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Resumo 

O presente relatório de estágio tem por objetivo principal estudar e refletir sobre 

os desenvolvimentos que as rádios locais portuguesas sofreram aos longos dos anos, 

face aos novos desafios apresentados pela era digital, a partir da realização de um 

estágio curricular. Pretende-se, ainda, demonstrar que, apesar dos constantes 

desenvolvimentos observados, a rádio sofreu imensas mudanças nos últimos tempos. 

Este trabalho visa, também, analisar como as rádios locais conseguiram sobreviver aos 

avanços tecnológicos mais recentes, utilizando como exemplo principal a Rádio Onda 

Viva 96.1, entidade acolhedora do estágio curricular da autora deste relatório, e cuja 

presença online parece ser bastante promissora, através da utilização de ferramentas 

disponibilizadas pelas plataformas digitais para potenciar a emissão tradicional. 

O estágio realizado na emissora mencionada anteriormente enquadra-se no 

Mestrado em Ciências da Comunicação da UTAD. Para além de complementar os 

conteúdos teóricos estudados ao longo do primeiro ano de Mestrado, possibilitou 

também a aplicação dos mesmos em contexto laboral e prático, nomeadamente em áreas 

como a comunicação social, jornalismo online, estudos radiofónicos, contacto com 

clientes, edição de imagem e vídeo, e manutenção de redes sociais. 

 

Palavras-chave: rádio; emissoras; evolução; comunicação; digital; interatividade; 

multimédia. 
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Abstract 

The main goal of this internship report is to study and reflect on the 

developments that Portuguese local radio stations have undergone over the years, given 

the new challenges presented by the digital era, from the completion of a curricular 

internship. It is also intended to demonstrate that, despite the constant developments 

observed, radio has undergone many changes in recent times. This work also aims to 

analyze how local radio stations managed to survive the most recent technological 

advances, using as main example Rádio Onda Viva 96.1, internship host of this report’s 

author, and whose online presence seems to be quite promising, using tools provided by 

digital platforms to enhance the traditional broadcast. 

The internship conducted in the entity is part of the master’s in communication 

sciences at UTAD. Besides complementing the theoretical contents studied during the 

first year of the Master, it also allowed the application of these contents in a labor and 

practical context, namely in areas such as media, online journalism, radio studies, 

contact with clients, image and video editing, and social network maintenance. 

 

Keywords: radio; broadcasters; evolution; communication; digital; interactivity; 

multimedia. 

 



 

Introdução 

As tecnologias digitais, para as quais muito contribuiu a democratização da 

Internet, a partir dos anos 1990, evoluíram a um ritmo acelerado nos tempos mais 

recentes, afetando áreas como a educação, empresas e negócios, assim como meios de 

comunicação. Estes últimos, de forma a conseguirem manter-se a par das inovações 

vivenciadas, sofreram inevitavelmente algumas alterações relativamente à forma de 

trabalho e de enquadramento a nível social. A evolução para a era do digital modificou, 

sobretudo, a forma como as pessoas comunicam entre si, as suas necessidades e hábitos 

de consumo de informação e conteúdos. Desta forma, vale a pena realçar o meio de 

comunicação que, do ponto de vista da sua criação e evolução, se tornou mais versátil 

com esta evolução: a rádio. Cunha (2020: 9) sublinha que a rádio demonstrou, desde os 

seus inícios até à atualidade, uma capacidade de adaptação notável: 

 

É um dos media mais tradicionais da existência humana, tendo sofrido ao 

longo do tempo um vasto conjunto de transformações e evoluções, pelo que se trata 

do meio de comunicação que demonstrou e continua a demonstrar uma forte 

capacidade de adaptação, reinvenção e resiliência face às condicionantes do contexto 

que foi encontrando ao longo de mais de um século de existência. Neste sentido, do 

ponto de vista de tais transformações, podemos destacar dois grandes marcos 

históricos no percurso da rádio: a chegada da televisão e o surgimento da Internet 

(Cunha 2020: 9). 

 

Em Portugal, e também a nível internacional, existem imensas emissoras de 

rádio que já se adaptaram à era digital com a expectativa de abraçar um novo desafio e 

preparar, da melhor forma, ritmos de comunicação e informação de qualidade. 

Emissoras como RFM, Rádio Comercial, Antena 1 e TSF, apenas para citar alguns 

exemplos, utilizam formatos multimédia com frequência, entre emissões em direto 

online, publicações em redes sociais, podcasts e passatempos interativos com os seus 

ouvintes. É bem conhecido o impacto que estas rádios nacionais de renome tiveram 

durante as evoluções vividas na transição para a era digital. No entanto, e transportando 

para outra realidade mais circunscrita geograficamente, como é que este fenómeno 

evolutivo tem sido vivido por rádios mais pequenas, por emissoras locais?  
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Por isso, o âmbito principal da dimensão teórica deste Relatório de Estágio 

centra-se no problema de investigação, “de que modo as rádios locais têm vindo a 

utilizar ferramentas digitais de comunicação, como sites, redes sociais e aplicações 

móveis?” que cruza o plano das práticas de dinamização da programação radiofónica, 

no âmbito local, e a extensão a domínios e formas de comunicação digital. Este tema 

funda-se no entendimento teórico de alguns autores que sugerem a crescente utilização 

de recursos digitais, de leitores, ouvintes e telespectadores, em “dispositivos tais como 

computadores, smartphones e tablets” (Cunha 2020: 9). É, por isso, fundamental 

entender como estas rádios locais aproveitaram, em seu benefício, os recursos 

oferecidos pelos dispositivos digitais mencionados, de forma a potenciar a 

“proximidade com a audiência graças à mobilidade destes aparelhos” (Cunha 2020: 9).  

Neste sentido, formula-se a seguinte pergunta de investigação: de que forma as 

rádios locais utilizam ferramentas digitais (sites, redes sociais e/ou aplicações móveis) 

para se adaptarem à era digital? Para uma melhor compreensão e posterior análise do 

tema, foi escolhida como entidade acolhedora de estágio curricular a Rádio Onda Viva, 

rádio local que permitiu a realização de um estudo às suas plataformas digitais. 

Segundo o plano de estudos oficial do Mestrado, é requerida aos alunos a 

realização de um estágio pedagógico-profissional (e consequente relatório) no segundo 

ano do mesmo, ou a redação de uma Dissertação. Assim, e devido ao gosto pessoal da 

mestranda pela entidade, o estágio decorreu nos estúdios da Rádio Onda Viva 96.1, na 

Póvoa de Varzim, com a duração de mais de 900 horas, chegando às 1214 horas, 

realizadas entre os dias 1 de setembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022. O facto de 

compreender nas suas áreas de especialização e atuação uma área de interesse em 

termos de futuro no mundo do trabalho, a redação de notícias para o espaço online e a 

locução em programas de rádio interativos, facilitou a escolha da aluna. 

O objetivo principal deste relatório de estágio consiste na identificação de uma 

pesquisa que respeita a reinvenção da rádio no contexto digital, já que, atualmente, “não 

há como ignorar e não dar visibilidade a programas de rádios nas redes sociais e na 

internet” (Sousa e Temer 2019: 2). Do ponto de vista investigativo, este é um setor que 

merece destaque, quer pela sua qualidade na transmissão de informação fidedigna, 

combatendo a era da desinformação vivenciada atualmente, quer pela sua história e 

adaptação constante aos novos desafios tecnológicos que se lhes apresentam. Alguns 
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investigadores, como indicam Sousa e Temer (2019: 3) acreditam que, mais cedo ou 

mais tarde, a rádio terá o seu fim. Mas, “o que se vê atualmente é um veículo de 

comunicação de massa se reinventando a cada dia, para enfrentar a concorrência” 

(Sousa e Temer 2019: 3), e esta é uma das razões que torna o estudo da rádio, da sua 

criação e da sua constante evolução, num tema interessante e vasto. Para além disso, foi 

escolhido como tema devido ao facto de, como afirma a própria Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social, o “setor da rádio em Portugal [ser] é porventura, de entre os 

meios considerados mais ‘tradicionais’ (aqui fazendo referência, além daquele, à 

imprensa e à televisão), seguramente, o menos estudado e analisado” (Bastos et al. 

2009: 15) merecendo mais destaque do que aquele que lhe é dado. 

Este relatório inicia com a vertente teórica, intitulada “A evolução e adaptação 

da rádio à era digital: o caso da Rádio Onda Viva”, em que se abordam temas como a 

história da rádio em Portugal, conceitos chave da área da comunicação e rádio, bem 

como a análise da Rádio Onda Viva, de forma a entender de que forma esta emissora se 

adaptou à utilização dos meios digitais como forma de comunicação com ouvintes e 

leitores. Tal análise terá como pontos principais o site oficial da Rádio, assim como os 

seus perfis das redes sociais mais utilizados (Facebook e Instagram).  

Em seguida, é apresentada uma breve descrição do local de estágio e de todos 

os colaboradores envolvidos nas atividades aí desenvolvidas, salientando o papel de 

cada um e a área de trabalho em que exercem funções (técnicos, comerciais, jornalistas, 

locutores e estagiárias). O presente relatório termina com uma secção de considerações 

finais, em que se resumem todos os pontos abordados ao longo do documento e é 

apresentada uma secção de análise crítica ao estágio. Esta secção caracteriza-se por ter 

uma compreensão mais abrangente, resultante das conclusões retiradas no decorrer do 

estágio curricular, uma avaliação dos pontos fortes e fracos do mesmo e a discussão de 

possíveis melhorias no futuro. 
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Parte I – Da Revisão da Literatura ao Estudo Empírico 

A rádio é, no quadro de meios de comunicação tradicionais, um dos mais 

novos e recentes. Como afirma Paula Cordeiro, “é um meio de comunicação 

extraordinariamente rico, com uma narrativa singular” (2004: 1). Sabe-se, pelo que é 

visível nos dias de hoje, que a rádio conseguiu transformar as possíveis dificuldades 

derivadas do processo de adaptação às novas necessidades em oportunidades, 

“aproveitando os recursos e potencialidades que a vertente tecnológica e a convergência 

multimédia possibilitam” (Cunha 2020: 8). As rádios locais foram das que mais 

sofreram com o passar dos anos. Em Portugal, estas emissoras de proximidade 

conheceram um período de franca expansão no período pós 25 de abril de 1974, “num 

contexto pós-revolucionário impulsionadas pela liberdade de expressão entretanto 

conquistada no país e que tinham como objetivo a criação de um palco para o discurso 

alternativo e de caráter local” (Bonixe 2012a: 315). 

