

rádio como um meio que acompanha as pessoas para onde quer que elas vão, o que quer que 

elas estejam a fazer: 

 

“Na atualidade, o rádio continua a ser um dos veículos mais presentes na vida das pessoas, em 

qualquer parte do país. Se pensarmos em grandes centros urbanos, o rádio é um companheiro all time, pois 

acorda, acompanha durante o trajeto para a escola ou trabalho, mantém informado durante o dia, ou 

mesmo oferece música de fundo para ajudar a fazer o clima de escritórios, consultórios, salões de beleza, 

lojas de tatuagens e toda a infinidade de atividades desenvolvidas pelo homem urbano. Nas horas de lazer, 

vai ao estádio de futebol, cria o clima entre os namorados, anima as pessoas em um churrasco. Na área 

rural, o rádio acorda e acompanha os trabalhadores pelos campos, dá dicas de plantio, informa o clima e 

ainda oferece momentos de lazer” (Neuberger, 2012, p.77).  

 

A rádio é um meio que faz já tão parte da rotina que acabamos por nem notar a sua 

presença na nossa vida. No entanto, a verdade é que todos os dias ao entrarmos no carro 

carregamos no botão do mesmo e vamos a escutá-la, ou nos transportes públicos, é o som dela 

que nos acompanha durante toda a viagem. 

Os meios de comunicação também assumem funções quando o tema é a política. “A 

centralidade dos média na vida quotidiana pauta-se porventura pelo monopólio que detém na 

mediação da informação entre os partidos políticos e os cidadãos, o que demite certas entidades 

políticas de estabelecer programas de comunicação pública longe do aparato mediático. Moreno 

(2006) considera até que os média trabalham melhor a comunicação política do que os próprios 
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partidos” (Ribeiro, 2013: p.69). Ribeiro (1964) atribui à produção radiofónica dois importantes 

papéis: o de divulgar e ensinar. 

Ribeiro (2013) cita a jornalista Nuria Llop quando esta diz que “os cidadãos necessitam 

que haja uma pessoa que seja capaz de processar a informação por eles e destacar os pontos 

que interessam” (Ribeiro, 2013, p.451), referindo-se a este como o papel dos meios de 

comunicação. 

 

2.2  Rádios Nacionais vs Rádios Locais 

 

Ao longo da parte investigativa do presente relatório que foi já abordada, não existe uma 

diferenciação na abordagem dos temas quanto ao tipo de rádio. No entanto, é importante, neste 

trabalho, falarmos de forma aprofundada sobre as rádios locais, principalmente neste capítulo. 

No capítulo seguinte vamos também perceber qual o papel que os ouvintes de rádio lhe 

atribuem. Começo por apresentar uma definição dos dois tipos de rádio: rádios nacionais e 

rádios locais. 

Quando falamos em rádios nacionais, falamos de uma rádio que serve todo o país, neste 

caso Portugal, tendo conteúdos muito mais generalistas e notícias do interesse de toda a 

população. No entanto, a maior parte dos conteúdos dirige-se às duas grandes áreas 

metropolitanas de Portugal: Lisboa e Porto. 

Já as rádios locais atuam numa dada região geográfica, sendo constituídas por 

conteúdos do próprio local e do interesse da população do mesmo. Pode falar-se, talvez, numa 

maior abrangência de temas, pois há assuntos de que esta fala mais aprofundadamente, e que 

as rádios nacionais não, como as tradições e os festivais. 

Ao falarmos neste assunto, deparamo-nos com uma enorme falta de estudos e de 

bibliografia, sendo que a maior parte da existente restringe-se a falar da imprensa regional, 

deixando a rádio de parte. No entanto, se lermos os quadros teóricos que nos apresentam sobre 

as rádios locais podemos atribuir-lhes dois papéis diferentes: um como um meio de proximidade 

em que seguem o sentido de difusão de conteúdos, de informação e entretenimento. As rádios 

locais têm objetivos diferentes das nacionais, estando mais próximos das populações que, 

também, são mais pequenas, e sendo também lugar de debate das questões públicas não 

difundidas pelo Estado, representando grupos sociais que compõem uma comunidade. 
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Maia (2009) refere que quando se fala em jornalismo, as atenções se viram 

instantaneamente para os grandes meios de comunicação, deixando os locais de fora: 

 

“Haverá alguma razão em especial para que, de cada vez que se fale em jornalismo, as atenções 

se desviem automaticamente para os grandes meios de comunicação, os grandes grupos empresariais de 

jornais, rádios ou televisões? Talvez tudo não passe de um preconceito criado em torno do “bom” e do 

“mau” jornalismo, em que o “bom” é aquele que é muito lido e que tem maior tiragem e o “mau” aquele 

que se dirige a uma pequena franja da população. Talvez o jornal regional tenha vindo a ser vítima desta 

discriminação e, pelo mesmo motivo, um pouco desprezado pelos estudiosos portugueses” (Maia, 2009, 

p.11). 

 

Peruzzo citado por Andrade (2014) identifica três caraterísticas que separam a imprensa 

local da nacional, mas que podemos adaptar ao meio rádio na sua vertente jornalística: “a 

proximidade do lugar (em contraste com o distante); a familiaridade, associada à questão das 

identidades e das raízes históricas e culturais, e a diversidade plural, opondo-se ao global ou ao 

local apenas como abstração” (Andrade, 2014, p.38). 

As rádios locais nasceram das aclamadas rádios piratas, famosas na altura pela sua 

irreverência, andando sempre escondidas e fugidas a quem não as queria no país. Estas 

nasceram com poucos recursos, sem ambição comercial e fracas ao nível da programação. No 

entanto, elas transformaram-se naquilo que vemos hoje, servem agora comunidades, aproximam 

a população das suas cidades e, ouvem, desta forma, as notícias das mesmas.  

Foi no final dos anos 90 que se tentou regulamentar o setor da rádio, inclusive a nível 

local. A lei mudou impondo obrigatoriedades para as rádios, a nível do noticiário local e da 

programação própria.  

 

“O debate continuou no início do novo milénio, focando também as debilidades da radiodifusão 

local, nomeadamente as questões de mercado e a sua sustentabilidade financeira. Os primeiros anos do 

milénio ficaram marcados, segundo Santos (2008), pela falta de economia de escala nas rádios locais, 

mimetismo na programação e desequilíbrios regionais” (Silva, 2014, p.44). 

 

O fator proximidade é, para alguns, entendida como um ponto favorável às rádios locais, 

pois têm oportunidade de trabalhar com mais profundidade os assuntos, sendo inclusive mais 

fáceis as deslocações. As rádios nacionais têm os estúdios instalados nas grandes áreas 

urbanas portuguesas, Lisboa e Porto, o que as torna distantes dos lugares onde muitas vezes 
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acontecem as notícias. (Andrade, 2014). Falamos de proximidade não apenas a nível geográfico, 

mas também ideológico, político e cultural. 

Reis et al. (2014) são mais ousados na sua explicação comparando as rádios locais com 

os fenómenos das redes sociais, que hoje se vive. 

 

“Com um propósito que contrariava a ideia de disseminação de informação para um público 

excessivamente indiferenciado, as iniciativas locais de emissão radiofónica lançaram um movimento de 

promoção do conceito de comunidade equivalente ao que hoje se encontra no espírito das redes sociais. 

Continuando um processo de regionalização da comunicação iniciado pela imprensa local, que desde cedo 

procurou dar visibilidade à vida da pequena geografia das regiões, as rádios locais deram um impulso 

decisivo para a fragmentação das audiências e para a diferenciação da oferta de conteúdos.” (Reis et al., 

2014, p.79) 

 

Nos pontos a seguir, aprofundamos os diversos temas que constituem as rádios locais. 

 

2.2.1  Rádios Locais 

 

Em Portugal, as primeiras rádios piratas apareceram entre 1977 e 1988, existindo cerca 

de 800. Foram estas rádios piratas que deram lugar às rádios locais, pois pretendiam prestar à 

comunidade esse serviço de entretenimento e informação. “A história da radiodifusão de 

proximidade em Portugal conta-se como uma experiência que, emergindo da clandestinidade, se 

tem feito de linguagem simples e descomplexada, com propostas de programação 

especialmente vocacionadas para a promoção musical” (Oliveira, 2014, p.81). 

Para termos ideia de como as coisas funcionavam, voltemos a 1977 quando nasceu a 

primeira rádio pirata: a Rádio Juventude. Esta rádio emitia a partir de Odivelas apenas algumas 

horas ao fim-de-semana. Dois anos mais tarde ela ainda funcionava, dando lugar à Rádio 

Imprevisto que transmitia duas horas e, depois, estava um ou dois dias sem emitir para fugir à 

fiscalização. A sua programação era constituída por informação local, discos pedidos, 

telefonemas no ar e tudo era feito a partir da casa de José e Hermínia Farinha. O estúdio, esse 

era dentro de um antigo guarda-vestidos, sendo constituído por uma mesa de mistura, um gira-

discos e a régie. Quando a fiscalização os apanhou, passaram a emitir a partir do carro. Mas, 

esta rádio acabou por não ser legalizada (Reis et al., 2014). 
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A proximidade foi o fator fundamental da criação destas rádios mas, principalmente, a 

razão do seu sucesso. Bonixe (2012) afirma que o sucesso das rádios locais está ligado a uma 

vontade por parte das comunidades em pertencerem ao espaço público mediatizado, que até 

então lhes era inacessível. Portela (2006) apoia-se em Francisco Rui Cádima (2005) para 

afirmar que o papel desempenhado pelas rádios locais em Portugal foi fundamental. Estas 

criaram alternativas à imprensa local, até aí a única que passava as informações da vida social, 

e “abriu as amarras do “dialeto do eixo Terreiro do Paço – São Bento” (Portela, 2006, p.46). 

As rádios locais permitiram que os grupos com pouca visibilidade nos média passassem 

a ter o seu lugar de discussão dos assuntos, um local público a que todos podiam ter acesso, 

sendo tratados interesses, reivindicações, gostos, ou outros assuntos relevantes. “O que as 

rádios livres trouxeram foi a possibilidade de todos os grupos sociais poderem expressar-se 

através de um meio de comunicação social” (Bonixe, 2006, p.159). 

Bonixe (2012) considera que “as rádios locais em Portugal nascem num contexto pós-

revolucionário impulsionadas pela liberdade de expressão entretanto conquistada no país e 

tinham como objetivo a criação de um palco para o discurso alternativo e de caráter local. O 

sentimento das populações locais era o de que os seus assuntos raramente constituíam 

prioridade para as emissoras nacionais” (Bonixe, 2012, p.315). Nos anos 90, as rádios 

licenciadas eram escassas a nível de recursos, o que fez com que muitas delas optassem por 

emitir em cadeia a programação de outras estações, mesmo quando não tinha nada a ver com 

essas rádios (Silva, 2014). 

Ao falarmos de rádios locais falamos no fator proximidade. Este, mais do que um valor 

notícia é a razão que leva muitos a optarem pela audição destas, ao invés das nacionais. O 

propósito da audição delas é o interesse no conteúdo que as mesmas passam. Peruzzo (2005) 

afirma que há interesse por parte das pessoas em ver a sua localidade retratada nos órgãos de 

informação (Andrade, 2014). 

Costa (2014) define proximidade “como uma relação entre as comunidades locais e os 

meios de comunicação locais. Na rádio local, esta é uma relação que se estabelece pela 

identificação dos públicos com conteúdos que lhe são próximos, nomeadamente, através da 

difusão de cultura, tradição, informação e acontecimentos de proximidade” (p.37). 

Garcia afirma que “não há dúvida que a proximidade é um fator chave para que muitos 

meios de comunicação exerçam um papel de conexão entre as pessoas e a sociedade em que 

vivem” (Andrade, 2014, p.28). Assim, podemos afirmar que as rádios locais são especializadas 
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geograficamente. Apesar de as rádios nacionais divulgarem conteúdos do interesse da 

população, as locais divulgam, além destes, os que afetam populações locais em particular. 

Além disso, corrige algumas falhas deixadas por esses meios como, por exemplo, ao nível do 

futebol, como veremos mais adiante. 

Maia (2009), na sua tese intitulada de “Jornalismo Regional na Era da Globalização”, 

fala-nos desta proximidade, dizendo que “os conteúdos que nos são mais próximos são também 

mais bem compreendidos” (p.10). Bonixe (2006) fala da valorização daquilo que é local, das 

tradições e da cultura. “Às rádios locais estão atribuídas, pela sua própria definição, 

competências ao nível do discurso jornalístico decorrentes da valorização do localismo como 

forma de incremento das identidades específicas da comunidade” (Bonixe, 2006, p.163). 

É certo que existia a necessidade deste tipo de rádios entre a população, para 

disponibilizarem aos ouvintes as notícias sobre os locais de cobertura que as emissoras 

nacionais dificilmente veiculam. Os impulsionadores das rádios locais portuguesas afirmaram ser 

necessário levar para o espaço público aqueles protagonistas que não eram relevantes para os 

noticiários das estações nacionais (Bonixe, 2012, p.32). 

As rádios e o jornalismo local desenvolvem conteúdos ausentes do espaço público dos 

grandes media. É colocado o ouvinte local no centro dos objetivos, sendo para eles pensada toda 

a programação. Também é dada mais importância ao jornalismo do cidadão, havendo uma 

procura maior pela participação das pessoas. Assim, o jornalismo local é também visto como 

“um instrumento capaz de aproximar uma comunidade e torná-la mais participativa na 

construção da sua realidade, especialmente, nas localidades mais afastadas dos grandes 

centros urbanos portugueses” (Andrade, 2014:23). As rádios locais são um lugar de partilha de 

informações e de dinâmica de animação. 

Louis Guéry acrescenta-lhes outra função, a de “base de dados”, ou seja, este recontar 

daquilo que acontece num dado local faz com que haja história, alguém a contá-la, a fazer com 

que ela não morra. Segundo ele, “ficam dados disponíveis de uma região”, para eles poderem 

depois “desempenhar um papel de elo comunitário entre os seus leitores” (Andrade, 2014). 

Um exemplo melhor que a rádio, desta situação, é a imprensa. Na redação do Grupo 

Santiago pode ver-se isso mesmo: grandes cadernos com os jornais antigos do Comércio de 

Guimarães ocupam a arrecadação e, todas as semanas, compete a tarefa a um colaborador de 

ir buscar histórias antigas àqueles cadernos para o jornal desta semana, para que se possa ir 

recordando a história. 
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“Relatar as histórias de uma comunidade é uma forma de assegurar que o presente, enquanto 

passado, fica na memória de quem fez ou viu acontecer a ação. A presença de um jornal local que registe e 

dê significado aos acontecimentos regionais é de extrema relevância, porque esse veículo de informação 

acaba por se tornar numa forma de manter intata a tradição e os hábitos que definem uma cultura” 

(Andrade, 2014, p.26). 

 

Estes projetos locais sempre tiveram um papel significativo na população, quer a nível 

informativo como económico. Foi graças à publicidade feita no mesmo que se deu a conhecer o 

comércio e as empresas de pequena e média dimensão, bem como os grupos culturais, 

associações locais e coletividades desportivas. Hoje, continua a ser esse o papel da rádio, sendo 

essa mesma publicidade a fonte de rendimento das rádios. As pessoas continuam a ouvir rádio 

para saber os assuntos da sua terra, e gostam da informação e programação que nunca 

passaria numa rádio nacional. 

A publicidade que dá lucro às rádios e as ajuda a sobreviver também serve para 

informar o público acerca do que existe na sua cidade, ao mesmo tempo que angaria clientes 

para os estabelecimentos. Seria impensável certos estabelecimentos fazerem publicidade em 

rádios nacionais pois são como que “restritos” a uma pequena população, a que vive ou passa 

férias naquele determinado local. E, nós, nas rádios nacionais, sabemos que aquilo que vamos 

ouvir ou ver referenciado é generalizado, ou tem a ver com as grandes metrópoles. No entanto, 

continuam as limitações financeiras nas rádios locais, como veremos adiante. 

Reis et al. (2014) valorizam o trabalho que tem sido feito pelas emissoras locais e 

regionais, principalmente quanto à valorização das caraterísticas intrínsecas a cada cidade. 

 

“As emissoras locais e regionais destacaram-se nos últimos 25 anos por um trabalho que, apesar 

de relativamente discreto, motivou as pequenas localidades a olharem para si próprias. No seu conjunto são 

ainda um espaço de expressão sonora multifacetado onde se reconhecem linguagens e sotaques próprios, a 

informação local, a música popular e regional, as vozes conhecidas de quem ali vive ou emigrou e que 

encontra na rádio um lugar de (re)encontros e afetos. A rádio local assume aqui uma das suas funções 

primordiais, a função social, a de ser o elo aglutinador de uma comunidade que usa a rádio como meio para 

comunicar entre si – não raras vezes a única oportunidade no seu dia para falar com outra voz e ser 

escutado” (Reis et al., 2014, p.82). 
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De acordo com a ANACOM – Autoridade Nacional das Comunicações, em Portugal estão 

licenciadas 347 operadores de radiodifusão sonora local FM, em que 311 são no Continente e 

36 nas ilhas. 

 

2.2.2 O papel das rádios locais 

 

As rádios locais nasceram pela necessidade de aproximação dos meios comunicacionais 

à população e, é essa mesma razão, que dita a continuação das mesmas e, para muitas, o 

sucesso. As pessoas gostam de estar próximas daquilo que é da sua terra, quase como quando 

vamos a um país estrangeiro e encontramos alguém que fala a nossa língua, sentindo de 

imediato aquele conforto. “A proximidade, neste contexto, reveste-se, novamente, de conceito-

chave. Porque, a nosso ver, é nela que reside o segredo do encarar do jornalismo regional 

enquanto jornalismo cívico, enquanto forma próxima de chegar ao cidadão, tornando-o parte 

integrante do processo de produção de notícias” (Maia, 2009, p.38). 

Maia (2009) parafraseia Assis e Rangel para afirmar a sua própria opinião, a de que o 

jornalismo regional transcende os alcances do próprio jornalismo e passa para a esfera do 

pessoal e do comunitário, criando vínculos com as pessoas e fortificando a identidade do lugar. 

As pessoas sentem-se, assim, parte de, inseridos naquele grupo, tendo ainda a possibilidade de 

serem membros participantes. Aqui, começamos a encontrar o papel das rádios locais na vida 

das pessoas. 

À rádio já foi ditada vezes sem conta a sua morte. Mas, afinal, que meio existe para 

fazer o papel dela? É certo que a internet conjuga todos os meios de comunicação num só, que 

basta ter acesso à mesma para encontrar tudo o que procura. No entanto, há a necessidade de 

saber ter acesso a ela, de saber procurar conteúdos, de saber ler e escrever. Já na rádio, não 

precisa de saber nada, de ler ou de escrever, basta prestar atenção aquilo que é dito e todas as 

informações entram pela casa através do som. Além disso, o custo de ouvir rádio não tem 

comparação ao de ter acesso à internet. Meditsch (1999) chama à rádio “um sistema de 

comunicação aberta”, em que a pessoa apenas precisa de ter um recetor, geograficamente estar 

ao alcance daquela emissão, e gratuitamente recebe os conteúdos. 

É certo também que a televisão nos trouxe a magia da era da imagem, e que mais 

facilmente se alcança os cenários onde tudo acontece. No entanto, se conduz até ao trabalho 

não lhe é fácil ou permitido prestar-lhe atenção, se está a trabalhar ou a cozinhar, também não 
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consegue olhar para ela para ver o que se passa. A rádio sim, está preparada para levar o som a 

todos a que a possam e queiram ouvir, descreve e explica com exatidão sem ter de olhar. A 

imprensa é igual, necessita que lhe prestem atenção e que saibam ler. 

“A psicologia destaca o fato da audição ser a primeira forma de contato do ser humano 

com o mundo exterior, ainda no útero da mãe: “Mesmo no útero, a criança é sensível a 

movimentos, ruídos, sons, ritmos, etc., de uma maneira total, global e difusa” (Meditsch, 1999, 

p.254). 

Para afirmar o valor das rádios locais na vida das pessoas, num momento em que 

existem tantas rádios nacionais, Maia (2009) cita Camponez (2002) que afirma “… ao mesmo 

tempo que vemos abrir, frente à nossa porta, mais uma loja da cadeia McDonald’s, 

redescobrimos os valores da cozinha tradicional” (p.22). Maia (2009) completa a afirmação 

lembrando um ditado popular que defende que só se dá valor ao que é nosso quando se está 

distante. 

Camponez (2002) vem confirmar esta tendência na procura das rádios locais 

considerando que o fenómeno da globalização, que se deu nas últimas décadas, faz com que as 

pessoas sintam falta do local e do que está mais próximo de si, e o procurem. Andrade (2014) 

chega mesmo a falar num regresso ao passado por parte das pessoas, mas fica-lhe na dúvida se 

esta tendência não passa de uma moda. 

O fenómeno impulsionador do jornalismo local deu-se, segundo Beatriz Dornelles 

(2008), entre os finais do século XIX e a primeira metade do século XX, relacionado com o 

fenómeno da industrialização ocorrido nessa época (Andrade, 2014). Apesar de nos referirmos a 

um outro meio de comunicação, os jornais nacionais são um bom exemplo desta importância 

dada ao que está próximo, pois apesar de serem de índole nacional, hoje incluem também 

notícias regionais. Além disso, como é o caso do jornal Público, têm duas versões: a do Porto e a 

de Lisboa. Isto leva-nos a pensar que, de facto, as pessoas procuram saber sobre o que lhes é 

próximo e, por isso, eles tiveram esta necessidade de fazer dois jornais, tal como se fossem 

duas partes diferentes do mesmo país. Cristina Moreira (2009) afirma não ter dúvidas de que os 

conteúdos que nos são mais próximos são também mais bem compreendidos (Andrade, 2014). 

Mas, afinal, o que é a comunicação local? Günter Kieslich, citado por Maia (2009), 

entende a comunicação local como tudo o que “diz respeito à maioria das pessoas e membros 

integrados nesse sistema local” (p.27)”. Para Jules Gritti citado por Maia (2009), o local é “a 

informação que cobre a vida de um bairro urbano ou de uma associação bem determinada, e 
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aquela que cobre as cidades de menor dimensão, cantões, comunas e aldeias do interior do 

país, em suma, tudo o que está claramente localizado do ponto de vista geográfico ou 

sociológico” (p.12). Juan Maciá Mercadé, ainda citado por Maia (2009), traz para o debate da 

importância do fator geográfico na informação local as questões relacionadas com a sede 

territorial da publicação, o seu âmbito de difusão e cobertura, a vocação e intencionalidade da 

publicação, o tratamento dado aos conteúdos, a perceção do jornal sobre o leitor e a relação 

com as fontes de informação institucionais” (p.12). 

Rodrigues (2014) afirma que, na década de 1940, Paul Lazarsfeld conclui que para o 

público a rádio era apenas uma distração, companhia e o meio pelo qual se mantinham 

informados. Seis décadas depois, e analisadas as audiências, é possível afirmar que a rádio 

continua a ser, para muitos, a melhor companhia ao volante, no trabalho e enquanto realizam 

trabalhos domésticos. E que, continuam a usar a caraterística de acumulação deste meio, 

completando a sua informação com a leitura do jornal e a visualização de televisão. 

Além disso, elas servem também os estabelecimentos próximos, dando a oportunidade 

de estes se darem a conhecer, na rádio, através da publicidade. “O mercado é isso mesmo: eu 

tenho uma loja ou uma pastelaria, não consigo fazer publicidade na RTP1, mas consigo fazer na 

Rádio Santiago, e o meu público não está em Lisboa, nem em Aveiro ou Viana do Castelo, está 

em Guimarães. Eu vou partilhar a informação para os meus potenciais clientes, e esse é o papel 

da rádio local1” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). Apesar de continuar a ser 

publicidade, e de não ser aquilo que mais gostamos de escutar, é muitas vezes a única forma 

que temos de tomar conhecimento do que existe por perto, e de os estabelecimentos 

angariarem novos clientes. 

Não podemos dizer que a rádio “é apenas”, como afirmava Paul Lazarsfeld, porque isso 

é aquilo que muitos apenas procuram: distração, companhia e informação. Esse é o papel das 

rádios locais, servirem as suas comunidades naquilo que são as suas necessidades e vontade, e 

partilharem as informações, quer dos acontecimentos passados, como dos eventos futuros. São 

notícias que afetam direta e proximamente as pessoas que lhes interessam, e que estes meios 

procuram transmitir. 

Segundo Maia (2009) os meios de comunicação locais também ajudam a uma 

unificação da comunidade, ao sentimento de partilha e de pertença. 

