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Sumário executivo
Este relatório surge da vontade do OberCom – Observatório da
Comunicação em compreender, tanto de uma forma geral como de um modo
mais aprofundado, o estado e a evolução do sector da radiodifusão local em
Portugal. Após a apresentação de algumas características gerais na Parte I,
aliadas à descrição de algumas noções e conceitos considerados importantes
para a caracterização deste sector, é apresentada, na Parte II, a análise dos
dados provenientes do inquérito efectuado pelo Observatório da Comunicação
(OberCom) e respondido pelas rádios locais portuguesas.
Deste modo, foram abordadas – pela parte do questionário e da sua
consequente análise – questões relacionadas com as características gerais das
rádios locais, a sua evolução no que diz respeito às receitas e publicidade, ao
financiamento,

programação

geral,

música,

público-alvo

e

proximidade/localismo, retransmissões, jornalismo e informação local, ou
conteúdos online e plataformas tecnológicas.
Do relatório, e tendo em conta que este se divide em duas partes,
consideram-se os seguintes como os aspectos mais importantes a reter:
Parte I – Caracterização, conceitos e análise de dados secundários
§

Existem cerca de 320 rádios locais espalhadas pelo país, nomeadamente
pelo litoral, onde tende a existir maior densidade e dinâmica
populacional. No entanto, cerca de uma centena faz retransmissões de
rádios maiores, diminuindo o número efectivo de rádios locais existentes;

§

A maioria são rádios generalistas, embora, segundo dados da ERC, tenha
vindo a surgir uma tendência para alterações de projectos para o fim de
rádios de temática musical, o que se deve, em parte, a questões
financeiras e económicas (nomeadamente, por constituir um modelo de
programação mais barato);

§

Os incentivos públicos às rádios começaram, em Portugal, no final do
último século, sendo actualmente feito de forma mais central e
regionalizada (CCDR). O financiamento público pelas autarquias é algo,
actualmente, omisso na Lei da Rádio.
10

§

São discutidos conceitos relativos às rádios locais, como localismo e
proximidade, valorizando o modelo generalista, de proximidade com a
comunidade e valorização do jornalismo e informação local;

§

Discute-se a concentração de propriedade e as relações de domínio
partilhadas no sector, por parte grupos de comunicação maiores, que, na
opinião de alguns autores, para além de regulamentadas de forma
insuficiente pela ERC, promovem um grande desafio a conceitos como o
localismo e rádio de proximidade;

§

Devido a algumas debilidades financeiras, desde os anos 90 que várias
rádios levaram os operadores a emitir em cadeia programações de
outras estações, transformando-se, ao longo da sua existência, em
repetidores de sinal de outras rádios maiores, embora, de jure, ainda se
possam contabilizar tais frequências como locais;

§

Desde a legalização das denominadas rádios piratas, tem ocorrido,
resultante também de dificuldades de financiamento, uma progressiva
liberalização jurídica que facilita a concentração de propriedade;

§

De uma forma geral, a grande maioria das receitas das rádios locais
advém da publicidade, calculada pela dinâmica do concelho e da sua
população (não existem indicadores consistentes de audiência local em
Portugal, o que não permite que esta variável possa constituir, por
enquanto, um factor analítico determinante);

§

Apresentadas algumas figuras relativas a 2013 (Figuras 1 e 2), revela-se
que existe alguma inércia por parte dos utilizadores/ouvintes em aceder
a conteúdos radiofónicos através da internet, o que faz questionar até
que ponto a publicidade online poderá vir a constituir uma fonte de peso
entre as receitas das rádios;

§

São discutidos valores de tabelas de publicidade, onde se verifica uma
diferença relevante entre rádios nacionais e rádios que utilizam
frequências locais para as suas transmissões;

§

É também discutido que importância, em termos de captação
publicitária, poderá ter a população emigrante (que acompanha via

online as rádios), questão explorada, posteriormente, no questionário;
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§

Não existem estudos consistentes que indiquem a audiência online a
nível local;

§

Quanto ao stream, grande parte das rádios locais em Portugal realizam a
sua emissão através do online;

§

São apresentadas outras figuras (Figuras 3 a 8) que revelam alguma
inércia na utilização do stream online para a audição das emissões de
rádio, o que, com menor evidência em rádios como a Rádio Comercial ou
a RFM, apresenta estes meios mais como acrescentos à emissão
hertziana do que como seus substitutos. Também se confirma uma
relação entre uma maior idade e uma menor tendência para aceder a
conteúdos/stream.

Parte II – Análise de dados do questionário respondido pelas rádios
locais
v Caracterização geral:
§

No primeiro capítulo desta segunda parte (Figuras 9 a 15), são
apresentadas algumas características da amostra, nomeadamente no
que respeita à sua distribuição geográfica, ao número de frequências
que gere, a que tipo de Empresa pertence, ao tipo de projectos
(essencialmente generalistas), às associações a que pertencem, entre
outros aspectos caracterizadoras e reveladoras de algumas tendências
básicas e estruturantes do sector;

§

Quanto aos salários, 64,7% das rádios dizem que o seu trabalhador
normal recebe, em média, entre 500€ e 750, 16,7% referem que os
salários se encontram entre 751€ e 1000€, e 6,9% refere pagar menos
de 500€ (Figura 17);

§

9,8% das rádios inquiridas afirma não ter jornalistas nos seus quadros,
sendo que 46,1% têm um jornalista a trabalhar na rádio local e 32,4%
possuem dois (Figura 18);

§

Tendo em conta a diminuição do número de jornalistas ao longo dos
anos nestas rádios, salienta-se a importância daqueles profissionais

12

dentro de um projecto de rádio local que se queira ligado ao localismo e
à dinâmica da sua comunidade;
§

57,8% das rádios referem não ter qualquer chefe de redacção, 39,2%
dizem deter um chefe, e apenas 2,9% referem possuir dois (Figura 18);
v Receitas, custos e publicidade:

§

Através da Figura 22, em que se pergunta se a rádio local é actualmente
mais lucrativa do que era há um ano, revela-se uma tendência (48%)
para uma certa estabilidade no que respeita aos lucros, embora ocorra
também tendência contrária (30,4%), afirmando as rádios serem menos
lucrativas do que eram no ano anterior. Conclui-se, por isso, que a
evolução das rádios locais se encontra, de uma forma geral, estagnada
em termos financeiros;

§

Verifica-se que, das rádios que se inserem numa Empresa com outros
negócios, estes tendem a ser jornais regionais (48,1%) ou áreas que não
estão ligadas à comunicação (22,2%) (Figura 24);

§

Quanto aos custos mais elevados das rádios locais (Figura 25), 56,8%
dizem ser custos com pessoal, e 38,9% referem ser custos operacionais,
como energia e equipamentos;

§

À pergunta se a rádio local conseguiria actualmente suportar custos mais
relevantes para além dos que tem (Figura 26), 57,9% refere que não, e
35,8% diz que sim, mas com dificuldades. Isto aponta pouca flexibilidade
para algum tipo de investimento por parte das rádios locais, pelo menos
sem ajuda externa.

§

Quanto ao total das receitas (Figura 27), 75,8% da amostra diz ser
apenas constituída por publicidade, sendo que 17,9% apontam ainda
outras fontes de rendimento, como o stream, a utilização de salas para
espectáculos, produção audiovisual, ou donativos;

§

Através da Figura 28, compreende-se ainda o papel da música para as
receitas totais, tendo em conta a captação publicitária;

§

No que diz respeito ao volume de receitas publicitárias (Figura 29)
contabilizado no ano anterior (neste caso 2016), 43,2% referem que se
tratou de mais 20.000 euros, sendo que 16,8% diz ter sido entre 10.000
13

e 20.000 euros. Já 8,4% referiram ser entre 5.000 e 9.999 euros, e
7,4% que se contabilizou até 5.000 euros;
§

A Figura 31 apresenta dados que revelam, por um lado, a importância
central do mercado e das empresas locais para a captação publicitária,
mas também que as rádios locais poderão não estar confinadas apenas
ao mercado local/comunitário, tendo também anunciantes de outras
partes da região e até de cariz nacional;

§

Como revela a Figura 33 a grande maioria das rádios (78,9%) refere que
tem vindo a ser mais difícil captar publicidade ao longo dos últimos dez
anos, com apenas 15,8% a referirem que o grau de dificuldade tem sido
essencialmente o mesmo. Por outro lado, apenas 1,1% diz ter tido mais
facilidade em captar anunciantes ao longo desta última década, dado
que aponta claramente para a dificuldade das rádios locais em conseguir
atrair

entidades

publicitárias

para

anunciarem

na

sua

emissão

radiofónica;
§

Quanto a expectativas para o próximo ano, através da Figura 34 verificase que 46,3% das rádios locais declaram que a receita publicitária
deverá manter-se sensivelmente a mesma, sendo que 18,9% dizem que
deverá aumentar. Já 16,8% dizem que deverá diminuir, e 17,9%
optaram por não responder à questão;

§

Como demonstra a Figura 35, a maioria das rádios (57,9%) refere não
ter qualquer publicidade online, sendo que 36,8% dizem ter, mas que
esta se revela pouco ou nada relevante para as suas contas. A figura
seguinte revela igualmente a ideia de que a publicidade online não vem
substituir, pelo menos nos próximos tempos, a publicidade tradicional;

§

Quanto à atribuição de novos alvarás na mesma região/concelho, e
como revela a Figura 37, a grande maioria das rádios (88,2%) refere
que iria prejudicar, apenas 8,6% consideram não relevante novas
atribuições. Estes dados apontam, novamente, para a estagnação e
dificuldade existente no mercado publicitário, nomeadamente o mercado
local, o que explica a preocupação destas entidades quanto ao
surgimento de novos competidores;
14

§

Após algumas características relativas às tabelas de publicidade das
rádios locais, e seus respectivos descontos (Figuras 38 a 40), foi
perguntado, como se verifica pela Figura 41, qual o grau de optimismo
em relação ao seu futuro, ao que 9,5% referem estar muito optimistas,
48,4% dizem encontrar-se algo optimistas, 31,6% referem estarem algo
pessimistas, e 10,5% encontram-se muito pessimistas com o futuro da
sua rádio local;
v Financiamento público:

§

Quanto a algum tipo de incentivo público, 54,8% das rádios da amostra
referem não ter recebido qualquer financiamento, sendo que apenas
36,6% afirmam tê-lo recebido (Figura 42);

§

Das rádios que referem ter recebido algum tipo de financiamento
público, como indica a Figura 43, 82,4% referem ter investido o apoio na
modernização do equipamento que permite a emissão radiofónica.
Seguidamente, surgem 20,6% dizendo ter melhorado as instalações,
17,6% referem ter investido no melhoramento da programação em
geral, 14,7% declaram ter procurado melhorar a sua presença em sites
e/ou redes sociais, e 14,7% dizem ter melhorado os contratos dos
trabalhadores da rádio;

§

Já à pergunta em que vertentes investiriam caso recebessem algum
financiamento público neste momento (Figura 44), 79,6% referem que
utilizariam na modernização de equipamento, 41,9% no melhoramento
da programação em geral, 36,6% no melhoramento da sua presença em

sites e redes sociais, 33,3% na contratação de pessoal técnico e
especializado, e 32,3% na melhoria dos contratos dos trabalhadores da
rádio;
§

A modernização do equipamento revela-se um aspecto muito importante
neste tipo de investimento vindo de apoios públicos, bem como a
melhoria da programação em geral (qualidade dos programas) e uma
presença mais eficiente em termos de site e redes sociais;

§

À pergunta "se seria benéfico que os municípios/autarquias financiassem
as rádios locais" (Figura 45), 34,4% respondem que sim, e que poderiam
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financiar grande parte, idêntico valor (34,4%) referem também que sim,
mas apenas financiando uma parte. Já 23,7% são da opinião contrária,
na medida em que tal financiamento poderia vir a instrumentalizar as
rádios mediante interesses políticos;
§

Na resposta ao questionário alerta-se para a possível instrumentalização
que os subsídios autárquicos poderão criar em relação à autonomia das
rádios locais, distinguindo entre financiamento central e financiamento
autárquico; é ainda proposta uma clarificação jurídica na Lei da Rádio
quanto a este tipo de financiamento público;
v Programação e audiência:

§

Quanto à programação mais frequente nas rádios locais (Figura 46), a
amostra divide-se entre a de cariz musical (82,4%), espaços de
informação generalista (64,7%) e programas sobre eventos locais
(62,7%);

§

Já os três programas a que as rádios dão mais importância (Figura 47)
são os espaços de informação generalista (51%), os programas com
participação de ouvintes (46,1%) e os programas de cariz musical
(35,4%);

§

Quanto ao tipo de ouvintes das rádios locais, é possível verificar através
da Figura 48 que 57% referem ser primordialmente ouvidas por adultos,
35,5% referem que são ouvidos em grande parte por todos os escalões
etários, sendo que 6,5% dizem fazer uma rádio dirigida essencialmente a
uma população jovem;
v Música e frequência musical:

§

Quanto ao total de música numa emissão associada a um dia normal,
38,7% das rádios referem que esta se encontra entre os 61% a 75% do
espaço de emissão. Seguem-se, as rádios (31,2%) que declaram ter
música numa emissão diária num total de 46% a 60%, por fim, há
aquelas (25,8%) que se posicionam em mais de 75% da emissão (Figura
49);

§

Quanto a música portuguesa (Figura 50): do total de música numa
emissão de um dia normal, quase metade das rádios da amostra referem
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que passam entre 25% a 40% de música portuguesa, um quarto das
rádios declara que passa entre 41% e 60%, um pouco menos de um
quarto revela passar na sua emissão musical entre 61% e 80% deste
tipo de música mais específico, e, por fim, cerca de um décimo das
rádios locais refere passar, no total de música, mais de 80% de música
portuguesa;
§

Quanto a música em português (Figura 51): mais de metade das rádios
da amostra declara que 60% a 75% desta música contem música de
Portugal; cerca de um terço refere ser entre 76% e 90%; e pouco mais
de um décimo diz ser mais de 90%;

§

Quanto a algumas figuras com os graus de concordância em relação a
algumas afirmações (Figuras 52 a 55), destacamos a importância que as
rádios dizem deter na divulgação da música portuguesa e na
contribuição que esta detém para a sua identidade como meio de
comunicação;

§

No que diz respeito a direitos de autor (Figura 56), discute-se a
possibilidade de as rádios virem a receber uma fatia pelos mesmos,
tendo em conta, de facto, o carácter divulgador que uma rádio local
detém no que concerne à música que passa;
v Emissões em cadeia:

§

À pergunta se, na sua história, a sua rádio local já tinha feito algum tipo
de retransmissão de rádios de cariz mais regional e nacional (Figura 57),
60,2% responderam que sim e 37,6% responderam que tal nunca
sucedeu;

§

Quanto a retransmissões no ano de 2017 (Figura 58), 41,9% das rádios
da amostra referiram tê-lo feito, com 55,9% a referirem que não o
fizeram, valores que de alguma forma vão ao encontro da ideia de que
um número relevante de rádios fazem actualmente este tipo de emissão;

§

Das rádios que referiram ter efectuado algum tipo de retransmissão
durante o último ano, 74,4% referiram fazê-lo menos de duas horas por
dia, em média, com 20,5% a referirem que tal ocorre entre duas e cinco
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horas diárias. Apenas 2,6% referiram que as retransmissões estão
sensivelmente, por dia, entre as seis e as nove horas (Figura 59);
§

Das rádios que referiram ter efectuado retransmissões durante o último
ano, 82,1% dizem que tais emissões se trataram de noticiários e
programas informativos, 17,9% declaram ter sido retransmitidos relatos
de futebol, e 15,4% referem terem sido emitidos programas musicais
(Figura 60);

§

À afirmação “É normal que muitas vezes várias rádios locais
retransmitam algum tipo de conteúdo de outras rádios devido a questões
financeiras”, 19,4% dizem concordar totalmente, e 38,7% referem
concordar parcialmente, com apenas 29% a não concordarem nem
discordarem (Figura 62). É assim visível uma tendência para uma
correlação entre a questão económica/financeira das rádios locais, e a
opção por retransmitirem conteúdos de rádios maiores;
v Proximidade e localismo:

§

Quanto a algumas figuras que apresentam dados relativos ao grau de
concordância no que respeita a afirmações sobre o localismo e a
proximidade (Figuras 63 a 69), destaca-se o facto de a grande maioria
concordar ter uma proximidade grande com a comunidade, bem como
afirmar que o objectivo das rádios deve ser ter um papel de proximidade
com a comunidade, ou ainda que as emissões online vieram,
essencialmente, melhorar a relação das rádios locais com a população
emigrante;
v Jornalismo local:

§

94,6% das rádios inquiridas referem transmitir noticiários locais (Figura
70);

§

O mais frequente é a existência de três noticiários diários (20,5%),
seguido de seis espaços informativos (16,9%). Apenas 14,5% referem
fazer cinco noticiários diários, 13,3% dizem fazer quatro, 9,6% referem
fazer oito, e 7,2% declaram fazer sete espaços de informação;

§

Segundo a Figura 72, 81,2% das rádios consideram que o seu jornalista
obtém a informação tanto através da ida a locais e eventos, como
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através de comunicados de imprensa institucionais. De notar igualmente
que 60% referem que o seu jornalista também retira conteúdo noticioso
local através da internet e que 22,4% também o faz, nomeadamente,
através das redes sociais;
§

Quanto à questão se quem produz o conteúdo noticioso são jornalistas
da própria rádio local, 63% revelam que sim, na totalidade, com 17,4%
a referirem que produzem grande parte da informação (Figura 73);

§

À pergunta se as notícias trabalhadas pelo jornalista da rádio local são
essencialmente de carácter local (Figura 74), 71,4% respondem que sim,
enquanto 23,1% referem que as notícias maioritariamente trabalhadas
são de alcance regional e nacional;

§

No que diz respeito a parcerias, metade das rádios refere não ter
qualquer projecto editorial ou parceria. Por outro lado, 23,1% declaram
ter com títulos de imprensa regional, 17,6% referem ter com outras
rádios locais e 15,4% dizem ter com rádios nacionais;

§

Nas figuras seguintes (77 a 84), revela-se quais são as preferências dos
ouvintes de rádios locais, na opinião das rádios, percebendo-se que
estes procuram, em grande parte, notícias de carácter local e regional;
v Redes sociais e online:

§

Das rádios inquiridas, 93,1% revelam ter um site;

§

Através da Figura 87, verifica-se que a grande maioria das rádios locais
(96%) se encontra presente no Facebook. O YouTube, embora a grande
distância do Facebook, é a segunda rede mais utilizada, com 35%,
seguida do Twitter, com 22,5%. O Instagram surge logo após, com
20,6%.

§

Quanto à publicação de programas, entrevistas ou reportagens no site e
nas redes sociais, verifica-se que 56,9% das rádios referem fazê-lo tanto
no site, como nas redes sociais. Já 19,6% dizem fazê-lo apenas nas
redes sociais, e menos (8,8%) dizem fazê-lo apenas no site (Figura 88);

§

75,5% das rádios referem que a pessoa que gere o site e as redes
sociais trabalha também noutras funções, sendo que apenas 2,9% refere
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que trabalha uma pessoa unicamente nessa função. Já 17,6% dizem que
não têm ninguém responsável pelos sítios que detêm;
§

98% das rádios referem ter um stream online;
v Caracterização dos inquiridos:

§

Por último, apresentam-se algumas figuras (92 a 95) que ajudam a
caracterizar o inquirido, nomeadamente o seu sexo, anos de rádio e
profissão. De notar apenas que a maioria dos inquiridos pertencem às
Direcções das rádios.
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Introdução
Para esta investigação realizada pelo OberCom – Observatório da
Investigação, é proposta a caracterização e compreensão do mercado das
rádios locais em Portugal, sugerindo-se um trabalho dividido em duas partes:
1) Revisão de literatura para compreender o estado da arte das rádios
locais em Portugal, relacionando os conceitos mais importantes que concernem
a este sector em particular, e completando com dados secundários que
promovem,

nomeadamente,

a

compreensão

dos

hábitos

dos

ouvintes/utilizadores de Rádio quanto às suas plataformas tecnológicas;
2) Apresentação de resultados de um questionário respondido pelas
rádios locais, havendo uma amostra máxima significativa de 102 rádios;
Para além das características e conceitos principais aqui aclarados, a
primeira parte deste relatório possui três dimensões gerais para as quais este
relatório deu especial atenção. Em primeiro lugar, tem-se a questão da
concentração de propriedade, que se refere ao domínio do capital social de
cada uma das rádios locais e à sua emissão em cadeia, sendo importante para
perceber as tendências de mercado no que se refere à alteração e às relações
de domínio, bem como para compreender para que tipo de organização
económica e financeira as rádios têm evoluído de forma a manter a sua
sustentabilidade.