Esta secção do relatório de estágio destina-se à pesquisa de informação 

relevante sobre alguns aspetos inerentes à história da rádio em Portugal, à rádio local e à 

sua adaptação à era digital, à definição de termos e conceitos-chave, com o objetivo de 

encontrar uma resposta para o problema de investigação definido anteriormente, 

nomeadamente a forma como rádios locais, e em particular a Rádio Onda Viva, 

reagiram à transição gradual para o digital, nesta novo formato de comunicação e 

contacto com o seu público. 
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1. Apontamentos sobre a história da rádio em Portugal: as emissoras locais 

 

Para entender o aparecimento das rádios locais em Portugal, é necessário 

entender, primeiramente, o aparecimento da radiofonia num contexto europeu. O seu 

surgimento nesta esfera mais alargada é classificado por Dalle como o “fenómeno 

mediático mais importante do fim dos anos de 1970 e início dos anos de 1980” (2009: 

3). A difusão de rádios é como que “a causa e consequência da implementação das 

democracias na Europa” (Bonixe 2019: 185). Estas rádios surgiram como “um 

importante ‘locus’ da produção e negociação da identidade local/regional” (Reis 2002: 

207). Citando Starkey (2011), Bonixe explica o surgimento deste género de rádios no 

continente europeu: 

 

Tratou-se, efetivamente, de um movimento que passou por vários países 

europeus e que teve repercussões ao nível político e cultural num continente ainda a 

viver um contexto de pós-guerra (Starkey: 2011) e que via florescer um conjunto de 

movimentos que pretendiam afirmar a sua voz e lutar contra a hegemonia do Estado 

nos meios de comunicação social (2019: 185). 

 

É possível identificar o aparecimento das transmissões radiofónicas em 

Portugal na década de 1930, profundamente marcada pela censura e vigilância dos 

conteúdos programáticos, características do regime político, onde existiu uma “transição 

do contexto mediático do duopólio para a liberalização; a formação de uma nova 

geração de profissionais da rádio” (Reis 2014: 14). Nesta altura, foi criada, pelo Estado 

Novo, a “Emissora Nacional, logo em 1933, ano de aprovação da Constituição” (Santos 

2015: 23). Num país, “saído de 48 anos de ditadura” (Bonixe 2019a: 186) e cujo 

período político seguinte se denominou de Período Revolucionário em Curso (PREC), 

estava criado um cenário particular no setor da radiofonia. Apesar do forte 

constrangimento político e social, foi no período entre os anos 1930 e 1950, os 

“chamados anos de ouro da rádio” (Cordeiro 2004: 2), que trouxe uma certa distração à 

população portuguesa, caracterizando-se por apresentar sketches humorísticos, onde se 

faziam “piadas disfarçadas ao regime, à semelhança do que se fazia no teatro de revista” 

(Cordeiro 2004: 2). Utilizando estudos de Serejo (2001: 81), Bonixe enumera as 

emissoras que dominavam a esfera de transmissão em Portugal, até ao ano de 1974: 
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Até 1974, a rádio em Portugal era dominada por três grandes emissoras: a 

Rádio Renascença, da Igreja Católica, o Rádio Clube Português de propriedade 

privada pertencente à família Botelho Moniz e a Emissora Nacional, controlada pelo 

Estado. Para além destas, existiam outras pequenas emissoras: Emissores 

Associados de Lisboa e Emissores do Norte Reunidos (Porto), Rádio Clube do 

Centro e Rádio Altitude (Bonixe 2019a: 186). 

 

É possível referir um quadro de desenvolvimento da liberdade de expressão, 

que se refletiu na rádio e nas suas emissões. Assistiu-se, numa primeira instância, à 

“nacionalização das rádios em Portugal” (Cordeiro 2004: 4), como a RDP (Rádio 

Portugal) e a RR (Rádio Renascença). Anos mais tarde, em 1979, surgiu a Rádio 

Comercial, de forma a “captar investimento publicitário para a empresa pública, 

estratégia que começou por dar frutos rapidamente já que passados dois anos já 

apresentava lucros” (Bonixe 2019a: 186). A renovada liberdade de expressão que se 

vivia, aliada à “falta de legislação sobre radiodifusão” (Cordeiro 2004: 4), resultou, 

numa segunda instância, no aparecimento das chamadas rádios livres, ou, como reitera 

Ribeiro, “as rádios piratas” (2014: 113). Este fenómeno ocorreu porque “as rádios locais 

portuguesas emitiram sem licença e por isso foram apelidadas de “rádios-piratas” 

(Bonixe 2012: 314). Estas serviam para a chamada comunicação de proximidade, 

maioritariamente dirigida por pessoas que se interessavam pela área da comunicação, 

destacando-se “a juventude dos seus impulsionadores” (Bonixe 2012a: 315), sendo que 

o “amadorismo foi, aliás, a imagem de marca de um número considerável de projetos” 

(Bonixe 2012a: 315). 

É interessante referir que a entidade acolhedora de estágio, a Rádio Onda Viva, 

teve os seus inícios oficiais em 1989, podendo levar à especulação de que, quem sabe, 

também faria parte do grupo das chamadas “rádios piratas” nos anos que antecederam a 

criação de legislação de controlo. Neste período, “entre as décadas de 60 e 70, as rádios 

piratas e comunitárias convivem num quadro desregrado de legalidade” (Ribeiro 2014: 

113) e, como afirma Ribeiro: 

 

A implementação de rádios piratas, em Portugal e no estrangeiro, partiu 

invariavelmente da dinamização de projetos comunicativos criados por cidadãos 

independentes. Esta organização, entre a montagem do emissor, as condições 

logísticas e a definição da programação da rádio, cruza-se com o espírito fundador 

das rádios comunitárias, um traço identitário que permite uma aproximação 

ontológica entre piratas e comunitárias (2014: 116). 

 



8 

Com a proliferação visível destas rádios clandestinas, tornou-se necessário 

implementar regulamentação que conseguisse impor um controlo neste setor “dada a 

confusão de emissoras ao longo da frequência do sinal elétrico” (Ribeiro 2014: 114). 

Segundo os estudos de Ribeiro, entre o final de 1988 e inícios de 1989, muitas rádios 

foram obrigadas a interromper as suas emissões por largos períodos (Ribeiro 2014: 

114), sendo que muitas encerraram funções permanentemente, não conseguindo 

combater contra emissoras “mais fortes e organizadas” (Cordeiro 2004: 4). Outras 

emissoras conseguiram reorganizar-se após a implementação da devida legislação, “de 

modo a converterem-se em rádios regionais ou locais” (Ribeiro 2014: 114). 

Como resultado da reorganização do setor, em 1989, através da criação de um 

diploma legal que viria a regular as emissoras radiofónicas em Portugal, pode 

considerar-se que o panorama de multiplicação de projetos sofreu um importante 

retrocesso. A burocracia diversa e a necessidade de demonstrar uma capacidade 

financeira capaz de suster o projeto fez com que muitas iniciativas amadoras 

desaparecessem depois da Lei da Rádio de 1989. Este documento viria a ser a 

orientação base durante duas décadas e apenas seria reformulado com a Lei n.º 54/2010, 

publicada em Diário da República n.º 248/2010 (Série I de 2010-12-24), com o objetivo 

de “regular o acesso à actividade de rádio no território nacional e o seu exercício” 

(Diário da República 2010: 1). 

No Artigo 7.º, é possível identificar quatro tipologias de rádio, consoante a área 

de cobertura de cada uma delas. Assim, estas “podem ter uma cobertura de âmbito 

internacional, nacional, regional ou local” (Diário da República 2010: 3). Tratando-se 

de uma rádio internacional, esta deve transmitir “de forma predominante o território de 

outros países” (Diário da República 2010: 3); se for rádio de natureza nacional, deve 

abranger “a generalidade do território nacional” (Diário da República 2010: 3); de 

âmbito regional, abrange “um distrito ou conjunto de distritos contíguos ou uma área 

metropolitana no continente, ou um conjunto de ilhas, nas regiões autónomas”; e, por 

fim, uma rádio local emite num “município ou um conjunto de municípios contíguos e 

eventuais áreas limítrofes, de acordo com as exigências técnicas à necessária cobertura 

daqueles, no continente, ou uma ilha com vários municípios, nas regiões autónomas” 

(Diário da República 2010: 3). Assim, de entre vários conceitos importantes nesta área, 

considera-se importante sublinhar os relacionados com a comunicação de proximidade, 

interatividade e multimédia. 
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1.1. Breve contextualização histórica da rádio local 

 

Segundo Vieira, Cardoso e Mendonça, a rádio constituiu-se sempre como um 

“meio de comunicação pioneiro na construção da matriz identitária da sociedade de 

consumo de massas” (Vieira, Cardoso & Mendonça 2010: 10). O aparecimento das 

rádios locais na Europa e em Portugal é separado por uma certa distância temporal, 

contudo Reis afirma que: 

 

Há dois pontos comuns ao surgimento das rádios livres na Europa e em 

Portugal: as populações tinham um meio de expressão que não existia nos média 

instituídos; e a impossibilidade de entidades privadas poderem abrir as suas próprias 

estações numa Europa que via a rádio como um serviço público ancorado no 

exemplo da BBC (Reis 2014: 9). 