                                                           
1 Estas citações foram retiradas de uma entrevista realizada a Américo Simões, administrador e locutor no Grupo Santiago. A entrevista foi 
realizada em julho de 2015, pela autora do presente relatório, e as perguntas inseriram-se na temática das rádios locais. A entrevista pode ser 
consultada na íntegra nos anexos. 
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“É esta união intensificada pela informação regional que, segundo Assis e Rangel, contribui para a 

afirmação da identidade cultural de um grupo que partilha uma mesma cultura. Ao mesmo tempo que se 

sentem integrados num único sistema de informação e a recebem, pensam e opinam, esses membros 

podem tornar-se, simultaneamente, fontes para o aprofundamento dessa informação.” (Maia, 2009: p.33) 

 

Em Portugal, as rádios locais fazem companhia a muitas pessoas, muitos idosos, outros 

que trabalham de forma quase individual, acompanham outros tantos ao seu trabalho, ou 

ocupam o silêncio das horas de almoço rápidas. 

 

2.2.3 Programação 

 

As rádios quer nacionais como locais têm uma programação diversa ao longo de todo o 

dia, sendo praticamente igual durante os dias úteis (de segunda a sexta-feira), e sofrendo 

algumas alterações ao fim de semana. Noticiários, relatos de futebol, fóruns, discos pedidos, top 

mais de músicas, passatempos, programas humorísticos, receitas, programas de saúde, boletins 

de trânsito, são alguns dos programas que ocupam as grelhas de radiodifusão. 

Ao longo do dia, essa programação é diferente de hora para hora e adequada às 

pessoas e às suas rotinas.  

 

“As pessoas que escutam rádio às 7 da amanhã, ou às 9, ou às 10, não têm as mesmas 

profissões, nem possivelmente os mesmos gostos – a hora de almoço, do meio-dia às 13:30, a do jantar, 

das 19,30 às 21, são as de maior público – depois das 22 horas, as crianças estão deitadas, sendo possível 

a transmissão dos textos interditos para os menores de 16 anos, etc.” (Ribeiro, 1964, p.22).  

 

Assim, ao longo do dia são transmitidos diversos programas de música, alguns de discos 

pedidos em horários estratégicos e, um dos mais importantes, os noticiários, que muitas rádios 

optam por passar de hora em hora, e um mais longo à hora de almoço em que as pessoas 

regressam a casa para fazer as suas refeições. 

Os noticiários, quase sempre de hora em hora, são o conteúdo considerado mais 

importante da rádio. Isto acontece porque a rádio continua a ser o meio mais rápido a dar as 

notícias, pela particularidade de, durante o dia, atualizar diversas vezes as mesmas. Enquanto 

na televisão (falando no caso das televisões generalistas) temos apenas três momentos de 

notícias, tendo de esperar até às horas programadas para as ouvir, salvas raras exceções em 



 

- 44 - 
 

que interrompem a emissão normal. Além disso, como a rádio apenas necessita de voz para dar 

consistência às notícias, isso torna fácil para elas a produção de conteúdos, comparando, por 

exemplo, com a televisão. Apesar da internet já estar a tentar ganhar-lhe no tempo de colocação 

das notícias, a rádio tradicional continua a ser o meio preferido pelas pessoas para se 

informarem. 

Depois da importância do noticiário na pirâmide de programação das rádios, aparecem 

os programas que mais tempo ocupam na grelha, a música. “Uma crítica constante é a de que 

muitas emissoras, em especial as de proximidade, passam música em excesso, encobrindo 

deficiências em noticiários e programas de análise e comentário (Costa, 2004) e não cumprindo 

as quotas de música em português” (Santos, 2010: p.135). Adorno partilha a mesma opinião de 

Costa, dizendo que a música ganhou o estatuto de ornamento da vida cotidiana, denunciando o 

que ele chama de “felicidade fraudulenta da arte afirmativa” (Mattelart, 2001). 

“Escolha é sua”, “T3”, “Hora de Ponta”, “Feitiço da Lua”, “Português Suave” e “Top’s 

há muitos” são alguns dos nomes dos programas de música que ocupam a grelha de 

programação da Rádio Santiago. A verdade, é que a música é o grande pano de fundo de todas 

as rádios, através dela apela-se à participação das pessoas, fazem-se pausas para apresentar os 

noticiários, passa-se a publicidade e apresentam-se os programas especiais com ligações em 

direto. “Com grelhas de programação irregulares, mas também irreverentes, as pequenas 

emissoras locais e regionais deram ao ouvido não apenas a notícia do fim da rua mas também a 

música mais popular” (Reis et al., 2014, p.80). 

Antigamente, era bem mais difícil passar música porque havia a necessidade de ter 

bandas em estúdio, sendo considerados programas caros. Hoje em dia, os programas de 

música são os mais baratos e práticos, pois existe a possibilidade de veicular música gravada, 

através do acesso a um acervo inesgotável produzido pela indústria fonográfica. A indústria de 

discos cede os direitos de transmissão às emissoras a baixos custos, em troca muitas vezes de 

divulgação dos seus produtos (Meditsch, 1999). Simões (2015), em entrevista, explica 

exatamente esta mudança: 

 

“Um programa de discos pedidos é barato, por que quem seleciona a música é o ouvinte. 

Antigamente, tinha que se ter duas pessoas no programa, porque tinha que se ir buscar a música. Hoje em 

dia, basta ir ao computador, a pessoa escreve e se não tivermos a música dizemos que a música não está 

no sistema. O que é raro, porque cada vez mais a nossa base de dados musical vai crescendo” (entrevista a 

Américo Simões, julho de 2015) 
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Mas nem só de música vive a rádio. Portela (2006) fala na importância que deve ser 

dada à palavra em rádio, não deixando esta em “piloto automático” mas dando-lhe vida através 

da voz. “Mas a palavra em rádio é também notícia, e esse seu valor, segundo Rosental Alves, 

deve ser reforçado através de uma programação que contrarie o caminho mais fácil, que é o de 

deixar a música ocupar um lugar proeminente no éter, fazendo do lazer a sua única função” 

(Portela, 2006, p.28). 

Há ainda quem, perante a importância ganha pela música e os sentidos por ela 

desperta, dite o fim aos locutores presentes no estúdio de rádio. Isto acontece porque a 

tendência da programação das estações generalistas é de haver muita música e pouca 

intervenção dos locutores, sendo estes em grande parte substituídos por máquinas automáticas 

de geração de playlists (Portela, 2006, p.28). 

É de realçar também o estatuto dos programas de discos pedidos. A sua criação 

remonta há muitos anos atrás, mas ele continua a existir e a ocupar várias horas da 

programação das rádios, principalmente as locais. Eles são, também, considerados a melhor 

forma de participação das pessoas. A pessoa que está a ouvir liga para pedir uma música, mas 

muitas vezes com intenção de falar com alguém para quebrar a solidão. Simões (2015) como 

locutor de rádio conta em entrevista o quão importante se tornou o programa de discos pedidos 

para quem ouve rádios locais. 

 

“É um carimbo das rádios ter o chamado “programa de discos pedidos”, que começou à já muitos 

anos. A Rádio Renascença começou por ter o “quando o telefone toca”. Eu lembro-me de ser miúdo, ainda 

nem imaginava que ia andar nestas andanças de rádio, e de ouvir as pessoas a participarem. Isso tornou-se 

quase que o programa obrigatório no início das rádios. Os ouvintes agora exigem que as rádios da sua terra 

tenham esse programa, pois é a forma de as pessoas quase que diariamente dizerem “eu estou aqui”, e 

uma “musiquinha” para ti, ti e ti. Isso faz parte da cultura da rádio local. Há pessoas que não gostam, mas 

há outras que gostam e vão-se rindo com aquilo” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

 

Este é o cenário rotineiro da grelha de programação das rádios. Mas, aquilo que muitas 

vezes faz disparar as audiências é o futebol. O fenómeno do futebol vai ser estudado em maior 

profundidade à frente. Nos dias de jogos, estes são relatados em direto nas rádios. É o mesmo 

futebol que junta centenas de pessoas no mesmo estádio, que junta centenas de pessoas junto 
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a um aparelho a ouvir com atenção todos os passos que a bola dá. Na Rádio Santiago este 

relato acontece uma vez por semana, e é muito notável o disparar das audiências. 

Para último plano, ficam as grandes entrevistas, o espaço saúde, as receitas e o 

desporto em revista. Estes ocupam pequenos tempos da programação, quase fugidios. Reis et 

al. (2014) afirma que esta programação das rádios locais não difere tanto assim da das rádios 

nacionais. 

 

“Em linhas gerais, o esquema de programação das rádios de âmbito local segue mais ou menos o 

esquema de programação das rádios nacionais. Com variações próprias do estilo, das condições e dos 

objetivos específicos de cada emissora, de um modo geral a oferta de conteúdos passa pela transmissão de 

informação, pela emissão de programas desportivos (normalmente sobre o desporto local) e pela difusão de 

música, podendo haver programas de entrevista, de debate, de antena aberta à participação dos ouvintes e 

também emissões em direto de acontecimentos normalmente de natureza cultural ou desportiva” (Reis et 

al., 2014, p.86). 

 

Simões (2015) como administrador da Rádio Santiago fala dos objetivos da 

programação dessa rádio. “Uma rádio local e generalista, como é o caso da Rádio Santiago, 

prima pela informação, mas também tenta dar algum entretenimento. Mesmo não podendo 

competir com os grandes canais e os grandes grupos, conseguimos dar algum entretenimento a 

nível local, sempre apoiados na informação” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

Como vemos, as rádios locais não têm uma programação muito diferente das rádios nacionais, 

no entanto, as primeiras destacam-se por darem informação considerada secundária pelas 

rádios nacionais, e que para eles é dispensável. Além disso, a música nas rádios locais tem 

tendência a ser mais popular, havendo até lugar à música intitulada de “pimba”, enquanto as 

rádios nacionais optam principalmente pelos cantores estrangeiros. 

É de notar também o papel do repórter nesta grelha de programação no que diz respeito 

às rádios locais. O próprio repórter que faz a apuração, o texto e a edição da sua matéria, é o 

mesmo que vai ao estúdio fazer a apresentação dos temas do noticiário e o próprio noticiário. Na 

Rádio Santiago isto era bem visível, sendo distribuída esta tarefa pelos vários repórteres 

existentes na redação. Na hora do noticiário, o repórter corria até ao estúdio e lançava as 

notícias, e quando era a altura da apresentação dos temas do próximo noticiário, o locutor em 

estúdio ligava para a redação e o jornalista, por telefone, dizia os títulos. “A figura do locutor-

noticiarista, de voz grossa, desapareceu em Portugal, já que os próprios jornalistas apresentam 
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as suas matérias” (Meditsch, 1999, p.126). Isto é, principalmente, visível nas rádios locais 

devido aos parcos recursos existentes. 

Um estudo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2009) afirma que existe 

uma grande componente noticiosa, sendo que 80% das rádios referem emitir mais de cinco 

noticiários diários nas suas estações, e calcula-se que o conjunto dos mesmos ocupe cerca de 

uma hora diária. Além disso, nas rádios locais os jornalistas estão presentes na redação durante 

todo o dia, ao contrário das rádios nacionais, em que estes fazem turnos. Nalguns casos, 

chegam a não existir noticiários aos fins de semana (Reis et al., 2014). Na Rádio Santiago, o que 

acontecia era existirem poucos jornalistas a nível desportivo para aquilo que era necessário 

cobrir. Para agravar a situação, ao fim de semana eram vários os jogos que aconteciam a que 

era necessário assistir. Para contornar esta situação, existiam vários colaboradores da rádio só 

para essas ocasiões, eram colaboradores que exerciam funções esporadicamente. No entanto, 

para todos os jogos existia apenas um fotógrafo, este tinha de percorrer os diversos jogos que 

estavam a acontecer, muitas vezes numa corrida contra o tempo. Ao fim de semana, continua a 

haver noticiários, mas apenas uma pessoa está na redação para o apresentar e fazer as notícias 

de última hora, as restantes já estão previamente escritas, sendo rotativo o jornalista a quem 

competia esta tarefa. 

 

2.2.4 As fontes nas rádios locais 

 

Ao falar no jornalismo local, Andrade (2014) aborda o assunto fontes de informação. 

Para este autor, no jornalismo local as fontes ganham um papel de exclusividade não 

conseguindo ser trocados por nenhuma outra, ao contrário do jornalismo nacional em que as 

fontes são classificadas de “especialistas” e podem facilmente ser trocadas por “outro 

especialista ou alguém apto a falar”.  

Falamos, em particular, da parte jornalística das rádios, e não no entretenimento. “O 

jornalismo regional é de grande importância, pois cria vínculos com as pessoas e fortifica a 

identidade do lugar. Além de ser um importante meio de informação para as pessoas do local, 

pois estas preferem ver notícias da sua cidade ou região a ver notícias que não lhe causam 

muito impacto” (Maia, 2009: p.11). Camponez (2002) fala acerca da particularidade do 

jornalista local viver entre os leitores, referindo que estes ao contar a vida devem mostrar 

interesse pelas pessoas, e respeitar o que fazem e dizem. 
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Existem caraterísticas nestes meios bem diferentes dos meios nacionais. Por exemplo, a 

proximidade que tanto interesse desperta nas pessoas é digno de ser bem analisada, pois torna-

se um impeditivo nalgumas situações. Analisemos o caso da Rádio Santiago, onde ocorreu o 

estágio curricular. Sendo este um meio pequeno, apesar da sua estratégia de conjugar vários 

meios comunicacionais nas mesmas instalações, tornam-se mais difíceis as formas de 

financiamento da mesma, estando estes muito dependentes das receitas publicitárias e dos 

partidos políticos locais. Assim, atuando num local tão pequeno quanto Guimarães, é preciso um 

certo cuidado quanto aos conteúdos a ser transmitidos, para que nenhuma das “empresas 

clientes” de publicidade se sinta ferida, da mesma forma que existem obrigações para com a 

câmara no que diz respeito à obrigação de cobertura de certos acontecimentos. Aqui, fala-se 

especificamente na cobertura das reuniões de câmara, que aconteciam às quintas-feiras, de 15 

em 15 dias. A isenção e a imparcialidade, caraterísticas do jornalismo, podem aqui ser 

colocadas em dúvida. 

Maia (2009) considera que, no jornalismo regional, existe uma grande proximidade às 

fontes de informação e uma dependência face às fontes oficiais. Para dar consistência à sua 

ideia recorre a Guery que afirma que a situação de proximidade leva a que o jornalista se torne 

“prisioneiro das suas fontes”, embora seja pouco percetível a quem ouve. Tal como diz Joana 

Almeida: “num território onde todos se conhecem, é complicado fazer face a algo que está 

interiorizado ou mesmo naturalizado” (Maia, 2009, p.3). 

Pinto e Fernandes2 (2015) em entrevista contrariam esta opinião afirmando, até, ver 

vantagens nesta relação mais próxima. “É inegável a relação de proximidade com as fontes de 

informação. Mas, mais importante é que, o conhecimento da realidade da comunidade, em 

alguns assuntos, ajuda a informar com mais precisão que muitos meios de informação de 

âmbito nacional. Não é despeito pelo trabalho dos outros colegas, apenas a constatação de uma 

realidade que a proximidade ajuda a valorizar” (entrevista a Elisabete Pinto e Joaquim 

Fernandes, julho de 2015). 

No caso desta rádio, não considero que exista uma dependência em relação às fontes 

oficiais, apenas alguma confiança depositada nos press releases enquanto documentos emitidos 

pelas assessorias de comunicação. Peruzo citado por Maia (2009) aponta como motivos para 

esta situação: a falta de tempo, falta de meios disponíveis e a dependência financeira. Além 

                                                           
2 Estas citações foram retiradas de uma entrevista realizada a Elisabete Pinto e Joaquim Fernandes, jornalistas no Grupo Santiago. A entrevista foi 
realizada em julho de 2015, pela autora do presente relatório, e as perguntas inseriram-se na temática das rádios locais. A entrevista pode ser 
consultada na íntegra nos anexos. 
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disso, é provável que exista sempre um cuidado extra quando se dá uma notícia sobre uma 

empresa cliente, usando menos “palavras negativas”. 

Antigamente, também todo o jornalismo se caraterizava por ser “o país sentado” 

relativamente à cobertura dos atos políticos. Ou seja, os jornalistas sentavam-se na plateia a 

ouvir quem falava, e resumiam aquilo que eles diziam para transmitir aos ouvintes. O também 

conhecido “pé de microfone” (Martins, 2001: p.43). No entanto, hoje a relação dos meios de 

comunicação com os políticos é diferente, são os primeiros que muitas vezes ditam o que é 

notícia. Assim, eventos organizados para determinado assunto, dão lugar a notícias distantes do 

assunto, porque os jornalistas aproveitam para fazer outras questões. A nível local há uma 

relação próxima com os meios políticos, devido à proximidade e porque precisam, muitas vezes, 

dos mesmos como fontes. Assim, ambos fazem de fontes de informação, quer os políticos que 

fazem chegar a informação, quer os jornalistas que os questionam sobre diversos assuntos. São 

visíveis algumas situações em que as “notícias não surgem de iniciativas dos jornalistas, mas 

dos atores sociais que promovem os acontecimentos que os jornalistas não podem deixar de 

noticiar” (Meditsch, 1999, p.97). 

Para garantir muito do sucesso das rotinas exigidas pela rádio os jornalistas aceitam que 

haja quem lhes garanta informações disponíveis para emitir em tempo útil. “As fontes 

governamentais, profissionais e conhecedoras do sistema e organização jornalística 

disponibilizam essas informações com frequência, alimentando desta forma as rotinas dos 

jornalistas e daí resultando uma prevalência de fontes governamentais e institucionais nas 

notícias” (Reis et al., 2014, p.64). Isto é favorável para os media que não precisam de ir à 

procura de notícias, e também para as agências do Governo e os políticos que fazem chegar aos 

média aquilo que lhes é mais conveniente. 

Bonixe (2012) afirma que “os profissionais da informação tenderão a preferir fontes 

acessíveis suscetíveis de garantir um constante fluxo informativo capaz de alimentar o dispositivo 

da organização jornalística, criando aquilo a que Gaye Tuchman (cit. em Traquina, 2001, p.75) 

chamou de rotina do esperado” (p.63). É esta parte, a da informação, que tem de desempenhar 

o principal papel no contexto das rádios locais. Costa (2014) cita Umberco Eco para lembrar que 

as rádios independentes mudaram a noção de informação, na medida em que contribuíram para 

o debate público de questões sociais, antes pouco referenciadas nos média. As rádios locais 

facilitaram a chegada do público a estes meios, permitindo a denúncia de situações por parte da 

comunidade. 
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Mas é certo que algumas fontes se tornaram rotineiras, quase que familiares dos meios 

de comunicação como, por exemplo, no caso da política, pois são eles as únicas fontes que 

podem falar daquele assunto. Nas rádios locais é ainda mais visível porque as fontes são mais 

escassas. “Decisões dos governos, posições tomadas pelos maiores partidos, anúncios feitos por 

entidades com poder e influência sobre o público não podem ser ignorados” (Santos, 2010, 

pp.97-98). 

Outra coisa interessante do jornalismo, mas que se aplica a todos os meios de 

comunicação, são as chamadas “rondas”. Em horas estratégicas do dia, mais ou menos duas 

ou três vezes em cada dia, o jornalista responsável liga para uma lista previamente elaborada 

(bombeiros, GNR, …) para questionar se algo aconteceu durante aquele tempo que possa ser 

alvo de notícia. Santos (2010) explica como surgiu esta rotina, em tempos em que em vez de se 

fazer uma chamada, deslocavam-se aos locais. 

 

“Foi, porém, Eduardo Fernandes, o “Esculápio”, quem trouxe uma nova auréola às reportagens. 

Antes de ingressar n’O Século, resolveu desafiar a maneira como este recolhia a informação junto das 

esquadras de Lisboa. Estava ao serviço do jornal Vanguarda: “[O] Século, para apanhar a notícia das últimas 

ocorrências, alugava três trens de praças, nos quais três reportes, expressamente contratados  para tal fim, 

percorriam as esquadras de Lisboa e recolhiam à 1da madrugada aquelas ocorrências, deixando o Diário de 

Notícias, seu rival de sempre, e os outros jornais à míngua de informações” (Fernandes, 1940, p.84). O 

“Esculápio” engendrou uma estratégia, combinando com repórteres de outros jornais uma divisão de 

tarefas, de modo a cobrir todas as esquadras e partilhar a informação, o que tornou mais económica a sua 

recolha de informação que a de O Século” (Santos, 2010, p.17). 

 

Uma rotina que começou por ser física é agora feita pelo telefone. E, a confiança que vai 

sendo ganha faz com que, muitas vezes, sejam os próprios locais a ligar para os jornais, rádios e 

televisões a dar conta do que aconteceu. Além disso, nas rádios locais existem muitos 

constrangimentos devido aos parcos recursos económicos e as pequenas redações. Assim, o 

noticiário é, quase totalmente, construído na redação através do telefone, onde fazem as 

entrevistas, e do correio eletrónico que recebe muitos dos eventos a acontecer. Raras são as 

alturas em que o jornalista se move da redação até ao local do acontecimento. Consultar a 

internet, fazer contatos telefónicos, consultar os meios de comunicação locais e nacionais são 

algumas das atividades mais realizadas. 

 

2.3  As audiências das rádios locais 
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Perceber as audiências das estações de rádios locais é parte importante desta 

investigação. É difícil entendermos com precisão quem ouve rádio, e quais são as estações. No 

entanto, através das entrevistas feitas e das teorias já elaboradas por outros autores vamos 

conseguir perceber quem é o público-alvo das mesmas. Também no questionário elaborado, e 

que vai ser analisado mais à frente, vamos ver a percentagem de pessoas que ouve rádios locais 

e qual o papel que as mesmas têm para todos os que ouvem rádio. 

Quando falamos em rádios nacionais, falamos de um público mais geral, espalhado por 

todo o país, outros fora do mesmo com a audição através da internet, que procura informação e 

entretenimento. Para conseguir números da audição das estações de rádio, recorreu-se à 

Marktest que mede regularmente as audiências do meio rádio em Portugal, no seu estudo 

Bareme Rádio. Em Junho de 2015, última medição até à presente data, as estações mais 

ouvidas em Portugal foram: a Rádio Comercial, a RFM e a Rádio Renascença. 

Para percebermos estes lugares, temos de apresentar a definição de três conceitos de 

audiências. Quando se fala em reach semanal, referimo-nos ao número ou percentagem de 

indivíduos que escutaram uma estação de rádio, no período de uma semana (sete dias), 

independentemente do tempo despendido. Já a audiência acumulada de véspera é o número ou 

percentagem de indivíduos que escutaram uma estação, no período de um dia, 

independentemente do tempo despendido. Por fim, share de audiência é a percentagem de 

tempo despendido, por um conjunto de indivíduos, na escuta de uma estação, relativamente ao 

tempo total de audição de rádio, num dado período (Marktest, 2015). 

A Rádio Comercial mantém o primeiro lugar das estações mais ouvidas em Portugal 

desde o segundo trimestre de 2012. Neste momento, ocupa o primeiro lugar com um reach 

semanal de 32.7%, uma audiência acumulada de véspera de 17.3% e 26.5% de share de 

audiência. Já a RFM, que até 2012 ocupava o primeiro lugar da tabela, está agora no segundo 

lugar com 32.8% de reach semanal, 5.7% de audiência acumulada de véspera e 7.9% de share 

de audiência. 

A Rádio Renascença ocupa o terceiro lugar da tabela com um reach semanal de 14.9%, 

uma audiência acumulada de véspera de 5.7% e um share de audiência de 7.9%. (Marktest, 

2015). 

As rádios locais são, neste estudo, colocadas no grupo “outras estações”, não sendo 

percetível quais as estações mais ouvidas. No entanto, no início de 2011 o administrador da 
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Rádio Santiago, Américo Simões, manifestava a sua satisfação por, em 2010, a Rádio Santiago 

ocupar um lugar de destaque na tabela do Bareme Rádio, à frente de muitas outras estações 

mais conhecidas dos portugueses, quer nacionais como regionais. Assim, o chavão ”A rádio 

local mais ouvida de Portugal”, era usado diversas vezes. 

No entanto, é do conhecimento de todos que as rádios locais servem um público mais 

pequeno, quase sempre pertencentes à cidade de onde a rádio faz parte. Isto acontece porque 

os conteúdos da mesma são mais restritos e do interesse de quem lá vive, enquanto as rádios 

nacionais são mais neutras e falam de informação sobre todo o país, que interessa a todos os 

portugueses. Por isso mesmo, é natural que nas rádios locais não encontremos números tão 

elevados quanto nas rádios nacionais. 

Analisando o público da rádio Santiago, falamos de um público residente em Guimarães 

ou emigrante, que procura informar-se sobre a sua cidade e o seu clube, e entreter-se. “As 

pessoas ouvem a Rádio Santiago porque, e especialmente Guimarães sendo uma cidade muito 

bairrista, querem saber o dia-a-dia da sua cidade, como as coisas se vão desenrolando. É, por 

isso, que nos baseamos muito numa informação forte. Temos uma redação constituída por 

vários elementos, produzimos todos os nossos noticiários, para darmos conteúdos às pessoas” 

(entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

Simões (2015), em entrevista, acredita que existem alguns nichos de pessoas 

espalhados pelo país que ouvem a rádio, estas não para se informarem sobre a cidade, mas 

para se informarem e estarem ligadas ao clube de futebol da terra: o Vitória de Guimarães. 