Neste

capítulo,

tem-se

igualmente

a

questão

das

retransmissões e das suas consequências ao nível do localismo e do papel de
proximidade das rádios locais nas comunidades portuguesas. Num segundo
capítulo, discute-se a questão das receitas e da sustentabilidade económica, em
que se pretende ter uma noção da realidade financeira das rádios locais. Esta
dimensão promove vários indicadores – ligados, pois, às noções de
sustentabilidade e viabilidade das rádios –, nomeadamente a questão da
publicidade, que se estabelece como o principal factor de receitas para as
rádios. No terceiro e último capítulo desta primeira parte, tem-se a discussão
sobre plataformas tecnológicas e conteúdos existentes na rádio, bem como a
análise de dados de algumas figuras, que demonstram a disponibilidade dos
ouvintes/utilizadores no que diz respeito à rádio e à sua dimensão online.
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Na segunda parte do relatório, é descrito o questionário realizado para
as rádios locais em Portugal, que se divide em dez partes: 1) Posicionamento e
informações sobre a rádio local; 2) Receitas, publicidade e publicidade online;
3) Financiamento; 4) Programação geral 5) Música; 6) Público-alvo e
proximidade com a população local; 7) Emissão em cadeia/retransmissões; 8)
Informação local e jornalismo; 9) Conteúdos online e redes sociais; 10)
Caracterização dos indivíduos inquiridos. Mediante tais dados, são assim
apresentadas algumas conclusões e considerações sobre as características e
posturas gerais das rádios locais em Portugal, sendo feito um trabalho de
prospectiva quanto às maiores tendências do sector.
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PARTE I – CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DAS RÁDIOS LOCAIS
E ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS
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1. Breve caracterização das rádios locais em Portugal:
estruturas, dinâmicas e conceitos
1.1 Características gerais e distribuição das rádios locais em
Portugal
Este

capítulo

procura

promover

algumas

linhas

conceptuais

e

características do sector de radiodifusão local, de uma forma geral, de modo a
que se tenham algumas noções básicas relacionadas com a distribuição e
dinâmica do sector.
Em Portugal, o serviço de radiodifusão sonora é conferido em 3 faixas de
frequências distintas: onda curta, onda média e frequência modulada (FM),
sendo que a faixa de FM é o meio privilegiado, encontrando-se em operação 6
redes de âmbito nacional, 2 redes de âmbito regional e mais de três centenas
de rádios locais, num total de mais de sete centenas de emissores e
retransmissores licenciados. A distribuição das rádios locais pelo território
português não é linear. Existem mais rádios no litoral e menos no interior do
país, o que acompanha a lógica de densidade populacional que caracteriza
estas diferenças regionais. Não havendo um indicador de audiência local
fidedigno em Portugal, a população e a dinâmica regional serve assim como um
factor importante para a captação publicitária.
Estas rádios dividem-se em generalistas e temáticas. São generalistas as
rádios

que

disponham

de

uma

programação

diversificada,

incluindo

programação informativa, e que se dirige, de uma forma geral, a qualquer
público. São temáticas as rádios que tenham especificamente programas
centrados em matérias ou géneros particulares, normalmente informativos ou
musicais, podendo também dirigir-se apenas a determinadas faixas etárias do
público. Segundo dados da ERC de 2012, ano que permite uma leitura
diacrónica sobre o sector, crescia o número de rádios locais que alteravam o
seu projecto de generalista para temática musical, embora actualmente a
maioria das rádios sejam ainda generalistas. Já em 2013, havia cerca de 70
rádios temáticas, praticamente todas musicais (Carvalho, 2014). Esta tendência
continuou nos anos seguintes, o que se explica, em boa parte, por razões
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económicas e financeiras, relacionadas com a gestão das rádios e um menor
dispêndio de custos havendo este modelo de programação.
O que sucede é que, para uma rádio local que acompanhe e espelhe a
realidade social, económica e política do município e região – o que, como se
verá, está intimamente ligado ao projecto inicial do sector de radiodifusão local
– é necessária uma programação mais generalista, ou que de algum modo
consiga, precisamente, fazer esse retrato comunitário e local. Por outro lado, a
evolução das rádios locais em Portugal obriga que se tenham em conta
aspectos ligados à captação publicitária e ao mercado local, já que, sendo que
na altura da legalização – em 1989 – havia espaço para cerca de 400 rádios no
espectro radiofónico, estas têm vindo a decrescer no número, o que resulta do
facto de, segundo Carvalho (2014), não se ter dado atenção à sustentabilidade
das rádios locais, nomeadamente no que concerne ao mercado publicitário que
envolvia, em muitos casos, mais do que uma rádio por concelho – dificultando,
assim, a captação de anunciantes. Por outro lado, o modelo que tornou as
rádios em Portugal viradas para o lucro promove também questões relativas,
como alerta Santos (2005), à possível subordinação das rádios à publicidade
que apresentam, constringindo o seu discurso (Santos, 2005: 149).
Já outra questão ligada ao financiamento das rádios, e que vai para além
da publicidade, é o de subsídios públicos, cujos aspectos principais são
retratados no próximo capítulo.

1.2 Financiamento público das rádios locais
Mesmo após a legalização das rádios locais em Portugal, o financiamento
– que se cingia apenas a imprensa regional – não se dirigia às rádios. No final
de década de 90, o regime de incentivos à comunicação social passou a
abranger o sector de radiodifusão (Carvalho, 2014).
Actualmente, e sendo que antes de 2015 o financiamento para a
comunicação social estava sob a égide do Gabinete de Meios de Comunicação
Social (GMCS), fazendo-o através de uma plataforma nacional, a partir desse
ano a atribuição de incentivos passou a ser feita pelas Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), bem como pelos Governos
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Regionais da Madeira e dos Açores. Deste modo, encontra-se dividido, no total,
em sete comissões regionais. Para este financiamento, as rádios locais
concorrem como qualquer outra empresa do sector da comunicação. De referir
que, no entanto, os apoios de 2016 foram concedidos em 2017, sendo que
neste ano não se verificou abertura de candidaturas. Por outro lado, um outro
financiamento público, como o autárquico, encontra-se actualmente omisso na
Lei da Rádio, não existindo por isso um impedimento explícito.
De qualquer forma, e segundo fonte da ARIC, os apoios existentes,
quando outorgados a rádios locais – e nos quais entra também a publicidade
institucional do Estado1 –, revelam-se ainda assim insuficientes para suprir
muitas das suas necessidades financeiras, algo que tem sido também criticado
por vários agentes do sector. Estas questões procuram ser exploradas no
questionário às rádios locais – nomeadamente em que gastaram, ou em que
gastariam, os subsídios/incentivos públicos –, sendo inclusivamente feitas
considerações sobre os modelos de financiamento, em especial tendo em conta
um possível financiamento autárquico.

1.3 O conceito de localismo: haverá um ideal de rádio local?
O início das rádios locais promoveu uma filosofia no sector ligada a
aspectos como localismo, proximidade ou serviço às comunidades (Carvalho,
2014; Oliveira, 2014; Ribeiro, 2014; Silva, 2014). Precisamente, um dos
objectivos principais que resultou na legalização das rádios locais era a de estas
deterem um papel comunitário, de rádio de proximidade, que estabelecesse
uma relação com a população local que viesse a promover uma voz alternativa,
localizada e particular, retractando a realidade social existente no município.
Este papel social promoveu a existência de alguns conceitos relacionados
com comunidade e proximidade, como memória colectiva ou localismo, sendo
que, segundo Bonixe (2012), no seu início as rádios piratas/locais foram
importantes para oferecer à comunidade um espaço mediatizado que até ali
nunca tiveram (Bonixe, 2012: 315). Não só esta se revela uma característica
1

Informações sobre a Publicidade Institucional do Estado no site da ERC:
https://goo.gl/KsfAeB.
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histórica, como, defende Santana (2009), é aliás o que distingue, no mercado,
as rádios locais das nacionais, sendo também por isso um factor distintivo e
fundamental no que concerne às mesmas. Neste sentido, a sintonização com
uma rádio local permite, por exemplo, saber informações sobre o trânsito na
região ou acompanhar o desporto local, aspectos exclusivos, em comparação
com uma emissão nacional (Santana, 2009: 32).
Naturalmente, não quer isto dizer que exista apenas um modelo de
rádio local, e a qualidade das emissões, para além de deter um carácter
subjectivo, relacionam-se certamente com outros factores. No entanto, as suas
características, ligadas à comunidade e ao localismo, são em todo o caso
importantes e a ser retidas, já que, historicamente, detêm um certo papel. Por
outro lado, a questão das rádios de temática musical – aspecto referido acima –
promove, precisamente, a discussão sobre a redefinição desse papel das rádios
locais, menos informativo e comunitário – pelo menos de uma forma geral.
Nesta lógica, o número de jornalistas no sector das rádios locais em
Portugal tem também diminuído (Bonixe, 2014). Segundo Bonixe, a falta de
recursos humanos (uma média baixa de jornalistas por rádio local) promove
dificuldades na captação jornalística de informação – nomeadamente ao nível
da deslocação –, incentivando também outras ferramentas através das quais se
pode retirar/confirmar informações, em especial a internet (Bonixe, 2014).
Nesta lógica, progressivamente, e nomeadamente deste a última década do
séc. XX, a rádio foi dando menos espaço à informação, reduzindo igualmente os
custos com programação de autor e aumentando o tempo de antena da
publicidade (Santos, 2014: 101). Ora, precisamente, o que sucede numa fase
em que existe maior quantidade de informação, por sua vez marcada por um
cariz mais globalizado, é, paradoxalmente, a possibilidade de um jornalismo de
proximidade em declínio. O distanciamento físico das notícias que chegam aos
indivíduos promove um conhecimento que não é limitado pela geografia
próxima, numa situação em que o conceito de globalização parece ocultar o de
proximidade ou localismo. Novamente, estes aspectos procuram ser explorados
nomeadamente no questionário às rádios locais portuguesas, sendo por isso,
posteriormente, uma vez mais referidos.
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2. Concentração de propriedade, emissão em cadeia e
programação
2.1 Propriedade, concentração e localismo
Sendo a ERC a entidade que regula os processos de alteração de
domínio, as informações de alguma mudança que haja neste âmbito
encontram-se nos relatórios de regulação publicados anualmente (excepto no
ano de 2016), com a informação mais detalhada sobre cada processo numa
secção do seu site, que contém todas as deliberações desde 2006. A
importância aqui dada à questão da propriedade vem no seguimento de uma
bibliografia já algo vasta2 que aponta para a concentração e relações de
domínio partilhadas neste meio, que, na opinião de alguns autores, para além
de regulamentadas de forma insuficiente pela ERC, promovem um grande
desafio a conceitos como o localismo e rádio de proximidade, fundamentais na
origem e no processo de legalização das rádios locais. Devido a problemas de
sustentabilidade económica, nomeadamente a partir deste milénio assistiu-se a
uma maior concentração de propriedade por parte de grupos de comunicação
maiores, aproveitando, como se verá, a formalização por lei no que diz respeito
aos domínios dos operadores e às licenças nos municípios, num quadro de
retransmissão em cadeia.
No entanto, não existe informação organizada que mapeie a questão dos
domínios e da propriedade deste tipo de rádios. Para compreender a questão
da propriedade e concentração, e tendo em conta, pois, a dificuldade em obter
essa informação de um modo simples e directo, tem-se, a partir da base de
dados da ANACOM3, o município em que a licença é atribuída e o endereço do
operador, que poderá não ser do mesmo local. O que se verifica através da
análise das rádios de Portugal Continental é a existência de licenças locais
pertencentes a grandes grupos, nomeadamente a R/Com e a Media Capital,
sendo agora, por exemplo, frequências da Mega Hits ou da Cidade FM. Esta
concentração de propriedade, ainda que relativa, vai de encontro ao que vários
autores têm alertado, em que, com a complacência da regulação existente
2

Em que se destacam: Carvalho, 2014; Madalena, 2014; Silva, 2014; Bonixe, 2010. As
referências completas podem ser encontradas no final do Relatório.
3
Dados disponíveis no site da ANACOM: goo.gl/lBFPp8
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desde 2010, é a ERC poder assim permitir o surgimento de canais de rádios
formalmente concentrados sob um enquadramento de retransmissão (Silva,
2014: 56).
Ao longo dos últimos anos – como é possível verificar através das
deliberações da ERC – ocorreram várias alterações de domínio no âmbito das
rádios locais. Em vários casos, as entidades envolvidas não se referem
exclusivamente a este tipo de rádios, mas também a empresas maiores, que
possuem outros tipos de negócio que poderão não estar sequer relacionados
com comunicação social, mas com outros negócios locais. De facto, Carvalho
(2014) refere precisamente a crescente concentração de propriedade, aspectos
que foram sendo facilitados ao longo das décadas – a partir da legalização das
rádios locais e da primeira Lei da Rádio –, de modo a que, também devido à
estagnação do mercado e à dificuldade das rádios locais, empresas maiores
pudessem adquirir mais alvarás (Carvalho, 2014).
Também neste sentido, no relatório publicado pela ERC, em 2009, os
seus investigadores, tendo em conta informações que concluíam uma
dificuldade de sustentação económica por parte das rádios locais, propõem a
“consolidação de grupos como meio de alcançar economias de escala,
aumentar a quota de mercado e, consequentemente, a captação de
investimentos publicitários (rácio publicidade/audiência tende a favorecer as
maiores rádios)” (ERC, 2009: 150). É assim proposta uma estratégia que
pretende ajudar as rádios locais, embora, paralelamente, faça surgir o perigo
que se prende com a liberalização do mercado, numa lógica, pois, que pode
prejudicar a dimensão localista deste tipo de rádios. Porque o que sucede é que
ao ser seguida esta estratégia acontece provavelmente o que, segundo Starkey
(2011), se regista tanto no seu país, o Reino Unido, como noutros lugares da
Europa e do mundo, em que a gestão local se transfere para grupos nacionais e
internacionais, procurando obter assim lucro ou uma estratégia que detenha
algum tipo de interesse próprio, assim extinguindo-se a dimensão cultural,
identitária e comunitária que deveriam reproduzir (Starkey, 2011). Em Portugal,
essa tendência também se verifica, tanto no que diz respeito a grupos
nacionais, como, por exemplo, para a Media Capital, grupo detido pela PRISA
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Espanhola, que possui várias licenças de espectro radiofónico no território
português.
2.2 Emissões em cadeia
Nesta lógica de raciocínio, uma das questões ligada às parcerias e
propriedade das rádios locais é a das emissões em cadeia, que consiste em
repetir o sinal de outras frequências e, deste modo, retransmitir o conteúdo e a
programação, nomeadamente informativa, de determinadas rádios cujo
espectro radioeléctrico seria, inicialmente, outro. Após a legalização das rádios
piratas em Portugal, em 1989, verificou-se uma fase de alguma agitação no
sector da rádio, com os anos seguintes a ficarem marcados pela constatação de
dificuldades financeiras das rádios locais. Entre outras coisas, isto promoveu a
existência de parcerias e protocolos que permitiam a emissão em cadeia de
programação de rádios de grupos maiores no espectro radioeléctrico de outras
que estivessem em maior dificuldade. O interesse de grupos maiores por este
tipo de licenças tem em conta as dinâmicas populacionais referidas
anteriormente.

Esta

tendência

verifica-se

mais

nos

grandes

centros

populacionais, como é o caso da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde as
dinâmicas populacionais são melhor adequadas às lógicas de publicidade
radiofónica e onde a população é maior. A superior densidade populacional
parece assim acompanhar uma falta de proximidade pelos operadores
radiofónicos no que diz respeito à comunidade em si.
A questão das emissões em cadeia – também designadas como
retransmissões – não é, então, nova. Nos anos 90, logo após a legalização das
rádios, o Governo de então questionou algumas emissões informativas em
cadeia da TSF e da Rádio Press – que possuíam estatuto local em Lisboa e no
Porto –, preocupando-se com o possível desaparecimento do localismo e da
rádio de proximidade, e argumentando que as rádios adquiriam uma dimensão
mais regional e nacional. Uma notícia de 1990, que pode ser encontrada nos
arquivos da RTP, dá conta dessa mesma preocupação4. Desde os anos 90, pois,
as debilidades financeiras de várias rádios levaram os operadores a emitir em
4

Notícia dos arquivos da RTP: goo.gl/aJT2pE
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cadeia programações de outras estações. Dezenas de estações locais
transformaram-se ao longo da sua existência em repetidores de sinal de outras
rádios maiores, sucedendo uma colonização deste tipo de frequências, embora,
em termos jurídicos, ainda se possam contabilizar tais frequências como locais
(Oliveira, 2014: 93).
As emissões em cadeia continuam em voga e são um dos assuntos mais
debatidos e referenciados por parte de autores portugueses – e internacionais,
igualmente – que investigam no âmbito das rádios locais. Esta insistência vai ao
encontro da contradição do que é um dos princípios deste tipo de rádios – isto
é, de se estabelecer como uma rádio de proximidade, localmente informativa e
próxima

da

comunidade

–,

que,

precisamente,

se

desloca, com as

retransmissões, para uma radiodifusão demasiado extensa e menos, pouco ou
nada localista. No entanto, não quer isto dizer que qualquer tipo de
retransmissão seja necessariamente negativa – depende do tempo total na
emissão, em que fase do dia e da semana é feita, de que tipo de programação
se trata, entre outros factores. Por outro lado, e tendo em conta o questionário
que o OberCom realizou, foi contactado o maior número de rádios locais
possível através da lista de rádios constante no site da ANACOM5. Esta
apresenta cerca de 320 rádios locais, contando com o Continente e as Ilhas.
Sucede, porém, que o número efectivo deste universo acaba por descer
consideravelmente devido a retransmissões, isto é, a emissões de um mesmo
grupo

empresarial

que

passam

essencialmente

iguais,

não

havendo

praticamente a distinção, por exemplo, na emissão entre uma frequência local
no Minho e outra no Algarve. Nesta lógica, existem também rádios que, ao
fazerem algum conteúdo local, por exemplo na divulgação de eventos na
região, o fazem a partir de um ponto distante e central, nomeadamente Lisboa.
Deste modo, parece importante questionar se a organização e liberalização
jurídica

das

rádios

locais

em

Portugal

promove,

efectivamente,

uma

programação radiofónica mais autónoma, mais ligada à comunidade, com um
jornalismo simultaneamente independente e conectado com os assuntos da

5

Listas de rádios FM e OM disponíveis no site da ANACOM: https://goo.gl/MCbvVC
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região. Tendo isto em conta, é precisamente da questão da liberalização
jurídica e da Lei da Rádio que trata o subcapítulo seguinte.
2.3 Concentração e retransmissões: liberalização jurídica
Com a legalização das rádios pirata e o surgimento da Lei da Rádio,
foram criados constrangimentos jurídicos no que diz respeito à concentração de
propriedade e a retransmissões/emissões em cadeia, com o objectivo de
preservar emissões distintas, dedicadas à comunidade em questão, e dificultar
a retransmissão de conteúdos não locais (Carvalho, 2014). Tal como já foi
referido, tem sido liberalizado em termos jurídicos, permitindo-se que, ao longo
destas décadas, seja menos difícil – se bem que de alguma forma limitada – a
concentração de propriedade (Santos, 2005; Silva, 2005).
Nesta lógica, e resultando da análise ao primeiro conselho da ERC entre
2006 e 2011, surgem alguns números interessantes para compreender a
questão das emissões em cadeia. Nesta fase, a ERC autorizou 43 operações de
retransmissão, ainda antes da efectivação legal que permitiu ainda mais esta
tendência, em 2010, ano em que se passou a poder fazer transacções (antes
informais, que escapavam à formalização jurídica de transacções de domínios)
no que diz respeito à detenção de licenças (Costa, 2014: 12). Neste sentido, a
lei n.º 54/2010, que aprovou a Lei da rádio, veio a permitir que, em termos de
concentração de propriedade, um grupo radiofónico pudesse ter mais de 30
licenças, o que resultou numa diminuição de actores no mercado (Silva, 2014:
48-49). Segundo Silva (2014), pois, a existência da ERC como entidade
reguladora não só não veio alterar estas tendências de mercado, como veio,
legalmente, beneficiar, nomeadamente ao nível da propriedade, com novos e
alargados limites permitidos por lei, o que interessou aos grupos económicos no
que respeita a uma estratégia de disseminação do projecto. A autora critica a
actuação da ERC alegando que esta aceitou sem grandes reservas os
argumentos económico-financeiros, não se preocupando com outros aspectos –
como o local continuar a ser local, na defesa de uma rádio de proximidade.
Assim, no que respeita às cadeias de retransmissão, sucede que, embora possa
formalmente haver emissoras independentes do ponto de vista da propriedade,
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algumas rádios locais em Portugal acabam, em parte, por ser uma cadeia de
retransmissão de produções centralmente emitidas, o que desafia, pois, o
pluralismo e localismo (Silva, 2014: 45).
2.4 A programação e o jornalismo: questões a explorar no
questionário às rádios locais
Quanto à programação, e tendo em conta as questões aqui abordadas
que se relacionam com os modelos de programas existentes nas rádios locais,
foi pertinente, através do questionário apresentado para a segunda parte deste
relatório, analisar essencialmente: 1) se a informação apresentada nos
noticiários é produzida por jornalistas de rádio, 2) se existe muitos noticiários
locais, 3) e se fazem retransmissões de noticiários mais locais e até nacionais.
Por outro lado, para compreender a eficácia e a evolução da programação das
rádios locais, é também importante perceber através do inquérito 4) qual a
visão dos operadores no que diz respeito à relação de maior ou menor
proximidade com a população do município, para além de questões ligadas ao
jornalismo e ao retrato da realidade social relativa à comunidade e ao concelho.
Com isto, poder-se-á compreender melhor a posição dos agentes radiofónicos
no que respeita à informação produzida e ao papel da rádio local com a
comunidade.