 

As rádios locais, comummente conhecidas por rádios livres, “numa Europa 

dominada pela rádio e televisão públicas” (Bonixe 2017b: 47) surgem neste contexto 

como uma forma de trazer à vista do público algumas temáticas que os grandes meios 

de comunicação tendiam a ignorar ou referir com menos frequência (Flichy 1981; 

Guattari 1981; Escudero 1998). Em França, surgem as rádios “verdes”, com o objetivo 

principal de “sublinhar a luta contra as armas nucleares e a defesa do ambiente, e em 

Itália aparece um conjunto de rádios numa enorme onda de liberdade, agitação política e 

mobilização das populações” (Bonixe 2017b: 47). 

Em Portugal, e como explica Bonixe nos seus estudos, o fenómeno das rádios 

locais teve as suas próprias características: 

 

(…) apesar de seguir alguns dos princípios encontrados na Europa, em 

particular nos casos espanhol, francês e italiano. Mas o carácter, sobretudo, localista 

afasta o caso português da instrumentalização política, ainda que os políticos, e 

sobretudo os autarcas, não tenham estado afastados deste processo, muito pelo 

contrário, dando‐lhe apoio e suporte (Bonixe 2017b: 47). 

 

Cordeiro caracterizou a rádio no século XX como sendo um meio dialógico, 

emotivo e experimentalista (2004: 2). Os anos 30 e 50 foram considerados como os 
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anos de glória da rádio, “com dramatizações e espetáculos produzidos pelas emissoras e, 

por outro lado, impunha-se a estratégia da manipulação da opinião pública em defesa 

dos valores do Estado Novo, sendo este meio um aparelho que servia o Estado” 

(Quaresma 2021: 8). O nascimento de várias rádios locais foi proporcionado pela 

vontade de certos grupos de pessoas de “levar a sua comunidade local para o espaço 

mediático” (Bonixe 2017b: 47). O ano de 1974 foi fundamental para o meio 

radiofónico, já que a própria Revolução de 25 de Abril de 1974 se iniciou através da 

rádio, com a mobilização de militares (Quaresma 2021: 9). 

Contudo, desde o seu aparecimento que a rádio local sofreu alterações, como 

evidenciam estudos de Mesquita sobre os anos 1990 a 1993, onde existiram “estações 

que fecham, que se associam a outras, que são vendidas, que alteram radicalmente o seu 

projecto inicial” (Mesquita 1994: 400). Neste período, são verificadas algumas 

alterações no panorama radiofónico português, mais concretamente “três situações 

distintas entre 1989 e 1994” (Bonixe 2017b: 48). Segundo estudos de Bonixe, as três 

etapas possuem características muito próprias: 

 

A primeira, em que as rádios locais, apesar de terem obtido licença para 

emitir, não o faziam por falta de recursos. Uma situação que se verificou 

particularmente no interior do país. O segundo cenário caracterizou‐se pela venda de 

espaços horários, ou mesmo da totalidade da sua programação, a igrejas que em 

poucos anos conseguiram deter um número significativo de emissoras de norte a sul 

de Portugal. Por fim, assistiu‐se a um processo de colonização do sector com a 

constituição de cadeias de rádios, nas quais as emissoras com maiores recursos, 

numa tentativa de cobrir todo o território, firmaram protocolos com rádios locais 

para a retransmissão da sua programação. Esta estratégia revelou‐se também 

benéfica para as emissoras locais com menores recursos, pois parte da sua grelha de 

programação passou a estar preenchida, algo que de outra forma não aconteceria por 

falta de meios (Bonixe 2017b: 48). 

 

As rádios locais, desde a sua criação e até aos dias de hoje, são caracterizadas 

pela comunicação de proximidade, conceito chave para a compreensão das mesmas a 

um nível mais aprofundado. Os ensaios de Bonixe e Garcia ajudam a compreender 

melhor o conceito de comunicação de proximidade. Ambos os autores estudaram este 

conceito, sugerindo que os meios de comunicação necessitam que a comunidade a quem 

se dirigem se reveja neles, de forma a criar essa proximidade entre emissora e 

ouvinte/comunidade. Bonixe afirma que: 
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Num mundo onde a comunicação é cada vez mais global, por via da 

emergência da Internet, as rádios locais procuram adaptar-se a esse desafio de 

conciliação entre o local e o global. A utilização das diversas ferramentas que o 

ambiente online proporciona é, por isso, muito importante e permite, pelo menos em 

teoria, potenciar os objetivos de proximidade para com as comunidades envolventes 

(Bonixe 2017a: 48). 

 

Segundo Garcia, “as comunidades locais têm sido o principal lugar onde se 

promoveram iniciativas de comunicação de proximidade e onde mais se realizaram 

ensaios com renovadas modalidades expressivas, com a combinação de projectos 

sociais e de comunicação” (2017: 120). Já Bonixe interliga proximidade ao ponto de 

vista do território, ou seja, “os media locais possuem ainda um vínculo muito forte ao 

que é próximo localmente” (Bonixe 2017a: 49). Esta ideia está em linha com algumas 

das conclusões apresentadas pela Entidade Reguladora da Comunicação, no Reino 

Unido, a OFCOM (20111), ao referir que os ouvintes “sentem fortes laços de afetividade 

para com a sua emissora, não tanto por a escutarem de forma permanente, mas sim pelo 

sentimento de proximidade e de pertença que possuem em relação às rádios locais e 

comunitárias” (Bonixe 2017a: 50). 

As rádios locais necessitaram, com a evolução dos tempos, de se manter 

atualizadas a par das novas tecnologias. Com o surgimento da Internet, e como 

resultado de uma parceria entre a Associação Portuguesa de Radiodifusão, União 

Europeia e Estado português, surgiu o projeto ROLI, “com o objectivo principal de criar 

condições para que o maior número de rádios locais portuguesas pudesse estar presente 

online” (Bonixe 2019b: 85). Segundo estudos do autor, citando os dados disponíveis de 

análises efetuadas pela Entidade Reguladora da Comunicação: 

 

Foi graças ao ROLI que muitas rádios locais têm hoje uma presença assídua 

na web, como aliás sublinhou o relatório da Entidade Reguladora da Comunicação 

(ERC) referente a 2007. Segundo a ERC, mais de 90% dos operadores 

disponibilizam emissão através da Internet, sendo que 80 por cento o fazem através 

do sistema ROLI. (ERC, 2008:254). O mesmo estudo da ERC revela que 62% das 

rádios locais estão presentes na Internet utilizando em simultâneo o sistema ROLI e 

site próprio (Bonixe 2019b: 85). 

 

 
1 Disponível em: https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/futureradio  

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/futureradio
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Como afirma Bonixe no seu estudo sobre comunicação de proximidade, as 

rádios locais são as mais propícias a deter uma proximidade aumentada com o seu 

público “através da sua própria linguagem, seja pela facilidade tecnológica que lhe 

confere portabilidade” (2014: 12). 
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2. A comunicação de proximidade e o multimédia 

 

Nos dias de hoje, é possível afirmar que a “rádio vem, há muito tempo, sendo 

considerado como um meio de comunicação com especificidade tecnológica, 

institucional e comunicativa” (Dubber 2013: 24), tendo acompanhado a mudança de 

paradigmas da era digital atual. No entanto, e de acordo com Fidler, as evoluções 

vivenciadas na rádio não aparecem do nada, mas sim “aparecem gradualmente pela 

metamorfose dos meios antigos. E quando emergem novas formas de meios de 

comunicação, as antigas geralmente não deixam de existir, mas continuam evoluindo e 

se adaptando” (Fidler 1998: 57). 

Quando se refere o papel importante do multimédia, é impossível não referir a 

Internet. Como refere Bonixe (2020: 154), “no século XXI, falar de inovação nos media 

está intimamente relacionado com a Internet e com a migração que os meios de 

comunicação tradicionais fizeram para o ambiente online”. Com a criação da Internet, 

foi possível a produção de inúmeros conteúdos multimédia, de modo a enriquecer o 

material que as emissoras de rádio publicam. Como afirma Paulo, “(…) é agora possível 

integrar imagens, textos e vídeos, tornando assim a mensagem da rádio mais rica, 

podendo também dar mais desenvolvimento a certos conteúdos, como reportagens, 

entrevistas, notícias, concertos e outras iniciativas” (2013: 39). 

Desta forma, e segundo estudos de Ferreto e Kischinhevsky (2010: 176-178), 

existiu uma convergência da rádio com outras ferramentas, de forma a conseguir 

acompanhar os seus “rivais” na era digital. Esta passou a utilizar “a web como fonte de 

conteúdo e suporte de transmissão” (Ferraretto e Kischinhevsky 2010: 175). Esta 

convergência de sistemas, que “resulta da interação entre a comunicação social, os 

computadores e as telecomunicações” (Paulo 2013: 1), permite a integração da rádio no 

meio digital. A sociedade atual é considerada como manifestamente visual, ou seja, a 

imagem tem muita mais importância do que conteúdo escrito. Com a transição para a 

web, como afirma Silva, “a rádio perde a exclusividade auditiva, o primeiro contacto 

com o internauta é visual. Vê-se, lê-se e só depois se ouve, se o internauta assim o 

desejar” (Silva 2019: 13). Em virtude deste cenário, as palavras de Bonixe descrevem 

da melhor forma a necessidade de adaptação das rádios: 
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A rádio tem procurado potenciar a sua presença no meio digital como forma, 

não apenas de sobrevivência num ambiente necessariamente mais competitivo, mas 

também como modo de se afirmar nos planos estético, criativo e informativo. A 

rádio deste século está presente nas plataformas digitais, emite em streaming através 

do site e dos dispositivos móveis e não dispensa as redes sociais. E tudo isto 

combina com a sua presença secular no espaço hertziano (Bonixe 2020: 154). 