“Certamente que há alguns núcleos de pessoas, pelo país, que até são capazes de simpatizar 

com a rádio, mas a rádio local existe para satisfazer o nicho de pessoas da cidade” (entrevista a 

Américo Simões, julho de 2015). 

Além disso, sabemos que, espalhados no mesmo país, temos diversos “sotaques” e 

diversas “personalidades” características de “cada povo”, e por povo entendemos diferentes 

regiões do país. Guimarães é conhecida pelo bairrismo das pessoas, que têm uma ligação forte 

ao que é da terra, interessam-se e defendem-na. Isso faz com que haja uma maior ligação e 

preocupação com tudo o que é da terra, podendo explicar os números de 2010 da Rádio 

Santiago. 

“As pessoas daqui são muito bairristas, para o bem e para o mal, e criam laços fortes 

com o que é da terra” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). Questionado sobre o 

sucesso desta estação, o administrador afirma que parte de uma estratégia de humanizar a 
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rádio e não automatizar, como muitos fizeram havendo, por exemplo, programas noturnos 

humanizados para acompanhar aqueles que fazem da noite o seu dia. 

Como percebemos, a maior parte das audiências desta estação são os residentes de 

Guimarães. É nos dias de jogos que se nota um maior crescimento de audiências e, esses sim, 

podem ser de outros lugares sem ser Guimarães. Além disso, existem os ouvintes que estão 

emigrados noutros países, mas que procuram continuar a saber sobre a sua terra. “O 

vimaranense em geral gosta e apoia o que é da terra, e sendo a Rádio Santiago uma rádio local, 

as pessoas quer estejam cá ou estejam fora, vão ouvindo a rádio por ser da terra e pelos 

conteúdos que proporciona” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

Meditsch (1999) afirma que o tempo médio de audição diária é de três horas e vinte 

minutos, sendo a audiência total da rádio inferior à da TV apenas durante as seis da tarde e a 

meia-noite, hora em que as pessoas voltam a casa depois do trabalho. “As pessoas ouvem para 

saber as notícias, e acabam também por ficar com o nosso entretenimento, que dentro do 

panorama de rádios locais considero que tenha programas interessantes: passatempos, 

programas musicais, entre outros. Mas existe esta relação entre o entretenimento e a 

informação, sendo a rádio local considerada uma rádio generalista” (entrevista a Américo 

Simões, julho de 2015). 

De acordo com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2009), é no posto de 

trabalho que as audiências de rádio têm sido mais estáveis ao longo do tempo com uma 

percentagem média de 10%, confirmando-se o já anteriormente falado de que este meio de 

comunicação serve de companhia nestas situações. Já em termos geográficos, o Porto é o 

distrito com mais ouvintes da rádio, com uma audiência acumulada de véspera de 60,2%, 

seguido de Braga, Aveiro e Castelo Branco. Quanto ao perfil sociográfico dominante, estes são 

residentes no Grande Porto e no Litoral Norte, pertencem a quadros médios e superiores e têm 

idades entre os 25 e os 34 anos, sendo predominante o sexo masculino. 

Segundo o Estudo de Receção dos Meios de Comunicação Social, de Outubro de 2008, 

é entre os 64 e 65 anos que a rádio é o meio de comunicação mais utilizado a seguir à televisão 

para fazer de companhia. Mas também os jovens dos 15 aos 17 anos ouvem rádio com 

frequência, embora menos tempo que nas idades seguintes em que usam o rádio para as 

deslocações em viatura própria. 

 

2.3.1 A relação dos ouvintes com a rádio 



 

- 54 - 
 

 

Já vimos em pontos anteriores que, quando falamos em rádios locais, falamos de um 

público residente da própria cidade onde está localizada a rádio. Falamos de um público-alvo 

tido em conta na programação, a quem interessam os assuntos da própria cidade. Assim, 

podemos afirmar que o número de ouvintes é bem mais reduzido que o das rádios nacionais. 

Sendo o número de ouvintes mais reduzido, o tipo de relação tende a ser mais próximo e mais 

personalizado com os locutores. As rádios locais dão aos ouvintes as informações e programas 

que eles querem saber e ouvir, falam da sua cidade, dos seus eventos, do clube de futebol da 

sua residência, das instituições e das empresas, onde grande parte dos ouvintes trabalha. Já a 

publicidade é também ela dirigida às pessoas residentes, sendo de estabelecimentos da cidade. 

Isto faz com que haja uma certa cumplicidade entre ouvintes e locutores. As pessoas sentem-se 

ligadas e próximas à rádio que as mantém informadas sobre a sua própria cidade. Simões 

(2015), também ele locutor, fala desta relação próxima entre as duas personagens. “O ouvinte 

cria desde logo um laço de empatia, mesmo sendo ouvintes novos” (entrevista a Américo 

Simões, julho de 2015). 

Mas para se criar empatia não basta apenas ser ouvinte, muitas vezes este quer 

também ser parte ativa dos programas. Assim, cada vez mais se estuda a participação dos 

cidadãos nos meios de comunicação. Também a internet tem aberto cada vez mais portas para 

que a mesma se dê. No entanto, a internet é um assunto a ser discutido em pontos posteriores, 

de forma mais aprofundada. “Com efeito, desde o correio dos leitores na imprensa às mais 

diversas formas de interação por telefone na rádio, pode por certo reconhecer-se que desde 

muito cedo todos os meios de comunicação mass-mediática procuraram garantir um certo 

envolvimento dos respetivos públicos” (Ribeiro, 2013, p.3). 

As organizações têm, assim, promovido e incentivado a entrada do público nos seus 

programas, como por exemplo a Renascença com o slogan «Na Renascença a sua opinião 

conta», ou a SIC com o programa “Nós Por Cá”. “Tendo em conta que todos estes incentivos 

apontam para o mesmo (ligação do indivíduo aos média), mas variam na sua natureza e grau de 

implicação, podemos sublinhar que, efetivamente, boa parte deste espírito de interação se 

relaciona a uma certa ideia de interatividade técnica, de uma geração eletrónica, ou digital. Este 

convite que os jornalistas se esforçam por ver cumprido procura, em boa medida, deslocar o 

tradicional conceito de audiências passivas para níveis de maior aproximação” (Ribeiro, 2013, 

p.11). 
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Um dos programas que permite esta participação das pessoas, e consequente 

proximidade entre locutor e ouvinte, é o programa de discos pedidos. Conhecido por fazer, desde 

o início da rádio, parte integrante da programação da mesma, é considerado por Simões (2015) 

como um indispensável. Reis et al. (2014) afirmam que este tipo de programas anima períodos 

da programação, e dão ao ouvinte a possibilidade de também ele participar num programa de 

rádio. 

 

“Com duas ou três edições diárias, de uma ou duas horas, os programas de discos pedidos deram 

ao ouvinte a possibilidade de participar nas escolhas musicais de segmentos da programação. Estes 

programas, que funcionam como uma espécie de jukebox e que incluem em alguns casos dedicatórias para 

outros potenciais ouvintes, tiveram o seu auge na rádio na década de 1930 (Legorburu Hortelano, 2008: 

131), mas voltaram a ser um êxito nos anos 1980 e 1990 nas emissoras locais. Para além de animarem 

períodos específicos da programação das estações, serviam também como uma espécie de barómetro das 

expectativas e dos gostos da audiência, regulando o estilo musical da emissora” (Reis et al., 2014, p.89). 

 

Aqui, as pessoas têm oportunidade de ligar e pedir uma música para dedicar a alguém, 

ou apenas para elas próprias ouvirem deixando também, muitas vezes, uma dedicatória e 

cumprimentos. Este é um programa tipicamente das rádios locais, mas que algumas rádios 

nacionais também adotaram. O programa que, na Rádio Santiago, ocupa três vezes a 

programação diária, num total de seis horas diárias, traz a participação de ouvintes de todo o 

mundo. Os participantes são muitas vezes repetidos, pois são ouvintes diários da rádio, ligando 

sempre que têm oportunidade. No entanto, todos os dias participam novos ouvintes. 

Costa (2014) fala dos programas que foram abrindo a emissão ao público e trazendo-os 

também a eles para o estúdio, através de um simples telefonema. 

 

“Se hoje a interatividade é um instrumento globalizado no consumo para utilizadores de media, é 

fator indesmentível que, mais uma vez sob a influência da proximidade, as rádios livres (primeiro) e locais 

(depois) foram precursores neste conceito, ao abrirem as emissões à intervenção pública de variadas 

formas. Desde os populares programas de “discos pedidos”, até aos “programas da manhã participados”, 

passando pelos programas de “antena aberta”, debates, ou mesmo noticiários e coberturas locais, foram 

criados formatos de programas que teceram grelhas de programação, sustentados na proximidade e 

interatividade e que marcaram toda a história da radiodifusão local” (Costa, 2014, p.20). 

 

Simões (2015) referiu um aspeto importante deste programa, e de alguns outros das 

rádios locais: o facto de as chamadas não serem filtradas, passarem diretamente do telefone 
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para o estúdio. Isto faz com que aconteçam, algumas vezes, situações caricatas no direto da 

rádio. É entre gargalhadas que Simões (2015) recorda um episódio acontecido recentemente, 

tomando como referência de data a entrevista feita.  

 

“Na semana passada, estava a fazer aqui o programa com a Raquel, e nós temos sempre um 

passatempo que é o pé-de-meia. Nós ligamos às pessoas, e se elas estiverem a ouvir a rádio e disserem a 

frase do dia, que vamos divulgando ao longo do programa, há um prémio em dinheiro que vai acumulando 

todos os dias. Então, nós ligamos para casa de um casal, e o senhor apercebeu-se que era da rádio e as 

palavras dele foram as seguintes “Oh que caralho, que eu pensei que nunca me ligavam para aqui”, e 

ligaram. E isso foi para o ar, e rimo-nos porque foi dito com espontaneidade e pureza. Também nesta zona 

geográfica do país, o calão não é empregue com forma depreciativa, é quase pontuação, quase uma 

vírgula” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

 

Estes passatempos como o pé-de-meia e os passatempos de rua são outros que pedem 

a participação das pessoas. O pé-de-meia é diário na Rádio Santiago, enquanto que os 

passatempos de rua acontecem esporadicamente para publicitar um estabelecimento ou para 

comemorar algum marco importante. Assim, um locutor sai à rua para falar com as pessoas e 

dar prémios, enquanto outro guia a emissão a partir do estúdio de rádio. 

 

“O apelo à participação dos ouvintes por telefone não se restringe, no entanto, a escolhas 

musicais. Também os passatempos e pequenos concursos, que nasceram nos meios audiovisuais a partir 

da rádio, foram uma fórmula mágica para as emissoras locais. Por vezes atribuindo como prémio bilhetes 

para atividades culturais, este tipo de programas é ainda hoje, embora menos do que no passado, um 

estímulo à efetiva relação dos animadores com os ouvintes” (Reis et al., 2014, p.89). 

 

É difícil criar esta proximidade nas rádios nacionais. Apesar de nas rádios nacionais os 

locutores também saírem à rua, sabemos que não vão alcançar todas as pessoas que ouvem, 

pois se se sair à rua em Lisboa, as pessoas que ouvem no norte já sabem que não vão 

encontrar na rua o locutor para tentar a sua sorte, ficando estas apenas no papel de ouvintes. 

Também nos fóruns as pessoas sentem-se à vontade para dar a sua opinião, enquanto 

ouvem atentamente o debate em sua casa. É muitas vezes gerada uma conversa entre os 

locutores presentes e os ouvintes participantes, para que haja essa interação e essa 

oportunidade de participação. Esta situação acontece nos dois tipos de rádio, principalmente no 

que diz respeito ao futebol, pois este é um assunto que não se define tanto pela localização 

quanto as notícias. 
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Outra situação em que assistimos a uma relação próxima entre os ouvintes e as pessoas 

que fazem parte da rádio, é nos emails. Pude observar, enquanto estagiária, quase diariamente 

a chegada de emails alusivos a eventos locais, em que os próprios protagonistas enviam o cartaz 

a anunciar, para que na rádio se faça referência ao mesmo. O evento dá aso a uma notícia, 

muitas vezes para rádio e imprensa. Isso só é possível porque o assunto interessa aos ouvintes, 

porque existe um número mais baixo de residentes, e porque se trata de rádios locais. Caso 

contrário, eventos populares não seriam tema de notícia nas rádios nacionais. De qualquer 

forma, cria uma relação de confiança entre as personagens tratadas neste ponto. 

Assim, podemos dizer que as rádios locais conseguem manter uma relação de maior 

proximidade com os ouvintes, principalmente pela sua localização, pela oportunidade de 

participação e pelo número mais baixo de ouvintes. Enquanto que, nas rádios nacionais a 

maioria dos ouvintes exerce apenas o seu papel enquanto isso mesmo: ouvinte de uma estação 

de rádio. 

Simões (2015) chega a referir, em entrevista, que às vezes os locutores são abordados 

na rua, pelos próprios ouvintes. “Temos muitos passatempos e programas, como os de discos 

pedidos, em que as chamadas não são filtradas por uma telefonista, o que faz com que venham 

diretas a nós e o ouvinte tende logo a criar essa empatia. Nós também somos abertos às 

pessoas, somos simpáticos, e às vezes as pessoas vêem-nos na rua e vêm-nos cumprimentar. 

Nós não sabemos quem são, mas estamos sujeitos a isso, e torna-se um fenómeno muito 

engraçado.” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

Assim, temos de classificar a relação entre ouvintes e locutores como: cúmplice, 

próxima, de confiança e de interesse. “A rádio torna-se uma paixão para quem ouve e para 

quem conduz a emissão, pela forma como toca as emoções e está próximo. Sem dúvida, esse 

poder torna-se mais evidente quando ocorre algo surpreendente na área de influência geográfica 

da rádio: pode ser um acidente, um prémio do euromilhões ou o sorteio de um 

funeral… “(entrevista a Elisabete Pinto e Joaquim Fernandes, julho de 2015). 

É de notar também que, sendo a rádio essencialmente oral, existe um tom de voz e 

linguagem usados diferentes dos de televisão. Existe um maior à vontade naquilo que se diz, 

uma facilidade na linguagem para que seja facilmente percetível a todos, sem grandes 

formalismos. Os noticiários são os momentos mais formais da linguagem de rádio, pela sua 

seriedade e pela transmissão de veracidade. 
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“Ao contrário da formalidade discursiva dos meios de âmbito nacional, as rádios locais permitiram-

se uma certa coloquialidade na linguagem, que não se envergonhou de sotaques ou de regionalismos. É, 

aliás, uma das marcas distintivas destas emissoras a ausência de preocupação com padrões linguísticos e 

fonéticos. Com pronúncia familiar, também a este nível o som das rádios locais se revelou mais próximo das 

pessoas do que qualquer outra produção de âmbito nacional” (Reis et al., 2014, p.81).  

 

Oliveira refere-se ao “caráter intimista da linguagem” das emissoras locais, 

principalmente pela sua familiaridade com os lugares (Reis et al., 2014). Sendo a mensagem 

sempre passada pela forma oral, os locutores sentem necessidade de uma linguagem mais 

popular, de forma a que o público se sinta mais próximo, que lhe seja também mais fácil ouvir e 

entender. As frases curtas e objetivas são a grande chave do sucesso das rádios. Portela (2006) 

fala das sensações despertadas pelo som, que só a rádio consegue provocar. 

 

“Neste processo evolutivo, a rádio desvenda a sua capacidade de envolver profundamente as 

pessoas que, através dos auscultadores, se deixam arrastar para a criação de experiências particulares, 

mesmo se inseridas no turbilhão tumultuoso das multidões urbanas. O locutor passou a dirigir-se a cada 

um, e cada um sente-se interpelado íntima e individualmente num “manto de invisibilidade” (Portela, 2006, 

p.36). 

 

2.3.2 O fenómeno futebolístico 

 

Durante o estágio curricular feito, muito se falou sobre o clube de futebol da cidade de 

Guimarães: o Vitória de Guimarães. As rádios de Guimarães dedicam-lhe bastante tempo de 

antena, tendo inclusive os noticiários das noticias do dia-a-dia e, outro, dedicado apenas ao 

desporto, principalmente ao futebol. O Desportivo de Guimarães é um jornal do Grupo Santiago, 

que sai semanalmente, tal como o Comércio de Guimarães, e que tem apenas notícias de 

desporto. Além disso, as redações têm jornalistas apenas dedicados ao desporto, e outros 

colaboradores que os apoiam em trabalhos pontuais. Com a importância que é dada ao 

desporto, quase como um tema que se afasta das notícias do dia-a-dia, não fazia sentido não 

falar dele. A seguir, veremos que se intitulou como um fenómeno por aumentar em flexa o 

número de audiências da Rádio Santiago. 

Foi em 1935 que foi emitido o primeiro relato de futebol em Portugal, pela rádio. Este é 

um dos principais formatos da rádio, mais popularizado e com o objetivo de atingir as grandes 

audiências, principalmente quando se refere aos meios nacionais. Muito há a dizer acerca do 
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desporto que junta milhares de pessoas no mesmo lugar, e concentra outros tantos em frente à 

televisão ou ao lado do rádio. No momento em que a bola é atirada e começa a circular por 

entre os pés daqueles que querem vencer, todas as atenções se centram no mesmo momento. 

Homens e mulheres partilham a mesma paixão por um clube, seja ele da sua cidade, do seu 

país, ou mesmo internacional. As rádios têm aqui um papel preponderante em satisfazer as 

necessidades daqueles que gostam de estar informados acerca do futebol e do seu clube. 

Relatos de futebol, fóruns, grandes entrevistas e acompanhamento das equipas, são alguns 

programas que fazem parte da programação das rádios. Falemos, em específico, de uma rádio 

local de Guimarães: a Rádio Santiago. 

Em Guimarães, o desporto rei é o futebol. A maior parte das pessoas residentes, para 

não dizer todas, seguem com afinco o clube de futebol da terra: o Vitória de Guimarães. No 

entanto, não sendo este considerado “um dos três grandes”, apesar de ter sido campeão da 

Taça de Portugal em 2013, os seus jogos não são relatados nas rádios nacionais. Simões 

(2015) recorre  

ao exemplo do relato da apresentação do Vitória de Guimarães na Rádio Santiago, para explicar 

o papel que a rádio ocupa nesta situação. “Quem ontem quis assistir à apresentação oficial do 

Vitória só se podia valer dos órgãos locais de informação, daí o aumento das nossas audiências 

no dia de ontem. Quem optou por ouvir na Rádio Santiago, esteve na rádio, no Guimarães Digital 

e no Facebook. Essas pessoas foram partilhando este amor que têm pelo clube, que é mais um 

fenómeno do bairrismo da cidade” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

As rádios nacionais concentram-se especialmente nos três grandes clubes de futebol: 

Futebol Clube do Porto (FCP), Sport Lisboa e Benfica (SLB) e Sporting Clube de Portugal (SCP). 

Apesar de as rádios nacionais darem notícias sobre todos os clubes, os relatos de futebol, 

acompanhamentos e fóruns são feitos apenas aos três grandes. 

Simões (2015), em entrevista, afirma que este facto se deve ao número de adeptos que 

estes clubes citados têm. “As audiências são números, e os grandes órgãos de informação 

regem-se por números. Se têm audiência, vendem publicidade. O nosso número de vitoriamos é 

insignificante para as audiências que eles consideram que são vantajosas” (entrevista a Américo 

Simões, julho de 2015). Estamos a falar de cerca de 250 mil sócios inscritos no SLB, cerca de 

110 mil no SCP, contra quase 30 mil no Vitória de Guimarães. As audiências são números que 

significam retorno financeiro para as rádios. 
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“O futebol é mais um sinónimo de bairrismo. Quando os grandes clubes de futebol 

fazem a apresentação da sua equipa, os órgãos nacionais fazem a cobertura porque sabem que 

têm um público espalhado por Portugal e pelo mundo, que lhes interessa ir captar. Mas, se é a 

apresentação do Vitória, o clube aqui da terra, para eles nós não existimos” (entrevista a 

Américo Simões, julho de 2015). Assim, percebemos claramente o papel das rádios locais: 

responder às necessidades das pessoas que não são superadas pelas rádios nacionais. 

Bonixe (2006) fala do desporto como um tema de aproximação às comunidades, daí a 

importância que lhe é dada pelos meios de comunicação. 

 

“Os temas de desporto (particularmente o futebol) representam a melhor forma de aproximação às 

comunidades locais, naquilo que se constitui como uma herança do período da “pirataria”. O clube local e 

os seus sucessos ou insucessos desportivos fazem parte do dia-a-dia da informação das rádios locais, que 

possuem, pelo menos no corpus estudado, equipas de jornalistas de desporto com algum significado“ 

(Bonixe, 2006, p.165). 

 

É certo que se nos colocarmos no lugar do ouvinte, em que eu tenho necessidade e 

interesse em ouvir uma determinada informação ou programa, vou procurar onde posso obter 

essa informação e ouvir a mesma. Ao aperceber-me de que aquela rádio tem sempre aquilo de 

que preciso e quero ouvir, é até uma das únicas que tem, vou criar empatia com a mesma e 

tornar-me ouvinte assíduo, pelo menos nalgumas situações. Além de ter o intuito de informar, a 

rádio torna-se um agradável momento de entretenimento e lazer para aqueles que apreciam o 

clube da terra. Pessoas dentro e fora do país, de forma tradicional ou pela internet, ouvem os 

relatos de futebol. 

É principalmente visível, através da análise das audiências da rádio na internet, que em 

dias de jogos e fóruns, as audiências da Rádio Santiago disparam. As audiências que se veem, 

mais ou menos, estáveis ao longo do dia, com algumas horas em que há maior expressão das 

audiências, disparam nas horas de jogo, aumentando muitas vezes dez vezes mais que o 

normal. No entanto, estes dados vão ser analisados de forma mais pormenorizada no capítulo 

seguinte. 

O fenômeno que traz tantas audiências às rádios, neste caso falamos especificamente 

das rádios locais, é também o programa que não lhes traz qualquer lucro palpável. Pelo 

contrário, traz prejuízo a nível monetário. Simões (2015) explica-nos o custo de um relato de 

futebol para a sua rádio. 
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“Um relato de futebol obriga-nos a ir uma ou duas pessoas para o estádio, muitas vezes a correr o 

país, ou como vai acontecer na próxima semana em que temos de ir à Áustria fazer o relato do Vitória que 

está nas competições europeias. Há uma série de gastos que estão inerentes à realização de um programa 

desses. Há uma série de pessoas que são necessárias à realização de um determinado programa, mas faz 

parte da rádio” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

 

No entanto, é importante referir que, nesta situação, consegue-se indiretamente lucro. 

As audiências são números, e é de números que quem publicita procura. Quando estamos a 

ouvir um relato de futebol somos interrompidos com publicidade, mesmo que apenas no 

intervalo do jogo, e essa publicidade que indiretamente consumimos é receita para as rádios. 

As rádios locais são pequenas, com parcos recursos e vivem da publicidade. Assim, os 

números obtidos nos jogos de futebol são um bom cartão-de-visita para aqueles que nela 

querem fazer publicidade. “Num artigo do jornal Público (Janeiro de 1994), Alfredo Leite e 

Daniel Pontes abordam os problemas financeiros das rádios locais como a causa para a sua 

decadência: «Longe vão os discursos de conveniência, em que dar voz aos problemas locais era 

ponto de honra. Agora, avolumam-se as dificuldades financeiras [...]” (Bonixe, 2006, p.166). 

 

2.4  A rádio na internet 

 

No momento em que a televisão apareceu como o novo meio de comunicação, todos 

ditaram o fim da rádio. No entanto, esta encarou a televisão apenas como um obstáculo ao seu 

normal funcionamento. Um obstáculo maior apareceu, mais tarde, para desafiar todos os meios 

já existentes: rádio, imprensa e televisão, a internet.  

O que alguns encaram como um obstáculo, outros encaram como uma oportunidade. 

Assim, muitas empresas que operam na rádio, optam por migrar a mesma para o mundo online, 

ou por lá marcar presença. Pereira (2011) faz um apanhado geral das transformações que se 

dão nas rádios quando migram para a internet.   

 

“(…)as transformações ocorrem ao nível da difusão, dos conteúdos, do discurso, e da receção, 

num desenho em que a rádio enfrenta o grande desafio de proceder à alteração do seu conceito. A emissão 

digital traduz uma ligação ao multimédia, favorecendo a interatividade, ao mesmo tempo que faz 

desenvolver uma nova linguagem, pela incorporação de novos elementos à sua estrutura discursiva e 

potencia a criação de novos conteúdos para a mensagem radiofónica” (Pereira, 2011, p.11).  
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Além disso, a internet termina com algumas limitações de tempo e espaço, 

principalmente nas rádios locais, podendo agora chegar a todo o mundo.  

