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Sumário Executivo 

O relatório A Rádio em Portugal é, a par dos relatórios A Televisão em Portugal e A Imprensa em Portugal, um dos 
relatórios mais abrangentes e completos produzidos pelo OberCom com o intuito de estudar um segmento do 
mercado dos media em Portugal. Actualizando estudos anteriores com os dados relativos ao ano de 2015, é possível 
continuar a acompanhar a evolução das dinâmicas do mercado radiofónico português – o ano de 2015 foi, um ano de 
alguma transformação no que toca ao mercado da rádio em Portugal. 

Este documento tem como objectivo primordial proceder a uma actualização, não só descritiva, mas também com 
alguma ambição reflexiva sobre a evolução das audiências no período que medeia entre 2002 e 2015.1 Para tal, 
procurou-se compilar, organizar e sistematizar os dados de forma que a informação surja de forma fluída e coerente. 
Neste âmbito, importa sublinhar que esta área, para além de competitiva, é também muito permeável à mudança. 

A metodologia aqui utilizada permitiu a construção de indicadores e a leitura de relações com o objectivo de produzir 
um entendimento actualizado e crítico sobre a evolução do mercado e o desempenho dos vários actores. 

O exercício realizado teve sempre como fim último a satisfação do interesse estratégico dos associados OberCom na 
aquisição de conhecimento novo, sólido e original sobre o negócio dos media. Porém, sabemos também que, pelo seu 
apelo, o presente material poderá também deter interesse do público em geral. Como sempre os critérios que 
guiaram o trabalho do Obercom seguiram critérios científicos e os cuidados técnicos inerentes ao bom emprego das 
metodologias escolhidas. 

A transformação no sector da Rádio, ao longo dos anos, tem sido rápida, intensa e nem sempre previsível, na medida 
em que a entrada e saída de diversos players provoca variações de audiência de difícil compreensão e leitura. É 
importante salientar que, em Portugal, a disputa de Share de audiências por parte dos Grupos r/com e Media Capital, 
os dois maiores actores do mercado radiofónico português, não é suficiente para se definir em completo o sector da 
rádio em Portugal. A esse propósito, atenda-se, por exemplo, a que entre 2002 e 2015, a média de audiências de 
“Outras rádios” é de aproximadamente um quinto do total (17% cf. Tabela 1), o que ainda assim representa uma 
queda que se cifra em 2.5%, uma proporção muito expressiva de audição, algo que torna mais complexa a análise do 
mercado radiofónico. O quotidiano radiofónico português não se faz apenas através de grupos que gerem estações de 
rádio nacionais, mas também de estações de dimensão reduzida, que operam a nível regional e, em muitos casos, 
local, algumas em formato tradicional, outras apenas eletrónico. A exigente tarefa de recensear e conhecer todos 
estes recursos seria a única forma de compreender a fundo o ecossistema radiofónico português – algo que extravasa 
os horizontes da presente reflexão, mas que o Obercom pretende vir a dar a devia atenção. 

É de salientar que os recursos estatísticos reunidos mostram que este sector se constitui como uma arena de elevada 
competitividade mas com actores sedimentados nas suas audiências. Se os Grupos r/com e Media Capital apresentam 
audiências mais altas que os restantes, desenvolvendo uma elevada disputa, sobretudo a partir de 2009, pela 
liderança das audiências. Um outro sublinhado para salientar a regularidade, estabilidade e continuidade da 
performance de outros grupos, como o Grupo RDP e a Rádio TSF, do Grupo Global Media (Cf. Figura 3). 

Em termos de concorrência e estabilidade, a situação do mercado Português em 2002 era claramente diferente da 
situação observada dez anos mais tarde. O mercado português era, em 2002, um mercado mais concentrado, menos 
competitivo, com uma distribuição mais desigual das audiências (Cf. Figura 7). No entanto, as alterações registadas 
nos anos compreendidos entre 2003 e 2005, viriam a provocar uma maior distribuição das quotas de mercado. No 
entanto, essa tendência viria a inverter-se, entre 2005 e 2014, com uma maior concentração de audiências nos 

                                                           
1 Anuário de Media e Publicidade 2015 Marktest. 
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Grupos r/com e Media Capital, demonstrando uma forte luta pela liderança, acompanhadas por apostas arrojadas em 
novos conteúdos e formas de fazer rádio. 

Em termos de estações de rádio, é de salientar o grande peso das estações RFM e Rádio Comercial, principais rádios 
dos grupos r/com e Media Capital, respectivamente (Cf. Tabela 3). Não descurando a diversificação de conteúdos e a 
aposta em novas estações, os dois grupos têm investido sucessivamente nestas duas estações, que concentram uma 
boa parte das suas respectivas audiências, e que constituem o seu principal argumento. Exemplo disso é a dimensão 
do investimento em publicidade realizada aos programas de ambas as estações e a aposta em “vozes fortes” para a 
locução desses programas, tornando assim estes segmentos altamente competitivos e dinâmicos. 

Em termos de estrutura, este relatório é composto por um primeiro capítulo, dedicado à análise das audiências de 
rádio compreendendo o período decorrido de 2002-2015, considerando como eixo analítico inicial o Grupo de rádio, 
de seguida decompomos os valores das audiências por estação de rádio, posteriormente debruçar-nos-emos nas 
audiências por segmentos horários e por dias da semana.  

Num segundo capítulo procedemos à construção de indicadores de concentração e estabilidade de mercado, a partir 
dos dados de audiências originais. Pudemos, desta forma, analisar o mercado em profundidade, tendo em conta 
todos os efeitos das variações de audiências.  

Este relatório constitui um esforço analítico e reflexivo anual realizador no âmbito do Observatório da Comunicação ao 
sector da rádio em Portugal. Com esta abordagem procurámos criar e aperfeiçoar da forma mais vantajosa, dados 
actualizados de audiências relativos ao ano de 2015 com vista a uma melhor leitura da realidade e da sua dinâmica de 
transformação, por parte dos agentes do sector da rádio em Portugal, bem como pelo público em geral. 
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Análise de dados 

Grupos de Media 

Procedendo a uma breve e genérica abordagem histórica das audiências radiofónicas em Portugal verificamos alguma 
inércia. Estabilidade desde logo no próprio número de agentes, neste caso grupos de media, que têm mapeado o 

espectro radiofónico português. O dado mais saliente que se pode reter da Figura 1 diz respeito à consolidação do 

crescimento continuado do grupo Media Capital. Este grupo de media em 2002 contava inicialmente com uma quota 

de audiência que se cifrava nos 22%, passando para 34.4% em 2015. Deste modo, a evolução das audiências de 

rádio, ao longo deste período em análise, coincide com padrões de relativa estabilidade. Contudo, aponta também 

para dinâmicas de mercado futuro com um grau de expressivo em termos de luta “quase-duopolista” entre grandes 

grupos de media. 

 

  Figura 1 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%) (2002-2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Cf. Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 

 

Observando a Figura 1, constata-se a hegemonia ao longo dos anos do Grupo r/com, cuja audiência média para os 13 

anos da análise é de 39,2%, para 25,8% do Grupo Media Capital (mais seis décimas que no pretérito ano 2014), 

10,8% do Grupo RDP e 4,9% da TSF (o valor médio de audiência para o conjunto das “Outras rádios”, pertencentes 

ou não aos grupos mencionados, é de 19,3% para os 13 anos da análise). O Grupo r/com obteve, nos dois primeiros 

anos da análise, audiências de 45,5%, descendo nos dois anos seguintes até aos 37,6% em 2005. Totalizaria, em 
2008, os 41,5% de audiência, registando, em 2013, o valor mais baixo da série: 33,9% de share de audiências. Em 

2015, o share de audiências deste grupo fixa-se nos 35,3% (oscilando apenas três décimas a menos). 

Esta perda de audiências do Grupo r/com, entre 2008 e 2013, coincide com um aumento brusco de audiências pelo 

conjunto das rádios do Grupo Media Capital, entre 2007 e 2013, numa ordem de 11,4 pontos percentuais (pp), dos 

21,1% em 2007 para os 32,5% em 2013. A performance do Grupo Media Capital coloca em causa a indiscutibilidade 
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da liderança do Grupo r/com, numa dinâmica concorrencial que será interessante acompanhar nos próximos anos. 

Pela primeira vez, em 2015 a diferença entre os dois grandes grupos de media radiofónicos cifra-se em menos de 1% 

(mais precisamente 0.9%). Redobrado interesse em termos prospectivos para o ano de 2016 e seguintes. 

É de salientar, também, o peso do conjunto “Outras rádios” que se manteve relativamente estável nos 13 anos da 

análise (18,6% em 2002 para os 19,3% em 2015), e que constitui uma fatia muito significativa dos consumos 

radiofónicos dos portugueses (sublinhe-se que este conjunto inclui estações de rádio que fazem parte dos grupos de 

media em análise do mesmo gráfico mas que, por razões de abrangência nacional, não podem ser isolados e incluídos 

nos respectivos grupos, Cf. Nota do Figura 1 e subsequentes). 