 

Certos conteúdos multimédia, como o arquivo e os podcasts, tornam o 

armazenamento e consequente pesquisa de conteúdos programáticos muito mais fácil, 

conferindo ao utilizador a possibilidade de escutar, onde quer que esteja, o programa ou 

podcast que desejar (Paulo 2013: 5-6). A emissão em direto no site e a webtv, assim 

como a página oficial de YouTube, possibilitam a escolha de qual dos conteúdos o 

ouvinte deseja consumir. Já a galeria de imagens alusivas às emissões e aos locutores e 

a página oficial de Instagram disponibilizam o elemento visual que faltava nas emissões 

de rádio FM (Paulo 2013: 5-6). A utilização das redes sociais é, como será possível 

explicar em seguida, um dos meios de difusão de multimédia mais utilizado pelas 

rádios, já que é, também, conhecida a sua eficácia. 

 

2.1. Interatividade: conceito chave na contemporaneidade 

 

Ao longo de toda a história da rádio, desde a sua criação até aos dias de hoje, 

tendo passado por inúmeras fases de evolução e adaptação, este meio de comunicação 

procurou sempre estabelecer uma relação de proximidade com os seus ouvintes, 

explorando a interatividade. Como afirma Susana Herrera, “la participación de los 

oyentes en los programas de radio ha estado presente a lo largo de las diferentes etapas 

históricas” (2007: 143). Atualmente, e devido à era digital, interatividade é um termo 

que, aplicado à esfera comunicacional, significa a integração dos cidadãos nos 

processos mediáticos (Ribeiro 2013: v), ou seja, convoca a “participação dos leitores, 

ouvintes e telespectadores” (Ribeiro 2013: 11) nos variados aspetos dos média que têm 

por hábito acompanhar, seja um programa de rádio ou televisivo, até espaços de opinião 

nos comentários de sites noticiosos. 

Ribeiro cita Deuze (2001: 7) para propor três tipos de interatividade: 

navegacional, funcional e adaptativa. Interatividade navegacional refere-se ao 
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“deslocamento entre várias páginas, por entre ferramentas para passar a próxima página, 

voltar ao início e ainda os botões de scroll” (Ribeiro 2013: 113). Interatividade 

funcional disponibiliza “links, listas de moderação de comentário entre utilizadores e 

opções de redirecionar conteúdos através da função ‘mail to’” (Ribeiro 2013: 113). E 

interatividade adaptativa é a “oferta de chats ou de salas de conversação especificas ou 

através da personalização autónoma da página pelo utilizador, como são os exemplos da 

criação de contas pessoais” (Ribeiro 2013: 113). 

No entanto, autores como Quadros e Lopez (2014: 40) sublinham a 

importância da distinção de dois termos que, por vezes, podem ser confundidos entre si 

e o seu verdadeiro significado utilizado incorretamente: interatividade e participação. 

Segundo estudos de Klöckner, citado pelas autoras suprarreferidas, “a interatividade é 

mais efectiva que a participação, exigindo do ouvinte a vontade de interagir, atenção ao 

que está sendo veiculado e igual tempo e espaço de discussão” (Klöckner 2011). Por 

outro lado, a participação não obriga à existência de uma intenção de interação e “pode 

ser observada, por exemplo, na mera citação do nome do ouvinte em um programa” 

(Klöckner 2011). 

As interações entre emissora e ouvinte podem realizar-se de várias formas. Os 

exemplos mais conhecidos destas interações, segundo Paulo, são: os comentários; a 

partilha dos conteúdos em redes sociais, por e-mail ou na aba de “Favoritos”; a presença 

da emissora nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e 

WhatsApp, onde os ouvintes podem interagir com a emissora, enviando mensagens 

(escritas ou de áudio) com os seus comentários ao conteúdo emitido; os contactos 

disponibilizados pela emissora, como o e-mail geral, o e-mail para pedidos específicos e 

o conhecido formulário de contacto; a Newsletter; as salas de chat; e os fóruns (Paulo 

2013: 6-7). Como afirmam Reis e Lima, “a cultura da participação pública é uma 

característica muito valorizada que assume três formas preferenciais: o número de 

visitas, votações e comentários” (2011: 1). 

 

2.2. A Internet e as redes sociais na comunicação radiofónica 

 

Muitas rádios, conscientes do impacto das redes sociais e Internet, possuem um 

site oficial para divulgação dos seus conteúdos. Porém, as mais desenvolvidas apostam, 
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também, na presença em diferentes plataformas digitais, como Facebook, Instagram e 

até Twitter. Como afirmam os investigadores Laor e Steinfeld, “various media were 

quick to realise that they too must have a larger online footprint and that they would be 

wise to invest in their social media presence and activities” (2018: 3). 

A disponibilização de conteúdos radiofónicos na Internet e redes sociais, 

nomeadamente da emissão no site e de conteúdos interativos nas redes sociais, atrai um 

público diferente às rádios locais. Os jovens, atualmente, estão intimamente ligados aos 

conteúdos digitais e à Internet, logo, apostar no digital é uma forma de interagir com 

esta geração mais nova. No que toca aos jovens, estes tendem a sintonizar-se nas 

estações de rádio que preferem através da emissão online. As gerações mais novas 

nasceram na era digital e cresceram com todos os avanços a que se assiste nos dias de 

hoje. Dominam as ferramentas digitais e têm uma presença online muito mais marcante 

do que as gerações mais velhas. Nesta ótica, Jiménez e Velasco afirmam que: 

 

Los oyentes, principalmente los más jóvenes, son a estos efectos el grupo 

más interactivo y quienes más participan de distintos canales y fuentes de 

información, combinándolos según sus gustos e intereses. Son también quienes más 

interactúan y quienes hacen posible esa participación en los procesos de producción, 

contribuyendo en algunos casos a cambiar contenidos o a introducir nuevos 

enfoques sobre los ya expuestos (2011: 237). 

 

As gerações mais novas estão a afastar-se da rádio tradicional em FM. Segundo 

estudos de Weigelt e Parmeggiani (2014), a rádio local continua a desempenhar um 

papel importante na vida dos jovens, no que toca às novas músicas que vão sendo 

lançadas. “As músicas que eles já conhecem e gostam estão reunidas no mp3 player ou 

no celular, enquanto as novidades são ouvidas no rádio e, posteriormente, podem vir a 

ser adicionadas às listas dos outros dois aparelhos” (Weigelt e Parmeggiani 2014: 68). 

Existem formas de rádios locais assumirem uma presença vincada nas redes sociais, de 

forma a atrair um público jovem. No entanto, Laor e Steinfeld afirmam que as rádios 

ainda não possuem uma estratégia de aproveitamento total das plataformas digitais: 

 

Radio stations seem to operate without any predetermined and thought-out 

strategy on the social media front, opting instead for the trial and error approach, in 

spite of the fact that there are strategies that could be employed towards promoting 

content and boosting user engagement with the station’s pages, as described above 

(2018: 5). 
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Em estudos efetuados pela Marktest a fevereiro de 2021, nomeadamente acerca 

das audiências de rádio por gerações mais jovens, revelou-se que no segundo semestre 

de 2020 “7 milhões e 775 mil residentes no Continente com 15 e mais anos ouviram 

rádio pelo menos uma vez por semana, um número que representa 82.6% do universo 

em análise” (Marktest 20212). No mesmo semestre de análise, “2 milhões e 844 mil 

portugueses ouvia rádio pela Internet” (Marktest 20213), representando 33.2% do total 

da análise, traduzindo-se no seguinte: 1 em cada 3 portugueses da amostra ouve rádio 

pela Internet. 

 

 

Gráfico 1. Escuta de Rádio: Geral e Internet (Hábito) %, Marktest. 

 

A taxa apresentada anteriormente sobe notavelmente com a análise dos hábitos 

de ouvintes de uma faixa etária mais jovem “com 44.6% entre os 15 e os 24 anos e 

56.6% entre os 25 e os 34 anos a ouvir rádio na Internet” (Marktest 20214). Segundo 

este estudo, esta tendência de crescimento tem sido mais expressiva em grupos de faixas 

etárias até aos 44 anos. 

 

 

Gráfico 2. Escuta de Rádio pela Internet (Hábito) %, Marktest. 

 

 
2 Disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx 

3 Disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx 

4 Disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx
https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx
https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx
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A análise apresentada tem por base os resultados obtidos no estudo Bareme 

Rádio da Marktest, realizado no segundo semestre de 2020, “que analisa o 

comportamento dos residentes no Continente, com 15 e mais anos, relativamente ao 

meio rádio” (Marktest 20215). 

Nos seus estudos, Otero defende que as rádios devem potencializar as suas redes 

sociais, aproveitando uma série de características como a imediatez, interatividade e 

extrema facilidade de partilha de conteúdos online (Otero 2014: 821). O autor considera 

que uma correta gestão de redes sociais implica uma atualização constante do perfil, 

identificação com a rádio emissora, publicação de conteúdos que incentivem à 

participação e cobertura de temas e assuntos de interesse real (Otero 2014: 821). 

Em conclusão, os jovens que cresceram na era digital que se vive, ainda nos dias 

de hoje, têm uma relação mais próxima às redes sociais e à Internet. A rádio, se 

pretende manter-se atualizada nas tendências desta geração e garantir que consegue 

chegar até ela de uma forma eficaz e duradoura, precisa de “relacionar o ‘on-air’, o 

‘online’ e o ‘mobile’” (Araújo 2018: 45). 

 

 
5 Disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~272a.aspx
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Parte II – Estágio Curricular 

Nesta parte do presente relatório de estágio, será efetuada uma descrição 

detalhada do estágio realizado na Rádio Onda Viva S.A. Será descrito o local de 

estágio, assim como as atividades desempenhadas ao longo dos seis meses de trabalho. 