34

3. Receitas, publicidade e audiência
3.1 Publicidade tradicional e publicidade online
A evolução do mercado radiofónico e a consequente exiguidade do
mercado publicitário resultaram em dificuldades financeiras para as rádios
locais, tendo em conta um modelo virado para o lucro. De facto, de acordo com
as conclusões da investigação da ERC, de 2009, as rádios locais atravessavam
dificuldades que põem em causa o seu funcionamento, sendo por isso
importante caracterizá-las do ponto de vista financeiro, isto é, no que respeita
aos seus recursos materiais e humanos.
Essencialmente, as receitas das rádios resultam da publicidade, cuja
captação detém determinadas características. Por exemplo, um anunciante não
tem apenas em conta o share de audiência de uma determinada região,
porque, mesmo que seja elevado, este pode referir-se a uma densidade
populacional baixa, o que acaba por considerar-se pouco rentável. Portanto, a
relação entre share e publicidade nem sempre é linear, o que vai ao encontro
de uma certa disparidade na distribuição de estações de rádios locais pelo
território português, com mais rádios existentes no litoral, isto é, em regiões
mais dinâmicas em termos populacionais e económicos, em comparação com o
interior do país. Daí que a audiência local seja uma questão importante (mas,
devido à falta de indicadores consistentes, também subjectiva), mas não
fundamental no que diz respeito à captação de receitas. Tendo isto em conta, o
relatório da ERC de 2009 sugere três factores importantes para os anunciantes
que optam por publicitar nas rádios locais: a população, que se refere à
densidade populacional de cada região; o share de audiência, estabelecido por
distrito pelo estudo Bareme (que possui reduzida amostragem e não
estabelece, por isso, uma audiência local eficiente); e o poder de compra da
população, que o comprador do espaço publicitário tem em conta ao anunciar o
seu produto (ERC, 2009: 141-142).
Ainda no âmbito de receitas de publicidade – e de acordo com a
evolução do online, que se pormenorizará mais adiante –, será interessante
perceber não apenas de que forma as rádios locais têm usado, se as tiverem,
este tipo de plataformas, mas também se existe, ou poderá haver, uma
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rentabilização das mesmas. Para tal, é necessário perceber desde logo que tipo
de utilização é feita por parte dos ouvintes/utilizadores de rádio através de
dispositivos tecnológicos, análise para a qual servem as seguintes figuras.
Figura 1 – Que dispositivos utiliza para ouvir programas de rádio

Não usa a Internet para esta actividade

75,2%

Computador (secretária e portátil)

15,6%

Smartphone

11,2%

Tablet

4,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

n= 616 – Resposta múltipla.
Fonte: ERC, 2016.

Como é possível verificar, a maioria dos indivíduos (75,2%) refere não
utilizar a Internet para ouvir programas de rádio, com 15,6% a referirem fazêlo pelo computador, 11,2% a admitirem que o fazem através do smartphone, e
4,9% a declararem fazê-lo pelo tablet.
Se é certo que a internet contribui com uma percentagem relevante para
o consumo de programas de rádio, na ordem dos 25%, estes dados apontam
para uma utilização ainda algo escassa da Internet para aceder a conteúdos
radiofónicos por parte de ouvintes/utilizadores de rádio, resultados que também
vão ao encontro da figura seguinte, que diz respeito a dados de 2013.
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Figura 2 - Se costuma consultar sites de estações de rádio na Internet
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Fonte: Sociedade em Rede, 2013.

De acordo com esta figura, tem-se então que 74,6% dos inquiridos
referem não consultar sites de estações de rádio na Internet, com 22,1% a
referirem que consultam.
No próximo capítulo, procede-se a uma análise mais extensiva quanto à
presença online das rádios, retirando-se outras conclusões. O que no entanto
se quer aqui demonstrar, apesar de se referirem a dados de 2013, é alguma
inércia, por parte dos utilizadores/ouvintes, em aceder a conteúdos da rádio
através da internet.

3.2 Tabelas de publicidade: o nacional e o local
Os grandes grupos de comunicação têm vindo a dar acrescida
importância às receitas provenientes de publicidade online nos seus sites,
aproveitando o número de visualizações relativamente elevado que possuem. A
Rádio Comercial, que pertence à Media Capital Rádios e que é reconhecida pelo
aproveitamento das plataformas tecnológicas e da sua sinergia com conteúdos
radiofónicos, possui na tabela de publicidade, para o ano de 2017, uma secção
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própria para preços referentes a publicidade online no seu site6. Esta tabela de
preços publicitários funciona, naturalmente, de forma distinta daquela que é
utilizada na rádio tradicional. Aqui, existem tabelas com formatos como Cover,

Wallpaper, Takeover (surgindo o anúncio a meio de um vídeo), Pre Roll
(publicidade antes de um vídeo, que está também sujeita a diferença de preços
pela sua duração), entre outras possibilidades. No entanto, deve-se ter também
em conta que estes preços, como os outros concernentes à publicidade na
emissão tradicional, encontram-se sujeitos a descontos, isto é, a uma
negociação que permite ao publicitário descer o custo da publicidade, o que
resulta nalguma flexibilização e dificulta a obtenção real dos preços através das
fontes aqui utilizadas.
Os preços estabelecidos, e no que diz respeito a publicidade tradicional,
nesse documento são apresentados valores para uma rádio nacional, como a
Rádio Comercial, mas também para rádios que utilizam frequências locais,
como a Cidade FM. De notar que estes preços – os das redes locais – revelamse relevantemente menores do que os da rádio nacional. Se a Rádio Comercial
apresenta um valor de 950 euros para a hora mais valorizada, de 2.ª a 6.ª
feira, a Cidade FM, por exemplo, apresenta um máximo de 300 euros para a
sua hora mais valorizada, no mesmo período. Deve ter-se ainda em conta, pois,
a questão dos descontos, e em que medida estes modificam os preços
estabelecidos, mas é clara a tendência para valores menores por parte de
rádios com frequências locais, mesmo rádios que possuem uma presença
significativa neste tipo de redes.
Quanto ao online, se para um grupo como a Media Capital e uma página
muito visitada como é a da Rádio Comercial, estas medidas máximas de valor
publicitário, nomeadamente o online, resultam, por exemplo para um Pre Roll,
no valor de 220,00€, não contando descontos, tais valores para rádios locais

online (aqui não apresentados) terão necessariamente de ser mais baixos, a
existirem. Em primeiro lugar, isto levanta a questão de saber qual o valor médio
real que uma pequena empresa radiofónica pode obter através da publicidade

online e, depois, se esses valores se revelam interessantes em termos
6

Link onde pode ser encontrada a tabela de publicidade do grupo: goo.gl/yjYQAo
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financeiros e de sustentabilidade, tendo em conta, por outro lado, que uma
rádio online, por si só, permite uma menorização de custos. Estas questões são
exploradas no questionário, apresentado na segunda parte do relatório.
3.3 Audiência local e online
Ao contrário das rádios pertencentes aos grandes grupos e que emitem a
nível regional e nacional, o cálculo das audiências das rádios locais em Portugal
revela-se incompleto e insuficiente. O estudo de audiência radiofónica geral
mais valorizado pelas rádios e os agentes que trabalham ou estudam este
sector é o Bareme, da Marktest. No entanto, a sua reduzida amostra não
permite que, a nível local, se consiga estabelecer um share de audiência
significativo e representável para o tipo de análise minuciosa necessária para
compreender as rádios ao nível geográfico do município no todo da geografia
nacional. Esta insuficiência de dados verifica-se como um problema na
caracterização – que se pretende o mais completa possível – das rádios locais.
Ora, como foi referido anteriormente, o share de audiência num determinado
município não se encontra necessariamente ligado à capacidade de atrair
publicidade. Para tal, tem de se ter em conta a população do município e da
região.
No entanto, no que diz respeito à questão publicitária, as rádios locais
têm sofrido consequências com a falta de um indicador viável para calcular a
audiência local. Esta debilidade tem promovido, em alguns casos, que as
empresas hesitem em publicitar em determinadas rádios, por temerem que o
seu produto não seja difundido da forma como mais desejariam. Nos contactos
que a equipa de investigação tem efectuado com agentes do sector, são já
sabidos casos, precisamente, de um recuo por parte de actores publicitários
devido à incerteza quanto à audiência que a exposição do seu produto iria, ou
não, ter, tendo em conta, pois, o investimento que é necessário por parte dos
grupos económicos anunciarem nas rádios locais.
Neste sentido, a possibilidade de existir um cálculo de audiência local
seria algo a rever, na medida em que poderia estruturar, nomeadamente de um
ponto de vista publicitário, o mercado das rádios locais como um todo.
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3.4 O potencial mercado emigrante
Quanto à questão da população emigrante, em Portugal existe, desde
2011, a rádio online Rádio Refúgio do Emigrante, dirigida para o público
português emigrante, que passa essencialmente música portuguesa e que tem
o objectivo de aproximar esta população no estrangeiro à cultura e informação
em Portugal. Disponível através do computador ou do telemóvel, apresenta
registos de escuta em quatro continentes. Nos últimos cinco meses, a página
da rádio7 apresenta o considerável registo de 4,300, 387 visitas8. Embora esta
rádio em concreto seja para a população migratória de uma forma geral, e
sendo que para uma rádio local o público-alvo estará ligado a determinada
localidade, parece haver potencial a explorar no que respeita a esta dimensão.
Por outro lado, e ainda nesta questão dos emigrantes, será também
interessante perceber se as empresas que queiram passar a publicidade em
rádios online consideram que irão beneficiar com utilizadores fora do país, isto
é, que eventualmente possam não adquirir, de imediato, os seus produtos ou
que apenas o possam fazer recorrendo a vendas online. De qualquer forma, um
dos aspectos mais importantes para a existência de spots publicitários é o da
empresa ganhar nome e status no mercado, sendo por norma, por isso, um
benefício a médio/longo prazo.
Precisamente, através do inquérito realizado, tem-se em conta a posição
das rádios locais no que respeita à possibilidade do mercado emigrante, tanto
na relação que têm com os emigrantes (através de programas dirigidos a esse
público) como no possível retorno publicitário que pode daí advir.

7
8

Página da rádio em questão: goo.gl/LHoahn
Fonte: goo.gl/sH9QbO
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4. Plataformas tecnológicas das rádios nacionais e locais
4.1 A emissão online e novos conteúdos
Hoje em dia, é impossível conceber um estudo sobre rádios sem
compreender a dimensão tecnológica que o seu mercado adquiriu. O online
possui actualmente um papel importante na caracterização deste meio, que,
pese embora o cariz tradicional de que ainda dispõe e pelo qual se difunde em
grande medida, permite também que através da internet existam renovados
meios de distribuição de conteúdo ligados ao âmbito radiofónico. Este tipo de
emissão possui vantagens do ponto de vista geográfico. A transmissão online
de uma rádio local promove a que esta não se encontre circunscrita a um
espectro radioeléctrico municipal, estando disponível para qualquer pessoa em
qualquer parte do mundo, incluindo, pois, população emigrante, sendo este um
dos aspectos mais interessantes: a sua disponibilidade para indivíduos da terra
natal que se encontram fora dela, seja noutro local do país, seja fora do
mesmo.
Em

Portugal,

o

projecto

Rádios

Online

na

Internet

(ROLI),

operacionalizado desde 2007, teve como objectivo disponibilizar em online, num

site único, quase 200 rádios locais portuguesas, tanto do continente como das
ilhas. Actualmente, este serviço encontra-se disponível num site similar9, no
qual se podem encontrar 114 rádios, embora grande parte destas estações
possuam transmissão online por via própria. Tal paradigma promove a
necessidade de modernização das rádios no que diz respeito à forma como é
disponibilizada a emissão, sendo importante questionar se o que é hoje
considerado um serviço radioeléctrico disponível na internet, não será
considerado, dentro de alguns anos, como um serviço basicamente presente na
internet que, por sua vez, mantém também uma presença radioeléctrica e

hertziana. Este tipo de mentalidade parece evoluir com mais rapidez, em
grandes rádios, como a Rádio Comercial, mas está já presente algumas rádios
locais.
Essa evolução prende-se em grande parte a uma questão económica, na
lógica do que defende Bonixe (2011), segundo o qual a internet pode ser vista
9

goo.gl/7OJNYU
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como uma possibilidade de renascimento das rádios locais. Sendo que a
exiguidade do mercado publicitário promoveu dificuldades financeiras a estas
rádios, colocando assim em perigo o seu papel activo de proximidade local, a
internet pode, através da sua capacidade de tornar o ouvinte também ele
utilizador, fazer com que este participe de forma activa. Fala-se então de uma
outra forma de participação, de «utilizador» mais do que «ouvinte».
O online promove também a disponibilização novos conteúdos, bem
como, evidentemente, novas formas de os disponibilizar, como é o caso do

podcast, um ficheiro de áudio digital disponibilizado na Internet para
transferência para um computador ou dispositivo móvel, normalmente
disponível como uma série, e cujas novas parcelas podem ser recebidas pelos
assinantes automaticamente. Já em 2017, o jornal Público apostou num serviço
noticioso áudio, denominado P2410, disponível gratuitamente para utilizadores
registados no site e também em formato podcast, em plataformas como o
iTunes e o Sound Cloud, personalizando as notícias de acordo com as
preferências do utilizador. Esta iniciativa, sujeita a concurso, foi financiada no
âmbito do Fundo de Inovação Digital News Initiative, sendo que numa segunda
ronda deste Fundo o Público ganhou novamente a oportunidade de investir
num outro projecto de grande dimensão. Este novo projecto, com um apoio no
valor de 500 mil euros, encabeça um consórcio de 14 parceiros regionais11.
Existe assim o financiamento, por um lado, e a aposta em Portugal, por outro,
na utilização deste tipo de serviços áudio, o que faz surgir, aliás, uma outra
dimensão no que concerne à concorrência das rádios: de que forma é que o
mercado radiofónico se encontra, hoje em dia, a concorrer com todo o tipo de
serviços áudio e visual, e não apenas com outras rádios.
De uma forma geral, porém, pode dizer-se que as rádios locais se
encontram enquadradas no mundo online da radiodifusão, pelo menos na sua
presença, apesar de ser necessário explorar de que forma aproveitam, ou não,
as suas características. Segundo o relatório de regulação da ERC referente a
10
11

Informações sobre este assunto: goo.gl/zMNoSi
Link onde pode ser encontrada a informação: goo.gl/gSu3cX
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2007, mais de 90% das rádios transmitia então as suas emissões via Internet,
embora apenas 11% disponibilizasse o serviço de podcast (ERC, 2007: 34512).
4.2 Análise de dados sobre a presença online das rádios
Para se ter uma noção sobre a postura dos portugueses no que diz
respeito às rádios e à sua presença online, nomeadamente através de dados de
2013, servem as seguintes figuras.
Figura 3 – Importância que dá à rádio online para se informar sobre
algum assunto em geral
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Fonte: Sociedade em Rede, 2013.

Através deste gráfico, que, de 1 a 5, apresenta de forma gradual a
importância que os inquiridos dão à rádio online para se informar sobre algum
assunto em geral, verifica-se que 38,7% dão uma importância relativa, com
tendência para a considerar pouco e nada importante, com 36,4% das
preferências no total dos níveis 1 (nada importante) e 2. Já 15,8% consideram

12

Relatório de Regulação anual da ERC, acessível aqui: https://goo.gl/Gfzmwi
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importante e apenas 2,6% consideram muito importante informar-se pela rádio

online.
Conclui-se assim que a maioria dos indivíduos, em 2013, não considerava
importante ou muito importante este meio de comunicação para essa
finalidade.
Figura 4 – Com que frequência acede ao site de um programa de rádio
para se manter informado
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Fonte: Sociedade em Rede, 2013.

De acordo com esta figura, verifica-se que 71,1% dos indivíduos refere
nunca aceder ao site de um programa de rádio para se manter informado,
sendo que 13,4% dizem aceder menos frequentemente e 5,2% referem fazê-lo
semanalmente. Apenas 3,3% declaram que o fazem diariamente e somente
0,8% dos inquiridos refere que o faz várias vezes ao dia.
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Figura 5 – Horas por semana que dedica a ouvir rádio por um aparelho
tradicional
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Fonte: Sociedade em Rede, 2013.

Do total dos inquiridos, 28,4% diz não se dedicar a ouvir rádio por um
aparelho tradicional, com 26% a revelarem que o fazem por menos de 3 horas
semanais. De resto, 16% declaram fazê-lo entre 4 e 7 horas, 10,6% entre 8 e
14 horas, sendo que os restantes inquiridos que ouvem mais horas são cerca
de 9%, no total.
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Figura 6 – Horas por semana que dedica a ouvir rádio online por
computador
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Fonte: Sociedade em Rede, 2013.

Ao contrário da figura anterior, a partir desta figura é possível perceber
uma tendência clara para a não utilização do computador para ouvir rádio

online, com 80,2% a não dedicarem tempo a isso. Dos restantes valores, a
percentagem mais elevada (7,2%) refere-se aos inquiridos que se dedicam
menos de 3 horas a ouvir rádio online por computador.
Na mesma lógica de raciocínio no que se refere a meios tecnológicos,
outras figuras similares podiam aqui ser expostas – do tempo que dedica a
ouvir rádio por smartphones ou tablets, por exemplo –, que revelariam
resultados praticamente idênticos no sentido de demonstrarem que os
indivíduos, na sua grande maioria, não ouvem rádio através deste tipo de
dispositivos.
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Figura 7 – Se ouve ou consulta alguma destas rádios através da
internet
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Através desta figura, verifica-se que a Rádio Comercial e a RFM tinham,
em 2013, uma presença na internet mais eficiente, seguidas da Cidade FM e
longe de rádios como TSF, M80 ou Antena 1, que, como se verifica, encontramse com percentagens mais baixas.
Tendo em conta os inquiridos que disseram ouvir outras rádios – que,
não sendo nenhuma das hipóteses das rádios nacionais e regionais,
consequentemente se refere a rádios locais –, também a grande maioria
(82,9%) declara não as ouvir através da internet, sendo que 17,1% afirma
fazê-lo. No entanto, estes valores são mais elevados do que a maioria das
rádios apresentadas na figura, o que parece estabelecer alguma potencialidade
deste tipo de rádios no que diz respeito à sua capacidade online, aliado ao facto
de, desde 2013 – altura do inquérito do qual se retiram os dados –, a presença

online por parte dos indivíduos se ter generalizado e quotidianizado ainda mais.
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Uma das questões para perceber melhor a potencialidade das rádios
locais no que diz respeito à internet e à emissão online é a se a população dos
municípios, marcada, no interior, por alguma proeminência de faixas etárias
mais avançadas, terão a familiaridade necessária para aceder à emissão por
esta via. O que sucede, pois, é que esta faixa da população poderá não ter
razão para aceder à emissão senão num aparelho tradicional, o que limita em
parte o potencial número de visualizações online. Nesse sentido, de modo a
perceber melhor a dimensão da idade e das faixas etárias e a sua relação com
o online radiofónico, tem-se a próxima figura. Esta refere-se a vários
dispositivos, como o smartphone ou o tablet, embora, para simplificação, eles
se encontrem aqui representados somente pelo computador (daí que em
algumas faixas etárias o total não resulte em 100%).
Figura 8 – Que dispositivos utiliza para ouvir programas de rádio, por
faixa etária
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n= 616 – Resposta múltipla.
Fonte: ERC, 2016.

Através desta figura, verifica-se então a tendência para uma menor
utilização da internet por parte de indivíduos com mais idade. O valor mais
elevado de quem utiliza computador situa-se na faixa etária dos 25 aos 34
anos, com 21,6% a utilizarem o computador para ouvir programas de rádio,
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sendo que dos 55 aos 64 anos apenas 1,9% o fazem, e dos 65 ou mais anos
somente 4% respondem que o fazem.
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PARTE II – ANÁLISE DE DADOS DO INQUÉRITO DO OBERCOM
ÀS RÁDIOS LOCAIS PORTUGUESAS
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Introdução: descrição do questionário e algumas considerações
iniciais
Para uma melhor compreensão da caracterização geral das rádios locais
em Portugal, procedeu-se à realização de um questionário, ao qual
responderam 102 rádios locais portuguesas, o que, como se verá mais abaixo,
constitui cerca de 45% do universo das rádios locais em Portugal. No entanto,
de referir que ao longo do inquérito ocorreu a não resposta por parte de alguns
inquiridos, razão pela qual a amostra é variada. Contudo, tal diferença, apesar
de existir numa amostra pequena como esta, não prejudica a compreensão do
sector das rádios locais.
Com este questionário, foi objectivo do OberCom transmitir pela primeira
vez uma ideia geral sobre características, posturas e potencialidades relativas
às rádios locais portuguesas, de modo a compreender melhor o sector e as
suas dinâmicas, promovendo também a oportunidade de antever tendências
relacionadas com o mesmo. Tematicamente, o inquérito dividiu-se nas
seguintes dez partes:
1) Posicionamento e informações sobre a rádio local
2) Receitas, publicidade e publicidade online
3) Financiamento
4) Programação geral
5) Música
6) Público-alvo e proximidade com a população local
7) Emissão em cadeia/retransmissões
8) Informação local e jornalismo
9) Conteúdos online e redes sociais
10) Caracterização dos indivíduos inquiridos
Sobre a questão do universo que diz respeito à totalidade de rádios
locais em Portugal, a melhor base de dados existente encontra-se disponível no
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site da ANACOM13. Ao todo, contando Continente e regiões autónomas, são 325
rádios. No entanto, e pese embora, reafirme-se, a utilidade que esta lista tem
em comparação com outras, este número encontra-se, por um lado,
desactualizado, e, por outro, algo desvirtuado. Desactualizado, porque várias
das rádios ali dispostas encontram-se já, por exemplo, com outros nomes ou
operadores, e algumas acabaram por deixar de ter emissão, não se
encontrando, por isso, actualmente activas; por outro lado, os contactos
existentes encontram-se também, em número assinalável, desactualizados.
Algo desvirtuado, porque várias das frequências locais que constituíam algumas
destas rádios foram entretanto adquiridas por grupos maiores, retransmitindo,
em muitos casos, os mesmos conteúdos pelas várias frequências.
Neste sentido, parece útil fazer uma certa distinção entre as próprias
rádios locais, porque trata-se de fazer uma distinção entre condições de
transmissão diferentes. Isto é, de um lado encontram-se estas rádios de grupos
nacionais que passam praticamente a mesma emissão por todo o país, e do
outro lado estão as rádios locais/regionais que, com maior ou menor dificuldade
– e maior ou menor eficiência e qualidade, aspectos que se encontram num
campo mais subjectivo –, procuram apresentar conteúdos relacionados com a
comunidade, o concelho e os acontecimentos e as dinâmicas locais.
Neste sentido, e embora seja difícil afirmar, devido à nem sempre fácil
pesquisa e disponibilização de emissões online, quantas rádios existem
efectivamente até à data, o número encontra-se mais perto das 220. Por essa
razão, a amostra de 102 rádios aqui obtida (e que varia, em alguns casos, em
menos cinco a dez respostas do que este número) revela-se cerca de 45% do
universo existente.
O questionário online (não presencial) foi enviado por correio electrónico
a cada rádio local, sendo que houve a tentativa de contactar telefonicamente
todas as rádios, procurando sensibilizá-las para a investigação em questão,
havendo, após esses contactos, o reenvio do questionário por email. O
preenchimento do questionário encontrou-se activo no período entre 4 de
Outubro e 2 de Novembro de 2017.
13

https://goo.gl/kFdLs5.
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5. Características gerais das rádios locais em Portugal
Neste primeiro capítulo de análise aos dados do questionário efectuado
às rádios locais em Portugal, apresentam-se algumas características gerais
quanto à estrutura das rádios, ao tipo de Grupo a que pertencem, ou ainda no
que diz respeito aos seus trabalhadores.
Figura 9 – Regiões em que as rádios locais se encontram licenciadas
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10%