Aprofundando a presente reflexão, abordemos agora os registos das audiências ainda por grupo de media, mas 

considerando apenas o segmento dos “dias úteis”.2 

 

Figura 2 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%), em dias úteis (2002-2015) 

 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Cf. Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 
 

A Figura 2, contempla a evolução das audiências dos grupos de rádio, entre 2002-2015, nos dias úteis, evolução essa 

que, como se pode verificar, está em linha com as tendências observadas na Figura 1. Em termos de média, nos 13 

anos da análise de audiências, por grupos de rádio, as discrepâncias face à situação demonstrada pelo espectro geral 
(Figura 1) são mínimas: o Grupo r/com apresenta uma média de audiência em dias úteis de 39,5% baixando 0,4 face 

ao ano de 2014; o Grupo Media Capital um valor médio de 25,7%, crescendo 0,7% no último ano; o Grupo RDP uma 

média de audiências de 10,7% muito similar ao ano de 2014 (10,8%); a rádio TSF (detida pelo Grupo Global Media) 

obtém um registo médio de audiência de 4,8% (menos uma décima comparativamente a 2014), e o valor médio de 

audiência do conjunto “Outras rádios” situa-se 0,1 pp abaixo da média de share geral, nos 19,4%. A linha de 

evolução das audiências dos diversos grupos de rádio é, como referido anteriormente, semelhante no caso da 

                                                           
2 Consideram-se para efeitos analíticos dias úteis: segunda-feira; terça-feira; quarta-feira; quinta-feira; sexta-feira. 
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audiência geral, independentemente do período, e da audiência nos dias úteis. Existe, com efeito, uma forte 

sobreposição entre a tendência geral das audiências e a sua distribuição nos designados “dias úteis”. 

É de sublinhar, no entanto, que quando analisado em termos de dias úteis, o valor de share do Grupo Media Capital 

para 2015 se aproxima ainda mais do valor registado pelo Grupo r/com, uma diferença de apenas 0,5%, entre os 

34,4% e os 34,9%, respectivamente, para ambos os grupos. Em 2014, essa distância era de 1,6%, com o Grupo 

r/com a liderar com 35,5% contra 33,9% do Grupo Media Capital.  

Relativamente às audiências de rádio ao fim-de-semana (Figura 3), a evolução não apresenta grandes alterações, 
entre 2002 e 2015, face à análise do share geral (Cf. Figura 1) e do share em dias úteis (Cf. Figura 2). A audição de 

rádio ao fim-de-semana tem contornos diferentes da audição em “dias úteis”, na medida em que a prática diária dos 

ouvintes tende, também ela, a ser significativamente diferente. Sendo que, por exemplo, o número de indivíduos em 

migração pendular é menor ao fim-de-semana, diminui substancialmente, por exemplo o número de pessoas a ouvir 

rádio no carro, bem como o seu perfil demográfico e ocupacional. Este dado é reflectido no carácter programático das 

diferentes estações mas não afecta de forma significativa o perfil de audiência de rádio ao fim-de-semana, em termos 

de valores de share, para os diferentes grupos de media, face à audição em geral e nos “dias úteis”. 

De acordo com a Figura 1, o Grupo r/com é líder de audiências também ao fim-de-semana, nos 13 anos da análise, 

ainda que as audiências das rádios r/com tenham caído 17,7% neste mesmo período, dos 44,6% em 2002 para os 

36,7% em 2015. A performance do concorrente directo, o Grupo Media Capital, varia entre os 22,9% de share em 

2002 e os 31,4% em 2015. Neste aspecto em particular, a diferença entre os dois grupos cifra-se em 5.3% em 2015. 

Uma diferença substancialmente maior que a observada nas análises relativas ao share geral e à audição em dias 

úteis. 

 
Figura 3 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%), ao fim-de-semana (2002-2015)  

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Cf. Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 
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A observação das Figura 1, 2 e 3, apoiada pela análise da Tabela 1, abaixo, permite compreender quais os Grupos de 

rádio mais ouvidos, ao longo do período que medeia 2002-2015. 

 

Tabela 1 – Média de audiências por Grupo de media e por período de audição (%) (2002-2015) 
  Geral Dias Úteis Fim-de-Semana 
Grupo r/com 39,2 39,5 38,7 
Grupo Media Capital 25,8 25,7 25,3 
Grupo RDP 10,8 10,7 11,1 
TSF 4,9 4,8 5,2 
Outras rádios 19,3 19,3 19,7 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 
 
A oferta radiofónica do Grupo r/com é mais ouvida durante os dias úteis (39,5% de audiência média, entre 2002-

2015) comparativamente ao geral e ao fim-de-semana (39.2% e 38,7%, respectivamente). O Grupo Media Capital, 

por outro lado, atinge os 25,7% de audiência média nos “dias úteis”, sendo que ao fim-de-semana o valor médio de 

audiência para as rádios do Grupo é de 25,3%. O Grupo RDP atinge valor médio de audiência para os 13 anos muito 

semelhantes: de 10,8% no Geral, 10,7% nos Dias Úteis e 11,1% ao Fim-de-Semana. Esta regularidade de valores, 

para os três horários em análise, verifica-se também no caso da TSF (Grupo Global Media), cujos valores são de 

4,9%, 4,8% e 5,2%, respectivamente, sendo esta uma estão de rádio tendencialmente mais ouvida ao Fim-de-

Semana. No caso da categoria “Outras rádios”, estas tendem a ser preferidas pelos ouvintes também ao Fim-de-
Semana: 19,7% por oposição aos 19,3% no Geral e nos “dias úteis”. 

Apesar das diferenças percentuais entre os valores de audiência média serem muito ténues, é de destacar que tende 

a haver mais audiência de rádio (em termos relativos) ao Fim-de-Semana, em todos os Grupos em análise, com 

excepção para a oferta radiofónica do Grupo r/com e do Grupo Media Capital. É de destacar, também, a regularidade 

das estações de rádios da Media Capital em termos médios: 25,8% em Geral, 25,7% nos Dias Úteis e 25,3% ao Fim-

de-Semana, sendo este, entre os grupos em análise, e a par do Grupo RDP (percentagens de 10,8%, 10,7% e 
11,1%, respectivamente), aquele que apresenta performances médias mais regulares nos períodos de audição em 

consideração. 

Os gráficos 4, 5 e 6, que analisamos de seguida, dizem respeito à performance dos Grupos de media em análise em 

três períodos horários diferentes, identificados como sendo momentos-chave no jogo das audiências de rádio em 

Portugal: entre as 06:00-10:00, entre as 17:00-20:00 e entre as 22:00-24:00. 

Observando a Figura 4, relativo às audiências no período 06h-10h e a sua evolução ao longo dos anos de 2002-2015, 

ter-se-á de salientar que a performance dos diversos Grupos de rádio está em linha com a performance do contexto 

mais geral (gráfico 1): audiências tendencialmente mais altas do Grupo r/com, mas que tendem a descer com o 

passar dos anos, desde os 49,8% em 2002 para os 35,2% em 2015. Esta tendência inverte-se no caso da oferta 

radiofónica do Grupo Media Capital, cujas audiências subiram 0,6% entre 2002-2007 (dos 17,4% para os 18,0%) e 

15,1% entre 2007-2014, dos 18,0% para os 33,1%, respectivamente. Contudo, 2015 apresenta alguma estabilização 

deste grupo de media no horário 6h-10h ao passar de 33.1% para 33.2%. No caso dos restantes Grupos, RDP, TSF 

(Global Media) e “Outras rádios) verifica-se uma relativa estabilidade de audiência entre 2002 e 2015, no horário das 

06h-10h. Embora a TSF ao passar de 4,6% em 2014 para 4,4% em 2015 representa uma taxa de perda de quota de 
audiência neste horário de 4,3%. 



9 
 

 

 

 

Figura 4 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%), entre as 06h-10h (2002-2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Cf. Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 
 

A melhor performance de audiências por parte das rádios Media Capital ao longo dos anos contrasta com uma 

performance menos positiva por parte do Grupo r/com neste horário de audição. O período 06h-10h é, um dos 

períodos de maior audição de rádio em Portugal, na medida em que coincide com as migrações pendulares de muitos 

portugueses, que ouvem rádio no automóvel. 

De acordo com a representação da Figura 5, o horário entre as 17h-20h parece corresponder a uma distribuição mais 

regular das audiências. A distância entre as audiências do Grupo r/com (que lidera em todos os anos da análise) e o 

Grupo Media Capital é menor, e tende sem dúvida a diminuir nos últimos três anos da análise: em 2010, a diferença 

entre valores de audiência é de 10,0% (37,9% para o Grupo r/com e 27,9% para o Grupo Media Capital) e, em 2013, 

assiste-se à inversão de posições pela primeira vez (r/com 33,4% e Media Capital 34,3) e logo 0,9% de diferencial. 