No final, será apresentada uma secção de considerações finais, onde a estagiária reflete 

sobre os meses de estágio e efetua uma avaliação dos mesmos. 

A nível pessoal e profissional, a aluna definiu alguns objetivos que pretendia 

cumprir ao longo do percurso de estágio. Pretendia crescer pessoal e profissionalmente, 

em contexto laboral, contactar com linhas hierárquicas e relações horizontais 

interpessoais, conhecer as implicações do trabalho jornalístico numa redação, 

desenvolver capacidades de autonomia no desempenho de tarefas atribuídas num espaço 

profissional, trabalhar em equipa e contribuir para o sucesso coletivo da organização, 

aplicar conhecimentos e competências teórico-práticas adquiridos ao longo da formação 

académica, adquirir diretrizes e sugestões para uma futura inserção profissional e, acima 

de tudo, sair da entidade com trabalho feito, isto é, trazer consigo experiência palpável 

na locução, redação e contacto com ouvintes. Posto isto, e já conhecendo um pouco do 

trabalho realizado na entidade, conseguiu construir uma base bastante sólida no que toca 

aos objetivos estabelecidos previamente. 

 

1. Entidade acolhedora: Rádio Onda Viva S.A. 

 

A Rádio Onda Viva S.A. foi a entidade selecionada pela mestranda para a 

realização do estágio pedagógico-profissional requerido para finalização do Mestrado 

em Ciências da Comunicação. Sediada na Póvoa de Varzim, a empresa alterou a sua 

morada oficial em janeiro do ano transato, estando de momento a desempenhar todas as 

suas atividades na Rua Almirante Reis n.º 1285, num edifício pintado de amarelo de 

forma a contrastar com a cor do seu símbolo oficial. 
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A informação apresentada ao longo deste segmento é proveniente do site oficial 

da Rádio Onda Viva (Rádio Onda Viva 20216) e de conversas com alguns membros da 

equipa de trabalho, que auxiliaram na escrita deste capítulo. Vale a pena realçar que a 

informação pode passar a estar desatualizada se, num futuro próximo, a grelha de 

atividades da empresa. sofrer alterações, como aconteceu em janeiro de 2022, com a 

saída da estagiária Mara Sofia da locução das tardes. Assim sendo, à data de realização 

deste relatório, a entidade acolhedora funciona da forma que se passa a descrever. 

A Rádio Onda Viva 96.1 é uma estação de rádio local, sediada na cidade da 

Póvoa de Varzim, e que iniciou as suas emissões oficiais no dia 1 de dezembro de 1989. 

Contudo, a empresa foi fundada alguns meses antes, a 9 de março do mesmo ano, por 

três empresários poveiros. Caracteriza-se por ser uma rádio local generalista, ou seja, 

apresenta uma programação diversificada, com programas diários, noticiários locais, 

regionais e nacionais, assim como outros eventos de interesse. Segundo estudos da 

Marktest e da Domp, a Rádio Onda Viva é considerada líder de audiências na região 

onde se insere, e orgulha-se de promover a interatividade com o auditório através de 

conversas, passatempos, ações de rua e pedidos musicais. A fachada do edifício atual 

apresenta-se em seguida, fazendo nota de que atualmente se encontra pintada de 

amarelo e vandalizada, pelo que foi escolhida esta imagem para manter uma boa ideia 

desta instituição. 

 

 

Figura 1. Fachada do edifício. 

 

 
6 Disponível em: https://radioondaviva.com/nos  

https://radioondaviva.com/nos
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A entidade apresenta dois logótipos, utilizados em documentos oficiais e 

publicações das redes sociais, um a branco e amarelo, o outro a preto e amarelo. O 

logótipo mais comum e utilizado é o que se apresenta em seguida, nomeadamente em 

publicações mais escuras e com fundos de variados relevos e cores. 

 

 

Figura 2. Logótipo da entidade acolhedora. 

 

Fazendo uma breve análise aos conteúdos emitidos pela Rádio Onda Viva 96.1, 

pode dividir-se em duas partes: informação (com noticiários, entrevistas e rubricas) e 

entretenimento (com programas dirigidos por locutores e animadores). 

A nível de informação, são emitidos, de segunda a sexta-feira, sete blocos de 

notícias locais e regionais: às 08h00, 10h00, 12h00, 15h00, 18h00, 20h00 e 22h00. 

Nesses mesmos dias, existe a necessidade de informar a população das notícias que 

ocorrem a nível nacional e internacional, que ocorre em parceria com a Antena 1. Esses 

noticiários são emitidos às 07h00, 09h00 e 11h00, de segunda a sexta-feira. Aos fins de 

semana, os noticiários são emitidos em horários diferentes. Aos sábados, são 

apresentados noticiário na Rádio Onda Viva às 10h00, 14h00 e 17h00, enquanto que aos 

domingos decorrem às 09h00, 11h00 e 14h00. Esta diferença das emissões de 

noticiários aos fins de semana deve-se aos jogos de futebol e modalidades que ocorrem 

nesses dias, logo, são inseridos nos intervalos dos mesmos (em horários por definir e 

mais flexíveis, interligados com os horários dos jogos). Por vezes, e de acordo com os 

programas que decorrem nas manhãs de fim-de-semana, existe a necessidade de os 

reajustar, conforme as necessidades dos locutores de serviço de cada dia. 

O núcleo Onda Viva detém, ainda a nível de informação, o jornal Notícias Onda 

Viva, cuja tiragem quinzenal atinge os cinco mil exemplares, distribuídos em mais de 

50 postos de venda na região: Póvoa de Varzim, Esposende e Vila do Conde. Este jornal 

é, também, disponibilizado em formato digital no site da Rádio Onda Viva e para os 

assinantes que assim o desejaram na data de assinatura. Para além disso, a Rádio Onda 

Viva assume a cobertura jornalística de todo o tipo de eventos e acontecimentos da 

região, sejam eles políticos, sociais, culturais e/ou desportivos. Propõe debates públicos, 

como aconteceu no mês de setembro de 2021 com os debates autárquicos, grandes 
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entrevistas (a emitir aos fins-de-semana) e relatos de desporto (futebol, basquetebol, 

futsal e andebol são os mais frequentes). 

A nível de entretenimento, são emitidos quatro programas diários de segunda a 

sexta-feira. Das 06h00 às 08h00, o programa “Amanhecer” conta com a voz de João 

Silva, música variada, informações meteorológicas, de trânsito e revista de imprensa, 

uma em cada hora. Das 08h00 às 12h00, dá voz ao “Vitamina”, o locutor Carlos Pereira, 

um programa de música atual misturada com hits antigos, entrevistas, destaques do dia, 

rubricas, passatempos e noticias da região. O programa “Discos Pedidos” ocorre duas 

vezes ao dia (a primeira, à hora do almoço, das 12h00 às 14h00, e a segunda à noite, das 

18h00 às 22h00) com a voz de Joaquim Senra, onde a música que se ouve é a pedido 

dos ouvintes. Por último, mas não menos importante, o programa da tarde variou de 

locução várias vezes. Começou por ser dirigido por Bi Silva, nos seus inícios, 

atribuindo-lhe o nome “Bitaites”. Depois, passou para as mãos de Mara Silva, com o 

nome “Mar’ao Vivo", até ao final de janeiro de 2022, quando começou a ser mais uma 

das tarefas diárias da mestranda. O “À Tarde” decorre, atualmente e até ao mês de 

junho, das 15h00 às 18h00, onde se pode ouvir música que marca a atualidade, 

conversas em direto e interações com os ouvintes através das redes sociais.  

Aos fins de semana, existem programas fixos no período da manhã, os “Discos 

Pedidos” de sábado, com Joaquim Senra, e o “Viva o Domingo”, ao domingo, dirigido 

inicialmente por Mara Sofia e posteriormente pela mestranda, a partir de fevereiro de 

2022. As tardes de fim-de-semana são ocupadas com desporto e grandes entrevistas. 

Para além dos programas e blocos de noticiários emitidos, a Rádio Onda Viva 

também possui uma vertente cultural e de animação, com a organização de espetáculos 

de rua e festas em recintos ao ar livre, como as Noites de Verão na Praça de Touros da 

Póvoa de Varzim, de forma a promover artistas locais e nacionais a par da dinamização 

da região. Estes últimos eventos não têm sido realizados nos últimos anos devido à 

pandemia da COVID-19, mas serão certamente retomados assim que as medidas de 

prevenção o permitirem. Os planos para este ano incluem o início da nova edição das 

Noites de Verão, em agosto. 

De uma forma geral, a Rádio Onda Viva (e até à data de realização deste 

relatório) encontra-se dividida em quatro setores principais, onde a equipa de trabalho 

se divide: a redação, a locução, o departamento comercial e a área técnica.  

Na área técnica, a coordenar todos os programas, spots, rubricas e noticiários 

que são colocados no ar, encontra-se Vítor Silva. Para além de consertar todos os 
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problemas com as mesas de som, mesa de emissão e, por vezes, em lâmpadas teimosas, 

o técnico encarrega-se de que tudo corra bem durante todas as emissões. Na área 

comercial, encontram-se a dupla de pai e filha, Senhor Figueiredo e Margarida 

Figueiredo, que trazem a maioria dos clientes para a rádio, de forma que existissem 

horas patrocinadas nos programas, spots de publicidade e páginas nos jornais. 