No que diz respeito às regiões em que cada rádio local se encontra
licenciada, verifica-se que, da amostra, as suas regiões mais representadas da
amostra são a Área Metropolitana de Lisboa e a Região de Aveiro, com 8,8% de
rádios a transmitirem aí a sua emissão. Já a terceira região com mais
representação é o Algarve, com 6,7%.
Quanto às restantes, Beiras e Serra da Estrela, e Baixo Alentejo, estas
encontram-se com 6,9% das respostas.
Já a Área Metropolitana do Porto detêm 5% das respostas ao inquérito.
Depois, Tâmega e Sousa, Alto Minho e a Região Autónoma dos Açores possuem
4,9% das respostas.
De resto, várias regiões encontram-se com 3,9% de rádios locais a
transmitirem aí o seu conteúdo. Outras três regiões possuem, cada, 2,9%,
sendo que Alto Tâmega possui 2% das respostas. Por último, tem-se o Alentejo
Central, com 1 rádio local da amostra (1%).
Figura 10 – Rádios locais com determinado tipo de designação
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Generalista
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Outro

N=102
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das 102 rádios que responderam ao inquérito, verifica-se que 94 (ou
seja, 92,2%) são rádios generalistas, 6 de temáticas musicais. Existem
igualmente 2 rádios que possuem outros projectos, sendo que uma destas
respondeu ser uma rádio “Universitária”. Nenhuma das rádios respondeu à
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hipótese “Temática informativa”, não havendo aqui, por isso, representação
desse tipo de rádios.
Percebe-se assim a tendência para a existência de rádios generalistas, o
que vai de acordo a história das rádios locais em Portugal, embora, segundo os
relatórios de regulação da ERC, o número de rádios de temática musical
venham, ao longo dos anos, a crescer – aspecto que, de alguma forma, se
consegue perceber também por esta amostra. Por outro lado, deve também
ter-se em conta que rádios, por exemplo, como a M80, que possui várias
frequências locais do espectro radiofónico, e que é de temática musical, não se
encontra nesta amostra. Por essa razão, percebe-se que, tendencialmente, do
universo total de rádios/frequências existem mais rádios de temática musical do
que as que constituem esta amostra.
Figura 11 – Associações de rádios a que pertencem
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Devido a haver 106 respostas, da amostra de 102 rádios, para esta
questão sobre as associações a que pertence, significa que existem algumas
respostas repetidas (sendo de escolha múltipla). Estas respostas duplicadas
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(quatro, ao todo) foram efectuadas por rádios que referiram pertencer,
simultaneamente, tanto à APR como à ARIC.
Neste sentido, é possível verificar que a maioria das rádios da amostra
pertence à APR (66,7%). A segunda percentagem mais alta (22,5%) é a de
rádios que referem não pertencer a qualquer associação, sendo que 13,7% das
respostas indicam pertencer à ARIC. Já apenas uma rádio (1%) diz pertencer a
outra associação que não estas duas referidas, optando, no entanto, por não
identificar de qual se trata.
Aquando do contacto telefónico com a maioria das rádios, de modo a
proceder à sensibilização das rádios locais em responder ao inquérito, foi
possível verificar, em alguns casos, uma certa desconfiança dos interlocutores
das rádios quanto ao movimento associativo. O grau de confiança entre rádios
locais e associações revela-se assim como uma dinâmica interessante a
explorar – aspecto que no entanto, neste relatório, optaremos por não
aprofundar –, de modo a compreender de que forma as rádios se sentem, ou
não, bem representadas, nomeadamente num espectro mais político, isto é, na
relação com outras instituições formais, políticas e radiofónicas.
Figura 12 – Frequências locais geridas por cada rádio
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

56

Das rádios da amostra, 74,5% gerem apenas uma frequência local,
sendo que 18,6% gerem duas. De resto, os valores diminuem, na medida em
que apenas 3,9% gerem três frequências, e 1% gere quatro. Dos que gerem 5
ou mais frequências locais, estas constituem 2% da amostra.
Figura 13 – Se o Grupo/ Empresa a que pertence detém mais rádios
para além da sua
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se o Grupo a que pertence deteria mais rádios para além da
sua rádio local, 73,5% responderam que não e 26,5% responderam que sim.
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Figura 14 – Tendo respondido que sim, quantas rádios existem no
Grupo para além da sua
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios que responderam que sim à questão anterior, 40,7% dizem
haver mais duas rádios no Grupo, e 18,5% referem haver mais três e cinco ou
mais rádios. De resto, 14,8% declaram haver mais uma, e 7,4% indicam haver
mais quatro rádios na empresa.
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Figura 15 – Esteve envolvido nalguma mudança de proprietário nos
últimos 10 anos?
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito a mudanças de proprietário das rádios locais, esta
questão serve para compreender as dinâmicas e mudanças que têm ocorrido
quanto à propriedade das rádios locais, aspectos que em todo o caso poderão
ser encontrados nas deliberações efectuadas pela ERC, disponíveis no seu site.
Quanto aos dados apresentados na figura acima, 76,5% das rádios da
amostra revelam não ter existido qualquer mudança nos últimos 10 anos, sendo
que 20,6% declaram ter ocorrido, neste período, alguma mudança ao nível do
proprietário da sua rádio local.

5.1 Aspectos relacionados com os trabalhadores das rádios
locais
Neste subcapítulo em particular, e dentro ainda da caracterização de
aspectos gerais referentes às rádios locais portuguesas, encontram-se alguns
dados sobre os trabalhadores destas, de que forma se distribuem e qual a
tendência salarial existente.
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Como crítica a reter para futuros projectos de questionário relacionados
com as rádios locais, teria sido importante fazer a distinção entre trabalhadores
(assalariados) e colaboradores, já que muitas destas rádios parecem ter
contribuições voluntárias importantes para a sua actividade. No entanto, os
resultados aqui apresentados ajudam a ter uma ideia das dinâmicas laborais
das rádios.
Figura 16 – Número de trabalhadores assalariados por rádio
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto ao número de trabalhadores, isto é, que se encontram nos
quadros da rádio, consegue perceber-se, através da figura anterior, que 2,9%
referem não ter nenhum, ou seja, detêm apenas colaboradores não
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remunerados. Já 6,9% dizem ter somente um trabalhador, 11,8% referem ter
dois trabalhadores e 19,6% – o número mais frequente – dizem ter três.
De resto, entre os quatro e os seis trabalhadores, as percentagens
encontram-se também relativamente elevadas, por volta dos 13%.
No que diz respeito a sete trabalhadores, 5,9% referem ter esse número,
sendo que 4,9% referem ter oito. Por fim, 2,9% têm entre nove e onze
trabalhadores, 3,9% têm entre doze e quinze, e apenas 1% tem mais de quinze
trabalhadores nos quadros da sua rádio local.
Figura 17 – Salário médio mensal dos trabalhadores da rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Relativamente aos salários dos trabalhadores, verifica-se que 64,7% das
rádios dizem que o seu trabalhador normal recebe, em média, entre 500€ e
750€. Já 16,7% referem que os salários encontram-se entre 751€ e 1000€,
sendo que 6,9% referem pagar, por média, menos de 500€. Por fim, referir
ainda que 11,8% dos inquiridos optaram por não responder à questão.
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Esta tendência de resposta (salário médio mensal entre os 500€ e 750€)
vai ao encontra a um pagamento médio mais perto do salário mínimo em
Portugal, na ordem, actualmente, dos 557€ mensais14.
De seguida, apresentam-se o número de trabalhadores das rádios locais
por algumas profissões, de modo a poder formar-se uma ideia mais consistente
acerca das suas estruturas, nomeadamente ao nível do jornalismo.
Figura 18 – Número de jornalistas nas rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Como é possível verificar através da figura anterior, 9,8% das rádios não
detêm jornalistas nos seus quadros, sendo que 46,1% têm um jornalista a
trabalhar na rádio local e 32,4% detêm dois profissionais do sector jornalístico.
Quanto a mais do que dois jornalistas, os números diminuem: 4,9% das rádios

14

Salário mínimo em Portugal Continental.
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da amostra têm três jornalistas, 3,9% têm quatro, 2% têm cinco e apenas 1%
detém seis jornalistas a trabalhar.
Daí que seja importante salientar que a maioria das rádios locais têm
pelo menos um jornalista nos seus quadros, havendo por isso uma média entre
um e dois jornalistas por cada rádio local, em Portugal, valor que se encontra
de acordo com o que refere Bonixe (2014) sobre a média jornalistas nos
quadros das rádios. A existência destes profissionais nas rádios é um indicador
– embora não necessariamente uma garantia – de uma possível inclinação para
divulgação de notícias de cariz local, importante, como já se viu, para uma
rádio de proximidade. Por outro lado, e tendo em conta a diminuição de
jornalistas ao longo dos anos nestas rádios, o que tem sido apontado por
alguns autores, verifica-se que estas apresentam o mínimo de profissionais da
área, aspecto que será importante rever no que concerne à idealização do
projecto de uma rádio local de proximidade.
Ainda neste particular, na figura seguinte apresentam-se o número de
chefes de redacção das rádios locais, de modo a aferir um pouco mais acerca
da estrutura de informação destas rádios.
Figura 19 – Número de chefes de redacção/informação nas rádios
locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local
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Quanto a este indicador, verifica-se que 57,8% das rádios referem não
ter qualquer chefe de redacção. 39,2% dizem deter um chefe e apenas 2,9%
referem deter dois.
Estes valores vão ao encontro aos da figura anterior, na medida em que,
dado o número diminuído de jornalistas nos quadros das rádios, estas não
parecem,

de

uma

forma

geral,

deter

uma

estrutura

particularmente

estabelecida. Novamente, levantam-se, neste particular, algumas questões
sobre a capacidade das rádios locais, devido essencialmente à falta de recursos
humanos, de conseguirem fazer um serviço jornalístico que seria o mais perto
do ideal.
De seguida, apresentam-se o número de técnicos existentes nas rádios
locais (e.g.: sonoplastas), o que nos dá uma visão mais alargada sobre que
trabalhadores para além do jornalismo ou da locução/apresentação de
programas.
Figura 20 – Número de técnicos nas rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local
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Neste sentido, quanto a técnicos, 55,9% das rádios referem não ter
qualquer técnico deste tipo, com 29,4% a referirem ter um, 12,7% a
declararem ter dois, e 2% a dizerem ter três técnicos nos quadros da sua rádio
local.
Estes dados apontam para a tendência na qual as rádios não possuam,
nos seus quadros, trabalhadores técnicos, embora também uma parte
significativa detenham alguém a fazer esse tipo de funções. Esta interpretação
poderá também ser retirada quanto aos produtores, como revela a próxima
figura.
Figura 21 – Número de produtores nas rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito a produtores, 55,9% das rádios locais referem não
ter qualquer produtor como uma das funções principais, sendo que 29,4%
referem ter um, 23,7% declaram ter dois, e 2% dizem ter três produtores nos
seus quadros.
Concluindo, a análise dos dados anteriores apresenta-nos uma estrutura
de pessoal mínima associada às rádios locais. Uma estrutura na qual um
mesmo trabalhador, por vezes o próprio jornalista, actua como técnico,
produtor e jornalista.
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6. Receitas, publicidade e publicidade online
Nesta sexta parte, pretende-se compreender a evolução e o actual
estado das rádios locais portuguesas no que diz respeito à sua sustentabilidade
financeira, bem como à capacidade de captação de publicidade e receitas que
contribuem para o seu sustento ou desenvolvimento. No segundo subcapítulo,
referente à publicidade tradicional e online, pretende-se, mais especificamente,
perceber as dinâmicas publicitárias que envolvem as rádios locais.

6.1 Receitas e custos
Figura 22 – Se a rádio local é actualmente mais lucrativa do que era
há um ano

Sim

13,7%

48,0%

É sensivelmente o mesmo

30,4%

É menos lucrativa do que era

NS/NR

7,8%

0%

20%

40%

60%

N=102
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À questão se considera que a sua rádio local é actualmente mais
lucrativa em relação ao ano anterior, 48% dos inquiridos respondem que é
sensivelmente o mesmo, sendo que, de seguida, 30,4% referem que é menos
lucrativa do que era. Já 13,7% dizem que a sua rádio é actualmente mais
lucrativa do que há um ano.
É aqui clara a tendência para, primeiro, uma certa estabilidade no que
respeita aos lucros, embora ocorra também uma maior e relevante tendência
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para as rádios serem menos lucrativas do que eram, relativamente ao ano
anterior. Conclui-se por isso que a evolução das rádios locais se encontra, de
uma forma geral, estagnada, podendo revelar-se preocupante que, havendo
mais rádios que dizem ter menos lucros, em comparação com as que referem
ter mais, tal estabilização, que constitui grande parte das respostas (48%),
possa estar no perigo de declinar.
As seguintes questões – relacionadas com possíveis negócios que o
Grupo de cada rádio detém – vêm no sentido de compreender em que
contexto, dentro de uma perspectiva empresarial, se encontram actualmente as
rádios locais.
Figura 23 – Existem mais negócios para além da sua rádio,
pertencentes ao mesmo titular, que possam criar sinergias de receitas
e custos?
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Dos inquiridos, 69,6% referem que o Grupo que as detém não tem
qualquer influência nos custos e receitas da sua rádio local em concreto. Por
outro lado, 26,5% já dizem que isso ocorre.
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Figura 24 – Tendo respondido que sim, que tipo de negócios possui
esse mesmo titular
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das 27 rádios que responderam que sim, praticamente metade (48,1%)
referem que esses negócios estão associados a jornais, 22,2% dizem tratar-se
de outras áreas que não estão ligadas à comunicação, e 14,8% dizem que são
outras áreas ligadas à comunicação, para além das apresentadas aqui. Depois,
11,1% destas rádios referem também ser TV online, 7,4% dizem ser, cada,
outras rádios locais, TV, aplicações e sites, seguidos de revistas, imprensa

online, rádios online e blogues, todos com 3,7% das respostas.
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Figura 25 – Actualmente, quais os custos mais elevados da sua rádio
local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto aos custos mais elevados das rádios, 56,8% referem ser os
custos com pessoal, com 38,9% a declararem ser custos operacionais, nos
quais se incluem equipamento ou energia, bem como qualquer outro custo que
esteja relacionada com a operacionalidade da emissão radiofónica. Das rádios
locais que responderam “Outros custos” (2,1%), as respostas referem-se a
dívidas ao “Estado”, do que se pode concluir dizerem respeito às taxas que
envolvem a actividade radiofónica; e outras referem-se a rendas e ao
pagamento de dívidas à segurança social.
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Figura 26 – Se considera que a sua rádio local conseguiria hoje em dia
suportar mais custos relevantes para além dos que tem
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se as rádios locais consideram que poderiam, hoje em dia,
suportar mais custos relevantes para além dos que detém, como por exemplo
mais custos, modernização do equipamento, entre outros, 57,9% responderam
que não, enquanto 35,8% dizem conseguir suportar mais custos, embora com
dificuldades. Apenas 6,3% referem conseguir vir a fazê-lo, pressupondo-se que
sem muitas dificuldades.
Estes dados indicam pouca flexibilidade financeira por parte das rádios,
devido aos seus custos e à sua situação global em, por exemplo, investirem nos
quadros da sua rádio ou na modernização de algum equipamento relacionado
com a operacionalidade das emissões, pelo menos sem recurso a ajuda
externa.
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Figura 27 – Se existem mais receitas para além das receitas
publicitárias
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

A questão presente nesta figura procura perceber que tipo de receitas as
rádios possuem para além da publicidade. Neste sentido, 75,8% referem não
haver outro tipo de receitas para além dessas, sendo que 17,9% dizem que
existem.
Ora, destas rádios que referiram haver outras fontes de rendimento,
algumas responderam, em texto, de que tipo de rendimento se tratava. Tendo
havido referências a “governamental”, referindo-se, pois, a algum tipo de
financiamento público, outras responderam “aluguer de instalações”, isto é,
alugar salas pertencentes a rádios de modo a haver conferências, reuniões ou,
como referem outras, “espectáculos musicais”; “donativos”; rendimentos
resultantes dos “associados da associação”; ou ainda “produção audiovisual”,
ou “serviços electrónicos para outras rádios (como streaming)”.
Neste sentido, parece claro, de uma forma geral, que as rádios locais
procuram, dentro das suas possibilidades, encontrar outras formas de
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rentabilização, que passam de alguma forma pela tentativa de utilizar recursos
que detém, como a propriedade.
Figura 28 – Importância da música no total de receitas da rádio num
ano normal
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Para compreender melhor a importância da música nas receitas totais
das rádios locais, foi perguntado qual o peso desta num ano normal, isto é, a
sua importância para captação de publicidade. Ora, 52,6% das rádios referem
que a música é fundamental para a totalidade das suas receitas, sendo que
21,1% dizem que se encontra entre os 75% e os 99% de importância. No total,
cerca de 11% destas rádios dão uma importância menor do que 75% de peso
da música nas suas receitas. De resto, referir ainda os 14,7% de rádios que
optaram por não responder.
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6.2 Publicidade tradicional e publicidade online
Neste subcapítulo, ter-se-á mais em conta os processos relativos à
captação de publicidade por parte das rádios locais, à evolução desta ao longo
dos anos, à perspectiva, ou não, de melhoramento, bem como a pormenores
publicitários que permitem ter uma maior noção acerca das dinâmicas relativas
a este tema.
Figura 29 – Volume aproximado de receitas publicitárias contabilizado
no ano anterior pela rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito ao volume de receitas publicitárias contabilizado no
ano anterior, 43,2% referem que se tratou de mais 20.000 euros, sendo que
16,8% diz ter sido entre 10.000 e 20.000 euros. Já 8,4% referiram ser entre
5.000 e 9.999 euros, e 7,4% que se contabilizou até 5.000 euros. 24,2% das
rádios optaram por não responder (NS/NR), seja por o inquirido não conhecer
tais valores, ou por não querer revelar.
Por outro lado, para se compreender melhor a importância da música na
captação de publicidade e, portanto, nas receitas das rádios, perguntou-se qual
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o peso desta nas receitas totais num ano normal, o que é demonstrado pela
figura seguinte.
Figura 30 – Percentagem diária de conteúdo publicitário numa
emissão de um dia normal da sua rádio local15
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Destes dados, o valor menos frequente (16,3%) é o que respeita até aos
5% de conteúdo publicitário num dia normal da emissão, sendo que de resto as
percentagens se encontram com valores acima dos 20%, nomeadamente na
hipótese entre 5% e 10%, respondido por 27,2% das rádios locais da amostra.
Estes resultados algo dispersos podem, contudo, antever alguma
dificuldade na captação publicitária por parte das rádios locais, aspectos que se
procuraram compreender com as questões seguintes.

15

Por lei, esta percentagem não pode exceder os 20% diários de difusão de materiais
publicitários, sendo que as hipóteses apresentadas no inquérito respeitam esse limite.
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Figura 31 – Que tipo de empresas normalmente possuem espaços
publicitários na sua rádio local
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nomeadamente no que respeita à sua dispersão geográfica, 84,3% das rádios
revelam que são empresas locais que normalmente possuem espaço nas suas
emissões, com 63,7% a alargarem um pouco mais essa noção, referindo-se ao
distrito/região de uma forma mais geral. Já 24,5% revelam também por norma
ter anunciantes de empresas de outros distritos para além do qual onde se
encontra licenciada, com 30,4% a referirem tratar-se também de empresas de
dimensão mais nacional e/ou internacional, como por exemplo o grupo
Intermarché (que possui, aliás, uma organização mais localizada e, desse
modo, tem tendencialmente relação com as entidades locais). Isto é desde logo
revelador que as rádios locais poderão não estar confinadas a um mercado local
(da comunidade apenas), mas que têm a prática de alargar um pouco essa
captação de publicidade.
Neste sentido, estes dados indiciam alguma flexibilidade no tipo de
empresas que poderão publicitar numa rádio local, sendo certo, como é
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evidente, que não atesta a maior ou menor dificuldade em adquirir tais
anunciantes, aspecto explorado na figura seguinte.
Figura 32 – Se considera que é o mercado local publicitário que
contribui mais para as receitas totais da sua rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto ao peso da contribuição das receitas publicitárias locais, ou seja,
do mercado local, 50,5% referem que estas constituem grande parte, com
22,1% a referirem que constituem o total de receitas. Depois, 16,8% dizem ser
parte das receitas, com 6,3% a declararem que o mercado local tem pouco
peso, e 4,2% a dizerem que este não tem qualquer peso nas receitas totais.
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Figura 33 – Se ao longo dos últimos 10 anos tem sido mais difícil ir
captando publicidade para a sua rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Com esta questão pretendeu-se atestar, a médio/longo prazo, a evolução
das rádios locais no que diz respeito à maior ou menor dificuldade em captar
publicidade a passar na sua emissão. Desta forma, poderá perceber-se, através
de uma perspectiva mais diacrónica, os aspectos relacionados com os
anunciantes, que, como já se viu, são de uma importância vital para a
generalidade das rádios, contribuindo, assim, para uma maior ou menor
sustentabilidade das mesmas.
Quanto aos dados apresentados nesta figura, a grande maioria das
rádios (78,9%) refere que tem vindo a ser mais difícil captar publicidade ao
longo dos últimos dez anos, com 15,8% a referirem que tem sido
essencialmente o mesmo. Por outro lado, apenas 1,1% diz ter tido mais
facilidade em captar anunciantes ao longo desta última década, dado que
aponta claramente para a dificuldade das rádios locais em conseguir atrair
entidades publicitárias para anunciarem na sua emissão radiofónica.
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Na figura seguinte, procurou-se compreender esta questão da receita
publicitária numa perspectiva de projecção, aferindo qual a expectativa das
rádios locais quanto à captação de publicidade no próximo ano.
Figura 34 – Qual a expectativa que a sua rádio local tem quanto à
receita publicitária para o próximo ano
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios locais, 46,3% declaram que a receita publicitária deverá
manter-se sensivelmente a mesma no próximo ano, sendo que 18,9% dizem
que deverá aumentar. Já 16,8% dizem que deverá diminuir, e 17,9% optaram
por não responder à questão. Estes dados, nomeadamente a indicação de que
o mercado deverá, em muitos casos, manter-se o mesmo, apontam para uma
certa estagnação do mercado.
De notar, no entanto, que cada rádio local se insere numa realidade
própria – com as dinâmicas particulares do município, bem como com
diferentes capacidades de captação publicitária –, sendo por isso importante
analisar

cada

caso

e

o

seu

contexto,

expectativa/projecção.