Este é um momento muito relevante no espectro mediático português, dado que o Grupo Media Capital ultrapassou, 

pela primeira vez nesse ano, o Grupo r/com em termos de audiências em qualquer dos períodos ou horários de 

audição analisados neste relatório. Contudo, esta tendência volta a inverter-se em 2014, com o Grupo r/com a atingir 

os 36,1% e o Grupo Media Capital a ficar-se pelos 34,6%). É de sublinhar que a diferença de audiência entre estes 
dois grupos chegou a ser de 25,0% em 2003 (45,3% do Grupo r/com contra 20,3 do Grupo Media Capital). Em 2015 

a diferença volta ampliar-se agora para um diferencial que se cifra no 1,3% (r/com 37,3% e Media Capital 36%). A 

evolução dos restantes Grupos em 2015 pauta-se, por apresentarem descidas relativamente acentuadas no horário 

17h-20h. Apresentando taxas de descida de 29,5% e 31,8% para respectivamente RDP e TSF. 
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Figura 5 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%), entre as 17h-20h (2002-2015) 

 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 

 
Observando o gráfico 6, verifica-se um padrão semelhante ao evidenciado pelos gráficos anteriores (exceptuando o 
gráfico 5), coincidente com uma relativa hegemonia, em termos de performance, para o Grupo r/com, nos 13 anos da 
análise. No horário de audição entre as 22h-00h, o Grupo r/com atinge, em 2015 valores de audiência de 39,3%, 
14,4% acima do registo do Grupo Media Capital neste mesmo horário (24,9%).  
 

Figura 6 – Share de audiência de rádio por grupo de media (%), entre as 22h e as 00h (2002-2015) 

 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: A) Os dados apresentados contemplam estações de rádio que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas 
seis Regiões Marktest, Cf. Notas metodológicas do Anuário Media e Publicidade). B) Pelo critério referido em “a)”, de cada grupo de media não 
constam todas as estações que os constituem. 
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Ainda assim, uma nota para a queda dos dois maiores grupos de media neste horário em 2015, o que não deixa de 

ser significativo, mormente se consideradas as subidas ligeiras da TSF que regista agora 4,5% (registava em 2014 

4,2%) e das subidas mais significativas do Grupo RDP ao passar de 12,3% para 14,4% respectivamente em 2014 -

2015 e o conjunto das outras estações de rádio que passam de 13,5% para 16,9% neste último ano. Coadjuvando os 
dados dos gráficos 4, 5 e 6 com os apresentados na Tabela 2, abaixo, há tendências que parecem caracterizar 

determinados Grupos de rádio, marcando a relação dos ouvintes com a oferta radiofónica portuguesa. 

 

Tabela 2 – Média de audiências por Grupo de media e por horário de audição (%) (2002-2015) 
  06h - 10h 17h - 20h 22h - 24h 
Grupo r/com 40,8 38,5 43,7 
Grupo Media Capital 23,2 27,8 23,0 
Grupo RDP 13,1 10,9 12,0 
TSF 6,0 5,1 4,6 
Outras rádios 17,0 17,7 16,7 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional 
(presente nas seis regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas 
todas as estações que os constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas 
estações apresentadas nem sempre totalizar o total do grupo. 

 

O Grupo r/com apresenta um valor médio de audiência, nos 13 anos da análise, mais alto no período das 22h-00h 
(44,7%), valor superior ao verificado para as 6h-10h com 40,8%, já no período das 17h-20h fica-se pelos 38,5% 
sendo, portanto, um Grupo cuja oferta radiofónica foi tendencialmente mais consumida no período mais tardio do dia. 

O Grupo Media Capital, neste mesmo período de 13 anos, captou mais ouvintes entre as 17h-20h, com um valor de 
audiência média de 27,8%, num período em que o a oferta radiofónica r/com, apesar de ser líder indiscutível, é 
menos ouvida. O horário em que o Grupo Media Capital tem uma performance menos eficaz é no período noturno 
(22h-24h) com 23,0%, valor muito próximo do registado no seu homólogo matinal (6h-10h) com 23,2% de audiência 
média. 

O Grupo RDP, por outro lado, atinge valores de audiência média mais altos no período da manhã, (13,1% 6h-10h), 
assim como a rádio TSF (Grupo Global Media) com 6,0% no mesmo período. Note-se o forte pendor informativo quer 
da TSF quer da Antena 1 (rádio mais ouvida do Grupo RDP, como se verá adiante), que acompanha os ouvintes numa 
altura-chave do dia em termos de primeiros consumos noticiosos, coincidente com as migrações pendulares. No caso 
do conjunto “Outras rádios”, estas tendem a ser mais consumidas no horário intermédio da análise (17,7% entre as 
17h-20h) e menos no período mais tardio (16,7% entre as 22h e a 00h). 

Para finalizar esta incursão pelos dados das audiências a partir das dinâmicas dos diferentes grupos de media, e tal 
como já anteriormente tínhamos mencionado este ecossistema é dominado por dois grupos: r/com e Media Capital. 
Contudo, nem sempre assim foi. Na Figura 7 é observável uma progressiva tendência de descida da diferença tanto 
ao fim-de-semana, bem como nos “dias úteis”. Tendo atingido o seu valor máximo em 2003, com 27,3% e 24,3% 
respectivamente para “dias úteis” e fim-de-semana. Nos antípodas desta situação está o ano de 2013, no qual se 
registam as diferença mais reduzidas entre os dois grupos em consideração. Mais, é também neste ano, que que se 
verifica uma inversão nas diferenças até aí observadas. Desde esta data é nos “dias úteis” que temos a menor 
diferença entre r/com e Media Capital, o que não deixa de ser significativo e talvez uma expressão da forte 
concorrência neste período. Sendo que é neste último ano de 2015 que se atinge a diferença entre os dois grupos, 
mais reduzida com apenas 0,5%. Ao fim-de-semana neste mesmo período cifra-se em 5,3%. 
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Figura 7 - Evolução das diferenças de share entre os grupos r/com e Media Capital 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002 a 2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
valor do grupo. 

 

Finalmente, procedendo da mesma forma para três distintos períodos do dia e calculando as diferenças entre os dois 

grupos (r/com e Media Capital) obtemos a Figura 8, na qual salta à vista desde logo, a descida progressiva sobretudo 
no horário matina, e vespertino e menos acentuada no nocturno. Para esta menor redução, pode estar a contribuir a 

quota de audiência da Rádio Renascença detida pelo grupo r/com, mitigando desta forma a erosão do diferencial 

historicamente sedimentado por este grupo. A Rádio Renascença apresenta neste horário nocturno uma quota de 

audiência que ascende aos dois dígitos, o que não se verifica em mais nenhum (considerando apenas os dados de 

2015). Esta parece ser uma possível explicação para a manutenção de uma diferença ainda considerável entre os dois 

grupos em causa. 

Figura 8 – Evolução das diferenças de share entre os grupos r/com e Media Capital em diferentes 
horários 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002 a 2015). Edição: OberCom. 

Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
valor do grupo. 

 
A consumação da troca de posições entre os dois grupos no horário 17h-20h no ano de 2015. Um facto que já tinha 

acontecido em 2013, mas em muito menor proporção. 

23,9
27,3

16,9
15 19,1

20,1 19,6
17,6

13,1 11,6

6,3

0,9 1,6 0,5

21,7 24,3

12,9
14,8

20,5

19,8 18
17,2

8,4
9,5

5,3
3,5

6,1 5,3

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dias Úteis Fim-de-Semana

32,4
34,1

22 22 21,3 24,5 23,5
21,8

16,6 15,9

8,1

1,6

0,8

2

19,8

25

14,8
10,7 10,8

16 16,1 14,6

10 9,6

4,5

-0,9
1,5

-2,7

21,4

28,9

14,8 16,3 19,5

28,7

24,6
27,2

20,1 21,6 22,4

15,1 15,4 14,4

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6h-10h 17h20h 22h-24h



13 
 

Estações de Rádio 

A análise da evolução das audiências, por estação radiofónica, entre 2002-2015, permite compreender melhor as 

dinâmicas do mercado de rádio em Portugal, dentro de cada Grupo de media. A Tabela 3, revela que o mercado 
radiofónico português é francamente mais dinâmico e volátil quando analisado em termos de estações radiofónicas e 

não dos grupos de media que o exploram. Uma comparação da Tabela 3 com a Figura 1, (início da presente análise) 

corrobora precisamente esta afirmação. 

A RFM, detida pelo Grupo r/com desempenha, ao longo dos 13 anos da análise, um papel de liderança no mercado 

radiofónico português, com 23,2% de audiências em 2002 e 20,2% em 2012. A transição 2012-2013 marca a perda 

da liderança desta estação radiofónica no mercado português. Com um share de audiências de 22,9%, a RFM 
posiciona-se em segundo lugar, a 1,2% da líder Rádio Comercial (24,1%) detida pelo Grupo Media Capital. 

Aumentando ligeiramente a diferença entre as duas estações radiofónicas líderes de 1% para 1,2%. 