A rádio que sempre se definiu pelo seu caráter sonoro e a sua emissão contínua 

temporalmente, adota agora imagem, hiperligações, redes sociais, participação dos utilizadores, 

funções de play e stop, entre outras (Bonixe, 2010). “A rádio na Internet é, assim, votada à 

multimedialidade, hipertextualidade e interatividade” (Portela, 2006, p.53). 

Mas, afinal, o que é isto da rádio digital? Os conteúdos passam a deixar de trafegar pelo 

ar para ser transmitido numericamente, através de bits, ou seja, zeros e uns. Através disso, 

consegue-se transmitir um som mais límpido, e outros elementos que, até agora, eram 

pertencentes apenas aos outros meios de comunicação: a palavra, a fotografia e os vídeos. É 

certo que esta é uma grande revolução na forma como se consome os conteúdos radiofónicos. 

“A rádio web, nomeadamente, proporciona uma nova dinâmica de trabalho suportada por 

recursos interativos e que permite a transmissão da informação de forma rápida e por diferentes 

vias, estimulando, ainda, a partilha de conteúdos com o público, que passa a colaborar e intervir 

ativamente na programação em tempo real” (Teixeira, 2011, p.2). 

Ao som da rádio a que já todos nos habituamos, juntou-se a palavra escrita, o vídeo, as 

hiperligações, as redes sociais, os podcasts e as playlists. As mudanças também se fizeram 

sentir no que toca à forma como consumimos, antes eramos apenas ouvintes, hoje somos 

também ativos nas escolhas. “O ouvinte não é apenas passivo, pois a presença do meio 

radiofônico na web e a utilização de determinadas ferramentas proporcionam novas formas de 

proatividade. A migração da rádio para a internet promove a individualização das audiências, a 

procura de informação, de serviços, a emergência de novas formas de interatividade” (Bonixe, 

2010, p.333). 

Na internet, o ouvinte escolhe o que quer ouvir e a que horas quer ouvir, é ele o dono do 

botão play e do stop. Além disso, quebram-se muitas fronteiras entre a produção e a receção 

dos conteúdos sendo, desta forma, o próprio ouvinte parte integrante da produção radiofónica 

com as suas decisões e os seus contributos. “Com a intervenção da Internet no espaço 

mediático, contribuiu-se, de certa maneira, para dar mais um passo rumo à abolição das 

fronteiras entre a produção e a receção de mensagens, num nível mínimo” (Ribeiro, 2013, 

p.101). 
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Na internet, os ouvintes deixaram de ser apenas ouvintes e passaram a ser utilizadores. 

Vemos essa mudança não só da rádio, mas do próprio papel do ouvinte, que deixa de ser 

recetor e passa a ser usuário dos conteúdos, escolhendo o que quer ver e ouvir. Tendo de tomar 

decisões, perde-se aqui também a possibilidade de multitarefa da rádio. Além disso, para o 

usuário o “fazer” necessita do “saber fazer”, e haverá ainda uma grande percentagem da 

população sem as necessárias competências para usar o software de reprodução do sinal 

radiofónico. “Se a rádio hertziana se tornou apelativa às classes baixas pelo seu reduzido custo e 

facilidade de uso, a sua correspondente na internet, no atual cenário socioeconómico, parece 

destinada às elites alfabetizadas” (Portela, 206, p.56). 

Pereira (2011) parafraseia Cordeiro quando este afirma já existirem várias rádios a 

marcarem presença no mundo online “possibilitando ao utilizador ouvir, no seu website, a 

emissão on-air da rádio tradicional, mas também navegar pelo website lendo as notícias que 

quer ler, vendo os vídeos que quer ver, e muitas vezes, ‘criando’ a sua própria rádio, 

selecionando qual a informação (no caso das rádios que disponibilizam arquivos das peças 

informativas ou outros) ou as músicas que quer ouvir” (Pereira, 2011, p.12). É inevitável não 

reconhecermos a interatividade que a internet traz a quem nela está. Além da integração de 

várias formas de comunicar: som, imagem e palavra, dá a possibilidade de interação em tempo 

real uns com os outros, a personalização na escolha pessoal de cada um e a independência, por 

poder ouvir programas que já passaram anteriormente na rádio tradicional nos tempos 

delineados. 

O novo cenário que vemos em volta da rádio não é mais do que uma adaptação às 

necessidades do “agora” e mais uma tentativa de reforçar a sua posição no meio dos restantes 

meios de comunicação social (Pereira, 2011). Mas não foi apenas a rádio que teve de se 

adaptar à evolução da internet, também a imprensa e a televisão o tiveram de fazer. “Os meios 

de comunicação de massa que sobreviveram ao processo de convergência transformaram-se em 

novas media, incorporando recursos interativos, flexibilidade, colaboração síncrona e assíncrona, 

proporcionando o surgimento de um novo tipo de consumidor e produtor de informações e 

serviços” (Teixeira, 2011, p.2). 

Pereira (2011) afirma que apesar das mudanças, a identidade da rádio vai sempre ser o 

som, onde quer que ela seja ouvida. 

 

“Ainda que esteja a ocorrer uma remodelação do conceito de rádio, o som continua a ser o seu 

elemento definidor. Na Internet, a radiofonia continua a ser oral e permanece o contacto oral com o ouvinte, 
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agora complementado com a vertente textual e imagética. Continua a ser transmitida em tempo real, mas 

com a vantagem de passar a ter alcance mundial e possibilidade de consulta posterior aos conteúdos 

transmitidos. A rádio online tem ganho, com os avanços da tecnologia, autonomia, mobilidade e baixo custo, 

características que tendem a melhorar com o passar do tempo” (Pereira, 2011, p.46). 

 

Um estudo da Obercom intitulado “As Rádios Portuguesas e o desafio do (on)line” 

mostra-nos semelhanças entre os dois meios: a rádio e a internet. Têm ambos tempos de 

difusão muito curtos, o que permite diretos e outros formatos, em que a distância de tempo 

entre a produção e a distribuição é curta. Além disso, os dois têm baixos custos de distribuição, 

e são de grande mobilidade na sua emissão e receção. “A rádio deve aproveitar a Internet para 

transmitir a sua emissão, já que assim esta se reveste de maior qualidade e alcança a 

universalidade. Efetivamente, a possibilidade de emissão via Internet permite a unificação do 

sistema de difusão e o fim da dependência do sistema geo-satélite para as emissões, ao mesmo 

tempo que eleva a emissão à escala mundial” (Pereira, 2011, p.25). No entanto, nem tudo é 

perfeito, existindo algumas limitações ao normal funcionamento da rádio na internet. Portela 

(2006) destaca a capacidade do servidor nem sempre corresponder ao necessário, ou o baixo 

número de utilizadores simultâneos permitidos pelo software de streaming. 

A internet tem também um papel muito importante para aqueles que por escolha própria 

ou obrigação emigraram para outros países. É através dela que estes podem ouvir as rádios da 

sua anterior residência, informarem-se acerca da mesma, e sentirem o conforto da língua que 

lhes é mais familiar. “Nesta altura, há muita emigração, mas o vimaranense quer continuar 

ligado à terra, quer se fazer notar, e as novas tecnologias permitem isso. Falo de casos que 

conheço, que estão em Moçambique mas que diariamente vão acompanhando o que acontece 

em Guimarães, e recebem o Comércio de Guimarães e o Desportivo de Guimarães via PDF” 

(entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

E é verdade que o facto da Rádio Santiago já marcar presença na internet, sendo 

possível ouvi-la através da mesma, fez com que aumentassem os ouvintes. Inclusive, aquando 

da anotação das audiências online, que veremos adiante, foi notável um número significativo de 

pessoas que constantemente ouvem a rádio pela internet, principalmente em horas de relatos 

futebolísticos.  

Simões (2015) conta-nos em entrevista como é importante, para quem está fora do país, 

que a Rádio Santiago esteja na internet, ao alcance de todos. 
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“A partir do momento em que nós nos colocamos na internet, ao dispor de qualquer ouvinte, que 

nos ouve em qualquer parte do mundo, notamos sim que houve um acréscimo de ouvintes. Isto porque 

quem está fora do país tem umas saudades tremendas, o português é saudosista por natureza, o português 

quando ouve um fado lá fora vêem-lhe as lágrimas aos olhos, porque toca-lhes. E a pessoa podendo ouvir a 

rádio, podendo ouvir a sua língua lá fora do país, sente-se logo mais confortável, cria logo ali uma zona de 

conforto e de empatia. 

Há, inclusive, taxistas na zona de Paris portugueses, de Guimarães, que ouvem no carro a Rádio 

Santiago. Uma pessoa arrisca-se a entrar num táxi, na zona de Paris, e estar um taxista a ouvir a Rádio 

Santiago. Ele diz que ouve, através da internet, como se estivesse em Guimarães, e mantém essa ligação. É 

claro que há um maior número de ouvintes que antigamente nós não chegávamos a eles. Já temos há 

quase dez anos a rádio online, e todos os dias temos participações nos discos pedidos de pessoas que 

estão no estrangeiro” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

 

Manuel Castells citado por Neuberger (2012) intitula este quebrar de fronteiras como 

“glocalização”, ou seja, programação local disponível de forma global (p.126). Mas o conteúdo 

não é apenas o da rádio analógica mas em formato digital, os ouvintes digitais procuram 

também serviços multimídia, interativos e adequados aos padrões tecnológicos atuais. Além 

disso, pode haver a necessidade de novos aparelhos de captação de som, uma vez que a 

transmissão digital é muito mais nítida (Neuberger, 2012, p.142). 

É claro que, apesar das vantagens de estar presente no mundo digital, há questões a 

pesar na balança quando se coloca a questão de ir ou não para a internet. Os recursos das 

rádios, principalmente locais são, hoje em dia, escassos. E, não tendo ainda a internet um plano 

de faturação para os meios de comunicação, tudo são elevados custos que necessitam de ser 

pesados em comparação com as vantagens.  

 

“O desenvolvimento das ferramentas e serviços das rádios online é inevitável, mas é também 

inevitável que os consumidores se comecem a mentalizar que não pode haver total gratuitidade de acesso a 

estes conteúdos. Sendo os meios de comunicação social online o futuro, tem de continuar a haver fonte de 

receitas para que estes se mantenham. A ideia não é pagar para ouvir a emissão on-air da rádio na Internet, 

mas sim pagar para ter acesso aos conteúdos multimédia e a serviços ‘extra-rádio’, como o jornal digital” 

(Pereira, 2011, p.68). 

 

 Apesar de criar um site, blog ou rede social tenha um custo baixo, é necessário mantê-

lo e alimentá-lo e, para isso, é necessário capital humano. São muitas as inquietações para as 

pequenas emissoras que vêm a necessidade de transformar o jornalista de rádio num jornalista 
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multi-meio, trabalhando além do texto, a imagem, fotografia e vídeo. “Os dados apurados 

revelaram também a importância das redes sociais para os jornalistas das rádios locais, já que 

30,23% dos inquiridos responderam que fazem a gestão do Facebook, Twitter ou outras redes 

sociais mais de duas vezes por dia. Essa gestão implica a colocação nas redes sociais de 

notícias ou outras informações da rádio” (Reis et al., 2014, p.73). 

O site tem, também, de ser bem produzido, valorizando a imagem institucional da 

emissora com informação da história, dos locutores, membros da equipa, programação, áudios 

antigos, número de ouvintes, entre outras informações (Neuberger, 2012). Já as redes sociais 

devem servir para autopromoverem e divulgarem as rádios. Por outro lado, se não se 

adequarem poderão perder o seu lugar ou, mesmo, desaparecer. 

Neuberger (2012) explica que a internet veio para ficar, não à retorno, é necessário os 

meios adaptarem-se para continuarem a ter sucesso. 

 

“O rádio atual está em processo de transição do sistema analógico para o digital e, apesar de 

ainda não ser uma realidade na maioria das emissoras, é um caminho sem volta que precisa ser 

aproveitado mais do que temido. O rádio digital está em um processo lento de implantação, mas busca 

oferecer qualidade de som, novos serviços e o mesmo comprometimento com os ouvintes, que veem no 

veículo um verdadeiro amigo, mostrando que a credibilidade está justamente em saber estar próximo da 

vida das pessoas ainda que distantes fisicamente. Este é o espírito a ser preservado, seja qual for o 

desenvolvimento tecnológico futuro (Neuberger, 2012, p.31). 

 

No entanto, tecnicamente até parece fácil fazer uma emissão rádio via internet. Apenas 

são necessários três passos: digitalização da fonte sonora (se esta for analógica), compressão do 

sinal digital recorrendo a software específico para transformá-lo em formato de streaming e a 

disponibilização do ficheiro num servidor web. Assim, só necessitamos de uma fonte sonora e de 

um computador com placa de som, ligação à internet e software adequado (Portela, 2006). Mas, 

existem também algumas condicionantes técnicas relacionadas com a capacidade do servidor e 

com o número de utilizadores simultâneos permitidos pelo software de streaming. Ou seja, 

estamos a falar de equipamentos de hardware que têm um dado número limite de conexões de 

rede, ou seja, de ouvintes online. A maior capacidade deste hardware implica, para a rádio, 

custos maiores. 

Já para os ouvintes, tal como o rádio tradicional, o rádio na internet não traz grandes 

custos, apesar de maiores que a forma tradicional de audição. Necessitamos, na mesma, de um 
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aparelho para ouvir, mas com ligação à internet, ou seja, estamos a falar de um aparelho que 

tem um único custo, mas de uma ligação à internet que tem um custo fixo todos os meses. No 

entanto, com o evoluir deste meio, não são custos elevados, apesar de serem bem mais 

elevados do que o de um simples recetor hertziano a pilhas. 

Temos de aplaudir a rádio que nunca desistiu do seu papel na vida das pessoas e que, 

mais uma vez, se vê em mudanças para continuar viva e a corresponder à necessidade de 

todos. Pereira (2011) afirma que a rádio é, até ao momento, o media que em Portugal melhor 

explorou as potencialidades da internet, e conseguiu fazer um bom ponto de ligação entre as 

suas reais caraterísticas e as potencialidades oferecidas pela internet. Nota-se ainda alguma 

relutância das rádios em utilizarem a internet, optando muitas por terem a rádio online, mas 

ainda sem difundirem conteúdos não sonoros. “Ou seja, apenas encaram a rede como uma 

espécie de antena de maior alcance, não tirando partido da sua natureza mais ampla” (Portela, 

2006: p.134). 

Muitos lhe ditam o fim, mas a verdade é que ela parece ter vindo mesmo para ficar, de 

qualquer que seja a forma.  

 

“Seja como for, o rádio sempre surpreendeu pela incrível capacidade de superar os momentos 

mais críticos que encontrou pela sua trajetória de cerca de 90 anos. Não poderia ser diferente agora, 

quando o digital não traz o propósito de ser superior a nenhum veículo, como aconteceu no advento da 

televisão, na década de 1950, mas de oferecer uma tecnologia mais avançada aos meios de comunicação 

existentes. É possível que o rádio não se adeque às exigências da contemporaneidade, mas é muito mais 

provável que saiba utilizar-se das novas possibilidades para continuar ativo, vibrante e companheiro.” 

(Neuberger, 2012, p.149) 

 

Cada vez mais usamos a internet com vários fins e, é normal, que por essa mesma 

razão se comece também a ouvir mais rádio pela internet. Portela (2006) defende que a 

«utilização da rádio na Internet [se configura] como meio de intervenção social e de debate 

franco de ideias, como uma possibilidade reformadora da cidadania ativa e da participação 

democrática». O projeto “Inclusão e Participação Digital”, financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, que foi apresentado a 4 de Novembro de 2012, afirma que os portugueses 

parecem estar mais conscientes do acesso às novas tecnologias de comunicação radicadas na 

internet (Ribeiro, 2013). 
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“Um relatório recentemente produzido pelo norte-americano, Pew Research Center, sob 

o título genérico A Vida Digital em 2025, começa com a seguinte afirmação: “a Internet vai ser 

como a eletricidade – menos visível mas, no melhor e no pior, cada vez mais entranhada na vida 

das pessoas” (Reis et al., 2014, p.104). 

 

2.4.1 As funções da internet para o meio rádio 

 

A migração da rádio para a internet ainda é um assunto de grande discussão para os 

autores. Bonixe (2010) apresenta-nos três funções dadas à internet: complementaridade, 

extensão e alternativa. A complementaridade é a mais comum entre as rádios portuguesas, e 

consiste em acrescentar “elementos multimédia e ferramentas Web que ajudam a uma outra 

perceção da informação, impossível de concretizar num meio exclusivamente sonoro” (p.336). 

As páginas com a função de extensão “são utilizadas para aprofundar um determinado tema que 

na rádio se escutou apenas um trecho. Acontece, por exemplo, quando uma entrevista não 

passa por inteiro na rádio e no site poderá escutá-la por inteiro”. (Bonixe, 2010:336 e 337) Já a 

função de alternativa remete para a “colocação online de temas noticiosos que não passaram na 

emissão tradicional. O site representa, nesta condição, uma mais-valia para os usuários 

habituais, ao mesmo tempo que, em virtude do alargamento temático dos seus conteúdos, pode 

captar novos ouvintes” (Bonixe, 2010, p.337). É certo que não faz sentido ouvir a situação de 

trânsito em podcast ou o noticiário da manhã ao final do dia, mas uma entrevista já faz, porque 

não tem uma validade tão curta quanto os anteriores. 

De entre os que estudam os fenómenos que se dão nos meios de comunicação ainda há 

os que se mostram fiéis aos meios de comunicação tradicionais, e outros que vêm esta 

transformação como uma adaptação necessária aos novos tempos, onde a tecnologia já reina no 

dia-a-dia das pessoas (Pereira, 2011). A Sociedade Digital é o “agora”, e aquilo que ocupa uma 

grande parte do tempo das crianças de hoje, e homens de amanhã. 

Para alguns, a internet ainda é considerado um objeto concorrencial, e não um meio de 

oportunidades para os meios de comunicação já existentes. Já Pereira (2011) explica a 

necessidade que a rádio tem de se adaptar ao meio digital. 

 

“Há que ter em conta que a ameaça não é a Internet em si, mas sim a Internet enquanto novo 

suporte para a rádio, já que tal pode provocar a perda de ouvintes na emissão tradicional, para ganhar 

novos ouvintes online. Para acompanhar as novas tendências, os produtores têm de perceber que à 
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emissão em tempo real, a rádio pode – e deve! – juntar novos serviços que estabeleçam e promovam a 

interatividade entre o som, a palavra escrita e a imagem, atingindo assim a complementaridade típica dos 

meios de comunicação social” (Pereira, 2011, p.20). 

 

A Rádio Santiago, o nosso objeto de estudo, não migrou totalmente para a internet. 

Apesar de marcar presença no mundo online e permitir a audição on-air, esta optou pela 

estratégia de sinergia, ou seja, numa só plataforma conjugar todos os meios que possui: jornal, 

rádio e jornal digital. Uma das razões que podem ter levado a esta escolha é a falta de 

rentabilidade da rádio online. 

A página da empresa contém informação de caráter institucional e organizacional sobre 

os vários meios que a compõe, ao mesmo tempo que agrega informações sobre a programação, 

artistas e músicas, bem como os locutores da emissão e os colaboradores, a par das notícias e 

reportagens. Do lado direito do website é dada atenção à emissão on-air da rádio, onde é dada a 

possibilidade de aceder à emissão online, e consta a fotografia do locutor do momento e o nome 

do programa em emissão. Apenas alguns programas são disponibilizados no site para serem 

ouvidos quando o utilizador quiser. 

As redes sociais estão, também, a ser fortemente utilizadas pelo meio. Parte da 

estratégia da rádio passa por partilhar as notícias na página de Facebook do Grupo Santiago, 

abrindo caminho a que todos tenham no seu dia-a-dia acesso às mesmas sem grande esforço, e 

a que muitos as discutam. Além disso, alguns eventos desportivos do clube de futebol local são 

acompanhados em permanência pela colocação de pequenas informações, quase em tempo 

real, nesta rede social. Neste caso, a internet é apenas um suporte adicional à tradicional 

emissão de rádio. 

Além disso, Pinto e Fernandes (2015) chegam a afirmar que, neste momento, é quase 

sempre no online que se dão primeiramente as notícias. “A resposta não é simples, porque está 

muito dependente da forma como e onde se tem acesso à informação. Privilegia-se o "online", 

mas por vezes, a "rádio" surge em primeiro lugar, tendo em conta a natureza do assunto e o 

interesse que pode despertar no auditório. (…) No entanto, no chamado fait-divers, o online 

surge no topo da nossa preocupação” (entrevista a Elisabete Pinto e Joaquim Fernandes, julho 

de 2015). 

A RFM, é a rádio portuguesa mais avançada a este nível, possui um website de fazer 

inveja a qualquer rádio. Por isso mesmo, tem sido objeto de estudo neste tema. O cenário em 

Portugal ainda é atrasado, havendo uma relutância por parte dos meios de comunicação em 
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apostarem na presença na internet. Há que aceitar que a internet não pode ser vista como 

apenas um suporte para a rádio, mas deve sim ser valorizada quanto à sua capacidade de fazer 

o meio crescer. 

É de salientar que as emissões tradicionais continuam a ser as mais ouvidas, nota-se, no 

entanto, um constante ganho de novos utilizadores pela rádio online. Segundo um estudo da 

OberCom – A Sociedade em Rede em Portugal 2010 - os novos utilizadores são, principalmente, 

os mais jovens e mais escolarizados, ou seja, os que mais usam a internet. Sendo estes os 

adultos de amanhã, é de notar esta tendência de escutar cada vez mais a rádio online. 

Importante também é de referir que, neste momento, a internet é o meio de comunicação no 

qual os portugueses menos confiam, e a televisão e a rádio são aqueles em quem mais se 

confia (Pereira, 2011). 

Discute-se, ainda, a possibilidade que a presença na internet dá de uma maior 

comunicação entre ouvintes e locutores, como já foi falado anteriormente. Talvez parte do papel 

da internet passe por esta função, a de aumentar a participação dos cidadãos nos meios. 

Além do investimento que é necessário fazer para que as rádios tenham o seu espaço 

na internet, existe outra questão que impede que muitos o façam: o retorno financeiro. Enquanto 

que, na rádio tradicional, a publicidade feita é um valor palpável para a empresa, na internet 

ainda estão a ser testadas as formas de obter retorno financeiro com os conteúdos criados. A 

incalculável informação existente, bem como os acessos irrestritos, tornam difícil um controlo 

daquilo que as pessoas veem e um retorno por essas mesmas audiências.  

 

“Uma das soluções passa, precisamente, por adotar uma estratégia semelhante à do jornal 

Público online, em que os utilizadores têm acesso a determinadas notícias ou a uma pequena parte das 

notícias, mas se quiserem ler o artigo completo ou ter acesso a conteúdos exclusivos têm de ser assinantes 

do serviço, o que é possível através do pagamento de uma cota semanal ou anual, que pode ser suspensa a 

qualquer momento, com direito a reembolso “ (Pereira, 2011, p.41).  

 

No entanto, ainda não existe um modelo de negócios claro e conciso na Internet. 

 

2.4.2 Um novo meio de comunicação? 

 

A partir destas características desconhecidas, anteriormente, à rádio, alguns estudiosos 

ousam questionar se será esta uma adaptação da rádio ao mundo digital, ou o nascimento de 
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um novo meio de comunicação. Há ainda muito mais a ser discutido em relação a esta 

mudança revolucionária no meio, principalmente no que diz respeito à internet. A questão que, 

agora, estudiosos colocam é se com esta atualização da rádio, da imprensa e da televisão, e 

com a introdução da internet, se dá o nascimento de um novo meio que adota as caraterísticas 

dos três meios já existentes, ou se esta é apenas uma adaptação às mudanças dos tempos. 

O Pew Project for Excellence in Journalism, no seu relatório de 2009, classifica a rádio 

como algo que está a transformar-se em algo novo: “um meio chamado áudio” (Bonixe, 2010). 

A verdade é que a rádio sempre foi só som e emissão contínua, todas as outras caraterísticas 

lhe eram estranhas. Estando todos os meios a passar para o digital, tornam-se agora 

indiferenciadoras as caraterísticas que os separam, porque na internet todos têm som, imagem 

e texto, um botão de play e outro de stop. 

Apesar das mudanças introduzidas aquando do aparecimento da televisão e da visão 

desta como uma concorrente, nunca a rádio mudou tanto os seus propósitos. Aquele que era o 

único meio que permitia prestar-lhe atenção sem deixar de fazer outras tarefas, pois só 

necessitava da audição, foi agora buscar caraterísticas da televisão, internet e imprensa. “A rádio 

perde também a sua característica de acumulação, pois quando um utilizador está a ouvir rádio 

na Internet e a interagir com o canal, a sua atenção está voltada exclusivamente para isso. Logo, 

a ideia tradicional de fazer tarefas domésticas ou trabalhar enquanto se ouvia rádio desaparece” 

(Freixo, 2012, p.10). 