78

no

que

diz

respeito

a

tal

Figura 35 – Se a sua rádio local possui publicidade online
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Com esta questão, foi nosso objectivo perceber não apenas se as rádios
locais possuem algum tipo de publicidade online, nomeadamente através do

site e das redes sociais, mas, principalmente, se, ao existir, esta é considerada
relevante, ou não, em termos de receitas.
Ora, a maioria das rádios (57,9%) refere não ter qualquer publicidade

online, sendo que 36,8% dizem ter, mas que esta se revela pouco ou nada
relevante para as suas contas. Apenas 2,1% referem que a publicidade online
que fazem é algo relevante para as receitas.
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Figura 36 – De uma forma geral, se considera que a publicidade
tradicional de rádio está a perder importância em relação à
publicidade online
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Neste âmbito da publicidade online, e tendo em conta o peso que o

online tem vindo, nomeadamente nesta última década, a ganhar do ponto de
vista das emissões de rádio, foi explorada, numa perspectiva mais diacrónica, a
possível substituição da publicidade tradicional pela online.
Como se verifica pela figura, 58,9% dizem que a publicidade tradicional
não tem vindo a perder influência para a publicidade online, sendo que 29,5%
dizem o contrário. Isto aponta, por um lado, para a importância vital que a
publicidade tradicional – nas emissões hertzianas – continua a ter, havendo, no
entanto, novas plataformas, que poderão até vir a ser mais exploradas, através
das quais as rádios poderão vir a captar mais anunciantes, sendo isto,
essencialmente, medido pelo número de visualizações/visitas que os seus sites
e redes sociais recebem.
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Figura 37 – Se considera que o licenciamento de outra rádio local na
zona iria prejudicar o mercado local publicitário
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Uma outra questão central para a definição do mercado e suas
tendências, prende-se com a sugestão de licenciamento de novas rádios locais
em determinados concelhos do país, pelo que é importante perceber a opinião
das rádios locais quanto ao licenciamento de novas rádios, embora esta
questão em particular se prenda com alvarás atribuídos na própria zona.
Quanto a esta questão, a grande maioria (88,2%) refere que iria
prejudicar, sendo que 8,6% apresentam opinião contrária. Estes dados
apontam para a estagnação e dificuldade existente no mercado publicitário,
nomeadamente o mercado local, o que explica a preocupação destas entidades
quanto ao surgimento de novos competidores – em especial rádios locais, e não
outros meios de comunicação.
De lembrar que esta questão refere-se à criação de outras rádios locais
na mesma zona, isto é, nomeadamente, no mesmo concelho, não se referindo
à criação de mais rádios locais de uma forma geral. Por outras palavras, esta
tendência clara pode não referir-se ao surgimento de rádios locais em
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comunidades que, actualmente, não tenham qualquer rádio de cariz local e
mais comunitário (ou seja, de proximidade).
Figura 38 – Em relação à tabela de publicidade, em que fase da
semana se encontram os preços mais elevados
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Aqui, era pretendido saber, em primeiro lugar, se as rádios locais se
organizam por tabelas de publicidade com preços estabelecidos, aproveitando
igualmente para saber quais as fases da semana mais importantes para passar
anúncios e ter, assim, maior informação sobre tais dinâmicas.
Neste sentido, é possível verificar através da figura que 23,2% das
rádios locais da amostra referem não ter preços publicitários estabelecidos.
Quanto às que têm, grande parte (49,5%) refere que os valores mais elevados
são praticados entre 2.ª e 6.ª feira, e 5,3% referem ser ao domingo. Nenhuma
rádio optou pela hipótese do outro dia do fim-de-semana.
A figura seguinte permite aclarar, dentro das rádios locais que têm
preços publicitários estabelecidos, quais as fases do dia em que tais preços
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publicitários, existentes nas tabelas de publicidade, se encontram mais
elevados.
Figura 39 – Dentro do período que referiu, em que fase do dia se
encontram os preços publicitários mais elevados
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios locais que têm preços publicitários estabelecidos para venda
de espaço na emissão, 29,6% referem que os períodos mais importantes,
respectivamente, são entre as 6h e as 14h, sendo que 7% declaram o período
entre as 14h e as 20h como a mais valiosa, com apenas 2,8% a indicarem a o
fim de dia entre as 20h e as 24h.
Estes dados permitem perceber a importância que as manhãs têm na
rádio local, o que se verifica também, em grande parte, noutras rádios,
nomeadamente rádios nacionais.
Tendo esta análise permitido ter uma ideia mais consistente sobre as
fases do dia mais valiosas em termos publicitários, a próxima figura, contudo,
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apresenta outros dados igualmente importantes, já que têm em conta a média
de descontos realizados pelas rádios na negociação pelos espaços publicitários
nas emissões, ou seja, o desconto que normalmente acaba por se fazer pelo
preço estabelecido de cada hora/período.
Figura 40 – Sensivelmente, quais os descontos normalmente
praticados para a venda de espaços publicitários
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Através da informação recolhida podemos atestar que 49,5% das rádios
declaram que fazem descontos até um quarto do preço estabelecido, 21,5%
dizem fazê-lo entre os 26% e os 50%, e apenas cerca de 3% refere mais de
51% de descontos – 25,8% das rádios inquiridas optam por não responder à
questão.
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Figura 41 – Quão optimista se encontra quanto ao futuro da sua rádio
local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Por último, foi perguntado – tendo em conta, especialmente, a questão
das receitas e da sustentabilidade – qual o grau de optimismo das rádios locais
em relação ao seu futuro, ao que 9,5% referem estar muito optimistas, 48,4%
referiram encontrar-se algo optimistas, 31,6% referem estar algo pessimista, e
10,5% encontram-se muito pessimistas com o futuro da sua rádio local. A
conclusão a retirar desta última figura é que a tendência para o sector da rádio
local é positiva, embora cerca de um terço tenha expectativas negativas.
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7. Financiamento público
7.1 Financiamento público: usos e necessidades das rádios
locais
Neste capítulo, são apresentados resultados referentes ao financiamento
das rádios locais, nomeadamente quem recebeu algum subsídio nos últimos
anos, em que vertentes da sua rádio investiu, ou, caso viessem a receber, em
que vertentes investiriam. São também discutidas as diferenças entre um
financiamento mais central, originário do Estado ou da União Europeia, em
comparação com subsídios autárquicos.
Figura 42 – Se nos últimos 5 anos a sua rádio local recebeu algum tipo
de financiamento público
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Sendo quantificado o número de rádios que receberam algum tipo de
financiamento durante os últimos 5 anos, este referia-se, nomeadamente, a
subsídios de entidades públicas. Ora, 54,8% referem não ter recebido qualquer
financiamento, sendo que 36,6% dizem tê-lo recebido. 8,6% declaram não
saber, ou optam por não responder.
A próxima figura tem em conta as rádios que responderam ter recebido
financiamento, de modo a perceber em que vertentes este foi investido.
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Figura 43 – Tendo respondido que sim, em que vertentes foi investido
esse financiamento
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios que responderam ter recebido algum tipo de subsídio, 82,4%
referem que investiram na modernização do equipamento que permite a
emissão radiofónica. Depois, 20,6% dizem ter melhorado as instalações, 17,6%
referem ter investido no melhoramento da programação em geral, 14,7%
declaram ter procurado melhorar a sua presença em sites e/ou redes sociais, e
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14,7% dizem ter melhorado os contratos dos trabalhadores da rádio. De resto,
tem-se a contratação de jornalistas, com 11,8%, a melhoria de conteúdos
informativos, com 8,8%, e a contratação de pessoal técnico e especializado,
com 5,9%. Apenas 8,8% responderam haver ainda outras situações, ao que foi
pedido que indicassem de quais se tratavam, sendo que as respostas se
centraram no: “Apoio à produção” e “Manutenção da rádio”.
A próxima figura reflecte em que vertentes as rádios – tanto as que já
receberam algum tipo de subsídio, como as que não receberam nenhum –
investiriam, actualmente, se fossem financiadas.
Figura 44 – No caso de haver um financiamento, em que vertentes
investiria actualmente
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local
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Quanto a esta situação futura, a modernização do equipamento é
igualmente a mais indicada, com 79,6%. Depois, 41,9% das rádios referem que
investiriam no melhoramento da programação em geral, 36,6% que o fariam no
melhoramento da sua presença em sites e redes sociais, 33,3% na contratação
de pessoal técnico e especializado, e 32,3% na melhoria dos contratos dos
trabalhadores da rádio. Já 28% dizem que investiriam na melhoria das
instalações, 20,4$ que o fariam na contratação de jornalistas, e 12,9% na
melhoria dos conteúdos informativos. De resto, das poucas rádios que referiram
haver outras vertentes nas quais também poderia investir, uma das inquiridas
deu a resposta escrita “Outros projectos paralelos/publicidade exterior”.
Portanto, tendo em conta estas duas últimas figuras, a modernização do
equipamento revela-se como o aspecto central do passado, sendo a melhoria
da programação em geral (qualidade dos programas) e uma presença mais
eficiente em termos de site e redes sociais as suas preferências para apostas
futuras.
Ora, parece evidente que, como se constata pela Figura 44, umas das
maiores necessidades das rádios locais respeitou à modernização do
equipamento, o que de certo modo se encontra já disposto na Lei. Como se
verifica pelo Decreto-lei n.º 23/2015, de 6 de Fevereiro16, referente aos
incentivos à comunicação social, os incentivos públicos vêm no sentido de
procurar preparar as entidades comunicacionais para a sua empresarialização,
munindo o sector de condições que o permitam auto sustentar-se no futuro,
sem necessidade de apoios públicos. Para essa empresarialização, a
modernização tecnológica (Artigos 21.º e 22.º do mesmo Decreto-lei) procura,
precisamente, que o financiamento público tenha em conta a importância dos
acessórios técnicos e de infraestruturas, bem como dos custos concernentes a
tal dimensão. Neste sentido, e mais do que o desenvolvimento digital e o online
– e do que resulta das respostas das rádios inquiridas –, parece importante
incentivar as rádios para que estas detenham uma base acessória e técnica
16

Disponível aqui: https://goo.gl/LgR4St
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desenvolvida, o que se relaciona, pois, com o seu equipamento radiofónico.
Quanto ao desenvolvimento digital (também mencionado no Decreto-lei, nos
Artigos 23.º e 24.º), e tendo em conta que a grande maioria das rádios tem
disponível um stream da emissão e se encontra presente em sites e redes
sociais, a necessidade que algumas rádios também declaram ter pode resultar,
concretamente, na contratação de pessoal que promova uma gestão mais
profissional no que diz respeito à gestão destas plataformas.
Por outro lado, tendo em conta a dimensão regional/local, uma das
questões essenciais é perceber quais os aspectos principais que caracterizam
uma rádio local, para compreender melhor em que medida se distingue no
mercado, nomeadamente em relação às rádios nacionais. Deste modo,
percebe-se que uma das vantagens que possui é, precisamente, o carácter
local, de relação com a comunidade, que uma entidade comunicacional de cariz
nacional não pode deter de forma tão eficaz e quotidiana. Neste sentido, o
desejo de várias rádios inquiridas em aproveitar um futuro subsídio para
investir na programação em geral (ver Figura 44), indica o desejo em investir
em aspectos que vão para além de questões técnicas (e.g.: incentivo ao online
ou modernização tecnológica), que dizem respeito à qualidade de conteúdos e,
desse modo, à relação com os seus ouvintes e, por conseguinte, à relação com
os seus potenciais anunciantes.
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7.2 O financiamento autárquico: algumas considerações
Figura 45 – Se considera benéfico que os municípios dos concelhos
financiassem as rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Antes de mais, importa referir que, por lei, não existe nem a obrigação
nem a proibição de financiamento por parte dos municípios às rádios locais em
Portugal. Quer isto dizer que actualmente um município poderá, ou não, fazêlo, sem qualquer constrangimento jurídico, cabendo aos interesses das
entidades de comunicação e das Câmaras a existência de algum subsídio
público.
Neste caso, os resultados à pergunta se seria benéfico que os municípios
financiassem as rádios locais, 34,4% dizem que sim, e que poderiam financiar
grande parte, e 34,4% referem que sim, mas apena financiando uma parte. Já
23,7% são da opinião contrário, na medida em que tal financiamento poderia
vir a instrumentalizar as rádios mediante interesses políticos.
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Se é certo que as rádios locais poderão ter tal tendência para considerar
que os municípios poderiam financiar as rádios locais, isto poderá também
dever-se à necessidade de algum tipo de financiamento por parte das rádios –
seja do município, do Estado central ou da União Europeia. Como serve de uma
das hipóteses desta última figura, a questão da instrumentalização das
entidades de comunicação mediante interesses municipais é um factor a ter em
conta, porque tal financiamento ajuda a criar condições – que, como é
evidente, se poderão, ou não, verificar – para um possível constrangimento do
discurso local, por influência política. Este argumento resulta igualmente da
questão prática, geográfica até, do que é um município e do que é uma rádio
local. Neste sentido, é importante, pois, fazer a distinção entre autarquias e
Estado de um ponto de vista de financiamento público. Sendo que as rádios
locais devem, por princípio, reger-se a uma programação conectada a um certo
localismo – da qual o jornalismo se salienta, mas não só –, o financiamento das
autarquias pode, mais do que um financiamento centralizado ou regionalizado,
criar condições para uma certa instrumentalização política das rádios, com
consequências no seu discurso.
Por outro lado, é igualmente importante considerar que cada rádio local
e cada município se apresentam como realidades próprias, em contextos
politicamente distintos, e que apresentam situações particulares que potenciam
determinada resposta – menos ou mais positiva – em relação a financiamento
autárquico. Por outras palavras, a existência, por exemplo, de uma autarquia
sem maioria absoluta poderá modificar, precisamente, tais condições de
possível constrangimento discursivo e jornalístico, podendo haver, em teoria,
uma base mais plural.
Em jeito de conclusão sobre esta temática, tem-se assim que o
financiamento autárquico merece ser visto através de uma perspectiva mais
céptica. Neste sentido, importa discutir a omissão que este tema possui no
contexto jurídico, discutindo, em bases políticas, quais os constrangimentos que
poderão, por lei, vir a existir, de modo a que, a existir financiamento
autárquico, este garanta autonomia total às entidades de comunicação.
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De qualquer modo, no entender das rádios, é tido como importante a
existência de um financiamento mais central e regionalizado, que auxilie as
rádios na modernização, sustentabilidade e manutenção dos processos e
dinâmicas que envolvem a actividade radiofónica, os quais foram descritos,
mais pormenorizadamente, na Figura 44. Isto, como foi referido, no sentido de,
por um lado, auxiliar as rádios nas suas maiores necessidades, e, por outro, de
garantir a sua total autonomia discursiva.
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8. Programação e audiência
Neste capítulo, procurou-se perceber, essencialmente, o tipo de
programação das rádios locais em Portugal, de modo a ter uma ideia mais
concreta sobre os conteúdos que existem na generalidade das rádios.
Figura 46 – Tipo de programação das rádios locais
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A primeira figura deste capítulo trata precisamente sobre o tipo de
programação existente e mais frequente nas rádios locais em Portugal. Como
se verifica, os programas mais frequentes são os de cariz musical, com 82,4%,
seguidos de programas de informação generalista (isto é, com informações de
vários géneros noticiosos), com 64,7%, e de programas sobre eventos locais,
como pode ser, por exemplo, um acontecimento cultural que ocorre no
município, com 62,7%. Depois, surgem os programas com participação de
ouvintes, que existem na programação de 61,8% destas rádios locais, seguidos
dos programas apenas de música portuguesa, com 58,8%, e programas de
informação temática, como notícias desportivas, com 44,1%. De seguida,
38,2% dizem emitir espaços de comentários e/ou debates políticos, 29,4%
referem realizar relatos de futebol ou outros desportos referentes à localidade,
e 28,4% dizem que têm na sua programação programas dedicados,
tematicamente, a géneros musicais específicos, como por exemplo a música
clássica. Outro tipo de programas ainda relativamente recentes, e que surgem a
seguir, são os programas de humor, com 27,5%, programas dirigidos aos
emigrantes, com 22,5%, e programas de cariz religioso, na ordem dos 21,6%.
Já denotando uma menor frequência, 13,7% das rádios locais dizem ter na sua
programação espaços sobre negócios e economia, e 10,8% dizem fazer relatos
de futebol e de outros desportos de cariz mais nacional, o que indicia, em
comparação com relatos de jogos clubes da localidade, a predominância de
espaços concernentes às associações desportivas locais (que, em todo o caso,
poderão também ocorrer em espaços como a Primeira Liga portuguesa, no caso
do Clube da região se encontrar aí). Por último, ainda menos frequentes são os
programas infanto-juvenis, bem como programas dirigidos a estrangeiros a
residir em Portugal, ambos com 2,9%. De resto, das rádios que responderam
“Outros” (2,9%), uma referiu programas sobre “informação médica”, e outra
“programas de animação, com várias rubricas”.
De seguida, para compreender melhor o que leva cada rádio a escolher
os seus programas, a figura seguinte apresenta quais os três programas, no
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máximo, a que cada rádio local dá mais importância. Sendo que uma
quantidade relativamente grande de conteúdos é normal nas programações,
das rádios generalistas, esta abordagem permite perceber que tipo de
programação é mais valorizada para as rádios locais em Portugal.
Figura 47 – No máximo, quais os três programas a que sua rádio local
dá mais importância
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Por esta figura, é possível verificar que os programas a que as rádios
dão, de uma forma geral, mais importância são os de informação generalista
(51%), o que indica desde logo a relevância do aspecto informativo neste tipo
de rádios. Estes são seguidos pelos programas com participação de ouvintes,
com 46,1%, que são também oportunidades para ser desenvolvida a relação
directa com o público ouvinte da comunidade local. De seguida, estão os
programas mais frequentes (como foi visível na figura anterior), sendo que aqui
os programas de cariz musical encontram-se com 35,4% das preferências das
rádios para a sua programação. Depois, surgem os programas sobre eventos
locais (25,5%), relatos de futebol ou outros desportos de Clubes da região
(16,7%), ou ainda programas de informação temática, com 13,7%. Os espaços
de comentários e/ou debates político são escolhidos por 10,8% das rádios
locais como um dos três programas mais importantes, seguido de programas
dedicados a géneros musicais específicos (8,8%), programas desportivos
(5,9%), aqui distinto de programas de informação temática, e de programas
dirigidos a emigrantes (4,9%). Por fim, verifica-se que as rádios dão menos
importância a relatos de futebol ou outros desportos de cariz nacional, bem
como a programas de humor, ambos com 2,9%, e ainda menos a programas
de cariz religioso (2%) e a programas dirigidos a imigrantes (1%).
Em relação a estas duas últimas figuras, podemos concluir que nem
todos os programas mais frequentes são os mais valorizados pelas rádios locais,
possivelmente por uma questão de tempo e de espaço. Sendo os programas de
cariz musical os mais frequentes com alguma distância, são ainda assim
preteridos, no grau de importância, por programas de informação generalista
ou com participação de ouvintes. Por outro lado, programas de cariz religioso,
por exemplo, existentes em cerca de 20% destas rádios locais, possuem um
grau de importância bastante baixo para as mesmas. De referir ainda que na
caracterização das rádios locais publicada pela ERC em 2009, se verificava já
uma evolução nos programas dedicadas a indivíduos que estavam fora do
espectro hertziano (nomeadamente emigrantes), aspecto que aqui também
surge. Concretamente, tal surge como um indicador da importância das
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plataformas online, que permitem uma programação não apenas dedicada à
comunidade e a quem vive localmente naquele momento na comunidade, mas
também a quem – que está de alguma forma ligado a essa mesma comunidade
– se encontra fora dela.
Por último no que respeita a este capítulo, na próxima figura são
apresentados os resultados quanto ao tipo de ouvintes para os quais cada rádio
local inclina tal programação.
Figura 48 – Que tipo de ouvintes considera que a sua rádio local
possui, por característica etária
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Através desta figura, é possível verificar que 57% das rádios locais
referem ser primordialmente ouvidas por adultos, o que engloba um público
também mais envelhecido. Já 35,5% referem que são ouvidos em grande parte
por todos os escalões etários, sendo que 6,5% dizem fazer uma rádio dirigida
essencialmente a uma população jovem.
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9. Música: a frequência musical, a música portuguesa (e de
língua portuguesa) e os direitos de autor
Este capítulo debruça-se sobre a importância da música para as rádios
locais em diversos planos, procurando, nomeadamente, compreender o uso e
divulgação da música portuguesa e de língua portuguesa. Como subcapítulo,
discute-se igualmente a possibilidade das rádios locais receberem uma parcela
dos direitos de autor pelas músicas que passam nas emissões radiofónicas.