 
Tabela 3 – Share de audiência por estação de rádio (%) (2002-2015) 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 23.2 24.9 22.4 21.2 22.2 23.6 24.6 23.8 21.7 21.9 20.2 18.4 21.6 22.9 
Rádio 
Renascença 20.1 18.1 15.2 14.3 13.6 15.2 14.2 13.5 12.5 11.6 10.9 9.8 8.5 7.6 

Mega Hits 2.0 2.2 1.8 2.0 1.8 2.2 2.2 2.1 3.1 3.7 3.9 3.2 3.2 2.8 

Rádio Sim - - - - - - - 1.4 1.6 1.6 2.1 2.5 2.4 1.9 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio 
Comercial 9.9 8.4 9.9 9.5 11.4 10.6 10.9 11.4 12.2 15.0 20.1 21.5 22.6 24.1 

Cidade  5.5 3.3 5.2 6.7 6.3 6.0 5.9 5.4 5.6 4.8 4.0 3.9 3.7 2.9 

M80 - - - - - 0.8 2.1 3.0 6.8 6.7 5.9 6.1 5.7 6.1 

Rádio Nostalgia 2.5 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.4 0.6 0.8 1.0 

Star FM - - - - - - - - - - 0.3 - - - 

Vodafone FM - - - - - - - - - - - - - 0.4 

Best Rock FM - - 2.0 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.3 - - - - 

Rádio Clube - 3.0 5.8 4.8 3.9 2.0 1.7 1.7 - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 4.6 4.7 4.9 5.9 6.8 6.8 5.9 6.0 5.6 5.7 5.2 7.1 6.4 6.3 

Antena 2 - - - 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 

Antena 3 3.8 4.5 4.9 5.1 5.2 5.2 5.0 3.9 4.1 3.4 3.1 2.7 2.8 2.4 

  TSF 4.5 5.6 5.8 6.5 5.4 5.0 5.2 4.5 4.5 4.7 4.1 4.7 3.8 3.8 

  Outras Rádios 23.9 25.3 22.1 22.0 21.7 20.9 20.9 21.8 21.0 20.0 19.3 18.9 17.9 17.2 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 

 

O conjunto das Outras Rádios perde 6,7% entre 2002-2015, (passando ao longo deste período de 23,9% para 

17,2%) em termos de audiência geral, não deixando no entanto de ser um aglomerado com um peso significativo no 

mercado radiofónico português. 

Também a Rádio Renascença (Grupo r/com) assume um peso preponderante no mercado radiofónico português, 

peso esse que tende, no entanto, a diminuir ao longo deste período. Assim, dos 20,1% de audiências em 2002 passa 

para os 7,6% em 2015 (perdendo 0,9 num só ano de 2015), sendo que esta estação perde aproximadamente 2/3 da 

sua quota de audiência ao longo destes últimos 13 anos (12,5%). A M80 conquistou um espaço significativo no 
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espectro radiofónico português. A funcionar desde meados de 2007, a estação detida pelo Grupo Media Capital 

atingiria os 0,8% no seu ano de estreia, os 5,7% em 2014 e os 6,1% em 2015, uma audiência que rivaliza com a de 

outras estações perfeitamente estabelecidas no quadro radiofónico nacional. No caso das Antena 1 e da TSF, rádios 

com um forte peso institucional no panorama radiofónico português, a primeira teve uma variação 2002-2015 de 

1,1%, dos 4,6% em 2002 para os 5,7% em 2015. A segunda apresenta uma variação, nos 13 anos da análise de – 
0,8%, isto é, dos 4,5% para os 3,7%, respectivamente. 

Relativamente às audiências das estações de rádio em “dias úteis”, entre 2002-2015 (Cf. Tabela 4), as tendências 

observadas acompanham a evolução observada nas audiências em geral (Cf. Tabela 3). O posicionamento da Rádio 

Comercial (Grupo Media Capital) enquanto líder em 2012 (onde ultrapassa a RFM em 0,5%, 20,7% contra 20,2%, 

respectivamente) acentua-se em 2013 e mantém-se na transição para 2014. Em 2015, a diferença entre a Comercial 
e a RFM situa-se agora nos 2,2%, dos 24,8% de audiência da rádio Media Capital para os 22,6% da estação r/com. 

Acentuando-se deste modo, uma tendência de bipolarização das audiências neste período da semana. Refira-se a 

Rádio Comercial cresce pelo 11º ano consecutivo. Sendo que a RFM parece reagir, registando pelo 3º ano consecutivo 

subida. 

 
Tabela 4 – Share de audiência por estação de rádio (%), em dias úteis (2002-2015) 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 23.4 25.1 22.7 21.6 23.4 23.5 24.7 24.0 21.9 21.8 20.2 18.6 21.4 22.6 
Rádio 
Renascença 20.1 18.3 15.5 14.1 14.5 15.5 14.5 13.4 12.8 11.8 11.4 9.7 8.7 7.8 

Mega Hits 1.9 2.2 1.7 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 3.1 3.6 3.9 3.2 3.0 2.5 
Rádio Sim - - - - - - - 1.5 1.5 1.6 2.2 2.4 2.3 2.0 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio 
Comercial 10.0 8.0 9.9 9.7 10.3 10.9 11.2 11.7 11.9 15.2 20.7 22.3 23.2 24.8 

Cidade  5.3 3.1 4.8 6.4 5.6 5.9 5.7 5.2 5.2 4.5 3.8 3.5 3.6 2.8 
M80 - - - - - 0.8 2.1 3.1 6.9 6.7 5.8 6.1 6.0 6.2 
Rádio 
Nostalgia 2.6 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.8 0.6 0.9 1.0 
Star FM - - - - - - - - - - 0.3 0.0 - - 
Vodafone FM - - - - - - - - - - - - - 0.4 
Best Rock FM - - 2.0 2.0 1.1 1.0 0.7 0.8 0.7 0.3 - - - - 
Rádio Clube - 3.0 5.9 5.9 3.4 2.0 1.7 1.6 - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 4.6 4.6 4.8 5.8 6.7 6.5 5.6 5.8 5.6 5.7 5.1 6.8 6.3 5.7 
Antena 2 - - - 0.7 - 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 
Antena 3 3.8 4.4 4.9 5.2 5.1 5.3 5.4 4.0 4.4 3.5 3.1 2.9 3.1 2.5 

  TSF 4.5 5.6 5.8 6.5 5.1 4.9 5.1 4.5 4.5 4.7 4.0 4.4 3.6 3.7 
  Outras Rádios 23.8 25.7 22.0 20.1 22.7 20.9 20.6 21.5 20.9 20.0 18.2 19.0 17.5 17.5 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 

 

No que diz respeito à Rádio Renascença, terceira rádio mais ouvida, a tendência de quebra de audiências em geral 

está patente nas audiências também em “dias úteis”, uma quebra de 12,3%, dos 20,1% em 2002 para os 7,7% em 

2015. 

As mesmas tendências podem ser observadas nos níveis de audiências aos fins-de-semana (Cf. Tabela 5, abaixo) 
sendo de assinalar, também nestes parâmetros, a substituição da RFM pela Rádio Comercial na liderança de 

audiências do mercado radiofónico português: em 2012, a RFM liderava com 2,7% de diferença da Rádio Comercial 

(valores de 20,2% e 17,5%, respectivamente). Em 2013, a estação da Media Capital ultrapassa em 0,7% a RFM, 
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18,3% de audiência contra 17,6%, respectivamente. No ano de 2014, no entanto, a RFM retoma a liderança das 

audiências de rádio ao fim-de-semana, tendência que se prolonga no último ano em que a RFM obtém 24,1% e a 

Comercial 21,3. Em linha com os dados dos “dias úteis” também ao fim-de-semana a RFM regista nova subida pelo 

terceiro ano consecutivo. 