Existe um desenvolvimento da internet enquanto novo meio de comunicação, capaz de 

implicar diferentes formas de utilização e disseminação da informação, e a reconfiguração dos 

diferentes campos de ação social (Pereira, 2011). Assim, questionamos o seu valor, a sua 

diferenciação enquanto rádio ou, pelo contrário, como se encontra enquanto rádio no meio de 

toda a mudança. 

A televisão e a imprensa sofrem as mesmas mudanças com a introdução da internet. 

Assim, todos na internet são imagem, som, fotografia e texto. Assim sendo percebemos que na 

internet nasceu uma nova forma de comunicar a partir da junção dos três meios de 

comunicação, sendo a sua grande caraterística a perda do papel passivo do ouvinte, para passar 

também ele a ser parte da ação, pelo menos para escolher o que quer ver e ouvir. 

Tomo a ousadia, como já outros autores o fizeram, de questionar se não será este o 

manifesto do nascimento de um novo meio de comunicação. Afinal, a rádio com estas 

mudanças perde o seu intuito de ser, a razão do seu sucesso: o som. Portela (2006) chega a 
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afirmar que os serviços de rádio online podem introduzir mutações que fazem a rádio distanciar-

se daquilo que sempre a caraterizou. 

Herreros não aceita estar perante um novo meio, mas explica que se as mudanças 

forem tão profundas assim, terá de ser dada uma nova designação a este meio. 

 

“Cebrián Herreros (2003) entende que, a partir do momento em que a rádio se vê, se escuta, se 

lê e se abre à participação, ocorre uma mudança significativa que obriga a uma ampliação do seu conceito, 

principalmente nas suas dimensões comunicativa e expressiva. Recusa, assim, implicitamente, que 

estejamos perante a aurora de um novo meio, mas desvincula-se igualmente de uma conceção de rádio 

encarcerada nas possibilidades tradicionais da transmissão hertziana. Admite, no entanto, que, no limite, se 

as transformações forem demasiado profundas, ter-se-á de encontrar uma designação alternativa para 

caracterizar o meio emergente” (Portela, 2006, p.52). 

 

Hoje, a presença dos meios na internet é associada à existência de uma página digital. 

Existe essa necessidade, de marcar presença no lugar onde todos vão buscar informações. No 

entanto, se pensarmos na internet e nestas caraterísticas todas que roubou a cada um dos 

meios, vamos imaginá-la como um novo meio, onde o ouvinte/leitor/espetador é o principal 

protagonista. Talvez a internet seja, um dia, considerado um quarto meio de comunicação, um 

concorrente aos já existentes. Mas melhor será mesmo considerá-lo como uma oportunidade 

aos já existentes, para que não haja obstáculos no mundo da comunicação. 

 

2.5  Financiamento das rádios 

 

Podemos dizer que ao ouvirmos rádio encontramos três vozes diferentes: a do locutor, a 

do cantor da música que passa e a do publicitário. A voz que passa indeterminadas vezes entre 

os programas, nos intervalos ou no fim deles, e das quais nos cansamos muitas vezes, é aquela 

que permite que as rádios se mantenham ativas.  

Ribeiro (1964) assinala o início da rádio como, também, um meio comercial nos anos de 

1920.  

 

“Os «vendedores de anúncios» foram postos à prova para demonstrar a importância comercial 

que a Rádio tem. Parece que, ao princípio, ninguém acreditava na eficácia dos anúncios radiodifundidos, 

pois o meio radiofónico era considerado como um aperfeiçoamento da telegrafia e, portanto, apenas mais 

um meio de comunicação com vistas à informação em pequena escala.” (Ribeiro, 1964, pp.23-24) 
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A intitulada publicidade que parece, muitas vezes, ter um tempo longo de escuta num 

momento de audição radiofónica, é o único meio de financiamento da rádio. Américo Simões, 

como administrador do Grupo Santiago, explica esta importância da publicidade para a sua 

rádio. “A publicidade é a única ajuda. Muitas pessoas acham que existe algum tipo de subsídio 

na rádio, ou ajuda externa, mas a única fonte de receita legal de uma rádio é a publicidade. 

Pode haver rádios por esse país que tenham algum tipo de subsídio, mas desconheço. As 

pessoas queixam-se, por vezes, que temos muita publicidade, mas nós temos de manter a porta 

aberta” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

Reis et al. (2014) afirma que o único sistema de incentivos para as rádios locais se tem 

limitado ao incentivo à consolidação e ao desenvolvimento das empresas de comunicação. A 

publicidade é a única fonte de rendimento de uma estação de rádio e, no caso do Grupo 

Santiago, o rendimento de todo o grupo. É essa publicidade em formato de spot de rádio, hora 

patrocinada ou passatempos exclusivos daquele estabelecimento, que a direção consegue pagar 

salários, fornecimentos externos, entre outras coisas. 

Esta venda de tempo de programação, falada acima, faz com que as empresas 

aumentem a faturação, mas também cria confusão nos ouvintes que já sentem dificuldade em 

perceber o que é informação, e o que é alheio a ela. Isto pode levar a desconfiança em relação à 

credibilidade da emissora (Meditsch, 1999). Ribeiro (1964) calcula que mais de dois terços da 

programação de todas as emissoras do mundo é publicitária, ou seja, a maioria das frases e dos 

programas radiodifundidos tem uma intenção comercial. 

É de notar que os custos da publicidade nas rádios locais nada têm a ver com os custos 

das rádios nacionais. Um estudo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (2009) 

estima que o preço médio de um spot publicitário numa rádio nacional ascende a 198 euros, 

enquanto que na rádio local fica-se nos 15 euros. No entanto, em radiodifusão existe o hábito de 

aplicar taxas de desconto aos preços de tabela, para angariar mais empresas. Assim, um spot 

publicitário nas rádios nacionais pode ter um desconto de 80% e chegar aos 40 euros, ao passo 

que nas locais pode chega aos 6 euros. É uma diferença enorme, o que pode indicar vantagens 

para as pequenas empresas de âmbito local. Se comparássemos estes valores com os de 

televisão, certamente acharíamos que os segundos são valores exagerados. No entanto, temos 

de ter em atenção que os custos em rádio são muito menores do que em televisão. Em rádio 

basta ter uma boa voz, um texto interessante, gravar, usar uma boa trilha, editar e veicular. 
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Segundo a Entidade Reguladora para a Comunicação Social o investimento em 

publicidade em Portugal registou aumentos de 13,6% entre 2002 e 2007, refletindo a melhoria 

das perspetivas históricas de crescimento económico e algum aumento da competitividade nos 

sectores mais relevantes (comunicações fixas e móveis e banca). No entanto, a rádio não está 

entre os meios que têm beneficiado mais com este aumento. Em rádio, o aumento médio foi de 

1,5%, enquanto em televisão, por exemplo, foi de 15,1%. No entanto, não existem muitas 

informações sobre as audiências e investimentos publicitários nas rádios locais. 

Além da publicidade, existem também incentivos tecnológicos para todas as empresas, 

sendo a rádio também abrangida.  

 

“Os incentivos ao desenvolvimento tecnológico que há, tal como para as outras empresas, 

também há para rádio. São os chamados subsídios a fundo perdido da União Europeia, em que nos 

candidatamos a um programa. Por exemplo, eu vou comprar dez computadores novos para modernização 

tecnológica, eles fornecem-me 50% do valor. É para todos os setores e não só para a área da comunicação 

social. Mas, tirando isso, não há nenhum subsídio em que vos digam “vocês existem, vocês são rádio, então 

tomem lá”. Não, o que eles nos dizem é “vocês são rádio, então têm de pagar esta taxa, esta e esta”. Uma 

serie de taxas por ocupar o espaço radioelétrico, por termos emissões radioelétricas, enfim há uma série de 

taxas” (entrevista a Américo Simões, julho de 2015). 

 

Existem imensas dificuldades económicas nas rádios, e noutros meios de comunicação 

social, devido às poucas fontes de rendimento mas aos elevados custos, principalmente de 

capital humano. Curran (1997) apresenta-nos algumas das despesas com que as rádios têm de 

lidar. 

 

“Quem trabalha com rádio sabe as dificuldades de se sustentar uma emissora em funcionamento, 

pois é preciso manter os equipamentos, o espaço físico e, principalmente, uma equipe de profissionais. 

Assim, nada mais adequado para custear as transmissões do que a publicidade. Tentando visualizar a 

realidade daqueles primeiros anos do veículo no país, é possível traçar um paralelo com o que o rádio 

enfrenta hoje: uma fatia pequena dos investimentos em publicidade e a fé de algumas pessoas no potencial 

do veículo” (Curran, 1997, pp.59-60). 

 

Uma estratégia de muitas rádios, principalmente nacionais, é integrarem-se em grupos, 

apresentando uma maior estabilidade e volumes de negócio. “As rádios locais são pequenas e 

média empresas que faturam anualmente à volta de 150 mil euros. Muitas das rádios locais 

vivem da música portuguesa e promovem os artistas da região em que se inserem, mas outras 



 

- 75 - 
 

apostam na defesa dos concelhos a que pertencem, dando a conhecer realidades que, de outro 

modo, não seriam divulgadas” (Santos, 2010, p.120). 

Com tudo isto dos lucros nos meios de comunicação, há estudiosos que afirmam existir 

uma grande diferença na qualidade da programação e atenção dada à mesma com o passar dos 

tempos. Na altura das rádios piratas, estas eram feitas sem qualquer intenção de lucro. Hoje em 

dia, fazer rádio sem pensar em lucro seria impensável, pois trata-se de várias vidas que 

necessitam de dinheiro para sobreviver, que fazem da rádio o seu trabalho. Curran (1997) fala-

nos desta mudança de paradigma, em que a preocupação com o conteúdo deu lugar à 

preocupação com o lucro da empresa. 

 

“A relação entre os media e a sociedade tem variado. (…) Durante os finais dos anos 1980, os 

media numa competição selvagem pelas audiências, tornaram-se mais preocupados com os lucros e menos 

preocupados com o conteúdo do que num período anterior. De facto, esta variedade é a fonte do poder 

onde a imprensa, rádio e a televisão podem governar. Se os media apenas refletissem os acontecimentos, 

estes teriam pouco efeito sobre eles” (Curran, 1997, p.12). 

 

A informação também parece ter sido descurada, principalmente, no seu tempo de 

duração, ao contrário da publicidade que, cada vez, aumenta mais em duração. Reis et al. 

(2014) falam destas mudanças, acentuando o aumento do tempo de publicidade. 

 

“Esta rádio que, progressivamente, de forma mais acentuada a partir da última década do século 

passado, foi aumentando o tempo de antena da publicidade, foi dando menos espaço à informação e foi 

reduzindo os custos com programação de autor (substituindo-a por ‘vozes’ que aparecem em segmentos 

cada vez mais longos e uniformes), cedeu a terceiros o controle da sua linguagem e expressividade” (Reis et 

al., 2014, pp. 101-102). 

 

Curran (1997) chega a afirmar que as audiências são agora vistas como consumidores e 

não como cidadãs. Uma coisa é certa, os meios “dependem inexoravelmente das audiências” 

(Ribeiro, 2013, p.10).
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3. METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

Este capítulo pretende apresentar a metodologia seguida na realização deste trabalho, 

começando por apresentar os objetivos e as hipóteses de estudo e passando de seguida a 

explicar o processo de aplicação do questionário. 

 

3.1 Objetivos 

Este relatório de estágio tem como temática central a rádio na vida dos cidadãos, dando 

uma atenção especial ao papel das rádios locais, em particular à Rádio Santiago. Pretende-se 

com este estudo conhecer os momentos da escuta de rádios, como o tipo de rádio escolhida, o 

tempo de audição, a regularidade, a participação nas mesmas, o objetivo e o contexto dessa 

escuta. O objetivo é, maioritariamente, entender o papel que as rádios têm na vida das pessoas, 

e qual o papel que os ouvintes atribuem às rádios locais. 

 

3.2 Hipóteses de estudo 

 

Desde o início deste relatório que têm sido levantadas vários questões que envolvem os 

hábitos de consumo de rádio por parte dos públicos. Assim, foram formuladas três perguntas 

que pretendem resumir todas as questões levantadas. 

 

Q1: Os públicos ouvem rádio no seu dia-a-dia, quer no carro, em casa e no 

trabalho, para se informarem, distraírem e ouvirem música? 

 

Q2: As rádios locais têm como seu principal papel fazer a ligação entre a 

cidade em que estão inseridos e os residentes da mesma?  

 

Q3: Os relatos futebolísticos demonstram um aumento significativo das 

audiências das rádios? 

 

No primeiro caso, procura-se perceber os hábitos de consumo de rádio: onde, porquê, 

quanto tempo, com que frequência. A partir desta questão podemos colocar hipóteses que lhe 

são subsidiárias, e que vão ajudar a analisar os dados do método usado. 
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Hipótese 1: Os ouvintes da rádio ouvem-na todos os dias, mais de três horas 

por dia, servindo a mesma principalmente como companhia. 

 

Na prática, isto significa que os públicos usam o meio rádio como um pano de fundo na 

sua vida, ouvindo a mesma enquanto realizam outras tarefas do dia-a-dia. No contexto casa para 

quem é doméstico, desempregado, ou reformado; em horário de trabalho para outros, e ainda 

em outras situações. Assim, o tempo de audição da rádio é elevada para estas pessoas, pois são 

situações do seu dia-a-dia, pelo menos em cinco dias da semana, oito horas diárias. 

 

No que toca à segunda questão de partida, é colocado agora um funil quanto ao tipo de 

rádio tratado, sendo questionada qual a verdadeira razão para a existência das rádios locais. 

Uma questão que importa do ponto de vista de quem ouve e não ouve rádios locais, pois existe 

uma razão para qualquer uma das duas hipóteses. 

 

Estando as rádios locais diretamente ligadas aos conteúdos do local onde se encontram, 

e aos residentes da mesma, é de esperar que o papel das mesmas seja informar os residentes, 

ligar os acontecimentos da cidade aos mesmos, e transmitir-lhes aquilo que eles não tiveram 

oportunidade de vivenciar, ou notificá-los do que ainda vai acontecer. 

 

Hipótese 2: As rádios locais têm como objetivo fazer a ligação entre a cidade 

onde se inserem e os residentes da mesma, informando-os e notificando-os sobre os 

acontecimentos. 

 

As rádios locais são dirigidas a públicos específicos e, por isso mesmo, assume-se que o 

seu papel é o de fazer uma programação para os mesmos. Tal como o próprio nome indica, as 

rádios locais são dirigidas aos residentes do local onde a rádio se encontra. Assumimos, assim, 

que há uma necessidade de existência destas rádios face à já presença das rádios nacionais e à 

maior audição das últimas, pois estas vão informar, entreter e fazer companhia aos residentes. A 

par destes, aparecem os emigrantes que, apesar de estarem fora do seu país, muitos querem 

continuar informados sobre a sua região. 
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Assim, assume-se que as rádios locais não são dirigidas a todos os públicos, mas que 

pretendem fazer a ligação entre a cidade e os residentes e emigrantes. 

 

Não menos importante, aparece o já discutido fenómeno futebolístico nas rádios. Aqui, 

tentamos perceber de forma simples o aumento das audiências de uma hora normal, ou mesmo 

uma hora tendencionalmente de maior audiência num dia normal, para uma hora de relato 

futebolístico.  

 

Hipótese 3: As audiências das rádios locais aumentam duas vezes mais que o 

normal numa hora de relato futebolístico, mesmo que em hora útil de trabalho. 

 

Como já falado anteriormente, assiste-se a um aumento significativo das audiências das 

rádios aquando do relato de um jogo futebolístico. Aqui, vão ser estudados os valores do 

aumento das audiências de uma rádio local, tentando perceber o quão significativo é esse 

aumento. As rádios necessitam de números de audiências para que possam conquistar as 

empresas e ter contratos de publicidade, daí estudar-se esta variância de audiências consoante 

os programas. 

 

Todas estas questões, resultantes da discussão teórica já elaborada, podem revelar-se 

importantes no estudo dos públicos do meio rádio. As hipóteses elaboradoras resumem-se em 

três conceitos: audição de rádio, papel das rádios locais, e aumento de ouvintes na passagem de 

relatos futebolísticos. 

 

3.3 Procedimentos de recolha de dados 

 

No caso do presente estudo, são particularmente úteis os métodos quantitativos, pois 

todas as questões levantadas têm a sua resposta nos hábitos dos ouvintes. Pretende-se saber 

padrões gerais, hábitos de consumo e a visão que existe das rádios locais. 

Assim, optou-se pelo inquérito online como ferramenta de recolha de dados. Para 

justificar a escolha feita, são usadas algumas vantagens apontadas pelos autores Van Selm & 

Jankowski (2006) e Wimmer & Dominick (2011). O fato de ser fácil o recrutamento de pessoas e 

a obtenção de dados em formato digital, ainda mais tendo sido divulgado pelo email institucional 
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da instituição de ensino de onde provém a autora do estudo, tendo também um custo baixo ou 

mesmo nulo e sendo também de fácil execução e de mais fácil tratamento, por estes dados já 

estarem em formato digital, são algumas das razões que levaram a esta escolha. 

Foi construído um questionário online utilizando a plataforma Google Docs que foi, 

durante duas semanas, partilhado nas redes sociais e através do email institucional da 

Universidade do Minho. Através da partilha neste local pretendia-se alcançar pessoas de todas as 

idades e uma grande parte de residentes no Minho, de modo a verificarmos se mencionavam a 

Rádio Santiago, como uma das rádios locais que ouviam. 

O questionário começa por apresentar questões sobre os dados pessoais do 

respondente como o sexo, idade, escolaridade e local de residência, de modo a que possa ser 

feita uma caraterização dos inquiridos. De seguida, é apresentada uma questão que limita o 

restante questionário: “ouve rádio?”. Aos respondentes que afirmam que sim são apresentadas 

várias perguntas quanto aos seus hábitos de consumo de rádio no dia-a-dia; àqueles que deram 

a resposta negativa é apenas questionada a razão pela qual não ouvem rádio. 

Dada a existência de um crivo que configura a extensão do questionário em função das 

respostas dadas, um inquirido que afirmou ouvir rádio respondeu a 17 questões, enquanto os 

inquiridos que afirmaram não ouvir rádio tiveram de responder apenas a duas questões. 

É tida em conta a limitação deste questionário quanto à ideia primeiramente existente de 

um estudo apenas dos públicos das rádios locais, sendo muito difícil alcançar os mesmos. Além 

disso, tornou-se também difícil alcançar os públicos da Rádio Santiago, apesar de se ter 

partilhado o questionário em meios em que se conseguiu mais respondentes da região do 

Minho. Assim, o questionário foi aberto a todos os públicos e afunilado às rádios locais apenas 

na questão do seu papel para os ouvintes de rádio. Assim, vamos perceber hábitos de consumo, 

a percentagem de pessoas que optam por ouvir apenas rádios locais e o papel que atribuem a 

este tipo de rádios. 

No total foram recolhidos 493 questionários, todos respondidos na sua totalidade sendo 

que as perguntas eram de resposta obrigatória, não sendo possível avançar perguntas, e não 

houve anulação de nenhum.  

O inquérito foi analisado usando o programa IBM SPSS, que foi uma preciosa ajuda na 

elaboração de tabelas e no cruzamento de diferentes dados. Todas as perguntas foram 

analisadas individualmente, havendo outras que interessou cruzar com perguntas já analisadas, 

para perceber mais resultados. 
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Foram também estudadas as audiências da Rádio Santiago pela internet, com vista a 

perceber as horas de maior e menor consumo de rádio online, bem como prestar provas a um 

capítulo já redigido atrás “o fenómeno futebolístico”. 

A necessidade de estudar o futebol e de o elevar à categoria de fenómeno começou por 

observações consideradas pela autora durante o estágio curricular, em que era notável que havia 

uma importância crescente dada a este meio. Em primeiro lugar, o Grupo Santiago possui um 

jornal apenas desportivo, que sai semanalmente, tal como o jornal semanal de notícias no geral, 

em que a maioria das notícias são de futebol. Todos os dias, a par dos noticiários, há noticiários 

desportivos separados dos noticiários gerais. Além disso, apesar de a redação ser pequena, há 

colaboradores que apenas se dedicam às notícias de desporto. Ao fim de semana, a maior 

atenção recai também nos jogos que vão acontecer, pois há jogos de várias categorias nestes 

dias. 

Américo Simões, um dos entrevistados, já tinha trocado impressões acerca da 

importância que o futebol tinha para o grupo, em termos de audiências e de leitores assíduos. 

Atrás, podemos ver o administrador e locutor da Rádio Santiago a afirmar que os jogos de 

futebol são dos programas mais caros transmitidos pela sua rádio, mas também o de maior 

audiência e que faz com que consigam mais publicidade. Assim, e se para os cidadãos de uma 

rádio e jornais locais o futebol tem elevado interesse e é merecedor de atenção, era necessário 

falar no mesmo. Quando forem analisadas as audiências online vamos poder verificar isso 

mesmo, um aumento em flexa das audiências em momentos de jogo. 

Esta observação das audiências só é possível porque o Grupo possui emissão on-air. 

Através do plugin VHM Sonic instalado na sua emissão online, foi possível fazer um controlo das 

audiências durante o mês de Agosto. As audiências são apresentadas de hora a hora, com o 

número máximo de ouvintes que esteve online naquela hora. Vai ser apresentada uma tabela 

com as audiências da rádio pela internet em dias úteis e em dias de fim de semana, e outra com 

as audiências da rádio em dias de relato futebolístico. Assim, vão ser estudados os horários em 

que há mais e menos audiências, e o que acontece com as audiências em dia de jogo de 

futebol. 

 

Para complementar o estudo aqui exposto, foram também realizadas duas entrevistas a 

três protagonistas da Rádio Santiago: Américo Simões, administrador e locutor da Rádio 
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Santiago; Elisabete Pinto, jornalista do Grupo Santiago e chefe de redação da Rádio Santiagos e 

dos jornais O Comércio de Guimarães e Guimarães Digital; e Joaquim Fernandes, jornalista do 

Grupo Santiago, diretor do departamento de informação da Rádio Santiago e diretor dos jornais 

O Comércio de Guimarães e Guimarães Digital. Estas entrevistas tiveram como objetivo 

complementar a parte teórica com aspetos do dia-a-dia de uma rádio. É sempre importante 

complementar as teorias e estudos daqueles que quiseram conhecer aspetos da rádio em 

profundidade, com aquilo que vivem os que estão no meio a transmitir a emissão para os 

ouvintes. Há aspetos que só os últimos alcançam sobre a rádio, por estarem tão próximos dela. 

É pela voz daqueles que convivem na primeira pessoa com uma rádio local que se 

chega a algumas conclusões, curiosidades e particularidades deste tipo específico de rádios. A 

escolha deste método partiu de conversas que aconteceram anteriormente entre a autora e os 

protagonistas, aquando da informação da escolha deste tema para o relatório, em que foi notado 

que havia muita coisa para ser dita sobre as rádios locais por aqueles que nela trabalham. Como 

referem Quivy & Campenhoudt (1992) “as entrevistas contribuem para descobrir os aspetos a 

ter em conta e alargam ou retificam o campo de investigação das leituras” (p.67). 

Foram, assim, identificados três profissionais que pudessem acrescentar informações 

úteis sobre as temáticas mais importantes para este estudo, e que fizessem a ligação do estudo 

das audiências ao lugar onde foi realizado o estágio curricular da autora. Quivy & Campenhoudt 

alertaram que “a segunda categoria de interlocutores recomendados para as entrevistas 

exploratórias é a das testemunhas privilegiadas. Trata-se de pessoas que, pela sua posição, ação 

ou responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema” (2008, p.71). A entrevista a 

Américo Simões foi realizada presencialmente e as outras duas por email, a pedido dos 

interlocutores. A forma de análise destas entrevistas obedeceu à técnica simples de análise 

textual. 

As várias citações foram já aparecendo ao longo da parte teórica, encontrando-se o 

guião nos anexos deste trabalho. 
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4. A rádio na vida dos cidadãos: apresentação e análise dos dados 

 

Neste capítulo vão ser apresentados os resultados do questionário online elaborado para 

perceber os consumos de rádio e o papel das rádios locais. 

Vai começar por ser feita uma caraterização da amostra, através dos vários indicadores 

de sexo, idade, residência e escolaridade. Após a mesma, vão ser apresentadas as respostas às 

perguntas sobre a rádio através de gráficos e tabelas, com uma análise textual de cada 

pergunta. 

 

4.1 Caraterização da amostra 

 

Na amostra, o indicador sexo foi obtido a partir de uma pergunta de resposta obrigatória 

e contou com a contribuição de um total de 493 respostas, sendo 357 (72,4%) do sexo feminino 

e 136 (27,6%) do sexo masculino. Assim, percebemos rapidamente que a nossa amostra é em 

grande maioria feminina. 