Na redação, onde se esperaria uma equipa de quatro jornalistas, apenas se 

encontram a trabalhar dois profissionais. Ângelo Marques no turno da manhã, das 

06h00 às 12h00, e João Ricardo Reina de serviço à tarde, das 13h30 às 19h30. Os fins-

de-semana na redação são divididos entre os jornalistas de serviço, que se intercalam 

entre si para coordenar corretamente as distribuições de serviço. Ambos trabalham em 

conjunto para a redação e publicação do jornal quinzenal e das notícias em formato 

digital, em tempo real, no site oficial. Para além disso, os dois jornalistas gravam 

noticiários a serem emitidos em direto na emissão de rádio. Nesta equipa ainda se pode 

englobar os colaboradores ocasionais, como André Veloso, Fernando Novo, José Pedro 

Marques e Rui Rodrigues, relatadores e comentadores de desporto e que, por vezes, 

escrevem alguns artigos de opinião desportiva para o jornal, assim como captam áudios 

e imagens de jogos de variadas modalidades (como futebol, andebol, basquetebol, 

natação e hóquei em patins). 

Assim sendo, e à data de redação deste relatório, a Rádio Onda Viva funciona 

nos padrões apresentados. 
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1. Descrição das atividades realizadas 

 

O estágio pedagógico-profissional realizado na Rádio Onda Viva, na Póvoa de 

Varzim, que tinha um período máximo estabelecido em seis meses, iniciou-se a 1 de 

setembro de 2021 e terminou a 28 de fevereiro de 2022, com a realização de 1214 horas, 

mais 314 do que as 900 horas obrigatórias à conclusão do estágio. 

A contabilização das horas de estágio foi da total responsabilidade da estagiária, 

uma demonstração de confiança irrefutável por parte da equipa da Rádio Onda Viva. 

Sendo assim, a contabilização foi feita diariamente, através de uma tabela e da descrição 

das tarefas realizadas ao longo do dia. Esta organização facilitou bastante o trabalho 

quando a direção começou a pedir relatórios diários de atividade aos seus funcionários. 

Assim, a tabela de contabilização das horas de estágio e registo de atividades encontra-

se no final deste documento, para qualquer consulta que seja necessária. 

Nesta instituição, foi dada à estagiária a oportunidade de escolher dois 

orientadores, já que iria desempenhar funções em duas áreas distintas de atividade, 

ambas proporcionadas pela empresa: na Rádio Onda Viva e no Jornal Notícias Onda 

Viva. Assim sendo, na redação existiu acompanhamento detalhado pelo jornalista João 

Ricardo Reina, e na locução de Carlos Pereira, locutor de rádio há quase duas décadas. 

Para efeitos de relatório, serão descritas as tarefas realizadas junto dos dois 

orientadores, Carlos Pereira na locução e João Ricardo Reina na redação, assim como 

todas as tarefas adicionais que foram atribuídas à estagiária ao longo dos meses de 

estágio, por eles, pela direção e pelos colegas de outras secções de atividade. 

 

1.1. Observação e aprendizagem de programas 

 

Numa fase inicial, foi proporcionada à mestranda a possibilidade de observar. 

Observar, não só, as dinâmicas existentes entre os trabalhadores e os diferentes setores 

de atuação no interior da entidade, mas também todos os programas utilizados e 

métodos de trabalho, desde o mais simples resumo de informação em documentos, até 

aos complexos programas de edição de som e de gestão da emissão de rádio em direto. 

Nos primeiros dias de estágio, a aluna foi apresentada a uma série de programas 

importantes para o funcionamento da rádio e do jornal. Numa primeira instância, serão 
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abordados os programas utilizados na redação do jornal e site de notícias. Em seguida, 

serão apresentados os programas utilizados durante as emissões de rádio. 

Os primeiros programas apresentados foram o Sounde Forge Audio Studio e o 

Audacity. Estes eram dos softwares mais utilizados diariamente pelos profissionais da 

entidade acolhedora e, dentro dos seus leques de funções, permitem “gravar, editar, 

produzir loops, analisar espectro, corrigir e limpar material de áudio, processar efeitos, 

gerar áudio para Internet” (PPLWare 20217), entre outros. 

Em ambos os programas, os menus de interação encontram-se na barra superior 

da página, apresentando as ferramentas, à vista desde o primeiro momento, de corte, 

edição, gravação e sobreposição. Estes dois programas são bastante úteis para a área 

jornalística, especialmente num jornal que trabalhe em conjunto com rádio e necessite 

de captar sons para noticiários em áudio. 

 

 

Figura 3. Programa Sounde Forge Audio Studio. 

 

Figura 4. Programa Audacity. 

 

Mesmo sendo o Audacity mais simples de utilizar num primeiro momento de 

aprendizagem, a aluna não pretendeu ficar para trás em relação aos colegas e aprendeu a 

trabalhar com o Sound Forge. As ferramentas mais utilizadas durante o trabalho de corte 

e edição de sons para noticiário, no programa Sound Forge, foram: 

 

⎯ Tecla M - criar marcas de separação no áudio; 

⎯ Normalize – pode-se normalizar o áudio para ficar regular em todo o segmento; 

⎯ Roda do rato: abrir/fechar o áudio para ficar mais espaçado ou comprimido; 

⎯ CTRL + C – copiar segmento; 

⎯ CTRL + V – colar segmento. 

 
7Disponível em: https://pplware.sapo.pt/software/sony-sound-forge-90d/  

https://pplware.sapo.pt/software/sony-sound-forge-90d/
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É certo que existem muitas mais ferramentas e funções por explorar neste 

programa, no entanto estas foram as mais utilizadas durante os meses de estágio, pela 

estagiária, pelos seus colegas e orientadores. 

No que toca à gravação dos sons no computador da redação, o mais caricato é o 

nome que tinha de ser dado aos ficheiros para serem posteriormente inseridos nos 

noticiários e, também, de forma a permanecerem organizados no ambiente de trabalho 

(e depois nas pastas de arquivo). Apresenta-se um exemplo em seguida. 

 

 

Figura 5. Exemplos de áudios guardados. 

 

No início de cada semana era elaborado um documento em formato Word com 

todos os áudios, textos e links a colocar nas notícias e noticiários dos dias seguintes, e 

os áudios a inserir tinham de conter elementos específicos: dia da semana em que teria 

de ser inserido, nome da pessoa que fala e, por fim, o tema geral do áudio. Este 

documento Word era atualizado diariamente, consoante as notícias iam aparecendo e 

existia a necessidade de acrescentar informações às notícias. Consequentemente, 

poderiam chegar novos áudios ao computador da redação e o processo era sempre o 

mesmo: cortar/editar o som apenas com a informação principal, normalizar os picos de 

som ao longo do áudio e guardar com o formato pré-definido, pedido pelo jornalista de 

serviço. 

Para a gravação diária dos noticiários e programas a emitir mais tarde (Grandes 

Entrevistas, Pontapé de Canto, Onda Desportiva, entre outros), o programa utilizado era 

sempre o Sound Forge; já em atividades que requereram a deslocação da equipa para 

locais diferentes (debates políticos entre os candidatos às Câmaras Municipais e 

Assembleias Municipais da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende8), o 

 
8 Disponíveis para referência em: https://radioondaviva.com/index.php/podcast-eleicoes-autarquicas-2021  

https://radioondaviva.com/index.php/podcast-eleicoes-autarquicas-2021
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programa predileto era o Audacity, pela possibilidade de ser instalado com facilidade 

em qualquer computador portátil que nos disponibilizassem. 

Prosseguindo com a enumeração e descrição dos programas de redação, a 

Adobe funcionava como pilar principal para o lançamento das edições quinzenais do 

jornal. Dentro do leque de programas disponibilizados pela marca, os mais utilizados 

eram o inDesign, o Photoshop, o After Effects e o Premiere. No dia-a-dia da 

estagiária, apenas foram utilizados o inDesign e o Photoshop, mas foi possível observar 

alguns colegas a lidar com outros, mais concretamente Vítor Silva que utilizava o 

Premiere e o After Effects para corte e edição de áudios e vídeos mais precisos (por 

exemplo, nos debates autárquicos e rubricas especiais, nada passava para o programa de 

emissão sem antes ser analisado pelo técnico nestes programas mencionados). 

No Photoshop, foram realizadas algumas atividades, mas poucas. O que mais se 

destaca é a realização de ‘promos’ de desporto a ser relatado por André Veloso. 

Seguem-se os exemplos dessas imagens, realizadas com o auxílio de Vítor Silva, devido 

à necessidade de colocar patrocínios em locais específicos e algumas informações 

específicas, como o nome dos comentadores convidados e alguma promoção especial. 

 

 
 

Figura 6. ‘Promo’ do jogo Varzim x Trofense. 

 
 

Figura 7. ‘Promo’ do jogo Rio Ave x Mafra. 

 

 

O inDesign permitia planear e redigir as 32 páginas do jornal, inserir imagens, 

texto, títulos, tabelas e zonas coloridas nas notícias. Para além disso, permitiu à 

estudante aprender a planear um jornal equilibrado, justificado e agradável aos olhos 

dos leitores. Existiu a possibilidade de a própria redigir páginas no programa, a serem 

inseridas posteriormente no jornal, sempre com a supervisão e correção final do 

orientador, João Ricardo, e do técnico Vítor Silva. Estas páginas específicas foram 

redigidas pela estagiária, desde a coordenação entre o texto e as imagens, a escolha das 

próprias imagens, escrita e edição do texto em Word e posterior ordenação no programa 

inDesign. Por coincidência, ou não, todas as publirreportagens publicadas no jornal 
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desde setembro foram realizadas pela aluna: deslocou-se aos locais indicados, 

apresentou as suas credenciais de estagiária de jornalismo/rádio e contactou com os 

intervenientes e responsáveis no local. Mais detalhes destas atividades serão 

apresentados em secções futuras deste relatório. 

Aliando a necessidade de utilizar estes programas aos conteúdos lecionados nas 

Unidades Curriculares de Design Multimédia e Produção Audiovisual, não existiram 

quaisquer problemas de adaptação no período de aprendizagem, sendo que a mestranda 

se destacou pela positiva dentro do grupo de trabalho quando afirmou ter conhecimento 

nestas áreas, sem a necessidade de “gastar tempo” a ensinar os procedimentos básicos. 