 
Tabela 5 – Share de audiência por estação de rádio (%), ao fim-de-semana (2002-2015) 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 22.1 24.3 21.0 19.5 22.5 24.2 24.2 22.7 21.0 22.0 20.2 17.6 22.1 24.1 
Rádio 
Renascença 19.8 17.1 13.8 15.4 15.7 13.5 12.9 14.2 11.6 10.3 9.0 10.3 7.5 6.7 

Mega Hits 2.5 2.5 2.4 2.1 2.1 2.6 2.6 2.0 3.3 4.2 4.2 3.4 3.7 4.2 
Rádio Sim - - - - - - - 1.4 2.0 1.3 1.7 2.7 2.9 1.7 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio 
Comercial 9.5 9.6 10.0 8.7 8.0 9.5 9.5 10.0 13.7 14.2 17.5 18.3 20.5 21.3 

Cidade  6.4 4.1 6.7 7.6 5.4 6.3 6.5 6.6 7.0 6.0 5.0 5.5 3.9 3.5 
M80 - - - - - 0.6 2.3 2.5 6.2 7.1 6.4 5.7 4.8 5.5 
Rádio 
Nostalgia 2.3 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.6 0.8 
Star FM - - - - - - - - - - 0.3 - - - 
Vodafone 
FM - - - - - - - - - - - - - 0.5 

Best Rock 
FM - - 1.8 1.8 0.9 1.2 1.1 0.9 0.8 0.3 - - - - 

Rádio Clube - 2.9 5.1 5.1 5.1 1.9 1.7 2.0 - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 4.5 5.2 5.3 6.2 6.4 8.2 7.2 7.1 5.6 5.8 6.0 7.9 6.6 8.9 
Antena 2 - - - 0.6 - 0.7 0.9 0.9 0.5 0.8 0.6 1.2 1.0 0.7 
Antena 3 4.1 5.0 4.5 4.7 4.2 4.6 3.5 3.4 3.1 3.0 3.4 2.0 1.9 1.9 

  TSF 4.5 5.6 6.0 6.6 6.7 5.1 5.8 4.5 4.6 4.5 4.3 5.9 4.2 4.3 

  Outras 
Rádios 24.3 23.7 23.4 21.7 23.0 21.6 21.8 21.8 20.6 20.5 21.0 19.1 20.3 15.9 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 
 

Observando a Tabela 6, relativa à comparação da audiência média entre 2002-2015, para audiência em geral, em 
dias úteis e ao fim-de-semana, é possível compreender quais os períodos de melhor performance de audiência para 

cada estação de rádio ao longo dos 13 anos. Deste modo, tanto a RFM como a Rádio Comercial obtêm valores de 

audiência média mais altos nos “dias úteis” e em geral (22,5% e 22,3%, respectivamente, no caso da RFM e 14,3% e 

14,1%, no caso da Rádio Comercial). Os valores aqui obtidos por parte da Rádio Comercial, sendo o resultado da 

média aritmética do cômputo dos 13 anos, saí “prejudicada” comparativa à RFM (por exemplo) em face dos 

resultados das audiências nos primeiros anos aqui considerados. Do Grupo r/com, a única estação que atinge valores 

de audiência média mais elevados ao fim-de-semana é a Mega Hits3, 3,0%, 2,6% em geral e 2,5% em “dias-úteis”. 

No caso do Grupo Media Capital, a estação Cidade4 atinge um valor médio de audiências mais elevado ao fim-de-
semana (5,8%). 

No caso do Grupo RDP, tanto a Antena 1 como a Antena 2 tendem a ser, claramente, mais ouvidas ao fim-de-Semana 

(no caso da Antena 1, 6,5% e 5,7% em “dias úteis” e 5,9% em geral e, no caso da Antena 2, 0,6% e 0,6% em geral 

e em “dias úteis”). A Antena 3, por outro lado, como a estação de rádio mais orientada para o entretenimento do 

público jovem, é mais ouvida nos “dias úteis” (4,1%). Tanto no caso da TSF como da categoria “Outras Rádios” as 

                                                           
3 Esta estão de rádio passou desde 2015 a designar-se Mega Hits.  
4 Em 2015 passou a designer-se apenas por Cidade. 



16 
 

percentagens médias mais altas para o período da análise incidem sobre a audição ao fim-de-semana, 5,2% no caso 

da TSF e 21,3% no caso das “Outras rádios”. 

 

Tabela 6 – Média de audiências por Estação de rádio e por período de audição (%) (2002-2015) 
 Geral Dias Úteis Fim-de-Semana 
RFM 22,3 22.5 22.0 
Rádio Renascença 13,2 13.4 12.7 
Mega Hits 2,6 2.5 3.0 
Rádio Sim 1,9 1.9 2.0 
Rádio Comercial 14.1 14.3 12,9 
Cidade 4.9 4.7 5.8 
M80 4.8 4.9 4.6 
Vodafone FM 0.4 0.4 0.5 
Smooth FM 0.7 0.8 0.6 
Antena 1 5.9 5.7 6.5 
Antena 2 0.6 0.6 0.8 
Antena 3 4.0 4.1 3.5 
TSF 4.9 4.8 5.2 
Outras Rádios 20.9 20.8 21.3 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 
 

Relativamente à audiência por horários, há igualmente algumas tendências interessantes a sublinhar. Como se pode 

observar pela Tabela 7, a variável horário de audição afecta significativamente os perfis de audiência, pelo menos no 

horário entre as 6h-10h. Destaque-se a performance da Rádio Renascença, cuja operação é mais positiva neste 

horário em específico, do que no panorama em geral ou nos outros horários em análise, como se verá adiante. 

Apesar de manter uma tendência de redução, entre 2002-2015 (perdendo mais 0,3% no período 2014-2015), como 

nos restantes parâmetros de análise, as audiências da Renascença entre as 6h-10h são tendencialmente mais 
elevadas. Foi, aliás, entre 2002-2004, a rádio mais ouvida neste horário (28,3% em 2002, 26,0% em 2003 e 20,9% 

em 2004). De 2004-2014, a audiência da estação do Grupo r/com caiu 55,2% desde 2002. 

A RFM, pertencente ao Grupo r/com, lidera no horário matinal entre 2006-2011 (percentagens de 19,5% em 2006 e 

20,4% em 2011), sendo que 2012 fica marcado por uma subida abrupta das audiências da Rádio Comercial, do Grupo 

Media Capital, também neste período. Esta estação passou dos 15,0% em 2011 para os 24,3% em 2014, uma subida 
de 9,3% em apenas três anos, muito provavelmente relacionada com a forte aposta na locução dos programas 

emitidos neste horário. Neste último ano de 2015, verificamos uma subida de 1,3% relativamente ao pretérito ano de 

2014. Neste âmbito, também a RFM registar uma forte subida neste último ano de 1,7% nas audiências no período 

matinal. 

É de salientar também a estável relação da Antena 1, do Grupo RDP, com as audiências neste horário de emissão. A 

Antena 1 mantém um padrão de regularidade de audiências com tendência para aumento progressivo ao longo dos 
anos, sendo que passou dos 6,6% em 2002 para os 8,5% em 2012, tendo atingido os 10,8% em 2013 (9,8%), ano 

em que registou a sua maior audiência neste período. Contudo, regista pelo segundo ano consecutivo uma ligeira 

queda. No caso das “Outras rádios”, estas constituem uma fatia considerável das audiências mas perderam, de 

acordo com os dados em análise, peso neste período da manhã, passando dos 21,7% para os 14,7%, entre 2002-

2015. Embora esteja em crescimento há 11 anos, a verdade é que a partir de 2012 o crescimento da Rádio Comercial 

ganha substancial expressão. 
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Tabela 7 – Share de audiência de rádio por estação de rádio (%), entre as 06h-10h (2002-2015) 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 19.8 21.0 19.7 18.5 19.5 21.0 21.8 21.3 19.6 20.4 19.5 17.0 20.6 22,3 
Rádio 
Renascença 28.3 26.0 20.9 19.8 18.9 19.6 18.7 17.3 17.2 15.8 14.1 11.3 9.6 9,3 

Mega Hits 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 2.9 2.5 2.0 1.9 1,9 

Rádio Sim - - - - - - - 1.5 1.6 1.5 2.0 2.5 1.8 1,8 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio Comercial 8.8 6.6 8.5 7.8 9.7 9.4 9.6 10.3 12.4 15.0 22.1 23.0 24.3 25,6 

Cidade 3.1 1.8 3.6 4.3 4.4 4.6 4.9 4.2 4.5 3.3 2.4 2.8 2.7 1,8 

M80 - - - - - 0.7 1.6 2.2 5.0 5.6 4.9 4.9 5.6 5,0 

Rádio Nostalgia 2.4 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.2 0.3 0.5 0.6 

Star FM - - - - - - - - - - 0.2 - - - 

Vodafone FM - - - - - - - - - - - - - 0.3 

Best Rock FM - - 2.3 1.1 0.8 0.8 0.6 0.8 0.7 0.2 - - - - 

Rádio Clube - 2.7 5.5 4.5 3.9 1.9 2.2 - - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 6.6 7.5 7.5 9.8 9.5 9.8 8.8 9.0 8.2 8.3 8.5 10.8 9.7 9.2 

Antena 2 - - - 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 

Antena 3 2.6 3.6 3.8 4.4 4.5 4.5 4.8 3.6 3.7 3.0 2.5 2.5 2.8 2.4 
  TSF 5.3 6.4 6.8 8.3 6.7 6.8 6.4 6.0 5.7 6.1 4.9 5.3 4.6 4.4 
  Outras Rádios 21.7 22.8 19.8 19.2 19.5 18.4 18.1 20.9 18.5 17.4 15.8 17.3 17.3 14,7 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 

 

Relativamente ao período da tarde, mais precisamente 17h-20h (Cf. Tabela 8), as audiências foram dominadas, entre 

2002-2011, pela RFM. As audiências desta estação baixaram levemente com o passar dos anos, dos 23,2% em 2002 

para os 22,0% em 2011. Em 2012, a Rádio Comercial confirmaria a sua ascensão em termos de audiências, 

ultrapassando a anterior líder em 0,5% (20,3% contra 19,8% da RFM, em 2012). Em 2013, esta tendência acentuar-

se-ia, com a Comercial a atingir os 22,1% em oposição aos 17,4% da RFM, uma diferença de 4,7% e em 2014, 

ambas as estações ganham audiência, sendo que a RFM atinge os 21,7% (mais 4,3% que em 2013) e a Comercial 

sobe 1,2% para os 23,3%. O ano de 2015 trouxe consigo o acentuar desta forte tendência de bipolarização das 

audiências entre as supramencionadas estações neste período do dia, uma vez que ambas viram as suas quotas 
aumentar. 