9.1 As dinâmicas musicais e a música portuguesa nas rádios
locais
Figura 49 – Qual o total de música numa emissão diária de um dia
normal
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto ao total de música numa emissão diária, de um dia normal,
38,7% referem que, sensivelmente, esta encontra-se entre os 61% 75%. A
seguir, 31,2% das rádios declaram ter música numa emissão diária num total
de 46% a 60%, e 25,8% dizem que isso ocorre em mais de 75% da emissão.
Os dados são muito menos elevados, em comparação, no que diz respeito a
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menos de 45% da emissão, o que explicita a importância que a música possui
nas emissões radiofónicas locais.
Figura 50 – Total de música portuguesa passada numa emissão
diária17
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Antes de mais, é importante ter em conta que existe a distinção entre
música portuguesa e música de língua portuguesa (da qual tratará a figura
seguinte). Sendo a primeira a música de alguma forma produzida ou tocada por
portugueses, música de língua portuguesa implica, já, a utilização da língua
lusófona.
Ora, do total de música numa emissão de um dia normal, 40,9% das
rádios referem que esta passa entre 25% a 40% de música portuguesa, 25,8%
declaram que esta passa entre 41% e 60%, 23,7% revelam passar na sua
emissão musical entre 61% e 80% deste tipo de música mais específico, e, por
17

Por lei, tem de haver um mínimo de 25% de música portuguesa em relação ao total
de música passada na rádio, daí que as hipóteses respeitem esse limite.
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fim, 9,7% das rádios locais referem passar, no total de música, mais de 80%
de música portuguesa.
Figura 51 – Total de música em língua portuguesa passada numa
emissão diária18
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Ora, no que respeita a «música de língua portuguesa», e estando estas
percentagens dentro da «música portuguesa», verifica-se que 57% declaram
que 60% a 75% desta música portuguesa detém música de língua portuguesa;
29% referem ser entre 76% e 90%; e 14% dizem ser mais de 90%.
As próximas figuras reflectem os resultados quanto ao grau de
concordância das rádios locais relativamente a várias dimensões que dizem
respeito

à

música

que

passam,

nomeadamente,

por

exemplo,

os

constrangimentos da Lei da Rádio quanto à música a passar, a importância
desta quanto às receita totais, ou ainda a relação entre a música que as rádios
passam e a sua identidade.

18

Dentro da música portuguesa, o mínimo, por lei, é que 60% desta seja música em
língua portuguesa, daí que as hipóteses apresentadas respeitem tal limite.
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Figura 52 – Grau de concordância em relação à afirmação “As
exigências da Lei da Rádio quanto à percentagem e características das
músicas que devem passar nas rádios prejudica a nossa autonomia
editorial”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que respeita à afirmação “As exigências da Lei da Rádio quanto à
percentagem e características das músicas que devem passar nas rádios
prejudica a nossa autonomia editorial”, os resultados acabaram por ser algo
dispersos. No entanto, cerca de 50% concordam de alguma forma com ela,
sendo que cerca de 30% discordam de alguma forma, com 17,2% a não
concordarem nem discordarem.
Estes resultados indicam, apesar de tudo, a tendência para a opinião de
um certo constrangimento da Lei da Rádio no que diz respeito às características
e aos limites de música a passar pelas rádios locais.
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Figura 53 – Grau de concordância em relação à afirmação “A música
que passamos na rádio contribui de forma fundamental para as
nossas receitas totais”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à contribuição da música que passam e a sua relação com as
receitas totais da rádio, 31,2% concordam parcialmente com tal afirmação, e
22,6% concordam totalmente. Já 22,6% não concordam nem discordam, sendo
que cerca de 23% discordam de alguma forma com ela.
Aqui, é mais clara a tendência para a relação entre música e receitas das
rádios – ou seja, a sua importância, essencialmente, na captação de publicidade
–, não sendo contudo de notar que tal tendência não se revela, tudo indica,
fundamental (dados que de algum forma contrariam os da Figura 28). Para tal
questão, pois, deve também ter-se em conta outro tipo de programação, que
contribui para a dinâmica das rádios locais e, dessa forma, para uma melhor
captação de anunciantes.
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Figura 54 – Grau de concordância em relação à afirmação “De uma
forma geral, as rádios locais contribuem o máximo que podem na
divulgação da música portuguesa”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Já quanto à afirmação “De uma forma geral, as rádios locais contribuem
o máximo que podem na divulgação da música portuguesa”, encontram-se já
tendências claras no que diz respeito à sua concordância, com 61,3% a
concordarem totalmente e 23,7% a concordarem parcialmente. Apenas cerca
de 5% discordam de alguma forma com esta afirmação, sendo que 9,7% não
concordam nem discordam com ela.
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Figura 55 – Grau de concordância em relação à afirmação “A música
que passamos contribui para uma relação identitária entre a
comunidade local e a nossa rádio”
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Quanto à música que passam e à relação identitária que isto cria entre a
rádio e a comunidade local, cerca de 85% das rádios locais concordam de
alguma forma com tal, sendo que apenas cerca de 5% discordam de algum
modo. Isto aponta também claramente para a música como elemento
fundamental na relação das rádios com o seu público local.
No próximo subcapítulo, discute-se a questão dos direitos de autor no
que diz respeito às rádios locais, bem como a posição destas em relação à
possibilidade de receberem uma fatia pelos direitos de autor das músicas
passadas/divulgadas nas emissões radiofónicas.
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9.2 Direitos de autor: posição das rádios locais e algumas
considerações
Figura 56 – Se considera que as rádios locais deveriam receber uma
fatia pelos direitos de autor
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Como é possível verificar através desta figura, 87,1% das rádios
inquiridas consideram que estas deveriam receber uma fatia pelos direitos de
autor, sendo que 5,4% consideram que não. Do total, apenas 7,5% preferem
não se pronunciar sobre esta temática.
À partida, é natural que as rádios locais queiram aproveitar a sua
divulgação de música para receber algum retorno financeiro. No entanto, estes
dados são significativos se entendermos o papel das rádios quanto à divulgação
da música, nomeadamente a música portuguesa (e de língua portuguesa). Uma
coisa – no caso, por exemplo, de um ginásio ou de um café – é passar a
música; outra, um pouco diferente, é fazê-lo numa perspectiva também de
divulgação. Por outras palavras, e especificando, existe uma diferença entre um
espaço que passa a música sem qualquer separador e, muitas vezes, sequer a
indicação de que música se trata, e outro – o da rádio – que tem potencial para
chegar a mais pessoas e, idealmente, indica as músicas e os autores das
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mesmas que estão a passar. Para além disso, a disposição dos indivíduos
ouvintes para cada um destes exemplos é igualmente diferente no que respeita
à música que é passada, contribuindo assim para suportar os argumentos das
rádios locais que pretendem aceder a uma compensação sob a forma de
direitos de autor.
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10. Emissões em cadeia: tendências e práticas
No seguimento do que foi explicitado na Parte I do Relatório, aquando a
revisão de literatura e conceptualização, a questão das emissões em cadeia,
retransmitindo

programação

de

rádios

maiores,

nomeadamente

rádios

nacionais, são uma questão importante a ser tida em conta. Neste sentido,
foram colocadas algumas questões às rádios locais portuguesas, de modo a
perceber, precisamente, se é retransmitida actualmente programação de outras
rádios, por quanto tempo, que programação é, bem como tentar compreender
a posição das rádios locais sobre esta temática, nomeadamente no que se
relaciona com a identidade e a questão económica e financeira das mesmas.
Figura 57 – Se desde o início da sua rádio local, esta já fez algum tipo
de retransmissão de conteúdos de rádios regionais ou nacionais
2,2%

37,6%
60,2%

Sim

Não

NS/NR

N=93
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se, na sua história, a sua rádio local já tinha feito algum tipo
de retransmissão de rádios de cariz mais regional e nacional, entre as quais se
deu os exemplos de noticiários da TSF ou da Rádio Renascença, 60,2%
responderam que sim, e 37,6% responderam isso nunca ter ocorrido.
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Figura 58 – Se neste último ano a sua rádio local fez algum tipo de
retransmissão de conteúdos de rádios regionais ou nacionais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto a retransmissões neste último ano, 41,9% das rádios da amostra
referiram tê-lo feito, com 55,9% a referirem que não o fizeram.
Dentro das rádios que efectuaram algum tipo de emissão em cadeia, as
figuras seguintes tentam compreender em que medida isso ocorreu, bem como
de que tipo de programação se tratou.

109

Figura 59 – Das retransmissões efectuadas, quantas horas de
programas se usaram, em média, por dia
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios que referiram ter efectuado algum tipo de retransmissão
durante o último ano, 74,4% referiram ser menos de duas horas por dia, em
média, com 20,5% a referirem que isso ocorre entre duas e cinco horas apenas 2,6% referem que as retransmissões estão entre as seis e as nove
horas.
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Figura 60 – Tipo de conteúdos retransmitidos neste último ano
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Das mesmas rádios que referiram ter efectuado retransmissões durante
o último ano, 82,1% dizem que tais emissões foram noticiários e programas
informativos. Já 17,9% das respostas declaram ter sido retransmitidos relatos
de futebol, e 15,4% referem terem sido emitidos programas musicais.
De resto, foram igualmente retransmitidas entrevistas e reportagens de
rádios nacionais (7,7%), bem como programas de cariz religioso, programas de
humor, programas de desporto, bem como outro tipo de programação (5,1%).
Ora, dentro das responderam “Outro(s)”, foi referido “eventos solidários”,
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nomeadamente, segundo a mesma rádio, relacionados com a tragédia
verificada em Pedrogão Grande, em 2017.
Destas figuras, verifica-se que, não sendo as retransmissões raras nas
rádios locais portuguesas, e sendo que a maioria não excede as duas horas de
emissão, estes conteúdos tratam-se essencialmente de noticiários/programas
informativos, que, em princípio – sendo que são essencialmente de rádios
nacionais –, se tratam de notícias de cariz nacional e, por isso, não local.
Figura 61 – Grau de concordância em relação à afirmação “De uma
forma geral, as emissões em cadeia/retransmissões prejudicam a
identidade das rádios locais”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Foi também pedido às rádios que indicassem o seu grau de concordância
perante algumas informações relativas às emissões em cadeia de conteúdos
radiofónicos, nomeadamente, como é visível por esta figura, em relação à
afirmação “De uma forma geral, as emissões em cadeia/retransmissões
prejudicam a identidade das rádios locais”.
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Os resultados aqui apresentados revelam-se bastante díspares, sem ser
encontrada qualquer tendência. 19,4% revelam concordar totalmente, e 18,3%
dizem concordar parcialmente. Já 28% declaram não concordar nem discordar,
17,2% dizem discordar parcialmente e 17,2% referem discordar totalmente.
Figura 62 – Grau de concordância em relação à afirmação “É normal
que muitas vezes várias rádios locais retransmitem algum tipo de
conteúdo de outras rádios devido a questões financeiras”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Esta última questão deste subcapítulo vem no seguimento do que será
uma das razões principais para a retransmissão de conteúdos de rádios
maiores: a questão financeira. Foi por isso perguntado o grau de concordância
em relação à afirmação “É normal que muitas vezes várias rádios locais
retransmitem algum tipo de conteúdo de outras rádios devido a questões
financeiras”.
Através da figura, verifica-se que 19,4% faz rádios dizem concordar
totalmente, e 38,7% referem concordar parcialmente. De resto, 29% dizem não
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concordar nem discordar, com, no total, 14% a de alguma forma discordarem
com a afirmação.
É assim visível a tendência para haver uma correlação entre a questão
económica/financeira das rádios locais, e a opção por retransmitirem conteúdos
de rádios maiores. Aliado aos dados pouco claros da figura anterior, esta
parece, em todo o caso, ser uma questão a ter em conta no que diz respeito,
em primeiro lugar, à necessidade das rádios em fazê-lo, e, em segundo lugar,
ao perigo de, de algum modo, desvirtuar a identidade/programação das rádios
locais.
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11. Proximidade e localismo do ponto de vista das rádios locais
portuguesas
Neste capítulo, foram propostas algumas questões às rádios locais que
aferissem a sua visão sobre o localismo e a rádio de proximidade, tanto no seu
caso particular como de uma forma geral. Neste sentido, foram feitas sete
perguntas, na forma de afirmações, pedindo às rádios que assinalassem o seu
grau de concordância em relação a cada uma.
Figura 63 – Grau de concordância em relação à afirmação “A relação
que a nossa rádio tem com a população local é de muita proximidade”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Da amostra, 65,5% das rádios concordam totalmente com a afirmação
de que a relação da sua rádio com a população local é de muita proximidade,
com 26,9% a concordarem com a mesma. Já 6,5% não concordam nem
discordam, e apenas 2,2% discordam ou discordam totalmente com tal
afirmação.
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Figura 64 – Grau de concordância em relação à afirmação “A
proximidade da nossa rádio com a população local é mais forte agora
do que era há dez anos”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Os resultados da concordância quanto a esta informação revelam-se os
mais equilibrados de todo o capítulo sobre o localismo e a proximidade, do
ponto de vista das rádios locais.
Comparando a relação de proximidade com a comunidade nos dias de
hoje com o que era há sensivelmente dez anos (um período já largo, que
permite uma comparação fundamentada), 31,2% concordam totalmente de que
a relação é agora melhor do que era, e 25,8% concordam também a frase. No
entanto, 26,9% não concordam nem discordam, e 14% admitem discordar da
afirmação. Já 2,2% referem discordar totalmente.
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Figura 65 – Grau de concordância em relação à afirmação “O papel de
proximidade que a nossa rádio tem hoje em dia com a população local
poderia ser melhor”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Ora, para aferir melhor a postura das rádios locais sobre a sua relação
particular com a comunidade, foi colocada ainda outra afirmação: se o papel
que a rádio local tem hoje em dia com a população poderia ser melhor.
Quanto ao grau de concordância, a maioria diz de alguma forma
concordar que poderia ser melhor: 23,7% concordam totalmente, e 47,3%
concordam parcialmente. Já 12,9% referem não concordar nem discordar,
11,8% dizem discordar e apenas 4,3% dizem discordar totalmente.
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Figura 66 – Grau de concordância em relação à afirmação “Ter
proximidade para com a população local é o objectivo mais
importante da nossa rádio”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à afirmação “Ter proximidade para com a população local é o
objectivo mais importante da nossa rádio”, 55,9% revelam concordar
totalmente e 33,3% dizem concordar parcialmente. 8,6% dizem nem concordar
nem discordar, e cerca de 2% declaram de alguma forma discordar.
Esta questão é importante para ter em conta o que é, idealmente, o
objectivo principal de cada rádio local do país – a proximidade para com a sua
comunidade, aspecto que, como tem vindo a ser argumentado neste Relatório,
possui, na opinião de vários académicos e agentes do sector radiofónico,
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Figura 67 – Grau de concordância em relação à afirmação “A nossa
rádio local tem uma identidade que as pessoas facilmente identificam
qual é”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à identidade da rádio local e à facilidade de identificação por
parte dos ouvintes, 54,8% das rádios inquiridas referem concordar totalmente
com a afirmação de que a sua identidade é facilmente identificável, com 31,2%
a concordarem parcialmente. 10,8% declaram não concordar nem discordar, e
cerca de 3% discordam.
As duas figuras seguintes tratam da questão da proximidade radiofónica
e a sua relação ou influência com o online, nomeadamente o stream em directo
das emissões através da internet. Na última questão, especificamente, é
apresentada a temática dos emigrantes e da possível aproximação que a
emissão online trouxe a esta população em particular.
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Figura 68 – Grau de concordância em relação à afirmação “De uma
forma geral, as emissões online vieram aproximar as rádios locais das
comunidades locais”
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à afirmação “De uma forma geral, as emissões online vieram
aproximar as rádios locais das comunidades locais”, 38,7% concordam
totalmente e 31,2% concordam. 16,1% não concordam nem discordam, sendo
que 10,8% discordam parcialmente e 3,2% referem discordar totalmente.
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Figura 69 – Grau de concordância em relação à afirmação “De uma
forma geral, as emissões online vieram aproximar as rádios locais da
população portuguesa que vive fora do país (emigrantes)
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Para esta questão, nenhuma rádio local respondeu que discordava. Pelo
contrário, 77,4% referem concordar totalmente no que diz respeito à
aproximação que o online trouxe em relação à população emigrante, sendo que
18,3% concordam parcialmente.
Isto indica claramente, na opinião das rádios locais, os benefícios que o
online

trouxe,

nomeadamente

no

relacionamento

com

pessoas

que,

provavelmente sendo da mesma região, não podem ouvir a rádio local através
das ondas hertzianas – a qual podem ter interesse em ouvir, precisamente para
compreender as dinâmicas da terra que, por via da sua distância, estarão de
algum modo a perder.
Desta análise, parece tomar forma a percepção de que que a emissão

online não parece reunir condições para fazer uma substituição de uma
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frequência local de FM. É, no entanto, interessante, através dos dados
presentes neste capítulo, discutir como a presença das rádios locais em
plataformas online pode reforçar a sua divulgação junto das populações,
nomeadamente no que diz respeito à população emigrante, isto é, que de
alguma forma se encontra ligada à terra, cidade ou região, e a quem pode
interessar acompanhar a emissão da rádio local desse local de origem.
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12. Jornalismo local: jornalistas, conteúdo jornalístico e ouvintes
O jornalismo local é um indicador para aferir o conceito de localismo nas
rádios locais, já que o escrutínio jornalístico local, juntamente com a sua
divulgação, é um factor – ou, usando outra palavra, um serviço – importante a
ser feito pelas entidades de comunicação presentes nas comunidades.

12.1 Informação e jornalistas nas rádios locais
Figura 70 – Se a sua rádio transmite noticiários locais
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Não

N=92
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios inquiridas, verifica-se que 94,6% referem transmitir
noticiários locais, com apenas 5,4% a referirem que não o fazem.
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Figura 71 – Em média, quantos noticiários locais transmite a sua rádio
diariamente
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Nesta figura, apresentam-se o número de noticiários que as rádios que
responderam ter noticiários fazem, por média, num dia típico de uma semana
típica. Devemos ter em conta que tais números poderão variar, mediante, por
exemplo, o facto de se tratar de um fim-de-semana ou de segunda a sexta-

19

Dentro desta amostra mais reduzida (85), foram consideradas duas respostas como
missings.
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feira. No entanto, é possível, ainda assim, encontrar tendências nas práticas
jornalísticas das rádios locais.
Quanto aos dados da figura, o mais frequente é a existência de três
noticiários diários (20,5%), seguido de seis espaços informativos (16,9%).
14,5% das rádios referem fazer cinco noticiários diários, 13,3% dizem fazer
quatro, 9,6% referem fazer oito, e 7,2% declaram fazer sete espaços de
informação. De resto, os valores diminuem, embora se verifique que são muito
poucas as que fazem apenas dois noticiários por dia, havendo no entanto rádios
locais – na ordem dos 2,4% cada – a fazerem vinte ou mais espaços
informativos numa emissão diária.
A figura seguinte disseca um pouco mais esta questão, na medida em
que procura saber quais as formas mais frequentes com que o jornalista típico
de uma rádio local obtém a informação constante nos noticiários. Desta forma,
poderá compreender-se um pouco melhor de que tipo de jornalismo se trata, já
que existirão mais indicadores sobre as fontes utilizadas.
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Figura 72 – Indique no máximo três formas do jornalista da sua rádio
local em obter a informação existente nos noticiários

Através da ida a locais e eventos

81,2%

Através de comunicados de imprensa
institucionais

81,2%

Através da internet

60%

Através de agências de notícias

22,4%

Através das redes sociais

22,4%

Através do jornal local/regional

12,9%

Através de agências de comunicação

10,6%

Através de jornais e/ou TV nacionais

1,2%

Através da TV local/regional

1,2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

N=85 (das que responderam que transmitem noticiários locais) – Resposta múltipla
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Através desta figura, verifica-se que 81,2% das rádios que responderam
que transmitem noticiários locais consideram que o seu jornalista obtém a
informação tanto através da ida a locais e eventos, como através de
comunicados de imprensa institucionais. De notar igualmente que 60% referem
que o seu jornalista também retira conteúdo noticioso local através da internet
e que 22,4% também o faz, nomeadamente, através das redes sociais, com a
mesma percentagem a verificar-se no que respeita a agências de notícias.
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Destes dados, destaca-se a questão da internet e de esta ser fonte de
conteúdos noticiosos. Este meio revela-se dinâmico em termos de informação,
onde sites, blogues e redes sociais se tornaram espaços de divulgação de
eventos e de informação de uma forma geral, aspectos que os jornalistas das
rádios locais parecem também aproveitar.
Figura 73 – Se a informação contida na rádio é produzida por
jornalistas da própria rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à questão se quem produz o conteúdo noticioso são jornalistas
da própria rádio local, 63% revelam que sim, na totalidade, com 17,4% a
referirem que produzem grande parte da informação, 7,6% a referirem que
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produzem alguma informação, e 4,3% a declararem que são outras entidades
que trabalham a informação existente nas emissões de conteúdo informativo.
Figura 74 – Se as notícias trabalhadas pelo seu jornalista são
essencialmente de carácter local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se as notícias trabalhadas pelo jornalista da rádio local são
essencialmente de carácter local, o que serve para aferir a tendência da
redacção no que diz respeito ao tipo de notícias que constrói, 71,4%
respondem que sim, enquanto 23,1% referem que as notícias maioritariamente
trabalhadas são de alcance regional e nacional. As restantes rádios, para além
das que optaram por “NS/NR”, referem não possuir conteúdo noticioso na sua
programação.
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Figura 75 – Tendo em conta os custos, se ter mais jornalistas na sua
rádio local iria ser benéfico
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se, tendo em conta os custos, ter mais jornalista nos quadros
da sua rádio seria benéfico, 80,2% das rádios locais concordam com essa
afirmação, sendo que 15,4% referem que não beneficiaria. Isto aponta para a
importância do jornalismo nos projectos das rádios locais portuguesas, tendo
em conta a exploração das dinâmicas do concelho e da região, apesar da
diminuição de jornalistas nestas rádios, como foi possível ver pelo número de
jornalistas nos quadros das rádios (Figura 18), aliado a investigações sobre este
tema, nomeadamente Bonixe (2014). O factor principal desta diminuição
prende-se por questões financeiras, o que torna os dados da Figura 75
interessantes, já que a resposta positiva tem em conta os custos de pessoal
que mais jornalistas traria. Neste âmbito, no entanto, poderá ser interessante
explorar a questão de parcerias com fins jornalísticos, nomeadamente com os
jornais locais/regionais, que podem ser boas soluções para a minimização de
custos, incitando, por outro lado, à criação de estruturas jornalísticas mais
preparadas, nomeadamente no que diz respeito às rádios locais.
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Figura 76 – Com que outras entidades de comunicação costuma ter
algum tipo de parceria
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito a parcerias com outras entidades de comunicação,
quase metade das rádios inquiridas (49,5%) referem não ter qualquer projecto
editorial ou parceria. Por outro lado, 23,1% declaram ter com títulos de
imprensa regional, 17,6% referem ter com outras rádios locais e 15,4% dizem
ter com rádios nacionais. De resto, 6,6% dos inquiridos dizem ter parcerias com
rádios regionais, 4,4% com canais TV regional/local, 3,3% com títulos de
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imprensa nacional, bem com rádios online, e, por último, 2,2% com títulos de
imprensa online.