O programa Filezilla, “aplicação de código aberto para Windows, Mac e Linux” 

(Treinamento24 20219), era utilizado na redação para armazenar e organizar facilmente 

ficheiros, como as imagens a utilizar nas notícias em formato digital, os noticiários em 

mp3 para as notícias do site com sons, e programas emitidos e colocados posteriormente 

na secção de podcast do site. Após serem editadas, as fotografias eram enviadas para o 

programa, devidamente nomeadas com o tipo de imagem que era e os elementos que 

possuía (por exemplo, cmpvz_1 era utilizado como nome da imagem central da Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim), sempre no formato .jpg. Os noticiários eram sempre 

colocados em formato mp3 para serem incluídos no final das notícias do site, 

nomeadamente nas notícias que tivessem áudios complementares. Os programas de 

autor eram editados pelo técnico Vítor Silva, colocados em formato .mp3 e 

disponibilizados no site para consulta dos ouvintes a qualquer momento, na secção de 

podcast do site. A página inicial do programa mostra-se na seguinte imagem: 

 

 
Figura 8. Exemplo de menu no programa Filezilla. 

 

 
9 Disponível em: https://treinamento24.com/library/lecture/read/382759-para-que-serve-o-programa-

filezilla  

https://treinamento24.com/library/lecture/read/382759-para-que-serve-o-programa-filezilla
https://treinamento24.com/library/lecture/read/382759-para-que-serve-o-programa-filezilla
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O programa mais utilizado, e que acabou por ser o favorito da estagiária, foi o 

Canva, para a criação de posts das redes sociais. Todas as publicações serão 

adicionadas em apêndice, desde o dia 23 de setembro até 28 de fevereiro, e as atividades 

desenvolvidas na tarefa de gestão de redes sociais descritas em secções futuras. 

Para finalizar esta introdução aos programas utilizados, falta referir o programa 

mais utilizado na entidade acolhedora, por estar ligado 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, sem falhas: o AVA. Este programa, denominado Automação de Vídeo e Áudio, 

permite programar todos os elementos que são colocados no ar na Rádio Onda Viva. As 

suas várias funcionalidades/subprogramas estão destinadas a um tipo de elemento 

radiofónico diferente. Em seguida, serão explicados alguns detalhes sobre as 

ferramentas mais utilizadas na entidade acolhedora, mesmo que existam muitas outras, 

Em primeiro lugar, o módulo mais utilizado é o AVAplayer – Emissão. Este é 

um “software de automação para rádios, que se encontra atualmente a funcionar em 

várias rádios portuguesas e estrangeira” (AVAplayer 202110), desenvolvido 

nacionalmente e que permite a diferenciação entre elementos que fazem parte de 

publicidade, jingles, programas de autor, notícias, takes, etc. Este programa está 

diretamente ligado à mesa do estúdio de emissão e permite controlar tudo o que entra na 

emissão. Exemplo do seu símbolo, que aparece no ambiente de trabalho do computador 

do estúdio, apresenta-se em seguida: 

 

 

Figura 9. Símbolo do AVAplayer – Emissão. 

 

Para além das funcionalidades mencionadas até agora, era também possível 

colocar a emissão de rádio em três modos: Automático, Semi-Automático e Manual. O 

modo Automático (ativo desde as 22h até as 6h do dia seguinte) assume toda a emissão 

sozinho, ou seja, a música é selecionada pelo programa, em conjunto com spots alusivos 

à rádio. Quando este modo se encontra ativo, os blocos de publicidade e noticiários são 

 
10 Disponível em: https://www.avaplayer.com/website/apresenta.htm 

https://www.avaplayer.com/website/apresenta.htm
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colocados no ar automaticamente e não permite a mudança de nenhum dos elementos 

pré-selecionados. O modo Semi-Automático é similar ao anterior, o programa escolhe 

músicas a serem colocadas na emissão, no entanto permite a mudança das mesmas e de 

blocos durante a sua ativação, assim como colocar os elementos em pausa para abrir o 

microfone e falar. Finalmente, o modo Manual (ativo durante os programas com 

locutores fixos, das 6h às 22h) permite realizar todas as necessidades do locutor em 

emissão, desde colocar música, spots e jingles, cortar os blocos de publicidade pré-

programados, entre muitos outros.  

O segundo módulo mais utilizado era o AVAplayer – Produção, onde era 

possível programar playlists para dias futuros, agendar e programar blocos de 

publicidades, colocar genéricos no início dos programas, entre muitas outras funções. 

Este foi um programa bastante utilizado pela mestranda quando era necessário substituir 

algum colega, colocando músicas do estilo do mesmo durante o seu programa. Neste 

programa, a mestranda aprendeu, ainda, a publicar músicas no sistema de forma a serem 

utilizadas nas emissões de rádio, elaborar ondas de som, programar playlists, 

sincronizar jingles e takes, assim como organizar todos os programas de autor que 

passavam nas emissões (Pontapé de Canto, Onda Desportiva, Grande Entrevista, entre 

outros). O símbolo apresenta-se em seguida: 

 

 

Figura 10. Símbolo do AVAplayer - Produção. 

 

Por fim, o AVAplayer – RM era extremamente útil no que toca à programação 

de noticiários. As pastas no ambiente de trabalho já se encontravam sincronizadas, e 

com o mesmo nome (RMs), por isso era fácil a coordenação com o programa. Permitia 

inserir os noticiários (já editados anteriormente no Sound Forge) nos blocos respetivos 

publicitários, nas horas em que estavam previstos entrarem no ar. 
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Figura 11. Símbolo do AVAplayer - RM. 

 

Para complementar esta fase de aprendizagem, foi necessário, ainda, entender 

como funcionava a mesa do estúdio de emissão. Assim sendo, a mesa está 

disponibilizada na imagem seguinte e segue-se a explicação das funções de cada uma 

das vias, desde as mais utilizadas (como as vias 1, 2, 3 e 8), até às vias que quase nunca 

eram utilizadas pela mestranda (como as vias 6, 7, 9 e 10). A mesa utilizada na Rádio 

Onda Viva é a Oxygen 3000D-B47B, apresentada em seguida: 

 

 

As vias, como referido anteriormente, serviam para colocar som em direto na 

emissão, os botões abaixo para pré-escuta e, efetivamente, colocar os sons no ar. Estão, 

assim ordenados da seguinte forma: via 1, microfone da locução; via 2, música e blocos 

da emissão; via 3, sons do computador + chamadas (comummente chamado de pré-

escuta); via 4, televisão, utilizada pelos comentadores de futebol para sintonizarem as 

conferências de imprensa e comentários de jogadores após as partidas; via 5, sintonia 

com Antena 1 e utilizada apenas pelos locutores da manhã para sincronizar os seus 

noticiários nacionais e internacionais; via 6, estúdio 2, caso estivessem a realizar uma 

entrevista em simultâneo e existisse o interesse de colocar no ar algum segmento; via 7, 

 

Figura 12. Mesa de emissão. 
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telefone fixo; via 8, chamadas internacionais; via 9, telefone externo; e, por fim, via 10, 

com as ligações de Bluetooth. 

Estas foram as aprendizagens adquiridas durante as primeiras semanas de 

estágio, em setembro, sempre acompanhadas da parte prática, descrita nas secções 

seguintes do presente relatório. 

 

1.2. Debates Autárquicos 2021 e noite eleitoral 

 

Setembro, ou seja, o primeiro mês de estágio na Rádio Onda Viva, foi marcado 

pela realização de debates autárquicos, englobando os candidatos às Câmaras 

Municipais da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, assim como os candidatos 

às Juntas de Freguesia e Assembleias Municipais dessas mesmas localidades. As tabelas 

que se seguem foram elaboradas por Mara Sofia, colega estagiária, que ficou encarregue 

de contactar os candidatos às Juntas de Freguesia, de forma a convidá-los para os 

respetivos debates. 

 

 
 

Figura 13. Página dos candidatos às Autárquicas 2021. 

 

A função da mestranda, neste primeiro mês, consistia em cronometrar os 

debates, realizados por Mara Sofia e pelo orientador de ambas, João Ricardo. O único 
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que não necessitava de “ajuda” nesse sentido era o jornalista da manhã, Ângelo 

Marques. Assim, a aluna poderia dedicar as suas manhãs à rádio, à locução e ao 

relatório, enquanto que no período da tarde aprendia a realizar entrevistas, escrever 

breves sobre os assuntos abordados e captar imagens dos candidatos presentes à saída 

de cada um dos debates. 

Foi no final do mês de setembro que uma das “grandes tarefas” surgiu. Como os 

candidatos às Juntas de Freguesia já tinham todos sido entrevistados, a direção da Rádio 

Onda Viva achou que seria igualmente interessante reunir os candidatos às Câmaras 

Municipais e Assembleias Municipais. Tal qual foi feito anteriormente pela colega 

estagiária, Mara Sofia, a mestranda pesquisou nas páginas oficiais das candidaturas de 

cada partido e cidade (Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende) pelos e-mails e 

números de telefone que pudesse utilizar para entrar em contacto com cada um deles. 

Tal como aconteceu com alguns candidatos às Juntas de Freguesia da Póvoa de 

Varzim pelo PSD, o atual presidente da Câmara Municipal da Póvoa e o seu candidato à 

Assembleia Municipal não compareceram aos debates, agendados com uma semana de 

antecedência. A razão continua por ser revelada, mas, em conversa com elementos da 

equipa de trabalho da Rádio Onda Viva, foi possível entender que existe uma pequena 

fricção entre o administrador José Gomes Alves e o edil. Em Vila do Conde e 

Esposende ocorreu algo semelhante, com os presidentes de Câmara das suas cidades a 

não comparecerem por “motivos de agenda de campanha”. Esta falta de comparência 

foi mal vista pelos restantes candidatos e até pela comunidade das cidades de cada 

candidato: na Póvoa de Varzim, Aires Pereira perdeu uma percentagem significativa de 

votos em comparação com os dois mandatos anteriores; em Vila do Conde, Elisa Ferraz, 

recandidata ao cargo, perdeu as eleições para o segundo candidato mais popular. Em 

Esposende, o candidato e edil manteve-se no cargo. 