A Rádio Renascença, segunda rádio mais ouvida em Portugal entre 2002 e 2009, das 17h-20h (valores de 18,3% e 

12,9%, respectivamente), seria ultrapassada pela Rádio Comercial em 2010 (13,1% contra 10,8% em 2010 para a 

Rádio Comercial e para a Rádio Renascença, respectivamente). Este período horário ficaria também, entre 2007-2012, 

marcado pela subida expressiva das audiências da Rádio M80, também detida pelo Grupo Media Capital. No ano da 
sua criação (2007), a M80 atingiu uma audiência de 0,9% e os anos seguintes ficariam marcados por uma subida 

significativa das audiências, até aos 6,2% em 2013, sendo que em 2011 esse valor chegou a ser de 7,0%. Em 2015 a 

M80 retoma a subida das audiências neste horário ao obter 6,3%, mais 0,8% que em período homólogo de 2014.  

As rádios Antena 1 e TSF – duas rádios orientadas para a grande informação – percorreram, curiosamente, percursos 

semelhantes no período das 17h-20h, entre 2002-2013. A Antena 1 totalizava, em 2002, 4,2% das audiências, sendo 

que os anos seguintes ficariam marcados por leves aumentos da audiência, até ao ano de 2006, onde o valor de 
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audiências foi de 6,1%. As audiências da rádio do Grupo RDP viriam, no entanto, a diminuir até aos 4,6% em 2012, a 

aumentar 1,4% para os 6,0% em 2013 e a cair novamente em 2014, para os 5,2%, valor que repete em 2015. 

 

Tabela 8 – Share de audiência de rádio por estação de rádio (%), entre as 17h-20h (2002-2015) 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 23.2 25.8 23.4 20.8 21.7 23.6 24.2 23.4 22.1 22.0 19.8 17.4 21.7 22,2 
Rádio 
Renascença 18.3 16.6 13.5 13.2 12.6 14.1 13.2 12.9 10.8 10.8 10.5 9.5 8.7 7.7 

Mega Hits 2.6 2.5 2.1 2.3 1.8 2.5 2.5 2.4 3.4 4.2 4.7 4.3 3.7 3.3 
Rádio Sim - - - - - - - 1.2 1.6 1.6 1.8 2.2 2.1 1.4 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio 
Comercial 10.7 8.8 10.7 10.6 11.5 11.8 11.7 12.2 13.1 15.2 20.3 22.1 23.3 25.2 

Cidade  7.1 3.9 6.0 8.2 7.7 7.6 6.9 6.2 6.1 5.5 4.8 4.7 4.4 3,9 
M80 - - - - - 0.9 2.7 3.4 6.9 7.0 6.0 6.2 5.5 6,3 
Rádio 
Nostalgia 2.7 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.5 0.6 1.1 1,3 
Star FM - - - - - - - - - - 0.4 - - - 
Vodafone 
FM - - - - - - - - - - - - - 0.6 

Best Rock 
FM - - 1.8 1.4 1.0 1.2 1.0 1.1 0.6 0.4 - - - - 

Rádio Clube - 2.9 5.5 5.1 4.3 2.1 1.3 1.4 - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 4.2 3.5 4.1 5.0 6.1 5.6 4.9 5.3 5.3 4.8 4.6 6.0 5.2 5.2 
Antena 2 - - - 1.0 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5 0.9 0.7 0.6 
Antena 3 4.7 5.6 5.8 6.0 6.4 6.1 6.2 4.7 5.2 4.4 4.0 3.4 3.4 3.2 

  TSF 4.4 5.8 6.2 6.2 5.6 5.1 5.1 4.4 4.7 5.0 4.4 5.3 4.4 4.1 

  Outras 
Rádios 22.1 24.6 20.9 19.2 21.4 18.7 19.6 20.5 19.5 18.6 17.7 17.4 15.8 15.0 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 
 

A TSF atinge percentagens iguais de audiência em 2002-2014: 4,4%. No entanto, o espaço temporal entre o ano 

inicial e final da análise fica marcado por boas performances de audiência por parte da rádio do Grupo Global Media, 

que chegou a atingir os 6,2% de audiência no horário entre as 17h-20h (nos anos de 2004-2005). No ano final da 

análise (2015) a estação apresenta uma ligeira perda da quota de audiências que se cifra nos 0,3%. 

Por fim, o período das 22h-00h caracteriza-se por uma maior facilidade em hierarquizar as várias estações 

radiofónicas mais ouvidas entre 2002-2012, já que não houve qualquer troca de lugares em termos de audiências, 

como se pode observar pela Tabela 9. 

A estação RFM foi, neste período horário, líder destacada entre 2002-2012, com uma audiência de 27,0% em 2002 e 

22,1% em 2012, uma descida de 4,9% nesse período, apesar de nos anos intermédios tenham havido aumentos de 

audiência (de 5,5%, dos 22,5% em 2005 para os 28,0% em 2009). A Rádio Renascença surge relativamente isolada 
como segunda rádio mais ouvida. Apesar de os valores de audiência de 2002-2012 serem, neste horário, muito 

próximos (16.3% em 2002 e 15.0% em 2012), a rádio do Grupo r/com chegou a atingir os 16,5% em 2007 (valor 

máximo para o intervalo em análise) e os 13,5% em 2004 (valor mínimo para o período da análise). 

O ano de 2013 foi de (muito acentuada) mudança para a Rádio Comercial e para o Grupo Media Capital, neste horário 

de audição. A Rádio Comercial sobe uns notáveis 10,3% entre 2012-2013, dos 11,8% para os 22,1%, e a M80 
ultrapassa a barreira dos 6,0% ao totalizar 6,2% de audiências no período entre as 22h-00h, em 2013. No entanto, a 

Rádio Comercial regista uma quebra de audiências muito acentuada na transição para 2014 – menos 7,4%, dos 
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22,1% em 2013 para os 14,7% em 2014. Tendência esta, que se prolonga pelo ano 2015, colocando em causa a já 

identificada bipolarização das audiências neste período diário.  

Tabela 9 – Share de audiência de rádio por estação de rádio (%), entre as 22h e as 00h (2002-2015) 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grupo 
r/com 

RFM 27.0 28.9 23.4 22.5 24.7 26.5 27.2 28.0 24.0 21.7 22.1 17.4 21.2 18,7 
Rádio 
Renascença 16.3 16.3 13.5 15.1 14.1 16.5 15.2 14.7 14.2 13.9 15.0 9.5 12.0 10,6 

Mega Hits 3.3 3.6 2.1 3.0 2.4 3.3 2.9 2.2 3.0 6.3 5.0 4.3 3.9 4,9 

Rádio Sim - - - - - - - 2.6 1.9 2.2 2.9 2.2 5.7 5,1 

Grupo 
Media 
Capital 

Rádio 
Comercial 10.9 8.5 10.7 7.6 7.9 6.5 8.8 8.9 8.3 10.5 11.8 22.1 14.7 12,5 

Cidade 8.1 5.2 6.0 10.2 8.8 7.4 5.9 5.8 6.4 5.4 5.4 4.7 5.4 2,8 

M80 - - - - - 0.4 1.4 2.1 5.1 4.9 4.5 6.2 5.3 8,2 
Rádio 
Nostalgia 1.8 - - - - - - - - - - - - - 

Smooth FM - - - - - - - - - - 0.6 0.6 1.3 0.9 
Star FM - - - - - - - - - - 0.1 - - - 
Vodafone 
FM - - - - - - - - - - - - - 0.6 

Best Rock 
FM - - 1.8 2.4 1.6 1.2 1.1 0.8 0.9 0.6 - - - - 

Rádio Clube - 2.8 5.5 3.3 2.5 1.6 1.6 1.6 - - - - - - 

Grupo 
RDP 

Antena 1 3.4 3.9 4.1 6.7 7.0 6.3 7.5 6.0 8.6 7.2 6.0 6.0 8.2 10.4 

Antena 2 - - - 1.3 1.1 1.7 0.7 1.3 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 0.9 

Antena 3 4.8 6.0 5.8 4.2 4.8 6.5 3.6 3.2 3.2 3.4 1.9 3.4 2.9 2.8 
  TSF 4.4 4.3 6.2 4.8 5.7 4.3 4.5 3.8 3.9 5.3 3.7 5.3 4.2 4.5 

  Outras 
Rádios 20.0 20.5 20.9 18.9 19.4 17.8 19.6 19.0 19.5 17.6 20.1 17.4 14.1 16.8 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 
 

Sintetizando os dados anteriormente discutidos (Cf. Tabelas 7, 8 e 9) na Tabela 10, é possível observar quais os 

horários em que cada estação de rádio atinge audiências mais altas, através das médias no período de 13 ano, isto é, 

entre 2002-2015. As estações de rádio do Grupo r/com obtêm audiências mais altas no horário mais tardio da análise 

(22h-00h) (23,8% para a RFM, 3,6% para a Mega Hits e 3,2% no caso da Rádio Sim). A exceção é a Rádio 

Renascença, cuja performance de audiência média nos anos de análise foi melhor no horário entre as 17h-20h (média 

de 17,6%). 