12.2 Preferências jornalísticas dos ouvintes das rádios locais, na
opinião destas
Foi também do interesse da investigação colocar algumas questões sobre
os ouvintes das rádios locais, na perspectiva das próprias rádios locais,
nomeadamente no tipo de conteúdo jornalístico que estes procuram ouvir. As
figuras seguintes tratam precisamente dessa percepção, nomeadamente os
géneros noticiosos considerados mais importantes.
Figura 77 – Que tipo de conteúdos jornalísticos considera que os
ouvintes de rádios locais preferem
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Como é possível verificar através desta figura, 97,8% das rádios locais
consideram que os ouvintes deste tipo de rádios preferem notícias sobre a
região/localidade, em comparação com notícias de cariz nacional (1,1%). De
referir ainda que nenhum inquirido respondeu a terceira hipótese: “notícias
internacionais”.
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Tendo em conta esta nítida tendência geral – que confirma, na própria
opinião das rádios, a disposição dos ouvintes para procurarem notícias e
programação de carácter mais local –, as próximas figuras debruçam-se sobre
diversos géneros noticiosos e a alegada preferência dos ouvintes em três
âmbitos diferentes: local, nacional e internacional.
Figura 78 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre
desporto, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que respeita a notícias sobre desporto, 80,2% das rádios referem que
os ouvintes destas procuram as emissões locais para ouvir informações sobre
desporto local. 17,6% indicam que os ouvintes o fazem maioritariamente para
ouvir notícias do desporto ao nível nacional, e apenas 2,2% referem que se
deve a notícias sobre desporto internacional.
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Figura 79 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre
economia, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito a notícias sobre economia, a preferências dos
ouvintes, na opinião das rádios locais, parece modificar. Aqui, 59,3% das rádios
referem que o público prefere informações de âmbito económico de cariz mais
nacional, enquanto 36,3% referem que os ouvintes preferem notícias de cariz
mais local. Novamente, poucos parecem ser os ouvintes que ouvem rádios
locais para informação internacional (4,4%).
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Figura 80 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre
cultura, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto a cultura, a grande maioria (83,5%) referem que os ouvintes de
rádios locais dão prioridade a notícias de âmbito local, o que significa que
preferem saber, por exemplo, que eventos culturais poderão existir na sua
região. Enquanto 15,4% referem que o público preferir notícias de cariz
nacional, e apenas 1,1% dizem que o público prefere informações de cariz
internacional.
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Figura 81 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre
saúde e tecnologia, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que concerne a notícias sobre saúde e tecnologia, os dados são mais
díspares. 44% das rádios referem que os ouvintes destas preferem informação
deste âmbito de cariz nacional, 36,3% dizem que estes preferem notícias locais
sobre o assunto, sendo que 19,8% das rádios declaram que os seus ouvintes
dão prioridade a notícias de âmbito internacional.
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Figura 82 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre
política, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto a política, a maioria dos ouvintes (79,1%) parece preferir, na
opinião e experiência das rádios, notícias de cariz mais local e regional, ou seja,
que de algum modo concirnam a aspectos políticos do concelho ou município.
Já 17,6% das rádios dizem que o público prefere notícias de âmbito nacional, e
3,3% referem que este prefere notícias de cariz internacional.
Estes dados são interessantes, na medida em que promovem uma vez
mais a importância que as rádios locais podem ter na divulgação e discussão de
notícias e temas políticos, relacionados com a comunidade, podendo assim,
idealmente, contribuir para debates relativos ao concelho e aos seus processos
políticos.
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Figura 83 – Preferência dos ouvintes em relação a
reportagens/investigação, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

No que diz respeito a reportagens/peças de investigação, a preferência
dos ouvintes parece também recair, na opinião das rádios, em notícias de
âmbito mais local e regional (76,9%). De resto, 19,8% dizem que o público
prefere informação de âmbito nacional, e 3,3% que prefere notícias
internacionais.
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Figura 84 – Preferência dos ouvintes em relação a notícias sobre

Lifestyle, na opinião das rádios locais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Por último, quanto a notícias de lifestyle, a preferência parece recair para
o âmbito nacional (53,8%), com 27,5% das rádios a referirem que os ouvintes
preferem notícias de cariz local/regional, e 18,7% a declararem que o público
dá prioridade a notícias de âmbito internacional.
Esta caracterização por parte das rádios locais no que respeita aos seus
ouvintes reflecte a importância que estes parecem dar às rádios como um
espaço de divulgação do local. Se é certo que assuntos como economia, saúde
e tecnologia, ou lifestyle poderão ter uma dimensão mais nacional, temáticas
relacionadas com a informação local, por exemplo ao nível da cultura – mas
também na proactividade de reportagens e investigação local –, são casos
claros de preferências, para os quais as rádios locais poderão dirigir a sua
programação. No entanto, estes

dados

devem ser

lidos

à luz

das

representações que as rádios possuem dos seus próprios públicos, sendo
necessária investigação adicional dirigida aos ouvintes para que se possa
afirmar, com maior certeza, estas preferências.
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13. Redes Sociais e online: como se situam as rádios locais na
sociedade em rede
Neste capítulo, o objectivo é compreender como se encontram as rádios
locais no que diz respeito às novas tecnologias e, nomeadamente, à ferramenta
das redes sociais como forma de divulgação e comunicação.
Figura 85 – Rádios locais que possuem um site
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios inquiridas, 93,1% revelam ter um site, sendo que 6,9%
declaram não ter um.
Estes dados indicam claramente a tendência para a existência de um site
para cada rádio local, aspecto comum para qualquer entidade de comunicação
em Portugal. Na figura seguinte, apresentam-se as percepções das rádios em
relação à organização do mesmo.
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Figura 86 – Se considera que o site da sua rádio local se encontra bem
organizado e com uma boa apresentação
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à organização dos sites e das redes sociais, 36,8% referem estar
bem organizados, e 44,2% dizem que, estando bem, poderiam estar melhor. Já
17,9% destas rádios declaram que estes seus sítios não se encontram bem
organizados.
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Figura 87 – Redes sociais em que a rádio local se encontra presentes
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Através desta figura, verifica-se que a grande maioria das rádios locais
(96%) encontra-se presente no Facebook. O YouTube, embora a grande
distância do Facebook, é a segunda rede mais utilizada, com 35%, seguida do
Twitter, com 22,5%. O Instagram vem logo de seguida, com 20,6%, com o
Snapchat a uma distância considerável (2%). 3,9% das rádios referem estar
ainda noutra(s) plataforma(s), sendo que 3,9% revelam não estar em nenhuma
rede social.
Esta necessidade de ter presença nas redes sociais vem no seguimento,
naturalmente, do que é um maior uso de tais plataformas por parte do público
potencial ouvinte. O facto de o Facebook ser, com alguma distância, a rede
social com mais presença também não é surpreendente, já que, em Portugal,
esta é a rede mais utilizada – e, por conseguinte, com maior capacidade de
divulgação e de comunicação com utilizadores que queiram, de alguma forma,
participar nas actividades da rádio.
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Figura 88 – Se a rádio local publica programas, entrevistas ou reportagens
no site e nas redes sociais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto à publicação de programas, entrevistas ou reportagens no site e
nas redes sociais, verifica-se que 56,9% das rádios referem fazê-lo tanto no

site, como nas redes sociais. Já 19,6% dizem fazê-lo apenas nas redes sociais,
e menos (8,8%) dizem fazê-lo apenas no site. Por último, 12,7% referem que
não publicam em qualquer meio social na internet.
Esta figura permite perceber as dinâmicas dentro do site e das redes
sociais, por parte das rádios locais. De uma forma geral, é perceptível a
tendência para que seja divulgado o trabalho das rádios nestes meios,
principalmente nas redes sociais. Esta questão é importante porque revela a
importância que as rádios parecem dar à relação com os ouvintes/utilizadores,
através, nomeadamente, do Facebook.
Neste sentido, a figura seguinte permite compreender também em que
medida as rádios locais gerem estes sítios na internet, isto é, por exemplo, se
quem o faz trabalha unicamente nessa função.
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Figura 89 – Se a rádio local tem alguém a trabalhar na gestão do site
e/ou das redes sociais

Sim, mas trabalha também noutras funções

75,5%

2,9%

Sim, e trabalha unicamente nessa função

17,6%

Não, não temos ninguém responsável

A nossa rádio não tem presença em sites ou redes
sociais
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios da amostra, 75,5% referem que a pessoa – ou pessoas – que
gere o site e as redes sociais trabalha também noutras funções, sendo que
apenas 2,9% refere que trabalha unicamente nessa função. Já 17,6% dizem
que não têm ninguém responsável pelos sítios que detêm.
Sendo que a actualização de tais sítios é algo importante na dinâmica
dos mesmos, é natural que a maioria das rádios locais tenham alguém a
trabalhar em tal função. Por outro lado, não é também surpreendente que
muito poucas sejam as que têm alguém a trabalhar unicamente nisso,
aproveitando os conhecimentos de trabalhadores que se encontrem mais
familiarizados com as dinâmicas e características da gestão de sites e redes
sociais.
Um outro indicador, como o que se verá de seguida, é a apresentação da
emissão radiofónica através de um stream online, o que permite a divulgação
das emissões para qualquer cidade ou país.
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Figura 90 – Se a rádio local possui um stream online em directo
2%

98%

Rádios com stream

Rádios sem stream

N=102
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Das rádios da amostra, 98% referem haver pelo menos um stream da
sua emissão, em directo, disponível na internet, com apenas 2% a dizerem que
isso não se verifica no seu caso.
Este indicador revela a importância que as rádios locais dão à dimensão
da internet e a uma presença da sua emissão, em directo, nesta plataforma,
tanto através do seu site como noutros sítios da rede.
No entanto, para aferir melhor a questão sobre a importância do online
no mercado das rádios locais, foi elaborada a questão presente na figura
seguinte.
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Figura 91 – Se considera ser hoje em dia possível sobreviver no
mercado radiofónico sem uma presença online forte
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

À pergunta se considera que as rádios locais, de uma forma geral,
podem sobreviver no mercado local sem uma presença online relativamente
forte, 9,8% das rádios respondem “Sim, sem qualquer problema”. Já 47,1%
respondem “Sim, mas com mais dificuldades”. Por outro lado, 39,2% referem,
na sua opinião, não ser possível sobreviver no mercado sem uma presença

online forte.
Estes dados apontam, por um lado, para a importância que as rádios
locais dão à dimensão do online, sem, no entanto, a considerarem uma parte
fundamental – ou a mais fundamental – da actividade que praticam.
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14. Breve caracterização dos inquiridos de cada rádio local
Por fim, apenas uma breve caracterização de quem preencheu o
questionário em representação da sua rádio local, sendo contudo possível
retirar algumas conclusões – ou, pelo menos, aspectos caracterizadores das
rádios – através de quem respondeu ao questionário, como se verificará
adiante.
Figura 92 – Sexo do inquirido
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78%
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N=91
Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto ao sexo dos inquiridos, 78% são masculinos e apenas 22% são
femininos, verificando-se assim que as rádios locais tendem, ainda, a ser um
universo tendencialmente masculino.
A paridade de sexo dos agentes radiofónicos no seu todo foi algo que
esta investigação não explorou, mas à qual, em trabalhos futuros, se poderá
dar maior importância, de modo a compreender melhor os aspectos de género
também neste sector em particular. No entanto, aliando estes dados aos da
próxima figura, que revela que a maioria dos inquiridos possui o cargo de
director, poderá ser aberta a conclusão de este sector reflectir o que ocorre
noutros sectores da sociedade, com a predominância de indivíduos de sexo
masculino em cargos de maior importância.
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Figura 93 – Profissão ou profissões que ocupa na rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização do sector da radiodifusão local

Quanto às profissões que os inquiridos ocupam dentro da rádio local,
verifica-se que a maioria são directores (58,2%), seguido de locutores (41,8%)
e de jornalistas (35,2%). De resto, conseguimos perceber pela figura anterior
que 22% são também profissionais de algum modo ligados às questões mais
técnicas das rádios, 18,7% fazem parte da administração e 11% são
redactores. 13,2% dos inquiridos responderam fazer ainda outras funções.
No contacto telefónico com as rádios, foi possível perceber que o
questionário iria passar pelos cargos superiores destas, nomeadamente pelo
director ou, no mínimo, pela administração. Neste sentido, tais resultados
acabam por ser os esperados.
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Figura 94 – Anos de profissão radiofónica do inquirido
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quanto aos anos de profissão, 62,6% dos inquiridos revela ter mais de
20 anos de funções dentro do sector radiofónico, com 24,2% a revelarem ter
entre 10 e 20 anos. Já 11% revelam ter entre 2 e 9 anos de experiência, com
apenas 2,2% a revelarem ter menos de 2 anos.
Tais dados apontam para a predominância de agentes radiofónicos de
direcção com décadas dentro deste sector, provavelmente desde a época das
rádios pirata (previamente a 1989).
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Figura 95 – Anos do inquirido nos quadros da rádio local
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Fonte: OberCom. Inquérito Rádios Locais: Caracterização da radiodifusão local

Quantos aos anos que o inquirido tem nos quadros da rádio local pela
qual respondeu ao questionário, 46,2% têm mais de 20 anos dessa rádio, e
31,9% têm entre 10 e 20 anos. Já 17,6% têm entre 2 e 9 anos, e 4,4% têm
menos de 2 anos.
Tendo em conta os dados da figura anterior, esta figura revela também a
tendência para uma fraca mobilidade entre projectos de rádio, bem como que
as pessoas façam a sua carreira radiofónica nas mesmas rádios locais.
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Considerações finais
Das descrições e conclusões retiradas dos resultados do questionário às
rádios locais em Portugal, apresentamos neste espaço apenas algumas
considerações que, de algum modo, possam completar a análise efectuada.
Este questionário permite verificar algumas questões importantes, como
por exemplo o número de jornalistas e a estrutura das redacções nas rádios
locais (Figuras 18 e 19), o que, pese embora o esforço e a eficiência que
algumas destas estruturas possam deter, pode revelar, de uma perspectiva
mais generalizada, alguma insuficiência destas rádios em fazer um serviço
jornalístico mais próximo do idealizável, isto é, não só acompanhando
acontecimentos da comunidade e região, como fazendo outro tipo de
reportagens, nomeadamente ao nível da investigação. Naturalmente, para estes
serviços são necessárias verbas, que permitem não apenas mais pessoal, como
também, por exemplo, uma maior disponibilidade quanto a deslocamentos.
Importante também, tendo em conta o capítulo 7, é discutir a questão
dos modelos de financiamento, nomeadamente para que fins devem existir
incentivos públicos. Verificamos, pela leitura das figuras 43 e 44, que o
investimento na modernização dos equipamentos foi algo fundamental, estando
a prioridade agora também associada aos conteúdos e redes, percebendo-se,
assim, a importância da actualização tecnológica tendo em conta melhores
posicionamentos das rádios no mercado da comunicação. Por outro lado, de
uma forma geral – e resultante do contacto com vários agentes ligados ao
sector, incluindo as associações –, alerta-se para a possível falta de eficácia dos
subsídios públicos, em especial da publicidade institucional20. Concretamente,
existe a preocupação de que os valores advindos desta publicidade se revelem
praticamente inexistentes para as rádios, tendo sido referida uma maior
dificuldade, por parte de instituições de comunicação locais e regionais, em
adquirir financiamento da publicidade institucional.
Quanto ao financiamento autárquico, reitera-se que é importante
perceber com que constrangimentos este poderia existir, tendo em conta a
autonomia editorial das rádios locais e restante imprensa regional. Neste
20

Lei disponível aqui: https://goo.gl/LjSpCF
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sentido, salienta-se a necessidade de discutir a omissão de subsídios
autárquicos na Lei – para efeitos de esclarecimento e, precisamente, de
regulação, proibição, ou incentivo e em que condições.
Por último, um factor subjectivo que não deve ser subvalorizado nas
investigações sobre rádios locais, e que respeita a uma certa cultura existente
no sector, incluindo nas mais profissionalizadas, é o da disposição das pessoas
para trabalhar em prol da sua rádio, mesmo que as condições financeiras, em
especial, não sejam as mais desejadas. Por essa razão, tal característica deve
ser também considerada como mais um factor no que diz respeito à dinâmica
do sector, bem como à prospectiva sobre o mesmo, sendo interessante, para
investigações futuras, explorar por exemplo questões relativas a colaboradores
e voluntários das rádios locais.