 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra por sexo (%) 

 

No que respeita à idade, os participantes no inquérito apresentam uma moda de 22 

anos. Esta era uma pergunta de resposta aberta, em que os participantes tiveram de colocar a 

sua idade no questionário. No entanto, para facilitar a apresentação dos resultados, optou-se por 

agrupar as idades por faixas etárias. 
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Podemos constatar que há uma clara predominância das camadas mais jovens da 

população, com 434 (88%) dos respondentes com idade inferior a 45 anos. Destaque ainda para 

o escalão identificado com os nativos digitais (15-24 anos), que é o mais representado na 

amostra, com 242 respondentes. 

Este resultado pode dever-se ao facto de ter havido uma partilha no email institucional 

da Universidade do Minho. Apesar de a mensagem chegar a funcionários, professores e outros 

profissionais, poderá ter cativado maioritariamente os estudantes. Além disso, sendo este um 

questionário que foi feito online, é sabido por todos que esta idade é a que se sente mais 

confortável com as novas tecnologias, sendo espectável um número mais baixo de respondentes 

a partir dos 55 anos. Assim, verifica-se que apenas 3% dos respondentes têm mais de 55 anos e 

0,4% têm idade igual ou superior a 65 anos.  

É de questionarmos também a relação dos jovens com a audição de rádios. Tendo estes 

nascido com o aparecimento das novas tecnologias, é de valorizar que os mesmos ainda não se 

tenham rendido por completo à procura de notícias apenas na internet, e continuem a ouvir 

rádio quer analógica, quer por emissão on-air. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por faixa etária (N) 
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Na tabela seguinte é feita uma ligação entre a faixa etária e o sexo, variáveis que 

analisamos separadamente atrás. 

Ao analisarmos a tabela 1 verificamos que os dados analisados por sexo não diferem 

dos dados em geral. Isto é, a faixa etária entre os 15 e os 24 anos continua a dominar, quer no 

sexo feminino, como no masculino. No feminino, este número chega a 196 respondentes, ou 

seja, quase 40% da amostra, enquanto no masculino se fica apenas pelos 46 respondentes. 

A seguir aparece a faixa etária dos 25 aos 34 anos, também com números elevados. 

O único elemento entre os 0 e 14 anos é do sexo feminino, e acima de 65 anos os dois 

elementos são do sexo masculino. 

 

  Sexo 

Feminino Masculino 

N % N % 

F
a

ix
a

 e
tá

ri
a

 

0-14 anos 1 0,2% 0 0% 

15-24 anos 196 39,8% 46 9,3% 

25-34 anos 83 16,8% 39 7,9% 

35-44 anos 47 9,5% 22 4,5% 

45-54 anos 22 4,5% 20 4,1% 

55-64 anos 8 1,6% 7 1,4% 

<65 anos 0 0% 2 0,4% 

Tabela 1 – Faixa etária vs Sexo 

 

Em termos de escolaridade, a nossa amostra respeita a distribuição ilustrada pelo 

Gráfico 3, no qual se observam dois grandes grupos que, em conjunto, representam mais de 

dois terços dos respondentes: o dos indivíduos com o ensino secundário completo e o dos 

indivíduos com ensino universitário. Podemos dizer que a amostra tem um participante-tipo que 

apresenta uma formação universitária superior. 

 

É de notar a ausência de resposta de pessoas com o 1º e o 2º ciclo do ensino básico. 
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Gráfico 3 – Escolaridade da amostra (N) 

 

Fazendo uma análise da escolaridade em função do sexo (Tabela 2), percebemos que, 

entre as respondentes do sexo feminino, 54,4% têm o ensino universitário, e 17,2% têm o ensino 

secundário completo. Depois, notamos a presença de apenas três pessoas com o 3º ciclo do 

ensino básico e uma que nunca estudou. O último caso leva-nos a questionar a veracidade das 

respostas deste interveniente, pois é de estranhar que não tendo estudado tenha conseguido 

responder e, além disso, esteja à vontade com as novas tecnologias. No entanto, esta foi uma 

resposta validada, tal como as restantes, pois nada nos remete para uma falsa resposta, 

podendo o interveniente ter aprendido a ler e a escrever com a ajuda de outros. Já no caso 

masculino, e como estes são em número mais reduzido na totalidade, nota-se uma grande 

diferença nas percentagens, mas verifica-se a mesma situação: uma elevada presença de 

pessoas com o ensino secundário (3,5%) e o ensino universitário (23,7%), uma pessoa com o 3º 

ciclo do ensino básico e uma que nunca estudou, e a total ausências de pessoas com o 1º ciclo 

e com o 3º ciclo do ensino básico. 
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  Sexo 

Feminino Masculino 

N % N % 
E

sc
o

la
ri

d
a

d
e

 

Nunca estudou 1 0,2% 1 0,2% 

1º Ciclo do ensino 

básico 

0 0% 0 0% 

2º Ciclo do ensino 

básico 

0 0% 0 0% 

3º Ciclo do ensino 

básico 

3 0,6% 1 0,2% 

Ensino Secundário 85 17,2% 17 3,5% 

Ensino Universitário 268 54,4% 117 23,7% 

Tabela 2 - Escolaridade vs Sexo 

 

Já no que respeita ao local de residência, e de acordo com as expectativas, nota-se uma 

quase totalidade de residentes em Portugal. Apenas três respondentes indicaram ser do Brasil, 

Hamburgo e Londres. 

Assim, ficamos com uma amostra de 99,4% de residentes em Portugal. Quanto a estes 

residentes em Portugal, incluindo as ilhas, a amostra contém elementos de 67 concelhos 

diferentes, numa ampla abrangência nacional. Nota-se, no entanto, uma grande percentagem de 

respondentes dos concelhos de Braga (38,5%), Guimarães (6,9%) e Porto (6,1%). 

Esta maior percentagem de respondentes do concelho de Braga é facilmente 

interpretada pelo facto de este inquérito ter sido partilhado pelo email institucional da 

Universidade do Minho e, sendo este efetuado por uma aluna da mesma, pode ter motivado a 

resposta ao mesmo. No entanto, os respondentes dos concelhos de Braga e Guimarães não são 

em número tão elevado quanto o esperado e necessário para se focar o estudo apenas nas 

rádios locais. Além disso, como veremos adiante, poucos são os que ouvem rádios locais. 

Assim, o estudo focou-se na audição das rádios em geral. 

Para conseguir representar os dados num gráfico, os concelhos apurados foram 

agregados por distritos. Assim, no gráfico 4 é possível verificar que, mesmo agregando por 

distritos, e tal como esperado Braga continua a ter um número notável de respondentes 

ultrapassando todos os outros distritos. Como os Arquipélagos da Madeira e Açores apenas 
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tinham a representação de um respondente cada, decidiu-se mencioná-los no gráfico como 

arquipélagos. 

Com os concelhos já agregados por distritos, verificamos que os distritos que estão em 

maior número de respondentes são Braga (57,2%), Porto (21,3%), Lisboa (5,5%) e Viana do 

Castelo (4,9%). 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Local de residência (N) 

 

4.2 Ouvir rádio: frequência e motivos 

 

Nesta segunda parte da análise dos questionários, iremos primeiramente perceber quem 

ouve e não ouve rádio. Após chegarmos à conclusão da percentagem de ouvintes que temos, 

iremos percorrer as perguntas elaboradas e perceber o que os leva a ouvir. Mais tarde, iremos 

voltar aqueles que não ouvem rádio, de todo, e perceber quais as razões que apresentam para 

esse cenário. 

 

Analisando o gráfico 5, apresentado a seguir, percebemos que 93,7% dos nossos 493 

respondentes ouvem rádio, o que equivale a 462 pessoas. Para este estudo é um número 
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interessante pois vem dar razão ao que já anteriormente foi dito, que a rádio continua a ter uma 

grande expressão como meio de comunicação. Do lado dos que não ouvem, fica uma 

percentagem de 6,3% dos respondentes, ou seja, 31 pessoas. 

 

 

Gráfico 5 - Audição de rádio (%) 

 

Para a análise das audiências das rádios, e a relação das pessoas com as mesmas, 

tomou-se como ponto de partida a frequência da audição das rádios. Assim, e tal como mais 

tarde iremos perceber porque é que 31 respondentes não ouvem rádio, perguntamos também 

aos 462 qual a frequência com que ouvem, e por que razão. 

Note-se que, para a apresentação dos resultados das próximas questões, apenas foram 

considerados 462 respondentes, pois foram estes que efetivamente responderam que ouviam 

rádio e que, consequentemente, podem responder a estas perguntas.  

 

Questionados sobre a frequência com que ouviam rádio, é de notar o valor elevado de 

pessoas que ouvem todos os dias rádio (325, 70,4%) e que, mais tarde, vai ser razão para 

questionarmos em que contextos é que acontece. “2 a 3 vezes por semana” é a segunda 

resposta com uma percentagem mais elevada de respondentes (23,2%).  Assim, temos uma 

percentagem muito pequena (6,4%) de ouvintes que responderam “1 vez por semana” e 
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“raramente”. Podemos dizer que estamos a falar de uma amostra de pessoas para quem a 

rádio tem uma grande importância na sua vida, fazendo todos os dias parte dela. 

 

 

Gráfico 6 - Frequência com que ouvem rádio (N=462) 

 

No entanto, apesar de termos um valor elevado de pessoas que ouvem rádio todos os 

dias, a maior parte delas ouve “menos de 1 hora” de rádio por dia. Com isto podemos estar a 

falar de pequenas viagens de deslocação entre a casa e o trabalho que se fazem acompanhar do 

rádio do carro. Se estivéssemos a falar na rádio para “fazer companhia”, ou mesmo 

“acompanhar no trabalho”, falaríamos, com certeza, num número de horas maior, dado as 

horas que um trabalho normal exige. Esta é uma questão à qual responderemos a seguir. 

Assim, temos mais de metade da população respondente (253 pessoas) a ouvirem rádio 

menos de uma hora por dia. Poucos são os que ouvem rádio mais de três horas por dia, um 

total de 53 pessoas, ou seja, 11,5% da amostra que ouve rádio. 
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Gráfico 7 - Média de horas de audição de rádio por dia (N=462) 

 

Esta era uma pergunta em que era permitido escolher mais que uma razão para a 

audição de rádio, como tal, foi conseguido um número elevado de variáveis. Assim, e para 

contornar este facto, foram agrupadas numa categoria ‘outras’ as variáveis que obtiveram um 

número baixo de respostas. 

Analisando o gráfico, verificamos que 93 pessoas ouvem rádio para se informarem e 

para fazer companhia, o que vem dar valor à importância dada pelos diretores da rádio aos 

noticiários quase de hora em hora. Já com 76 respostas, temos o “para me fazer companhia e 

por hábito”, que pode ser explicado pelas viagens de carro até ao trabalho em que muitas 

pessoas têm o hábito de ligar o carro pelo hábito e para fazer companhia. Além disso, podem 

aproveitar para ouvir no trabalho, ou mesmo em casa nas suas tarefas diárias. 

 

Outras razões apresentadas, e que estão agrupadas na categoria ‘outras’ dada a 

pequena quantidade de respondentes, foram “para resolver problemas do dia-a-dia”, “porque 

gosto de ouvir rádio” e “para me concentrar”. 
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Gráfico 8 - Razão pela qual ouvem rádio (N=462) 

 

Apesar de terem sido poucas as pessoas que nesta amostra afirmaram não ouvir rádio, 

é sempre importante perceber quais as razões para o mesmo. 

Assim, onze pessoas afirmaram não ter interesse em ouvir rádio, sete afirmaram não ter 

tempo e seis responderam que não gostam de nenhuma rádio. Além disso, há ainda quem 

prefira informar-se pela televisão e pelos jornais, em vez da rádio. 

 

 

Gráfico 9 - Razões para não ouvirem rádio (N=31) 
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A pergunta seguinte questionou os ouvintes de rádio acerca do contexto em que ouvem 

rádio. Como esta era uma pergunta em que era permitido darem até três respostas, obteve-se 

um número elevado de variáveis. Assim, para contornar este facto e não colocar toda a 

informação aqui, estão representadas no gráfico 10 as variáveis com maior número de 

respostas. 

O contexto casa e carro como um conjunto ocupam o topo do gráfico, com 116 

respostas (25,1%), seguido de apenas “no carro” com 113 respostas (24,5%). Se juntarmos 

estas duas possíveis respostas, as mesmas vêm comprovar a opção que colocamos atrás para 

explicar a audição de menos de uma hora de rádio por dia. As pessoas usam o carro para se 

deslocarem todos os dias ao trabalho, e é nesse mesmo horário que ouvem rádio no aparelho do 

carro, se informam, ouvem o estado do trânsito e ouvem música. Só nestas duas respostas 

temos quase 50% das pessoas que ouvem a afirmarem ouvir no carro, e se olharmos com 

atenção para o gráfico, as variáveis com maior número de respondentes incluem todas o 

contexto “no carro”. 

Outros contextos mencionados, mas com pouca expressão, e que constam na categoria 

‘outras’ do gráfico foram: na universidade, a tomar banho e enquanto estudo. 

 

 

Gráfico 10 - Contexto em que ouvem rádio (N=462) 

 

Nesta próxima questão, optamos pelo mesmo método usado anteriormente para 
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apresentar apenas os que têm uma maior representação. No gráfico 11 podemos confirmar que 

os equipamentos que os ouvintes usam para ouvir rádio vão de encontro aos contextos em que 

estes a ouvem, e que já tinham sido apresentados anteriormente. O rádio do carro era já 

esperado ser o equipamento mais usado para ouvir rádio, com 157 respostas (34%), a par dele 

aparece a variável “rádio do carro e computador” com 100 respostas (21,7%). Se olharmos com 

atenção o gráfico, todas as respostas incluem “rádio do carro”. 

Outros equipamentos de audição mencionados, mas com pouca expressão, e que não 

constam do gráfico foram: o tablet, a televisão e o mp3. 

 

 

Gráfico 11 - Equipamento que utilizam para ouvir rádio (N=462) 

 

Uma das perguntas mais importantes para esta investigação diz respeito ao tipo de 

rádios que ouve. Esta pergunta, tal como outra que veremos a seguir que questiona o papel que 

vêm nas rádios locais, são as que nos remetem para o objeto deste estudo: as audiências das 

rádios locais. Assim, era conveniente um elevado número de respondentes de “rádios locais”, no 

entanto, e como veremos a seguir, o mesmo não foi conseguido.  

Do total dos inquiridos, apenas 19 pessoas (4,1%) afirmam ouvir rádios locais, optando a 

grande maioria por ouvir rádios nacionais. Estamos a falar de um total de 421 pessoas que 

ouvem rádios nacionais, mais de 90% dos respondentes. 
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Em minoria, temos a audição de rádios internacionais, como escolha de apenas duas 

pessoas. Relembrando que quando caraterizamos a amostra encontramos três pessoas 

residentes fora de Portugal, este é um número aceitável de audição de rádios internacionais. 

Além destas três opções, houve ainda 20 respondentes que escolheram a opção 

“todas”, ouvindo todos os tipos de rádio no seu dia-a-dia. 

 

 

Gráfico 12 - Tipos de rádio que ouvem 

 

Depois de termos percebido que tipo de rádio os inquiridos ouvem, quisemos também 

saber quais são essas estações de rádio. Muitas foram as estações mencionadas pelos 462 

respondentes, sendo a pergunta de resposta aberta. Assim, optou-se por apenas mencionar as 

mesmas aqui, não esquematizando com nenhum gráfico. 

As estações de rádio mais mencionadas nesta questão vieram comprovar os dados de 

medição de audiências da Marktest, que já foram apresentados anteriormente. Em Junho de 

2015 as mais ouvidas em Portugal foram: a Rádio Comercial e a RFM. Assim, ouve quem nesta 

questão afirmasse escutar as duas rádios, quem só ouça uma delas, e outros que além destas, 

ainda ouvem outras rádios. Mas, no top das mais ouvidas está a Rádio Comercial. 

 

Falando em estações de rádio locais, a RUM, mencionada já atrás como a Rádio 

Universitária do Minho, foi selecionada em maior número que a Rádio Santiago. Apenas quatro 
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respondentes afirmaram ouvir a Rádio Santiago e, também pertencente a Guimarães, aparece a 

Rádio Fundação com dois ouvintes. Já a RUM apresentou um total de 24 ouvintes entre os 462 

da amostra. 

Visto que estamos a falar de uma amostra de respondentes, em que 282 são do distrito 

de Braga, incluindo o concelho de Guimarães (onde se situam as rádios locais: Santiago e 

Fundação), estamos a falar de poucos ouvintes. 

Analisando mais em pormenor, 34 dos respondentes eram de Guimarães, mas apenas 

quatro ouvem as rádios locais do seu concelho: três ouvem a Rádio Santiago e um a Rádio 

Fundação. Restam-nos dois ouvintes destas estações, um residente em Felgueiras, e outro em 

Braga. Estes dados são demasiado pequenos para podermos tirar conclusões quanto aos 

ouvintes destas duas rádios, mas temos aqui ouvintes do próprio concelho de Guimarães e 

ouvintes dos concelhos vizinhos: Braga e Felgueiras. Aqui, abstemo-nos de falar nos emigrantes 

pela falta de informação. 

Quanto à RUM, foram detetados 19 respondentes residentes em Braga, com o ensino 

universitário, e dois com o ensino secundário. Como já referido anteriormente, isto pode explicar-

se pela partilha do questionário via email institucional da Universidade do Minho. Além disso, 

ainda tem um ouvinte em Guimarães com o ensino universitário, um no Porto também com o 

ensino universitário, e outro em Ponta Delgada com o ensino secundário. 

Rádio Felgueiras, Rádio Barcelos, Rádio Vizela e Rádio Caminha foram outras estações 

de rádio locais mencionadas pelos respondentes. 

 

Interessava também saber quais os programas que as pessoas mais ouvem na rádio em 

geral. Assim, é apresentado em seguida um gráfico com as variáveis mais mencionadas, tal 

como nos pontos anteriores. 

Os noticiários e os discos pedidos lideram a tabela dos programas mais ouvidos, com 55 

respondentes (11,9%). Este é um cenário que já era esperado pois, tal como já falado atrás, os 

noticiários são muito importantes na programação da rádio, continuando este a ser o meio de 

comunicação mais rápido a dar as noticias pela frequência deste tipo de programas ao longo do 

dia. Além disso, como vimos anteriormente, os discos pedidos também ocupam uma grande 

parte da programação das rádios locais, conjugando a música com a participação das pessoas. 

Seguido destes programas está a variável noticiários e música, tal como já era esperado. 

A música ocupa a maior parte das horas das rádios, sendo quase como que um pano de fundo. 
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É em programas de discos pedidos, nos intervalos entre a voz do locutor e na apresentação dos 

tops da semana que podemos apreciar alguns dos momentos de música passados pelas rádios. 

Pela elevada carga horária de música que passa nas rádios em geral, muitas pessoas usam este 

meio quase como um player de música. 

Outros programas mencionados e que constam no gráfico como ‘outras’ foram: 

programas de debate, reportagens, programas humorísticos, programas de debate com 

especialistas, programas de entretenimento e orações religiosas. 

 

 

Gráfico 13 - Programas ouvidos pelos respondentes (N=462) 

 

Uma das perguntas que mais interessava neste questionário era sobre o papel das 

rádios locais na vida das pessoas. Assim, o gráfico 14 apresenta todas as respostas dadas pelos 

inquiridos. 

Informar os residentes e emigrantes e fazer companhia é, para um elevado número de 

respondentes, o papel das rádios locais. Estamos a falar de 22,3% do total dos respondentes. 

Fazer companhia e transmitir música aparece logo como a segunda resposta mais dada, com 80 

respondentes. Informar os residentes e emigrantes e dar oportunidade à participação das 

pessoas foi a terceira com número elevado de respostas, 63. Podemos afirmar que todas as 

respostas têm um compromisso com as pessoas, quer em informá-las, residentes como 

emigrantes, quer em fazer-lhes companhia ou ter a sua participação. 
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Elo de ligação entre a localidade e os residentes, resolver problemas do dia-a-dia, ouvir 

relatos futebolísticos são outras variáveis mencionadas no papel das rádios. 

Como já vimos em capítulos anteriores, é difícil definir o papel das rádios locais. No 

entanto, se analisarmos as respostas dadas às várias perguntas elaboradas durante o 

questionário, podemos mencionar o “informar os ouvintes”, “transmitir música variada” e “fazer 

companhia” como o papel que melhor encaixa nas rádios locais, pela visão dos ouvintes, mesmo 

aqueles que não as ouvem. Isto porque são os programas mais ouvidos pelos ouvintes e são 

mencionados no papel das rádios locais. 

Ao contrário do que era esperado, “ouvir relatos futebolísticos” aparece como opção de 

um número muito reduzido de pessoas. Em capítulos anteriores, citou-se Américo Simões, 

depois de o mesmo ter sido entrevistado para o estudo, em que ele explicava que esta era uma 

das razões pela qual as pessoas ouviam rádio, principalmente a Rádio Santiago. No entanto, 

podemos perceber que a amostra deste questionário quase não usa a rádio para ouvir futebol. 
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Gráfico 14 - Papel das rádios locais para os inquiridos (N=462) 

 

Foi feito um cruzamento de dados a partir da variável “tipo de rádios que ouve” e “papel 

das rádios locais”. O objetivo é perceber o significado das rádios locais para quem as escuta. 

Como o número de inquiridos que ouve rádios locais é baixo, não houve necessidade de 

esquematizar o mesmo através de uma tabela.  

Em comparação com o papel das rádios locais apontado por todos, “passar música” 

volta a ter destaque como o papel apontado para as rádios locais, com um total de 8 respostas 
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em 19 inquiridos. Seguido deste papel aparece o “informar os residentes e emigrantes e elo de 

ligação entre a localidade e os residentes”. Podemos dizer que, para quem ouve rádios locais, o 

seu principal papel é estar ligadas às pessoas. Para eles, a rádio é um importante meio de 

ligação e de informação, é através dela que quem reside na cidade, ou está fora dela como 

emigrante, se coloca a par do que acontece na cidade. 

 

A participação dos cidadãos nos meios de comunicação social tem sido alvo de muitos 

estudos, como por exemplo a tese de doutoramento de Fábio Ribeiro que se intitula de “A 

participação dos cidadãos nos média portugueses: estímulos e constrangimentos”. Nestes 

estudos fala-se inclusive numa educação para os média que “abra o círculo” aos 

ouvintes/telespectadores e leitores. Assim, entendeu-se que esta era também uma pergunta 

importante no questionário. 

Apesar de percebermos que as rádios tentam, algumas vezes, dar oportunidade à 

participação das pessoas, como já vimos em capítulos anteriores desta investigação, a verdade é 

que a iniciativa não pode partir apenas dos meios de comunicação. Ao verificarmos os 

resultados obtidos com os questionários, percebemos que há um desinteresse por parte da 

população em participar. 451 pessoas de um total de 462 responderam que não participavam 

nos programas. Estamos a falar de 98% das pessoas que não participam. Mais à frente iremos 

ver as respostas que justificam esta situação. 

Tendo perante nós um número tão reduzido de participantes dos programas, devemos 

questionar se estes momentos de rádio devem aumentar em número, diminuir, ou apenas 

manter-se como estão. Para que haja programas de participação é também necessário que haja 

pessoas a quererem participar e, sendo quase todos em direto, é difícil controlar se haverá ou 

não participantes. 
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Gráfico 15 - Participação dos respondentes nos programas de rádio 

 

Chegada a esta pergunta, quisemos perceber os dois lados, o de quem participa e em 

que programas, e a razão dos outros para não participarem. 

Esta amostra fala-nos de uma participação por interesse, em que pretendem ganhar o 

prémio do concurso, sendo esta a participação mais acentuada (participação em 

passatempos/concursos). No entanto, temos outras respostas com “poder dar a minha 

opinião”, “contribuir com informações úteis”, “para interagir com os locutores” e “para ouvir as 

músicas de que gosto”. 

Podemos concluir destas respostas que os fóruns são momentos importantes de 

participação de uma rádio, inclusive os que antecedem e sucedem os relatos futebolísticos. 

Verificou-se exatamente isso ao analisar as audiências de Agosto, em que a Rádio Santiago fez 

fóruns antes dos jogos levando a um aumento gradual das audiências, e havendo uma constante 

participação de pessoas residentes pelo mundo, mas de língua portuguesa. 

Destaque ainda para a resposta “para interagir com os locutores” que nos leva a um 

capítulo também falado anteriormente, o da relação criada entre locutores e ouvintes. E claro 

que não poderia faltar o programa obrigatório da rádio, em que o ouvinte pode efetivamente 

escolher a música de que gosta, e que leva muita a gente a participar, podendo escolher a 

música que quer ouvir e a deixar a sua mensagem a um familiar ou amigo. 
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Gráfico 16 - Programas de rádio em que participam 

 

Mas em número elevado encontra-se a não participação das pessoas, um número muito 

mais elevado do que o esperado, 451 pessoas. No gráfico 17 aparecem as respostas dadas 

pelas 451 pessoas que, apesar de ouvirem rádio, afirmaram não participar nos programas. É 

importante destacarmos que, no meio de todas as respostas dadas e que iremos analisar, 

ninguém afirmou não haver oportunidades de participação, nem o não saber como participar, 

excluindo o fato de um respondente afirmar não ter tido ainda oportunidade de participar por não 

ser selecionado. 