No caso do Grupo Media Capital, a Rádio Comercial, mais ouvida, possui, em média, audiências mais altas no período 

da tarde (17h-20h), com um valor de 14,8%. Também a M80, atinge audiências médias mais altas neste período com 

5,0%. As estações Cidade e Smooth FM obtiveram valores mais altos de audiência média no período entre as 22h-

00h, com valores de 6,3% e 0,9%, respectivamente.  
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Tabela 10 – Média de audiências por Estação de rádio e por horário de audição (%) (2002-2015) 
  06h - 10h 17h - 20h 22h - 24h 
RFM 20,1 22,2 23,8 
Rádio Renascença 17,6 12,3 14,1 
Mega Hits 2,0 3,0 3,6 
Rádio Sim 1,8 1,7 3,2 
Rádio Comercial 13,8 14,8 10,7 
Cidade 3,5 5,9 6,3 
M80 3,9 5,0 4,2 
Rádio Nostalgia 2,4 2,7 1,8 
Smooth FM 0,4 0,9 0,9 
Star FM 0,2 0,4 0,1 
Vodafone FM 0,3 0,6 0,6 
Best Rock FM 0,9 1,1 1,3 
Rádio Clube 3,5 3,2 2,7 
Antena 1 8,8 5,0 6,5 
Antena 2 0,5 0,7 1,1 
Antena 3 3,5 4,9 4,0 
TSF 6,0 5,1 4,6 
Outras Rádios 18,7 19,4 18,7 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom. 
Nota: a) No quadro são apresentados resultados das estações que façam parte de um grupo considerado de cobertura nacional (presente nas seis 
regiões Marktest), e tenham um mínimo de 30 referências na amostra. b) Para os grupos não são apresentadas todas as estações que os 
constituem, devido ao critério acima referido. Por essa razão, o somatório de Share das respectivas estações apresentadas nem sempre totalizar o 
total do grupo. 

 

Finalmente, no Grupo RDP a Antena 1, como a TSF, do Grupo Global Media, são tendencialmente mais ouvidas no 

período da manhã, do que no da tarde ou no da noite, atingindo valores de audiência média de 8,8% e 6,0%, 

respectivamente. As restantes estações do Grupo RDP, no caso a Antena 2 é mais ouvida à tarde (17h-20h) com 

0,7%, e a Antena 3 com 4,9%. 
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Grupos de media: dinâmicas e tendências 

De forma a complementar a análise de audiências entre 2002-2015, desenvolvida anteriormente, procede-se à análise 

do mercado radiofónico português em termos de concentração e estabilidade, recorrendo ao Índice de Hirschman-
Herfindahl (IHH). Este índice permite aferir o grau de concentração dos vários players relativamente ao mercado em 

que se inserem possibilitando, assim, medir a intensidade da competição entre eles. O índice, bem conhecido pelas 

autoridades de concorrência de vários países, é obtido através da soma das quotas de mercado elevadas ao quadrado 

e varia entre 0 e 1, sendo que valores do IHH mais baixos coincidem com mercados mais concorrenciais enquanto 

valores mais altos apontam para situações mais próximas da existência poder monopolístico expressivo. 

De forma a apreciar as diversas dimensões de mercado radiofónico português, exploradas nos capítulos anteriores, 
foram efectuados cálculos para audiências em geral, por dias de semana (“dias úteis” e fim-de-semana) e por horário 

de audição (06h-10h, 17h-20h e 22h-00h) sendo, portanto, possível verificar que diferentes condições de audição se 

refletem em diferentes perfis de concentração no mercado radiofónico português. 

Relativamente à audiência de rádio por grupo de media, entre 2002-2015, em Portugal, verifica-se que houve um 

significativo decréscimo da concentração entre 2002-2005. A situação, reflectida na Figura 9, expressa uma divisão 
mais equitativa das audiências pelos diversos grupos de media. Este aumento tende a dever-se à quebra de 

audiências do Grupo r/com entre 2002-2005 (dos 45,5% em 2002 para os 37,6% em 2005, Cf. Figura 1), e ao 

consequente aumento das audiências dos restantes grupos de rádio. Essa tendência para uma maior distribuição de 

quotas de mercado é travada em 2005. Entre esse ano e 2012 a concentração aumenta paulatinamente, tendo-se 

acentuado especialmente a partir de 2007. Este período é marcado pelo desempenho das rádios do grupo Media 

Capital que começam aumentar a sua audiência (o grupo passa dos 21,1% de share em 2007 para os 31,0% em 

2012). Entre 2012 e 2013 verifica-se uma inversão de tendência para uma divisão mais equitativa das quotas de 

mercado entre os diversos actores, para um nível semelhante ao de 2007. É em 2013 que o Grupo Media Capital 

atinge os 32,5% de audiências. No entanto, na transição para 2014, o índice fica praticamente reposto para níveis de 
2012. 

 

Figura 9 – Concentração de Mercado, audiência de rádio por grupo de media (2002-2015) 

 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 
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Com efeito, desde 2013 este índice tem aumentado, o que se traduz numa tendência de concentração, 

nomeadamente nos dois maiores grupos de media: r/com e Media Capital. Neste último ano de 2015 a estabilidade 

foi a nota dominante. 

A aplicação do IHH às audiências por grupo, por dias da semana (“dias úteis” e fim-de-semana), revela pistas 

interessantes para a compreensão da indústria radiofónica portuguesa. De acordo com a Figura 10, o mercado tende 

a ser mais equilibrado ao fim-de-semana, altura em que há um maior equilíbrio de audiências. A única excepção a 

esta regra é o ano de 2010, em que o “IHH dias úteis” é mais baixo que o “IHH fim-de-semana”. 

Em termos de evolução da concentração, entre 2002 e 2015, verifica-se a mesma tendência observada na Figura 9: 

uma progressiva pulverização do mercado entre 2002 e 2005, ano a partir do qual tende a verificar-se uma maior 

tendência para a concentração. É também de assinalar aquilo que parece ser uma divergência de tendências de 

concentração entre as audiências radiofónicas nos chamados “dias úteis” e ao fim-de-semana, entre 2011-2012. O 

IHH “dias úteis” evolui nestes últimos anos para uma situação de maior concentração ao passo, que o IHH fim-de-

semana progride no sentido de uma intensificação da rivalidade. Apesar das disparidades entre o IHH “dias úteis” e 

IHH “fim-de-semana” se manterem, há o decréscimo significativo da concentração do mercado radiofónico quer em 

“dias úteis” quer ao fim-de-semana, situação provocada, sobretudo, pela boa performance de audiências do Grupo 

Media Capital e sua aproximação ao Grupo r/com. Neste cômputo, 2015 trouxe uma forte estabilização deste 
indicador no que concerne à concentração do mercado de audiências radiofónicas. 

 

Figura 10 – Concentração de mercado por grupo de media, em “dias úteis” e fim-de-semana (2002-
2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 
 

O cálculo do IHH para os três horários analisados neste relatório (06h-10h, 17h-20h e 22h-24h) corrobora o padrão já 

observado. Deste modo, podemos contactar: o período nocturno tem visto aumentar a concorrência, ainda que de 

forma muito ligeira desde 2009; processo inverso acontece ao período vespertino também a partir de 2009; 

finalmente desde 2007 o período matinal apresenta grande estabilidade no que toca à concorrência (Cf. Figura 11). 

 

 

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IHH Dias úteis IHH Fim-de-Semana



23 
 

Figura 11 – Concentração de mercado por grupo de media, por horário de audição (2002-2015) 

 
Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 
 

A evolução do IHH para o período entre as 22h-24h revela que este é, efectivamente, um período em que há uma 

maior concentração do share sendo, portanto, um segmento horário com maior aglutinação de audiência em torno de 

menos grupos de media. Se, entre 2002-2004, o “IHH 22h-24h” acompanhou o IHH dos outros dois períodos em 

análise, entre 2004-2009 viria a sofrer um aumento significativo, no sentido de uma maior concentração das 

audiências entre menos grupos. Este segmento de horário nocturno continua, apesar de alguma variação, a 

distanciar-se dos outros até ao fim do período em análise. À semelhança do observado nas Figuras 9 e 10, a transição 

2012-2013 é marcada por uma queda significativa da concentração de mercado e, portanto, de share de audiência 
em menos players, havendo no entanto uma reposição de intensidade de mercado na transição entre 2013-2014, 

para valores semelhantes aos de 2012. Neste contexto, 2015 apresentou-se como um período algo diverso, uma vez 

que observamos tendências distintas. Assim, se registamos um aumento da concorrência no horário 22h-24h, 

também temos uma redução desta no horário vespertino (17h-20h), uma completa estabilidade no matinal (6h-10h). 