151

Bibliografia
Bonixe, Luís (2010), “Legalização, Concentração E Multimédia: Os
Desafios Das Rádios Locais Portuguesas”, Rádio-Leituras, 1, pp. 187-202.
Bonixe, Luís (2011), “Internet e participação - o renascimento da rádio
local como espaço de debate público”, em “Ágora. Jornalismo de Proximidade:
Limites, Desafios e Oportunidades”, João Carlos Correia (Org.), Labcom Books.
Bonixe, Luís (2012), “O local como especialização – as rádios locais
portuguesas enquanto espaço para a comunicação de proximidade” (Disponível
em: https://goo.gl/u5LuQs)
Bonixe, Luís (2014), “Rotinas e constrangimentos no jornalismo das
rádios locais portuguesas”, em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela
(Orgs.), “Dos Piratas à Internet: 25 anos de Rádios Locais”, Universidade do
Minho, CECS.
Carvalho, Alberto Arons de (2014), “Uma visão da evolução da
radiodifusão local pelo prisma das políticas públicas”, em Isabel Reis, Fábio
Ribeiro e Pedro Portela (Orgs.), “Dos Piratas à Internet: 25 anos de Rádios
Locais”, Universidade do Minho, CECS.
Cordeiro,

Paula

(2012),

“Radio

becoming

r@dio:

Convergence,

interactivity and broadcasting trends in perspective”, in Participations: Journal
of Audience & Reception Studies, vol. 9, 12, pp. 492-510.
Costa, Pedro (2014), “Teias da Rádio. Transmissibilidade e emissões em
cadeia: Impacto nos conteúdos de proximidade”, Tese de Mestrado em Ciências
da Comunicação, Universidade do Minho.
ERC (2009), “Caracterização do Sector da Radiodifusão Local”, Lisboa,
ERC.
Marques, Ana Rita Mira (2016), “Estudo comparativo dos Líderes de
Audiência em Portugal”, Dissertação para grau de Mestrado em Comunicação
Social, ISCSP, Lisboa.
Oliveira, Madalena (2014), “Ecos e sotaques do local: o insustentável
sonho da radiofusão de proximidade”, em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro
Portela (Orgs.), “Dos Piratas à Internet: 25 anos de Rádios Locais”,
Universidade do Minho, CECS.
152

Pacheco, Marta Isabel Rebela (2010), “A Rádio na Internet: Do “on air”
para o “online”. Estudo do caso do Serviço Público e o caminho para o futuro”,
Trabalho de Projecto para grau de Mestrado, FCSH – Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa.
Piñeiro-Otero, Teresa & Fábio Ribeiro (2015), “Mobilidade da rádio na era
digital: interactividade, participação e partilha de conteúdos nas emissoras
ibéricas”, em Comunicação e Sociedade, vol. 28, pp. 271-289.
Portela, Pedro José Ermida Figueiredo Fernandes (2014), “A Voz do
Utilizador na Mediamorfose da Rádio. A Interactividade e os Consumos
Radiofónicos do Início do Séc. XXI”, Tese para grau de Doutoramento em
Ciências da Comunicação, Universidade do Minho, ICS.
Reis, Ana Isabel (2014), “As Rádios Piratas em Portugal – contributos
para um percurso”, em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela (Orgs.), “Dos
Piratas à Internet: 25 anos de Rádios Locais”, Universidade do Minho, CECS.
Ribeiro, Fábio Fonseca (2014), “Recuperar o espírito das piratas:
reflexões sobre rádios comunitárias em Portugal, do vazio legal a uma proposta
concreta”, em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela (Orgs.), “Dos Piratas à
Internet: 25 anos de Rádios Locais”, Universidade do Minho, CECS.
Santana, Maria José Teixeira (2009), “As rádios locais no Norte de
Portugal e na Galiza. Dificuldades e desafios em ambos os lados da fronteira”,
Dissertação para o Grau de Mestre em Comunicação e Jornalismo, Faculdade de
Letras de Coimbra.
Santos, Rogério (2005), “Rádio em Portugal: tendências e grupos de
comunicação na actualidade”, Comunicação e Sociedade, vol. 7, pp. 137-152.
Santos, Luís António (2014), “Rádios locais e internet: quem nos mostra
o caminho?”, em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela (Orgs.), “Dos Piratas
à Internet: 25 anos de Rádios Locais”, Universidade do Minho, CECS.
Silva, Elsa Costa e (2005), “Concentração dos media em Portugal: que
leis?”, Comunicação e Sociedade, vol. 7, pp. 209-221.
Silva, Elisa Costa e (2014), “Rádios locais: concentração e regulação”,
em Isabel Reis, Fábio Ribeiro e Pedro Portela (Orgs.), “Dos Piratas à Internet:
25 anos de Rádios Locais”, Universidade do Minho, CECS.
153

Metodologia
Quantitativa
a) Dados secundários (Sociedade em Rede, 2013; ERC, 2016)
b) Dados primários a partir do inquérito “Rádios Locais. Caracterização
do sector da radiodifusão local”, da autoria da equipa do Observatório da
Comunicação. Este inquérito anónimo foi enviado a cerca de 220 rádios locais
por email, procedendo-se ao contacto de telefónico para cada uma delas, tendo
havido sucesso para cerca de 180.
A aplicação do inquérito decorreu entre 4 de Outubro e 2 de Novembro
de 2017.
O pré-teste decorreu no mês de Setembro de 2017.
Tratamento dos dados
Os dados quantitativos primários e secundários extraídos dos inquéritos
foram trabalhados de acordo com a utilização do software SPSS.
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Anexo – Inquérito Rádios Locais. Caracterização da
radiodifusão local
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16/12/2017

Qualtrics Survey Software

Posicionamento e informações sobre a rádio local

Refira em que região(ões) a sua rádio local se encontra licenciada:
Refira todas as opções que se apliquem
Alto Minho
Cávado
Ave
Área Metropolitana do Porto
Alto Tâmega
Tâmega e Sousa
Douro
Terras de Trás-os-Montes
Algarve
Oeste
Região de Aveiro
Região de Coimbra
Região de Leiria
Viseu Dão-Lafões
Beira Baixa
Médio Tejo
Beiras e Serra da Estrela
Área Metropolitana de Lisboa
Alentejo Litoral
Baixo Alentejo
Lezíria do Tejo
Alto Alentejo
Alentejo Central
Região Autónoma dos Açores
Região Autónoma da Madeira

Por que tipo de projecto se encontra legalmente registada a sua rádio local?
Generalista
Temática informativa
Temática musical
Outro

A que associação de radiodifusão pertence?
Associação Portuguesa da Radiodifusão (APR)
https://co1.qualtrics.com/ControlPanel/Ajax.php?action=GetSurveyPrintPreview
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Qualtrics Survey Software

Associação das Rádios de Inspiração Cristã (ARIC)
Outra
Nenhuma

Quantas frequências locais são geridas pela sua rádio?
1
2
3
4
5 ou mais

Indique, por favor, qual o salário médio do trabalhador da sua rádio local:
< 500€
500€ a 750€
751€ a 1000€
1001€ a 1500€
> 1500€
NS/NR

Indique o número de pessoas que trabalham na sua rádio local:

Indique quantas pessoas trabalham em cada uma das seguintes funções:
Se assim entender, cada pessoa poderá fazer mais do que uma função
Jornalistas
Administração/Direcção
Editores/Chefes de redacção
Locutores
Produtores
Técnicos (ex: sonoplasta)
Outra(s)

No Grupo que detém a rádio local para a qual trabalha, existem mais rádios para além da sua?
Sim
https://co1.qualtrics.com/ControlPanel/Ajax.php?action=GetSurveyPrintPreview
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Não

Tendo respondido que sim, quantas rádios são?
1
2
3
4
5 ou mais

A sua rádio esteve envolvida nalguma mudança de proprietário nos últimos 10 anos?
Sim
Não
NS/NR

Conteúdos online e redes sociais

A sua rádio tem um site?
Sim
Não

No seu entender, o site da sua rádio local encontra-se bem organizado e com uma boa apresentação para quem o
visita?
Sim
Sim, embora pudesse estar melhor
Não
NS/NR

Indique as redes sociais em que a sua rádio se encontra presente:
Se seleccionar Outra(s), por favor indique quais
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Snapchat
Outra(s)
Nenhuma

A sua rádio publica programas, entrevistas ou reportagens no site e nas redes sociais?

https://co1.qualtrics.com/ControlPanel/Ajax.php?action=GetSurveyPrintPreview
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Sim, tanto no site como nas redes sociais
Publica apenas no site
Publica apenas nas redes sociais
Não
A nossa rádio não tem presença em sites ou redes sociais

A sua rádio tem alguém responsável pela gestão das redes sociais e/ou do site?
Sim, e trabalha unicamente nessa função
Sim, mas trabalha também noutras funções
Não, não temos ninguém responsável
A nossa rádio não tem presença em sites ou redes sociais

A sua rádio possui emissão online, isto é, um stream da emissão em directo?
Sim
Não

No seu entender, hoje em dia é possível sobreviver no mercado local sem uma presença online forte?
Sim, sem qualquer problema
Sim, mas com mais dificuldades
Não, não é possível sobreviver no mercado sem uma presença online forte
NS/NR

Receitas, publicidade e publicidade online

No seu entender, a sua rádio local é actualmente mais lucrativa do que no ano anterior?
Sim
É sensivelmente o mesmo
É menos lucrativa do que era
NS/NR

Para além da sua rádio, existem mais negócios, ligados à comunicação ou não, pertencentes ao mesmo titular e
que possibilitem sinergias de receitas ou de custos?
Sim
Não
NS/NR

Tendo respondido que sim, a que tipo de áreas pertencem essas empresas do Grupo?
Indique todas as opções que se apliquem
Outras rádios locais
https://co1.qualtrics.com/ControlPanel/Ajax.php?action=GetSurveyPrintPreview
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Rádios regionais
Rádios nacionais
Jornais
Revistas
Imprensa online
TV
TV online
Rádios online
Blogues
Aplicações
Sites
Outras áreas ligadas à comunicação
Outras áreas que não estão ligadas à comunicação
NS/NR

Considerando as receitas provenientes da publicidade, qual o volume aproximado de receita publicitária que a
rádio local para a qual trabalha totalizou no ano anterior?
Mais de 20.000 euros
Entre 10.000 e 20.000 euros
Entre 5.000 e 9.999 euros
Até 5.000 euros
NS/NR

No TOTAL das receitas da sua rádio local num ano normal, sensivelmente qual é a % de contributo da
publicidade?
Até 25%
26% a 50%
51% a 75%
75% a 99%
100% (totalidade das receitas)
NS/NR

Para além da publicidade, tanto online como tradicional, a sua rádio detém outro tipo de receitas?
Se sim, por favor indique quais
Sim
Não
NS/NR

Sendo o máximo, por lei, de 20% de difusão de materiais publicitários na emissão diária de uma rádio licenciada,
qual diria ser, sensivelmente, a % diária de conteúdo publicitário na emissão da sua rádio local?
https://co1.qualtrics.com/ControlPanel/Ajax.php?action=GetSurveyPrintPreview
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Até 5%
Entre 5% e 10%
Entre 11% e 15%
Entre 16% e 20%
NS/NR

Que tipo de anunciantes publicitam normalmente na sua rádio?
Seleccione todas as opções que se apliquem
Empresas locais
Empresas do distrito/região
Empresas de outros distritos
Empresas de dimensão nacional e/ou internacional

Diria que é o mercado LOCAL publicitário que contribui mais para as receitas totais?
Sim, totalmente
Sim, em grande parte
Sim, em parte
Não contribui muito
Não contribui nada

Diria que ao longo dos últimos 10 anos a sua rádio tem sentido mais dificuldades em captar publicidade?
Sim
Tem sido o mesmo
Não, tem sido mais fácil
NS/NR

No próximo ano, qual é a expectativa de receita publicitária para a sua rádio local?
Irá aumentar
Irá manter-se
Irá diminuir
NS/NR

De que ordem diria que são actualmente os custos mais elevados da sua rádio local?
Se responder "Outros custos", por favor indique quais são
Custos operacionais (ex: energia, equipamento, etc.)
Custos com pessoal
Outros custos
NS/NR
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A sua rádio recebe alguma quantia de publicidade online (ex: publicidade no site)?
Sim, e é bastante relevante
Sim, e é algo relevante
Sim, mas é pouco ou nada relevante
Não
NS/NR

No seu entender, e de uma forma geral no que diz respeito às rádios locais em Portugal, a publicidade local para a
emissão hertziana está a perder importância em relação à publicidade online?
Sim
Não
NS/NR

Considera que a sua rádio local conseguiria suportar mais custos relevantes (ex: investimento na modernização
de equipamento, aumento de pessoal, etc.), para além dos que possui actualmente?
Sim
Sim, mas com dificuldades
Não

No geral, quão optimista está quanto ao futuro da rádio local para a qual trabalha?
Muito optimista
Algo optimista
Algo pessimista
Muito pessimista

Tabelas de publicidade

No que diz respeito à tabela de publicidade, em que fase da semana se verifica a hora MAIS CARA para os
anunciantes publicitarem na emissão da sua rádio local?
2.ª a 6.ª feira
Sábado
Domingo
A nossa rádio não tem preços publicitários estabelecidos
NS/NR

Qual é a hora MAIS CARA para os anunciantes publicitarem na fase da semana que indicou?
Entre as 6h e as 10h
Entre as 10h e as 14h
Entre as 14h e as 20h
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Entre as 20h e as 24h
Entre a meia-noite e as 4h
A nossa rádio não tem preços publicitários estabelecidos
NS/NR

De uma forma geral, qual diria ser a média de descontos praticados no último ano para os valores da publicidade?
Até 25%
26% a 50%
51% a 75%
Mais de 75%
NS/NR

Quanto está estipulado para o anunciante pagar no espaço mais caro do SITE ou REDE SOCIAL (ex: 30€)?
Ignore esta questão se a sua rádio não tiver site, redes sociais ou publicidade online

Considera que o licenciamento de mais rádios locais perto da vossa zona iria prejudicar a vossa rádio quanto ao
mercado local publicitário?
Sim
Não
NS/NR

Financiamento

A rádio para a qual trabalha recebeu algum incentivo público (ex: subsídio do Governo ou das autarquias,
publicidade institucional, etc.) nos últimos 5 anos?
Sim
Não
NS/NR

Tendo respondido que sim, em que vertentes foi investido o capital de tal financiamento?
Modernização do equipamento
Melhoria das instalações
Melhoria na presença em sites/redes sociais
Contratação de jornalistas
Contratação de pessoal técnico e especializado
Melhoria na programação em geral
Melhoria de conteúdos informativos
Melhoria dos contratos dos trabalhadores da rádio
Outras
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NS/NR

De uma forma geral, considera que seria benéfico se os municípios financiassem as rádios locais em Portugal?
Sim, e poderiam financiar grande parte
Sim, mas apenas financiando uma parte
Não seria benéfico, pois poderia vir a instrumentalizar as rádios mediante interesses municipais/políticos
NS/NR

Supondo que haveria um financiamento relevante para a sua rádio local, quais seriam, no seu entender, as TRÊS
PRINCIPAIS vertentes em que o iriam investir actualmente?
Modernização do equipamento
Melhoria das instalações
Melhoria na presença em sites/redes sociais
Contratação de jornalistas
Contratação de pessoal técnico e especializado
Melhoria da programação em geral
Melhoria dos conteúdos informativos
Melhoria dos contratos dos trabalhadores da rádio
Outras

Programação geral

No que diz respeito à programação, indique os conteúdos que a sua rádio emite numa semana normal:
Seleccione todas as opções que se apliquem
Programas dirigidos para os estrangeiros em Portugal (imigrantes)
Programas dirigidos para portugueses no estrangeiro (emigrantes)
Programas de cariz religioso
Programas de humor
Programas de cariz musical
Programas apenas de música portuguesa
Programas dedicados a géneros de música específicos (ex: música clássica)
Programas com participação dos ouvintes
Programas dedicados a públicos infantis e juvenis
Programas de informação generalista
Programas de informação temática (ex: notícias desportivas)
Programas sobre negócios e economia
Espaços de comentário e/ou debates políticos
Relatos de futebol e/ou outros desportos nacionais (ex: jogos da Selecção Nacional ou de Clubes da Primeira Liga)
Relatos de futebol e/ou outros desportos da localidade (ex: jogos de Clubes desportivos da região)
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9/16

16/12/2017

Qualtrics Survey Software

Programas sobre eventos locais
Outros

Destes mesmos conteúdos, qual diria serem os TRÊS aos quais a sua rádio dá mais importância?
Programas dirigidos para estrangeiros em Portugal (imigrantes)
Programas dirigidos para portugueses no estrangeiro (emigrantes)
Programas de cariz religioso
Programas de humor
Programas de cariz musical
Programas apenas de música portuguesa
Programas dedicados a géneros de música específicos (ex: música clássica)
Programas com participação dos ouvintes
Programas dedicados a públicos infantis e juvenis
Programas de informação generalista
Programas de informação temática (ex: notícias desportivas)
Programas sobre negócios e economia
Espaços de comentário e/ou debates políticos
Programas desportivos
Relatos de futebol e/ou outros desportos nacionais (ex: jogos da Selecção Nacional ou de Clubes da Primeira Liga)
Relatos de futebol e/ou outros desportos da localidade (ex: jogos de Clubes desportivos da região)
Programas sobre eventos locais
Outros

Qual diria ser o público-alvo que melhor define os ouvintes da sua rádio local?
Todos os escalões etários
Jovens
Adultos
Pessoas com 65 ou mais anos de idade
NS/NR

Música

Qual diria ser a % de música no TOTAL de uma emissão diária da sua rádio local?
Até 15%
De 16% a 30%
De 31% a 45%
De 46% a 60%
De 61% a 75%
Mais de 75%
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Do total da PROGRAMAÇÃO MUSICAL, e sendo o mínimo, por lei, de 25% de música portuguesa (que não tem de
ser necessariamente em língua portuguesa), sensivelmente qual diria ser a % de música portuguesa que a sua
rádio local passa em tais programas?
25% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%

Dentro da música portuguesa, o mínimo, por lei, de música em LÍNGUA portuguesa é de 60%. Assim sendo,
sensivelmente qual diria que é a % de música em língua portuguesa no total de música portuguesa que passa na
sua rádio local?
60% a 75%
76% a 90%
91% a 100%

Indique o grau de concordância para cada uma das quatro questões seguintes:
Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Nem concordo
nem discordo

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

As exigências da Lei da Rádio
quando à percentagem e
características das músicas
que devem passar nas rádios
prejudica a nossa autonomia
editorial
A música que passamos na
rádio contribui de forma
fundamental para as nossas
receitas totais
De uma forma geral, as rádios
locais contribuem o máximo
que podem na divulgação da
música portuguesa
A música que passamos
contribui para uma relação
identitária entre a comunidade
local e a nossa rádio

Considera que as rádios locais deveriam receber uma fatia pelos direitos de autor das músicas que passam?
Sim
Não
NS/NR

Público-alvo e proximidade com a população local

Indique o grau de concordância para cada uma das sete questões seguintes:
Discordo
totalmente

Discordar

Nem concordo
nem discordo

Concordar

Concordo
totalmente

A relação que a nossa rádio
tem com a população local é
de muita proximidade
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Discordo
totalmente

Discordar

Nem concordo
nem discordo

Concordar

Concordo
totalmente

A proximidade da nossa rádio
com a população local é mais
forte agora do que era há dez
anos
O papel de proximidade que a
nossa rádio tem hoje em dia
com a população local poderia
ser melhor
Ter proximidade para com a
população local é o objectivo
mais importante da nossa rádio
A nossa rádio local tem uma
identidade que as pessoas
facilmente identificam qual é
De uma forma geral, as
emissões online vieram
aproximar as rádios locais das
comunidades locais
De uma forma geral, as
emissões online vieram
aproximar as rádios locais da
população portuguesa que vive
fora do país (emigrantes)

Emissões em cadeia/retransmissões

Desde o seu início, a sua rádio local já fez emissões em cadeia, isto é, retransmissão de conteúdos de outras
rádios regionais ou nacionais (ex: noticiários da TSF ou da Rádio Renascença)?
Sim
Não
NS/NR

A sua rádio local fez emissões em cadeia/retransmissões neste último ano?
Sim
Não
NS/NR

Tendo respondido que sim, e ainda contabilizando este último ano, quantas horas de programas retransmitiram,
em média, por dia?
Menos de duas horas
Entre duas e cinco horas
Entre seis e nove horas
Entre dez e treze horas
Mais de treze horas
NS/NR

Ainda quanto a este tema, que tipo de conteúdos de OUTRAS RÁDIOS são retransmitidos na sua rádio local
actualmente?
Se responder Outro(s), por favor indique quais
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Noticiários/Programas informativos
Reportagens
Entrevistas
Programas musicais
Programas de desporto
Relatos de futebol
Programas de humor
Programas de cariz religioso
Outro(s)

Indique o grau de concordância com as duas afirmações seguintes:
Discordo
totalmente

Discordar

Nem concordo
nem discordo

Concordar

Concordo
totalmente

De uma forma geral, as
emissões em
cadeia/retransmissões
prejudicam a identidade das
rádios locais
É normal que muitas vezes
várias rádios locais
retransmitem algum tipo de
conteúdo de outras rádios
devido a questões financeiras

Informação local e jornalismo

A sua rádio transmite noticiários locais?
Sim
Não

Indique o número de noticiários locais que a sua rádio transmite diariamente:

Da parte do jornalista da sua rádio local, qual diria serem as TRÊS formas mais frequentes de obter a informação
existente nos noticiários?
Através da ida a locais e eventos
Através de comunicados de imprensa institucionais
Através de agências de notícias
Através da internet
Através das redes sociais
Através do jornal local/regional
Através da TV local/regional
Através de jornais e/ou TV nacionais
Através de agências de comunicação
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A nossa rádio não possui conteúdo noticioso

Tendo em conta a maior produção de informação mas também os custos mais elevados, considera que a sua
rádio beneficiaria tendo mais jornalistas a trabalhar a informação?
Sim, beneficiaria
Não, não beneficiaria
NS/NR

A informação jornalística contida nos noticiários locais da sua rádio é produzida e trabalhada por jornalistas
pertencentes à mesma?
Sim, na totalidade
Sim, grande parte da informação
Sim, alguma informação
Não, muita ou toda a informação já vem trabalhada por outras entidades/grupos de comunicação
A nossa rádio não possui conteúdo noticioso
NS/NR

No seu entender, o jornalista da sua rádio constrói/trabalha essencialmente notícias de carácter local?
Sim
Não, as notícias trabalhadas são maioritariamente de alcance regional e nacional
Não, as notícias trabalhadas são maioritariamente de alcance nacional
A nossa rádio não possui conteúdo noticioso
NS/NR

Da parte do jornalista da sua rádio local, qual diria serem as TRÊS formas mais frequentes de este obter a
informação existente nos noticiários?
Através da ida a locais e eventos
Através de comunicados de imprensa institucionais
Através de agências de notícias
Através da internet
Através das redes sociais
Através do jornal local/regional
Através da TV local/regional
Através de jornais e/ou TV nacionais
Através de agências de comunicação
A nossa rádio não possui conteúdo noticioso

No seu entender, que tipo de informação jornalística reúne mais as preferências dos ouvintes de rádios locais?
Notícias sobre a região/localidade
Notícias nacionais
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Notícias internacionais
Outras

No seu entender, e de uma forma geral, que géneros noticiosos reúnem mais as preferências dos ouvintes de
rádios locais?
De âmbito local/regional

De âmbito nacional

De âmbito internacional

Notícias sobre desporto
Notícias sobre economia
Notícias sobre cultura
Notícias sobre saúde e
tecnologia
Notícias sobre Lifestyle
Notícias sobre política
Reportagem/Investigação

Indique com que entidades a rádio local para a qual trabalha mantém projectos editoriais/parcerias:
Seleccione todas as opções que se apliquem
Outras rádios locais
Rádios regionais
Rádios nacionais
Rádios online
Canais TV regional/local
Títulos de imprensa regional
Títulos de imprensa nacional
Títulos de imprensa online
A rádio local para a qual trabalho não tem projectos editoriais/parcerias com outros grupos ou entidades de comunicação
social

Perguntas de caracterização do indivíduo

As questões sobre a sua rádio encontram-se terminadas. Identifique apenas algumas informações sobre si, por
favor.
Indique qual o seu sexo:
Masculino
Feminino

Indique qual a sua idade:

Quantos anos tem da profissão que actualmente possui na rádio?
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Menos de 2 anos
Entre 2 e 9 anos
Entre 10 e 20 anos
Mais de 20 anos
NS/NR

Há quantos anos trabalha nesta rádio local?
Menos de 2 anos
Entre 2 e 9 anos
Entre 10 e 20 anos
Mais de 20 anos
NS/NR

Indique, por favor, as funções que desempenha na sua rádio local:
Seleccione todas as que se apliquem
Director
Administrador
Jornalista
Locutor
Redactor
Técnico
Outra
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