É de destacar o elevado número de pessoas que afirmaram não ter interesse em 

participar na rádio. Assim, dos 451 respondentes que ouvem rádio mas não participam, 289 

afirmaram que não participam porque não querem. Este é um número muito importante na 

análise da participação, visto que tanto se debate o papel que o ouvinte deve também ele ter nos 

programas e se fala numa educação para os média, em que cada um perceba o papel que pode 

ter. É de notar a importância que a educação para os média deve ter na vida das pessoas, 

mostrando-lhes o papel que estas podem e devem ter, exercendo os seus direitos enquanto 

cidadãos. 

Seguido da falta de interesse aparecem as respostas “prefiro ouvir a opinião dos outros” 

e “não tenho tempo”. 
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Gráfico 17 – Razões por que não participam nos programas (N=451) 

 

 4.3 Anotação das audiências online 

 

Num dos capítulos anteriores, falou-se da rádio estar agora na internet, ao alcance de 

todos e em todo o mundo. O plugin WHM Sonic instalado pela Rádio Santiago na sua emissão 

online, conta o número de ouvintes online da rádio. Assim, no painel de controlo é possível 

consultar os números das audiências de hora a hora, em cada dia do mês. Esta análise só foi 

possível pela cedência dos dados de acesso por parte da empresa. 

 

Assim, durante o mês de Agosto, constituído por 31 dias, anotou-se os dados das 

audiências da rádio pela internet para perceber se existia um padrão de consumos. O site 

calcula o número de ouvintes que estiveram online naquela hora na Rádio Santiago, mostrando 

também a média de cada mês. Pode-se desde já adiantar a existência de um padrão de 
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consumo, embora nem sempre igual, com horas fixas de maior audiência. No entanto, a 

conclusão retirada desta observação remete-nos a um ponto falado anteriormente “o fenómeno 

futebolístico”. Assim, e para que esta parte não se tornasse demasiado extensa, dividiu-se a 

apresentação dos dados em duas partes: média das audiências num dia útil normal (sem relato 

de jogo de futebol) e num dia de fim de semana, e apresentação das audiências nos quatro dias 

de relato de futebol existentes no mês de agosto. 
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 NÚMERO DE OUVINTES DA RÁDIO ONLINE 
H

o
rá

ri
o

 

 (Média) Dia útil (Média) Dia de fim de semana 

00:00 – 01:00 HORAS 11 9 

01:00 – 02:00 HORAS 9 9 

02:00 – 03:00 HORAS 8 16 

03:00 – 04:00 HORAS 7 7 

04:00 – 05:00 HORAS 10 9 

05:00 – 06:00 HORAS 16 12 

06:00 – 07:00 HORAS 21 19 

07:00 – 08:00 HORAS 23 29 

08:00 – 09:00 HORAS 25 38 

09:00 – 10:00 HORAS 26 37 

10:00 – 11:00 HORAS 28 33 

11:00 – 12:00 HORAS 22 26 

12:00 – 13:00 HORAS 29 22 

13:00 – 14:00 HORAS 23 20 

14:00 – 15:00 HORAS 23 17 

15:00 – 16:00 HORAS 23 38* 

16:00 – 17:00 HORAS 21 16 

17:00 – 18:00 HORAS 22 17 

18:00 – 19:00 HORAS 28 18 

19:00 – 20:00 HORAS 23 17 

20:00 – 21:00 HORAS 20 15 

21:00 – 22:00 HORAS 18 13 

22:00 – 23:00 HORAS 15 11 

23:00 – 24:00 HORAS 11 12 

Tabela 3 – Audiências da Rádio Santiago Online por WHM Sonic 

 

Ao olharmos para a tabela devemos ler os números a negrito como as horas de menor 

audiência, e os números a negrito com sublinhado como as horas de maior audiência. 
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O primeiro facto que notamos ao olhar para os números apresentados é a, ainda, baixa 

expressão desta rádio online. Apesar de estes números terem significado e nos mostrarem quais 

as horas do dia em que têm mais ouvintes presentes, a verdade é que são números pequenos 

comparados com os valores normais da rádio tradicional. 

Existe um padrão de consumo nos dias úteis entre as 9h00 e as 11h00, e depois à hora 

de almoço, entre as 12h00 e as 13h00. Podemos estar a falar em ouvintes a quem a rádio lhes 

faz companhia no trabalho no primeiro caso, e outros que a escutam na sua hora de almoço ao 

chegar a casa, no segundo caso. Além destes horários, as audiências voltam a subir entre as 

18h00 e as 19h00. Aqui, calcula-se que seja a hora em que os ouvintes voltam a casa e se 

procuram informar sobre o que foi acontecendo durante o dia.  

Os dados da Marktest (2014) relativamente aos portugueses que ouvem rádio, dá-nos 

conta de outros horários de maiores audiências, mas não totalmente diferentes. Segundo a 

Marktest são entre as 6h00 e as 13h00 e as 17h00 e as 20h00. Não completamente diferentes 

dos apresentados, mas em intervalos maiores de audição. 

Quando olhamos para os valores de fim de semana apercebemo-nos de que o número 

de ouvintes nas horas de maior concentração nesse período é mais elevada do que nos dias 

úteis. Assim, entre as 7h00 e as 11h00 verifica-se a maior concentração de ouvintes, atingindo 

entre as 8h00 e as 9h00 um valor médio de 38 ouvintes, enquanto que nos dias úteis a hora de 

maior concentração (entre as 12h00 e as 13h00) apenas reúne 29 ouvintes. 

A hora marcada com asterisco (*) não foi contabilizada nos padrões de consumo. 

Tomou-se esta decisão por, anormalmente, no dia 29 de agosto ter-se registado 168 ouvintes. 

Só neste dia, e ainda sem razão conhecida, é que se registaram estes valores, o que fez com 

que a média dos dias todos tivesse subido. Se não contabilizássemos este dia, a média desta 

hora seria de apenas 16 ouvintes.  

 

Quanto às horas de menor ouvintes há pouco a dizer, visto que são as horas normais de 

sono das pessoas. É claro que há sempre um pequeno número de pessoas que também ouve 

rádio entre a 1h00 e as 5h00, pois existem trabalhos noturnos, e se estiverem a ouvir noutros 

países com fusos horários diferentes, é normal que isto aconteça. 

 

Durante estes dias de apontamentos das audiências registaram-se ouvintes das 

seguintes cidades de Portugal: Guimarães, Santo Tirso, Espinho, Sintra, Esposende, Vila Nova de 
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Famalicão, Maia, Lisboa, Açores, Aveiro, Bragança, Abrantes, Loures, Faro, Lordelo, Braga, 

Porto, Cacém e Mirandela. Além disso, encontravam-se também ouvintes de outros países: 

Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos da América, México, Suíça, Alemanha, Finlândia, 

Mónaco, Holanda, Luxemburgo, Eslovénia e Roménia.  

 

Um dado que é curioso acerca da Rádio Santiago é que até no dia de Natal e Ano Novo 

tem pessoas a assistir e a participar no programa das 5h00 às 9h00 da manhã. E, dependendo 

da opção do locutor, por vezes eles fazem o programa em direto, outras vezes fazem uma 

gravação prévia para ficarem com esse dia de folga. 

  



 

- 107 - 
 

 

 NÚMERO DE OUVINTES DA RÁDIO ONLINE EM DIAS DE RELATO FUTEBOLÍSTICO 

  Dias de relato 

06/08/2015 15/08/2015 23/08/2015 31/08/2015 

H
o

rá
ri

o
 

00:00 – 01:00 HORAS 9 11 7 8 

01:00 – 02:00 HORAS 8 9 8 8 

02:00 – 03:00 HORAS 10 11 13 9 

03:00 – 04:00 HORAS 8 8 7 8 

04:00 – 05:00 HORAS 14 8 7 9 

05:00 – 06:00 HORAS 19 9 9 18 

06:00 – 07:00 HORAS 23 18 8 19 

07:00 – 08:00 HORAS 29 23 24 17 

08:00 – 09:00 HORAS 31 37 43 23 

09:00 – 10:00 HORAS 44 32 53 20 

10:00 – 11:00 HORAS 40 26 51 18 

11:00 – 12:00 HORAS 31 27 38 17 

12:00 – 13:00 HORAS 42 22 25 29 

13:00 – 14:00 HORAS 34 16 16 20 

14:00 – 15:00 HORAS 36 14 14 22 

15:00 – 16:00 HORAS 27 12 21 21 

16:00 – 17:00 HORAS 23 15 85 23 

17:00 – 18:00 HORAS 25 23 176 26 

18:00 – 19:00 HORAS 27 18 213 34 

19:00 – 20:00 HORAS 30 30 166 30 

20:00 – 21:00 HORAS 97 90 19 96 

21:00 – 22:00 HORAS 208 100 15 154 

22:00 – 23:00 HORAS 204 109 11 171 

23:00 – 24:00 HORAS 177 51 11 109 

Tabela 4 – Audiências da Rádio Santiago Online em dias de relato futebolístico 
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Se olharmos para a tabela apresentada, rapidamente notamos que existem números 

mais elevados que na tabela anterior. Esta tabela brinda-nos com números com três casas 

decimais, algo que não acontecia anteriormente. 

Na tabela estão assinaladas a negrito, com sublinhado, os números mais elevados de 

ouvintes, que coincidem com as horas de relato futebolístico, e algumas com fórum que 

antecedeu o jogo. Assim, podemos afirmar que estamos perante um “fenómeno futebolístico”. 

Efetivamente, Américo Simões já nos tinha falado do mesmo anteriormente, dizendo que apesar 

de serem os programas mais caros, são também os que dão mais audiências à rádio. 

Até agora encontrámos valores baixos na audiência da rádio online, praticamente 

sempre iguais, com uma diferença pequena nos horários de maior e menor audiência. Os 

valores apresentados na tabela 3 fizeram-nos questionar a relevância da rádio online, e se valeria 

o investimento. Mas, com a apresentação dos últimos dados, vemos que a rádio online tem uma 

relevante expressão sendo o que muitas pessoas usam para se manterem informadas sobre os 

jogos de futebol. 

Nos dias 6 e 23 de Agosto as audiências ultrapassaram o número 200, chegando ao 

número 213, quase seis vezes mais do que a hora de maior audiência num dia útil normal. 

 

Anteriormente a este mês de análise das audiências (Agosto), assistiu-se também a dois 

momentos de pico de audiências na Rádio Santiago. O primeiro momento foi a 23 de julho, dia 

em que realizaram o intitulado Fórum Vitória especial com comentários, perguntas e análise da 

apresentação do plantel do Vitória. A uma quinta-feira, dia útil, a rádio chegou aos 106 ouvintes 

às 22h00. No Facebook do Grupo Santiago também se ia fazendo atualizações constantes, e os 

próprios ouvintes interagiam através de comentários.  

Neste dia, a Rádio Santiago contou com ouvintes de: Guimarães, Famalicão, Vila do 

Conde, Pinhal Novo, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Polónia, Roménia e Estados 

Unidos. 

 

O segundo momento foi no dia 30 de Julho, com um Fórum Vitória Especial Liga Europa 

a partir das 17h00, em direto da Áustria. Aqui podemos falar novamente do pico de audiências 

que houve, atingindo num dia útil os 224 ouvintes às 18h00, que foi a hora em que começou o 

jogo. O fórum contou com a participação do público através do telefone, em que uma ouvinte de 
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Creixomil disse: “Só a Rádio Santiago faz isto, mais nenhuma faz”. A ouvinte referia-se a esta 

“transmissão” em direto do jogo. 

Outro aspeto que se deve referir deste momento é o custo desta transmissão. Para que 

esta transmissão acontecesse os locutores tiveram de se deslocar, bem como deslocar o seu 

material de trabalho. Isto são custos para as rádios, os quais já tinham sido mencionados 

anteriormente por Américo Simões. Tal como o administrador já tinha afirmado, os relatos 

futebolísticos são dos programas mais custosos para uma rádio, mas são também os que 

trazem mais audiências. 

 

4.4 A rádio no contexto de dia-a-dia 

 

No capítulo metodológico foram já apresentadas as entrevistas exploratórias realizadas 

para este estudo. As entrevistas pretenderam fazer a ligação dos temas explorados à rádio e sair 

do cenário de investigação para o cenário prático do dia-a-dia. Assim, ao longo da apresentação 

das perspetivas teóricas da rádio, foram já citadas as entrevistas e utilizado parte do discurso 

dos intervenientes. Analisemos, com mais atenção, os temas abordados nas entrevistas e a sua 

importância neste estudo. 

A primeira entrevista realizada a Elisabete Pinto e Joaquim Fernandes é menos extensa, 

pois estes apenas convivem com a parte de informação da rádio. A primeira pergunta dizia 

respeito aos vários meios de comunicação de que fazem parte: imprensa, rádio e online, e 

questionava a quem era dada prioridade na hora de comunicar um acontecimento. “A resposta 

não é simples, porque está muito dependente da forma como e onde se tem acesso à 

informação. Privilegia-se o online, mas por vezes, a "rádio" surge em primeiro lugar, tendo em 

conta a natureza do assunto e o interesse que pode despertar no auditório” (julho de 2015). Por 

esta pergunta percebemos que a rádio é, por vezes, o meio mais importante e adequado a dar 

uma notícia, embora o online já esteja no topo das prioridades pela sua rapidez e constante 

atualização. 

Um tópico que era imprescindível não falar era o papel da rádio na vida das pessoas. Os 

dois entrevistados afirmam o valor da rádio referindo vários locais de audição, já antes 

mencionados nos resultados do inquérito realizado: no carro, no trabalho, no estádio de futebol, 

através do computador. Referindo-se à rádio da qual fazem parte atribuem-lhe funções: informar, 

entreter, fazer companhia, orientar os ouvintes, ajudar na resolução de problemas e defender o 
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interesse do público. “Essa é a missão da rádio local. Uma relação mais próxima com os 

ouvintes e com as fontes de informação” (julho de 2015). 

Outro assunto retratado foi a proximidade que as rádios locais têm com as fontes. Este 

tema foi já debatido na parte teórica deste estudo. Os dois jornalistas não negam a existência 

dessa proximidade, principalmente nas rádios locais, mas dizem que a mesma é muitas vezes 

um ponto positivo, pois é possível falar dos assuntos com mais precisão que nos meios 

nacionais. 

 

Na entrevista a Américo Simões foram abordados vários temas ligados às rádios locais. 

Os dois papéis que assume na Rádio Santiago colocam-no num papel privilegiado quanto às 

informações sobre o funcionamento da mesma.  

O administrador vê a sua rádio como uma rádio local e generalista, que prima pela 

informação, mas que também entretém. Esta é uma rádio para os vimaranenses que querem 

saber o dia-a-dia da sua cidade. A par destes aparecem os emigrantes que querem, igualmente, 

estar informados sobre a sua cidade mesmo estando longe. “Nesta altura, há muita emigração, 

mas o vimaranense quer continuar ligado à terra, quer se fazer notar, e as novas tecnologias 

permitem isso. Falo de casos que conheço, que estão em Moçambique mas que diariamente 

vão acompanhando o que acontece em Guimarães, e recebem o Comércio de Guimarães e o 

Desportivo de Guimarães via PDF. As pessoas podem assinar os nossos jornais, e isso facilita-

nos bastante o trabalho” (julho de 2015). 

Um dos assuntos abordados e para o qual as informações dadas nesta entrevista se 

mostraram essenciais, devido à falta de bibliografia sobre o tema, foi as audiências dos 

momentos futebolísticos na rádio. Falando especificamente de Guimarães, existe uma falha na 

cobertura dos eventos do Vitória de Guimarães, clube de futebol da cidade, de que Américo 

Simões fala. Assim, a Rádio Santiago assume esse papel, cobre essa lacuna, e com isso vê as 

suas audiências aumentarem notavelmente. Muitos sintonizam nesta rádio para ouvir os relatos 

futebolísticos, mesmo quem não é de Guimarães. 

A participação foi também tema na entrevista, sendo de destacar os programas de 

discos pedidos que ocupam uma parte significativa da programação da Rádio Santiago. Nesta 

rádio não há filtragens das chamadas o que, para o administrador, faz com que haja uma maior 

ligação dos ouvintes aos locutores. 
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Também com pouca bibliografia estava o tema do financiamento das rádios. Américo 

Simões esclareceu que a publicidade é a única fonte de rendimento de todo o grupo, sendo 

publicidade em jornal, nas revistas, em spot de rádio ou numa hora patrocinada. Apesar de 

serem os programas que mais audiências trazem, os relatos futebolísticos são também os mais 

dispendiosos, contrastando com os de discos pedidos em que o gasto é praticamente nulo. 

Muito mais havia a falar nesta entrevista, pois sobre a rádio há muito a dizer e Américo 

Simões, que já faz parte da mesma desde o início, tinha toda a história de vida da Rádio 

Santiago para contar. As mudanças, as evoluções, aquilo que pareceu intacto, as pessoas que 

por ela passaram e as histórias caricatas que todos os dias acontecem eram temas que ainda 

poderiam ser abordados nesta entrevista, que já ficou longa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

No início deste estudo, manifestámos a intenção de perceber os hábitos de consumo da 

rádio pelos cidadãos e o papel das rádios locais para os mesmos. A apresentação de teorias de 

vários autores, com a experiência pessoal, entrevistas a profissionais da rádio e a realização de 

um inquérito, levaram-nos a chegar às conclusões que aqui apresentamos.  

O presente estudo permitiu perceber que a rádio ocupa um lugar de relevo na vida da 

grande maioria da população inquirida. Este dado baseia-se no inquérito online realizado a 493 

respondentes, em que 93,7% afirmaram ouvir rádio. A nossa amostra era maioritariamente 

feminina (72,4%) e com uma elevada população jovem (faixa etária dos 15 aos 24 anos). Como 

vimos, a rádio é ouvida no carro, no trabalho, em casa, no ginásio, na realização de tarefas 

como caminhar e em outras situações do dia-a-dia. Além de fazer companhia a quem a ouve, a 

rádio é também ouvida para se estar informado, entreter e ouvir música. Apesar de muitos 

indicarem ouvir todos os dias rádio, a grande maioria ouve menos de uma hora por dia. Se 

juntarmos este último dado com o facto de o carro ser a situação de audição mais mencionada, 

chegamos à conclusão que é nas deslocações que as pessoas mais ouvem rádio. 

O papel das rádios locais foi um ponto importante deste relatório, visto que temos a 

Rádio Santiago como objeto de atenção neste estudo. As funções mais mencionadas no 

inquérito realizado foram: informar os residentes e emigrantes, fazer companhia, transmitir 

música e dar oportunidade à participação das pessoas. Sabíamos previamente que os noticiários 

(entrevista a Américo Simões, julho de 2015) e a música (Mattelart, 2001) ocupam grande parte 

da programação de uma rádio, quer local como nacional, sendo a música considerada em 

demasia por alguns autores. Assim, não é de estranhar terem sido a transmissão de música e a 

informação mencionadas como papel das mesmas. Além disso, o “fazer companhia” vem de 

encontro ao apurado nos inquéritos, em que os respondentes afirmaram ouvir rádio por essa 

mesma razão. 

Como vimos anteriormente, as rádios locais são dirigidas ao pequeno público do lugar 

onde se encontram situadas, daí que seja parte do seu trabalho informar esse público, mas 

também os que estão fora da região por alguma razão. Na parte teórica deste estudo, Maia 

(2009) recorria a outros autores para afirmar a importância das rádios locais também na partilha 

por um grupo da mesma cultura, e da fortificação da identidade de um lugar. Por exemplo, tal 

como Américo Simões afirmava em entrevista (julho de 2015) os ouvintes ouvem a Rádio 
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Santiago porque se identificam com o conteúdo da mesma e porque se interessam por estar 

informados acerca do lugar onde residem, neste caso Guimarães. 

Além disso, falamos do quão importante se tornou a participação das pessoas nos meios 

de comunicação para que tenham oportunidade de exercer os seus direitos enquanto cidadãos. 

Apesar de verificarmos a abertura à participação dos cidadãos como um dos papéis atribuídos 

às rádios, o mesmo público que deu esta resposta é também aquele que afirma não participar 

nos programas (97%). Além de não participarem, mais de metade afirmou não ter interesse 

nessa participação. Podemos estar perante uma falha na sociedade quanto ao conhecimento do 

papel que os cidadãos podem e devem ter perante os meios de comunicação. Este é um caso 

de literacia mediática, uma disciplina que pretende formar os cidadãos para um uso crítico e 

esclarecido dos meios de comunicação, quer os novos como os tradicionais (Portal Literacia 

Mediática).  

Cada vez mais, com as especificidades de comunicação que as mudanças digitais 

permitem, é mais fácil a participação dos cidadãos, mas para muitos pode tornar-se confuso. 

Portela (2014) referia-se a esta situação como a possível existência de um analfabetismo 

funcional digital. Assim, é necessário que cada um seja esclarecido quanto aos usos dos meios 

de comunicação, à procura de informação, o papel que pode ter nos meios de comunicação e o 

valor da sua participação neles. “Embora enformado pela envolvente sociocultural, o uso dos 

media e inevitavelmente, com tantos fatores envolvidos, uma experiencia individual e pessoal, 

inscrita no quotidiano de cada um, segundo as suas próprias maneiras de fazer” (Portela, 2014, 

p.26). 

É de notar que neste inquérito a percentagem dos inquiridos que ouvem rádios locais é 

muito baixa, apenas 19 pessoas (4%), optando a grande maioria por ouvir rádios nacionais. Isto 

pode ou não ter alguma ligação com a caraterização da nossa amostra. Estamos a falar de uma 

amostra jovem (15-24 anos) que pode não ter tanto interesse na audição de rádios locais quanto 

as pessoas mais velhas. A perceção que a grande maioria destes respondentes jovens tem do 

papel destas rádios é o de “informar residentes e emigrantes, fazer companhia e transmitir 

música”, sendo de prever que todos aqueles que não são de Guimarães não ouçam a Rádio 

Santiago, que foi neste relatório merecedora da nossa atenção. 

Temos uma amostra de 282 respondentes do distrito de Braga, 34 dos quais do 

concelho de Guimarães. No entanto, apenas temos quatro ouvintes da rádio Santiago, três de 
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Guimarães e um de Felgueiras. Podemos dizer que estes ouvintes ouvem para se informarem 

acerca de Guimarães, quer os residentes como o ouvinte do concelho vizinho. 

No estudo dos meios de comunicação é, hoje em dia, impossível não falar na Internet e 

nas potencialidades do mundo digital. A rádio que, já antes, superou o aparecimento da 

televisão, meio que se mostrou como um grande concorrente, olha agora para a Internet como 

potenciadora da sua relação com os ouvintes. “Com efeito, a chegada da internet não ditou o fim 

imediato da radio e, tal como sucedeu com a introdução da televisão, é verdade que tem vindo 

com ela a coexistir e a ser um dos principais motores da sua reconfiguração recente” (Portela, 

2014, p.2). Apesar de em Portugal traçarmos ainda um cenário precário quanto à presença das 

rádios no mundo digital, esta já se começa a notar. A Rádio Santiago, objeto de atenção do 

nosso estudo, já se encontra em adaptação, sendo já possível a sua audição através da internet. 

Apesar de alguns estudiosos considerarem a substituição da rádio hertziana pela online, Portela 

(2014) continua a ver a internet como um complemento, e não um substituto, ajudando até na 

melhoria da relação com os ouvintes. 

Como vimos, através do plugin VHM Sonic de contagem de ouvintes da rádio online, esta 

ainda tem pouca escuta na Rádio Santiago, a não ser em dias de relatos futebolísticos. Aquele 

que intitulamos de fenómeno futebolístico faz disparar as audiências da rádio online em seis 

vezes mais que num dia normal de escuta de rádio. Américo Simões (julho de 2015) tinha já 

referido a importância do futebol para a Rádio Santiago, pois traz-lhe audiências, apesar de 

serem programas caros. Assim, percebemos que é necessária esta presença na Internet, até 

porque esta rádio é ouvida por emigrantes de Guimarães e o mesmo só lhes é possível através 

desta emissão on-air. 

Atualmente, é a rádio hertziana quem vence nas audiências da rádio, ainda não sentindo 

o seu lugar ameaçado pela rádio online. No entanto, é necessário que as rádios se adequem às 

mudanças introduzidas e que aproveitem para melhorar a comunicação com os ouvintes, todos 

os dias. 