Mais, podemos estar perante um processo de duopolização do horário vespertino com r/com e Media Capital a 

destacarem-se e a dominarem as audiências. 
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Estações de Rádio: estabilidade e concentração 

Analisando a situação da concorrência e concentração de mercado, relativamente à audição de estações de rádio, 

entre 2002-2015, constata-se, na Figura 12, que houve uma tendência para uma maior equalização do mercado entre 
2002-2005. No entanto, seria em 2010 que se assistiria a uma situação de menor concentração no mercado 

radiofónico português, tendo em conta as audiências por estação radiofónica, e não por Grupo de media. Porém, 

observando os dois últimos anos da análise, a tendência observada entre 2009-2010 inverteu-se de forma expressiva 

entre 2010-2012, no sentido de um mercado mais concentrado. Observando os dados relativos a 2014, verificamos 

que o mercado radiofónico português apresenta índices de concentração semelhantes a 2008. Tendência que se 

acentuou no último ano (2015), tendo os níveis de concentração, apenas paralelo no ano de 2004. 

 

Figura 12 – Concentração de Mercado, audiência de rádio por estação (2002-2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 
 

À semelhança do observado da Figura 10, relativa à audiência por Grupo de media, também na Figura 13, 

relativamente à audiência por estação, tende a verificar-se que o mercado radiofónico português apresenta uma 

distribuição de share de audiência mais equitativa ao fim-de-semana. Sublinhe-se a evolução de ambos os IHH 

apresentados na Figura 13, no sentido de um mercado mais equilibrado entre 2003-2005.  

 

Figura 13 – Concentração de mercado por Estação de rádio, em “dias úteis” e fim-de-semana (2002-
2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 
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À semelhança do que verificou na Figura 10, o ano de 2010 foi efectivamente um ano em que o mercado radiofónico 

português atingiu padrões de maior equidistribuição de audiências. O período final da análise, na transição entre 

2012-2013 fica marcado por uma disparidade de tendências. Enquanto, que o mercado radiofónico se tende a tornar 

mais distribuído em termos de audiências, ao fim-de-semana, nos “dias úteis” tende a acentuar-se a concentração de 

mercado e, portanto, uma menor equidistribuição das audiências. As dinâmicas de equidistribuição tendem, no 
entanto, a igualar-se em 2014, relativamente aos dias de audição, anulando-se a diferença que até aí se verificavam 

entre os dois blocos de dias desde a transição de 2012-2013. Em 2015 aumentou ligeiramente a desconcentração das 

audiências nos “dias úteis”.  

Observando a Figura 14, há vários pontos de interesse relativamente à evolução do mercado em termos de horários 

da audição. Surgem três momentos: entre 2002-2005 assiste-se a um aumento generalizado da rivalidade; entre 
2005-2010 observa-se um crescimento e posterior queda da concentração de mercado; já depois de 2010 parece 

ocorrer um aumento da concentração nos três segmentos horários. O horário entre as 6h-10h foi, até 2005, o menos 

competitivo. Entre 2006-2010, foi o horário 22h-00h que reflectiu maior concentração. Isto não impediu que o IHH 

22h-24h viesse a ser o mais baixo da análise em 2011 (horário em que se verificou a distribuição mais equilibrado das 

audiências). Nota final para os aumentos ligeiros da concentração de audiências nos períodos matinal e vespertino e 

acentuada descida no noturno, em 2015. Aparentemente estamos perante uma progressiva concentração das 

audiências no período nocturno desde 2012 até 2015. 

 
Figura 14 – Concentração de mercado por Estação de rádio, por horário de audição (2002-2015) 

Fonte: Marktest, Anuário Media e Publicidade (2002-2015). Edição: OberCom.  
Nota: Indicador de concentração utilizado é o Índice de Hirschman-Herfindahl. 

 

A análise das Figuras 9-14 fornece-nos pistas importantes para compreender o mercado da rádio em Portugal, nos 

últimos 13 anos. A sua leitura deve ser sempre acompanhada, no entanto, pelos gráficos e tabelas precedentes, na 

medida em que o Índice de Hirschmann-Herfindahl nos apresenta uma tendência geral, e não as diversas nuances 
provocadas pela performance de cada actor do sector. Em termos conclusivos, é bastante nítido o peso que os 
principais actores (aqueles que mais concentram audiências) têm no mercado, quer em termos agregados (Grupos 

r/com e Media Capital) quer por estações de rádio separadamente (RFM, Rádio Renascença e Rádio Comercial). 

No entanto, e apesar de se verificarem períodos de menor ou maior concentração, observamos a existência de 

tendências pesadas o mercado radiofónico português é dinâmico sendo uma arena concorrencial capaz de suscitar 

volte-faces ao longo do tempo. 
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Tópicos conclusivos 

- Nos últimos 13 anos assistimos a uma considerável concentração das audiências entre os dois principais grupos de 

media radiofónicos; 

- O ano de 2015 trouxe consigo uma substancial aproximação do Grupo Media Capital ao histórico líder r/com, ao 

cifrar-se agora num mínimo de 0,9% entre ambos; 

- Existe uma clara associação entre a evolução das audiências da Rádio Comercial e os registos mais gerais do grupo 

Media Capital, dado que desde o ano de 2007 a Rádio Comercial tem vindo a progredir nas audiências: sempre em 

crescendo, similarmente aos registos mais vastos do próprio grupo; 

- Em 2015 assistimos ao acentuar do processo de concentração das audiências, que se prolonga desde 2013, se 

considerados os registos das estações radiofónicas individualmente; 

- A Rádio Comercial detém maior peso relativo (70%) das quotas totais do grupo Media Capital, ao passo que que a 

RFM regista 64,9% no total do Grupo r/com; 

- A concentração das audiências prosseguiu sobretudo nos designados “dias úteis”, já que no fim-de-semana se 

observa estabilidade relativamente a 2014, se consideradas as estações de rádio isoladamente; 

- Considerando as estações separadamente nos horários diurnos (6h-10h; 17h-20H) identificam-se tendências de 

concentração das audiências no período 2002-2015; 

- Antagonicamente à tendência observada no que diz respeito às estações de rádio individualmente consideradas, 

este mesmo indicador para os grupos radiofónicos, apresenta a uma maior dispersão no ano de 2015; 

- O peso relativo das consideradas “outras rádios” é maior ao longo da tarde (17h-20h) comparativamente à manhã e 

noite considerando o período 2002-2015; 

- Os dois grupos menores (RDP e TSF) têm oscilações mínimas ou nulas em 2015; 

- O período matinal e nos “dias-úteis” é particularmente evidente a concentração das audiências em dois grupos: 

r/com e Media Capital. As audiências são claramente dominadas por duas das maiores estações de rádio: RFM e 

Rádio Comercial respectivamente dos grupos acima mencionados; 

- Estamos perante um ecossistema radiofónico que gira cada vez mais entre estes dois grandes grupos, que 

consolidam as suas posições não apenas através de uma estação de grandes audiências, mas detendo um conjunto 

de estações mais pequenas e sectorizadas; 

- Constata-se a ao nível dos grupos de media uma tendência de concentração, porém olhando para os mesmos 

dados, mas segmentados por estações de rádio, verificamos que esta tendência se inverte; 

- Comparativamente ao ecossistema da imprensa escrita, o radiofónico português apresenta grande dinâmica e 

capacidade competitiva entre os diferentes grupos por segmentos e períodos do dia e da semana.  
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Mercado radiofónico: estratégias e visão prospectiva 

Atendendo à evolução histórica dos dados e considerando especialmente a última leva de informação correspondente 

a 2015: 

- Pressupondo que chegámos a um ponto de estagnação e estabilização das audiências entre os dois maiores grupos, 

é lícito questionar onde estes vão evoluir? Vão enveredar por um processo de “canibalização”? Ou em alternativa vão 

continuar na senda de um cada vez maior controlo das audiências entre eles os dois? 

- Aparentemente, estamos perante dois grandes grupos mediáticos que ainda não terão chegado a um tipo de público 

que procura prioritariamente informação, em detrimento do entretimento. Que estratégia estes dois grupos vão 
adotar como estratégia de captação de novos públicos?  

- Estarão os Grupos r/com e Media Capital interessados na captação de nichos de audiências em que o acesso de 

informação é prioritário? 

- Deste ponto de vista, o grupo Media Capital pode ter vantagem em estabelecer sinergias com os outros membros do 

grupo como estações de televisão, na tentativa de abarcar para si esse núcleo informativo. 
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