O estágio curricular que despertou esta curiosidade pelo meio de comunicação rádio 

também não deve ser esquecido, porque além de ter sido positivo e enriquecedor, na medida 

em que melhorou todos os conhecimentos na área do jornalismo que a autora já tinha, 

possibilitou-a a estar perto deste meio e sentir uma certa familiaridade com ele, bem como 

confiança naquilo que foi afirmando ao longo deste relatório. 
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Espera-se ter conseguido, de alguma maneira, quer por esta investigação, quer através 

do estágio curricular, mostrar o papel importante que a rádio continua a manter junto das 

pessoas. Aquele que foi o meio que, em Portugal, tanto contribuiu para a democracia que hoje 

temos, é também o meio que faz companhia a tantos ouvintes, os informa, os alegra e os faz 

sonhar, apenas através do som. E é importante que, mesmo com todas as mudanças, a rádio 

nunca perca as suas reais caraterísticas: a capacidade de poder contar o mundo através do 

som. Aqui, pode-se até evocar o evento dos marcianos em que, por mais do que uma vez, a 

rádio conseguiu tornar um teatro tão real só através dos sons. 

Pode dizer-se que os objetivos propostos inicialmente foram concretizados, embora com 

menos incidência nas rádios locais do que o desejado, mas com um estudo aprofundado das 

várias temáticas das rádios e das rádios locais e uma particular incidência nos vários aspetos da 

Rádio Santiago. 
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ANEXOS 

 

Entrevistas exploratórias 

 

I. Entrevista a Elisabete Pinto 

 

Elisabete Pinto é jornalista do Grupo Santiago e chefe de redação da Rádio Santiago e jornais O 

Comércio de Guimarães e Guimarães Digital. Joaquim Fernandes foi orientador do meu estágio, 

sendo desde logo esse um motivo pelo qual foi escolhido para as entrevistas, é também 

jornalista do Grupo Santiago e diretor do departamento de informação da Rádio Santiago e 

diretor do jornal O Comércio de Guimarães e Guimarães Digital. 

Esta entrevista foi realizada via email a pedido dos entrevistados, de modo a que pudessem 

discutir um com o outro as perguntas e dar as melhores respostas. Esta entrevista foi mais curta 

que a seguinte, por serem pessoas que estão mais ligadas ao jornal impresso do que a rádio, 

para a qual só fazem os noticiários. 

 

1 - Num dia normal de rádio, quando algo acontece, qual é a sua primeira 

preocupação: fazer a notícia para a rádio ou para o online? 

 

A resposta não é simples, porque está muito dependente da forma como e onde se tem 

acesso à informação. Privilegia-se o "online", mas por vezes, a "rádio" surge em primeiro lugar, 

tendo em conta a natureza do assunto e o interesse que pode despertar no auditório. 

Acontece também o caso de optar-se por divulgar notícias em primeira mão 

assumidamente no jornal O Comércio de Guimarães - informações exclusivas, resultado de 

investigação ou reportagem - servindo a rádio para anunciar a sua publicação no jornal assim 

como a edição online, muitas vezes complementada até com um vídeo. 

No entanto, no chamado fait-divers, o online surge no topo da nossa preocupação. 

  

2 - O que é mais difícil fazer: notícias para a rádio, online ou jornal? 

 

Nesta redação, trabalha-se a três dimensões: rádio, online (escrito e vídeo) e jornal. 

Cada meio tem a sua linguagem e metodologia específica para o tratamento jornalístico que os 
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diferentes assuntos merecem. A edição impressa do jornal obriga a um tratamento mais 

demorado dos assuntos, sendo esse trabalho rentabilizado posteriormente nos suportes rádio e 

online. 

 

3 - Mesmo com a existência da televisão e da internet, acha que as pessoas 

continuam a usar a rádio para se informarem? 

 

A rádio é um meio em evolução. E importa saber: onde e como se ouve rádio? Em casa? 

No carro? No trabalho? No estádio de futebol? Através do computador (em qualquer parte do 

mundo onde se tem acesso a internet)? A rádio torna-se uma paixão para quem ouve e para 

quem conduz a emissão, pela forma como toca as emoções e está próximo.  

Sem dúvida, esse poder torna-se mais evidente quando ocorre algo surpreendente na 

área de influência geográfica da rádio: pode ser um acidente, um prémio do euromilhões ou o 

sorteio de um funeral…  

 

4 - Como meio local, acha que têm uma relação mais próxima com os ouvintes? 

 

Essa é a missão da rádio local. Uma relação mais próxima com os ouvintes e com as 

fontes de informação. 

 

5 - E com as fontes? Acha que é mais fácil chegar a elas? 

 

É inegável a relação de proximidade com as fontes de informação. Mas, mais importante 

é que, o conhecimento da realidade da comunidade, em alguns assuntos, ajuda a informar com 

mais precisão que muitos meios de informação de âmbito nacional. Não é despeito pelo trabalho 

dos outros colegas, apenas a constatação de uma realidade que a proximidade ajuda a valorizar. 

No entanto, deve-se reconhecer que o interesse que os meios de comunicação social 

concedem a determinadas questões, vezes e vezes mencionadas no órgão local sem 

consequência efetiva, ajuda a desbloquear e a acelerar soluções. 

 

6 - Qual é, neste momento, o papel da Rádio Santiago na vida das pessoas? 

(informar, entreter, fazer companhia) 
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Informar, entreter, fazer companhia… E também ajudar a resolver, orientar quem nos 

procura no sentido de satisfazer uma necessidade económica, social, cultural! Intervir em defesa 

do interesse público! Valorizar o que é de Guimarães, feito em Guimarães ou relacionado com 

Guimarães! 

 

II. Entrevista a Américo Simões 

 

Américo Simões é um dos administradores do Grupo Santiago, é também locutor do programa 

das manhãs “Manhãs Vivas” e assume a condução do programa “Café Santiago”. 

Esta entrevista foi feita pessoalmente, no mês de Julho, nas instalações do Grupo Santiago em 

Guimarães. É mais extensa que a anterior pela familiaridade do entrevistado à rádio, e pelos 

anos que já conta na mesma. Ainda assim, ficou muita coisa por falar sobre a rádio que 

aparenta ser um tema sem fim de conversa. 

 

1 - Qual é o papel da Rádio Santiago, neste momento, para os ouvintes? 

Uma rádio local e generalista, como é o caso da Rádio Santiago, prima pela informação, 

mas também tenta dar algum entretenimento. Mesmo não podendo competir com os grandes 

canais e os grandes grupos, conseguimos dar algum entretenimento a nível local, sempre 

apoiados na informação. As pessoas ouvem a Rádio Santiago porque, e especialmente 

Guimarães sendo uma cidade muito bairrista, querem saber o dia-a-dia da sua cidade, como as 

coisas se vão desenrolando. 

É, por isso, que nos baseamos muito numa informação forte. Temos uma redação 

constituída por vários elementos, produzimos todos os nossos noticiários, para darmos 

conteúdos às pessoas. As pessoas ouvem para saber as notícias, e acabam também por ficar 

com o nosso entretenimento, que dentro do panorama de rádios locais considero que tenha 

programas interessantes: passatempos, programas musicais, entre outros. Mas existe esta 

relação entre o entretenimento e a informação, sendo a rádio local considerada uma rádio 

generalista. 

 

2 - Considera que as pessoas se sentem ligadas à rádio? 
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Sim, e não só os residentes. O vimaranense em geral gosta e apoia o que é da terra, e 

sendo a Rádio Santiago uma rádio local, as pessoas quer estejam cá ou estejam fora, vão 

ouvindo a rádio por ser da terra e pelos conteúdos que proporciona. 

Nós aqui, na Rádio Santiago, estamos ligados a um grupo de comunicação constituído 

por Rádio, jornais, revista e digital, e do qual não nos conseguimos separar, muito menos agora 

com as novas tecnologias. As pessoas ouvem-nos, ou vêem-nos na internet, neste caso, ao 

minuto porque sabem que estamos a falar da sua terra. Em Guimarães, qualquer evento ou 

acontecimento que haja para o bem da cidade, é algo com que as pessoas se identificam, 

querem ver e partilhar. Elas sentem a cidade de uma forma diferente. 

Eu sou um filho adotivo de Guimarães, vim para cá com três anos, mas já me considero 

quase um nativo. As pessoas de Lisboa podem dizer que são da capita, os do Porto podem dizer 

que são a maior cidade do país, e os de Aveiro podem dizer que têm os ovos moles, mas aqui 

nasceu Portugal e isso ninguém nos pode tirar. Podem mudar a capital, começar a fazer ovos 

moles noutro sítio, mas aqui foi onde nasceu Portugal. As pessoas daqui são muito bairristas, 

para o bem e para o mal, e criam laços fortes com o que é da terra. 

Nesta altura, há muita emigração, mas o vimaranense quer continuar ligado à terra, 

quer se fazer notar, e as novas tecnologias permitem isso. Falo de casos que conheço, que estão 

em Moçambique mas que diariamente vão acompanhando o que acontece em Guimarães, e 

recebem o Comércio de Guimarães e o Desportivo de Guimarães via PDF. As pessoas podem 

assinar os nossos jornais, e isso facilita-nos bastante o trabalho. 

 

3 - O público da Rádio Santiago são os residentes e os emigrantes. Podemos 

encontrar mais ouvintes pelo país? 

Certamente que há alguns núcleos de pessoas, pelo país, que ate são capazes de 

simpatizar com a rádio, mas a rádio local existe para satisfazer o nicho de pessoas da cidade. Eu 

não quero acreditar que alguém de Sobral de Monte Agraço vá ouvir a Rádio Santiago com o 

mesmo empenho que ouve um vimaranense. Isto porquê? Porque vamos estar a falar de 

assuntos da cidade, temos patrocinadores que são locais e se um residente dessa terra ouvir a 

nossa rádio eu vou dizer uma série de nomes com os quais não vão ter nenhuma empatia. 

É por isso que as rádios nacionais conseguem abranger um público maior, eles são 

muito neutros no que fazem, a não ser algumas coisas que puxam muito para a capital. 
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O fenómeno da rádio local tem todo o interesse em existir, mas eu não vou por esse país 

fora a apanhar pessoas que não sejam da terra. As pessoas ate podem ouvir porque estão na 

internet, e agora a rádio ouve-se em todo o mundo, por curiosidade ou porque estão a  gostar da 

musica que está a passar, mas já não é tanto pela informação porque essa não lhes diz 

absolutamente nada. 

Enquanto que, ao habitante de Guimarães, diz lhe muito a informação de Guimarães. 

Por isso é que a Rádio Santiago é uma rádio de sucesso porque ligamos a terra, cultivamos 

raízes e passamos de pais para filhos. 

 

4 - O futebol é dos momentos que traz mais audiências à vossa rádio. Pode ser 

considerado um fenómeno? 

O futebol é mais um sinónimo de bairrismo. Quando os grandes clubes de futebol fazem 

a apresentação da sua equipa, os órgãos nacionais fazem a cobertura porque sabem que têm 

um público espalhado por Portugal e pelo mundo, que lhes interessa ir captar. Mas, se é a 

apresentação do Vitória, o clube aqui da terra, para eles nós não existimos. 

As audiências são números, e os grandes órgãos de informação regem-se por números. 

Se têm audiência, vendem publicidade. O nosso número de vitoriamos é insignificante para as 

audiências que eles consideram que são vantajosas.  

Quem ontem quis assistir à apresentação oficial do Vitória só se podia valer dos órgãos 

locais de informação. Daí o aumento das nossas audiências no dia de ontem. Quem optou por 

ouvir na Rádio Santiago, esteve na rádio, no Guimarães Digital e no facebook. Essas pessoas 

foram partilhando este amor que têm pelo clube, que é mais um fenómeno do bairrismo da 

cidade. Ao que é da cidade, que é nativo aqui do berço, as pessoas têm um carinho muito 

especial, e demonstram-no às vezes de forma exacerbada. 

Há uma série de adeptos espalhados pelo país que criaram empatia com o clube, ou 

porque já viveram aqui em Guimarães, ou porque os pais gostam do clube. E o único sítio em 

que têm informação do clube é nos órgãos locais, porque os nacionais ignoram-nos e só dão 

ênfase ao que eles chamam de três grandes: Porto, Benfica e Sporting. 

 

5 - Mas nota então que as audiências aumentam no que diz respeito ao futebol? 
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Sim, a nível de internet porque é a tal história de que falávamos atrás. Quem faz 

cobertura dos nossos jogos de futebol? Antigamente, as rádios nacionais também faziam a 

cobertura, mas chegaram à conclusão de que não haviam números para isso, então não fazem, 

simplesmente ignoram. 

Mas as rádios locais existem para isso mesmo, para cumprir esse papel e tapar esses 

buracos. É com esse intuito que as rádios nasceram: para seguir o que é local. 

As rádios que por esse país fora escolheram fazer uma programação para competir com 

as rádios nacionais, e uma coisa mais culturalmente avançada, ou já fecharam ou são 

computadores com música a tocar e sem ninguém lá dentro. E eu conheço essa triste realidade 

por esse país fora. 

 

6 – Como locutor, que relação sente ter com os seus ouvintes? 

O ouvinte cria desde logo um laço de empatia, mesmo sendo ouvintes novos. Temos 

muitos passatempos e programas, como os de discos pedidos, em que as chamadas não são 

filtradas por uma telefonista, o que faz com que venham diretas a nós e o ouvinte tende logo 

essa empatia. Nós também somos abertos às pessoas, somos simpáticos, e às vezes as 

pessoas vêem-nos na rua e vêm-nos cumprimentar. Nós não sabemos quem são, mas estamos 

sujeitos a isso, e torna-se um fenómeno muito engraçado. 

7 - E as pessoas gostam de participar nos vossos programas? 

É um carimbo das rádios ter o chamado “programa de discos pedidos”, que começou à 

já muitos anos. A Rádio Renascença começou por ter o “quando o telefone toca”. Eu lembro-me 

de ser miúdo, ainda nem imaginava que ia andar nestas andanças de rádio, e de ouvir as 

pessoas a participarem. 

Isso tornou-se quase que o programa obrigatório no início das rádios. Os ouvintes agora 

exigem que as rádios da sua terra tenham esse programa, pois é a forma de as pessoas quase 

que diariamente dizerem “eu estou aqui”, e uma “musiquinha” para ti, ti e ti. Isso faz parte da 

cultura da rádio local. Há pessoas que não gostam, mas há outras que gostam e vão-se rindo 

com aquilo. As músicas é que como é à “escolha do freguês” pode não ser das melhores, mas 

isso é sempre muito discutível, porque em música o que é melhor para mim, pode não ser para 

o meu vizinho. 
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8 - Há 28 anos que trabalha em rádio. Tem alguma situação caricata, que tenha 

vivido, para nos contar? 

Não preciso de recuar muito no tempo. Na semana passada, estava a fazer aqui o 

programa com a Raquel, e nós temos sempre um passatempo que é o pé-de-meia. Nós ligamos 

às pessoas, e se elas estiverem a ouvir a rádio e disserem a frase do dia, que vamos divulgando 

ao longo do programa, há um prémio em dinheiro que vai acumulando todos os dias.  

Então, nós ligamos para casa de um casal, e o senhor apercebeu-se que era da rádio e 

as palavras dele foram as seguintes “Oh que caralho, que eu pensei que nunca me ligavam para 

aqui”, e ligaram. E isso foi para o ar, e rimo-nos porque foi dito com espontaneidade e pureza. 

Também nesta zona geográfica do pais, o calão não é empregue com forma depreciativa, é 

quase pontuação, quase uma vírgula. 

 

9 - Quais são os programas que, para a rádio, são mais dispendiosos? 

Os programas mais dispendiosos são os que ocupam as pessoas, principalmente no 

exterior. Um relato de futebol, por exemplo, não dá lucro, dá prejuízo. Só que dá audiência, por 

isso dá lucro por outra forma. 

Um relato de futebol obriga-nos a ir uma ou duas pessoas para o estádio, muitas vezes a 

correr o país, ou como vai acontecer na próxima semana em que temos de ir à Áustria fazer o 

relato do Vitória que está nas competições europeias. Há uma série de gastos que estão 

inerentes à realização de um programa desses. Há uma serie de pessoas que são necessárias a 

realização de um determinado programa, mas faz parte da rádio. 

Um programa de discos pedidos é barato, por que quem seleciona a música é o ouvinte. 

Antigamente, tinha que se ter duas pessoas no programa, porque tinha que se ir buscar a 

música. Hoje em dia, basta ir ao computador, a pessoa escreve e se não tivermos a música 

dizemos que a música não está no sistema. O que é raro, porque cada vez mais a nossa base 

de dados musical vai crescendo. 

 

10 - A publicidade é uma ajuda nas vossas despesas? 

A publicidade é a única ajuda. Muitas pessoas acham que existe algum tipo de subsidio 

na rádio, ou ajuda externa, mas a única fonte de receita legal de uma rádio é a publicidade. 

Pode haver rádios por esse país que tenham algum tipo de subsídio, mas desconheço. As 
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pessoas queixam-se, por vezes, que temos muita publicidade, mas nós temos de manter a porta 

aberta. 

A publicidade é a única fonte de rendimento de uma estação de rádio e, neste caso, 

daqui do grupo todo. Nós só através da venda de publicidade, que pode ser no formato de spot 

de rádio, numa hora patrocinada em que falamos de uma casa, o que seja. A pessoa aqui quer 

divulgar localmente. 

Os nossos preços também não são, de longe ou de perto, os preços das rádios 

nacionais que, regra geral, publicitam marcas nacionais ou multinacionais. Nós temos o 

supermercado, a boutique para fazer publicidade, não temos as marcas nacionais ou 

multinacionais, mas temos as locais. O mercado é isso mesmo: eu tenho uma loja ou uma 

pastelaria, não consigo fazer publicidade na RTP1, mas consigo fazer na Rádio Santiago, e o 

meu público não está em Lisboa, nem em Aveiro ou Viana do Castelo, está em Guimarães. Eu 

vou partilhar a informação para os meus potenciais clientes, e esse é o papel da rádio local. 

Os incentivos ao desenvolvimento tecnológico que há, tal como para as outras 

empresas, também há para rádio. São os chamados subsídios a fundo perdido da União 

Europeia, em que nos candidatamos a um programa. Por exemplo, eu vou comprar dez 

computadores novos para modernização tecnológica, eles fornecem-me 50% do valor. É para 

todos os setores e não só para a área da comunicação social. Mas, tirando isso, não há nenhum 

subsídio em que vos digam “vocês existem, vocês são rádio, então tomem lá”. Não, o que eles 

nos dizem é “vocês são rádio, então têm de pagar esta taxa, esta e esta”. Uma serie de taxas 

por ocupar o espaço radioelétrico, por termos emissões radioelétricas, enfim há uma serie de 

taxas. 

 

11 - Desde que a rádio se pode ouvir através da internet, houve um aumento de 

ouvintes? 

O facto de nós estarmos na internet faz com que consigamos ir buscar o ouvinte que já 

não está em Guimarães. Se estivesse cá, certamente que iria ouvir a Santiago, assim ouve pela 

internet. 

A partir do momento em que nós nos colocamos na internet, ao dispor de qualquer 

ouvinte, que nos ouve em qualquer parte do mundo, notamos sim que houve um acréscimo de 

ouvintes. Isto porque quem está fora do país tem umas saudades tremendas, o português é 

saudosista por natureza, o português quando ouve um fado la fora vêem-lhe as lágrimas aos 
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olhos, porque toca-lhes. E a pessoa podendo ouvir a rádio, podendo ouvir a sua língua lá fora do 

país, sente-se logo mais confortável, cria logo ali uma zona de conforto e de empatia. 

Há, inclusive, taxistas na zona de Paris portugueses, de Guimarães, que ouvem no carro 

a Rádio Santiago. Uma pessoa arrisca-se a entrar num táxi, na zona de Paris, e estar um taxista 

a ouvir a Rádio Santiago. Ele diz que ouve, através da internet, como se estivesse em 

Guimarães, e mantém essa ligação. É claro que há um maior número de ouvintes que 

antigamente nós não chegávamos a eles. Já temos há quase dez anos a rádio online, e todos os 

dias temos participações nos discos pedidos de pessoas que estão no estrangeiro. Ainda ontem, 

no Fórum Vitória, ligou um sujeito do estrangeiro. 

 

12 - Neste momento, ouve-se mais rádio pelo meio tradicional ou pela internet? 

Para já, ainda se ouve mais rádio pelo meio tradicional. No entanto, as grandes 

empresas têm já planos para que se seja o contrário a acontecer. Isto é algo que nos preocupa 

mais a nós enquanto fornecedores do serviço e não aos ouvintes, se bem que lhes devia 

preocupar. 

As grandes empresas, que gerem os conteúdos a nível mundial, querem acabar com o 

FM. E como é que isto se prova? Conforme os anos vão passando, os telemóveis vão deixando 

de ter recetor FM e passam a ter recetor de radio pela internet. Isso faz com que nós paguemos, 

porque sem termos acesso a um pacote de dados móveis não conseguimos ouvir. Ainda demora 

uns 10 ou 15 anos a verem-se estas mudanças, mas não vão acabar o FM, da mesma forma 

que continua a haver rádio em onda média e onda curta. As emissões rádio em FM ainda vão 

continuar por muitos e muitos anos, mas há esta tendência a ouvir rádio pela internet. 

Querem acabar com um serviço que é gratuito, porque assim vendem pacotes de dados. 

Quando estamos a ouvir rádio pela internet parece que não pagamos, mas a verdade é que 

estamos a gastar planos de dados que já pagamos. 
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Inquérito online: As audiências das rádios  

 

1 – Sexo 

1. Feminino 

2. Masculino 

 

2 – Idade 

 (Resposta aberta) 

 

3 – Escolaridade 

1. Nunca estudou 

2. 1º Ciclo do ensino básico (antiga Primária) 

3. 2º Ciclo do ensino básico (antigo 2º ano) 

4. 3º Ciclo do ensino básico (antigo 5º ano) 

5. Ensino Secundário (antigo liceu) 

6. Ensino Superior (Universidade) 

 

4 – Local de residência 

(Resposta aberta) 

 

5 – Costuma ouvir rádio? 

1. Sim (Passa à pergunta 6) 

2. Não (Passa à pergunta 19) 

 

6 – Em que equipamento ouve rádio? 

1. Rádio do carro 

2. Aparelho de rádio 

3. Telemóvel 

4. Computador 

5. Outro (Resposta aberta) 

 

7 – Com que frequência costuma ouvir? 
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1. Todos os dias 

2. 2 a 3 vezes por semana 

3. 1 vez por semana 

4. Raramente 

 

8 – Quando ouve rádio, qual a média de horas por dia que ouve? 

1. Menos de 1 hora 

2. Entre 2 a 3 horas 

3. Mais de 3 horas 

 

9 – Em que contextos costuma ouvir rádio, na maioria das situações? 

1. Em casa 

2. No carro 

3. No trabalho 

4. No ginásio 

5. Enquanto caminho 

6. Nos transportes públicos 

7. Quando estou no computador 

8. Outro (Resposta aberta) 

 

10 – Por que costuma ouvir rádio? 

1. Para me informar 

2. Para me fazer companhia 

3. Para resolver problemas do dia-a-dia (receitas, informação sobre o tempo, trânsito) 

4. Por hábito 

5. Para ouvir o relato de futebol 

6. Outro (Resposta aberta) 

 

11 – Que tipo de rádio ouve com mais frequência? 

1. Locais 

2. Nacionais 

3. Internacionais 
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4. Todas 

 

12 – Diga duas das rádios que mais ouve 

(Resposta aberta) 

 

13 – Que programas costuma ouvir? 

1. Noticiários 

2. Relatos desportivos 

3. Discos pedidos 

4. Entrevistas 

5. Crónicas de comentadores 

6. Programas de debate com especialistas 

7. Reportagens 

8. Outro (Resposta aberta) 

 

14 – Para si, qual o papel das rádios locais? 

1. Informar os residentes e emigrantes 

2. Fazer companhia 

3. Transmitir música 

4. Dar oportunidade à participação das pessoas 

5. Ouvir os relatos futebolísticos 

6. Para resolver problemas do dia-a-dia (receitas, informação do trânsito, tempo) 

7. Elo de ligação entre a localidade e os residentes 

8. Outro (Resposta aberta) 

 

15 – Costuma participar nos programas da rádio que pedem a participação das 

pessoas? 

1. Sim (Passa à pergunta 16) 

2. Não (Passa à pergunta 18) 

 

16 – Em que programas costuma participar? 

1. Fóruns com participação dos ouvintes 
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2. Programas de discos pedidos 

3. Programas de debate com especialistas 

4. Passatempos/Concursos 

5. Outro (Resposta aberta) 

 

17 – O que o leva a participar nesses programas? 

1. Poder dar a minha opinião 

2. Contribuir com informações úteis 

3. Para ouvir as músicas que gosto 

4. Para interagir com os locutores 

5. Mandar mensagens para a família no estrangeiro 

6. Outro (Resposta aberta) 

 

18 – Por que não costuma participar? 

1. Não tenho interesse 

2. Não tenho tempo 

3. Prefiro ouvir a opinião dos outros 

4. Outro (Resposta aberta) 

 

19 – Por que não ouve rádio? 

1. Não tenho equipamento para ouvir 

2. Prefiro informar-me pela televisão 

3. Prefiro ler jornais 

4. Não gosto de nenhuma rádio 

5. Não tenho interesse 

6. Não tenho tempo 
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Trabalhos realizados em estágio curricular 
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- 136 - 
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