A preparação para estes debates foi mais detalhada do que a preparação dos 

anteriores. Existia, agora, a necessidade de colocar mais de oito candidatos por debate 

na sala de gravação, que não conseguia abarcar mais de cinco. A solução chegou por 

meio de uma sugestão da aluna: a sala da direção é ampla, com uma mesa de reuniões 

de trabalho (raramente utilizada para tal) e duas secretárias. Com a junção de todas estas 

superfícies, a colocação de cadeiras almofadadas (retiradas da arrecadação da antiga 

rádio) e a montagem do devido equipamento, o problema estava resolvido. Foi 

necessário fazer uma viga de madeira de forma a encaixar os suportes de todos os 

microfones, mas, de resto, estava tudo pronto para se iniciarem os debates. 
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Apesar de não ter dirigido nenhum, a aluna esteve presente em todos os debates 

dos candidatos às Câmaras Municipais e Assembleias de Freguesia da Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde e Esposende, nomeadamente para receber todos os políticos, 

captar imagens dos momentos mais importantes e assinalar erros nas gravações, de 

forma que a edição dos sons fosse facilitada posteriormente. A estagiária terminou os 

três dias de debates (de manhã ocorriam os debates às Câmaras, e à tarde os das 

Assembleias) com o sentimento de dever cumprido e com imensos elogios dos 

candidatos, pela simpatia e profissionalismo que demonstrou em todas as fases: 

contacto inicial, receção, decorrer do debate e conversas finais no átrio de entrada das 

instalações da Rádio Onda Viva. 

No seguimento deste trabalho, foi dada à estagiária a oportunidade de estar 

presente na emissão especial da noite eleitoral, decorrida a 26 de setembro de 2021, das 

19h à meia-noite. A noite eleitoral foi uma das noites de trabalho mais emocionantes 

que teve durante o estágio (perspetiva de agora, no final do mesmo e depois de ter 

passado por imensas atividades). O estúdio de emissão estava cheio naquela noite: três 

comentadores, um por cada cidade de abrangência da Rádio, o jornalista João Ricardo, o 

técnico Vítor Silva, e o administrador José Gomes Alves. Na imagem que se segue, 

captada pelo técnico, pode ver-se a composição do estúdio. 

 

 

Figura 14. Imagem alusiva ao estúdio na noite eleitoral. 

 

A tarefa da estagiária naquela noite foi simples, mas, ao mesmo tempo, exigente. 

Ao longo da emissão e durante as intervenções dos comentadores políticos, era 

necessário ter alguém atento aos resultados eleitorais das freguesias da Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde e Esposende, de forma a passar essas informações a todos os 
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presentes. Assim sendo, foi essa a tarefa que recaiu sobre a estagiária. Aos poucos, foi 

preenchendo uma tabela informativa com os dados eleitorais de cada uma das 

freguesias: sete freguesias da Póvoa de Varzim, vinte e uma freguesias de Vila do 

Conde e nove de Esposende. Esta tabela, que, entretanto, já não se encontra na sua 

posse, tinha todos os resultados eleitorais destas freguesias, com as percentagens de 

todos os partidos. No final, foi elaborada uma tabela com os vencedores de cada Junta 

de Freguesia e Câmara Municipal, para ser colocada na notícia da manhã seguinte. 

 

1.3.  Escrita de notícias 

 

Uma das tarefas que menos interesse despertou na mestranda foi a oportunidade 

e escrever notícias. Apesar de ser algo que a aluna gostou de realizar, a sua verdadeira 

paixão foi sempre a locução. 

O processo de escrita de notícias na redação da entidade acolhedora era simples, 

mas, ao mesmo tempo, uma novidade para a estagiária. No ambiente de trabalho do 

computador da redação, existia um documento intitulado “notícias texto” onde eram 

escritas as notícias durante a semana, separadas por dias e horário (manhã para o 

jornalista Ângelo Marques, e tarde para o orientador João Ricardo Reina). Aí, as 

notícias eram avaliadas pelos dois jornalistas de serviço, colocadas indicações sobre 

notícias ou eventos, assim como os áudios a colocar em cada noticiário, de forma a 

complementar a informação que seria transmitida. 

Todas as notícias escritas pela aluna foram corrigidas por um dos colegas 

jornalistas antes de serem lançadas para o site ou colocadas na planificação do jornal. A 

estudante não participou tanto nesta área como na locução, mas todo o material escrito 

por si encontra-se enumerado e descrito em Apêndice 2, no final do presente 

documento. 

 

 

 

 

 



37 

 

1.4. Criação de conteúdos digitais e gestão das redes sociais 

 

Aquando da chegada da mestranda à Rádio Onda Viva, não existia uma pessoa 

oficialmente encarregue de gerir as redes sociais. Uma das colegas na altura, Filipa 

Cunha, também estagiária e que terminou o seu período de contrato a meio do mês de 

setembro de 2021, encontrava-se a trabalhar diretamente com as publicações diárias e 

interativas, mas nunca assumiu essa posição efetivamente; todos sabiam que as redes 

sociais existiam, contudo, a preocupação com o que era publicado não existia, levando 

as duas estagiárias a assumirem a pastas sem qualquer ordem superior. Assim que esta 

terminou o seu estágio, mais concretamente no dia 14 de setembro ano, este serviço 

começou a fazer parte do leque de tarefas diárias da mestranda. No entanto, Filipa 

Cunha deixou algumas publicações feitas antes de terminar as suas funções no cargo, 

facilitando a nova tarefa da mestranda. 

O perfil oficial de Instagram da Rádio Onda Viva começou a ser gerido pela 

aluna a partir do dia 24 de setembro de 2021 e, infelizmente, a página de Facebook 

encontra-se restrita a um grupo muito reservado de pessoas devido a problemas com os 

administradores anteriores, que deixaram a entidade há anos e mudaram as credenciais. 

A direção atual encontra-se a tentar resolver o problema junto do serviço de apoio do 

Facebook. Assim sendo, tornou-se necessário pedir a esse grupo de pessoas para 

publicarem, diariamente, as postagens que a aluna ia fazendo, variando entre os seus 

dois orientadores (que possuem as credenciais). 

A aluna juntava-se no início de cada mês com Mara Sofia, colega estagiária e 

locutora do programa da tarde até ao final do mês de janeiro, para planear os temas das 

publicações e a estrutura das mesmas. Isto deveu-se ao facto de ela ser a única que 

utilizava as redes sociais para interagir com os ouvintes durante as emissões do seu 

programa, com a rubrica “Pergunta do Dia”, onde era pedido, diariamente, aos ouvintes 

que visitassem as redes sociais para responderem à pergunta que lhes era colocada. O 

objetivo principal do programa era o de atingir um público mais jovem, já que os 

restantes programas apresentam um estilo musical mais direcionado à população idosa 

local. Esta iniciativa foi um êxito, as respostas hilariantes foram a prova disso: se 

queriam atingir jovens, conseguiram captar a atenção até dos mais velhos, que se 

juntavam à “brincadeira” e gostavam de ouvir o seu nome na emissão. Para além de 
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responderem às perguntas que lhes eram colocadas, alguns ouvintes gostavam, ainda, de 

deixar mensagens de apoio e carinho à equipa da rádio, felicitando-os pela iniciativa. 

Com esta intervenção da mestranda nas redes sociais, pretendia diferenciar a 

comunicação digital da Rádio Onda Viva da restante concorrência, com publicações 

coloridas e chamativas para que todos os tipos de público e ouvintes se pudessem 

identificar com a entidade. A aluna considera que tal foi conseguido, com a ajuda de 

todas as valências que adquiriu nas Unidades Curriculares de Desenho Gráfico no 

segundo ano da licenciatura em Línguas e Relações Empresariais, assim como em 

Design Multimédia e Produção Audiovisual no primeiro ano do mestrado em Ciências 

da Comunicação. 

A elaboração de uma calendarização auxiliou imenso esta nova tarefa de gestão 

de redes sociais. Após as reuniões mensais com a colega Mara Sofia, a estudante 

planeava numa tabela os temas para a publicação de cada um dos dias, já que as suas 

perguntas diárias não eram as únicas publicações que fazia: publicações sobre 

programas de futebol, desafios e concursos para a entrega de uma pizza grátis, todas as 

quintas-feiras. A planificação foi feita de forma simples, como se pode verificar na 

tabela seguinte: 

 

Tabela 1. Exemplos de organização e planificação das publicações nas redes sociais 

DIA DA PUBLICAÇÃO TEMA DO DIA 

28/09, Dia Internacional do Direito ao 

Saber 

“És uma pessoa curiosa?”  

1/10, Dia Mundial do Sorriso e da 

Música 

"Qual é a música que te faz soltar um 

sorriso?" 

7/10, Oferecer uma pizza do Cabanas Publicação sobre entrega de uma pizza em 

parceria com a Pizzaria Cabanas 

27/10, Dia dos Jornalistas Pela Paz Mensagem inspiradora sobre jornalismo 
 

 

Os templates utilizados variavam no que toca a cores e elementos gráficos, no 

entanto, tentei sempre utilizar cores alternadas e chamativas. Para manter todo o público 

atualizado, as publicações de Instagram eram sempre adaptadas para o tamanho ideal de 

publicação de Facebook, levando à necessidade de criar duas a três publicações por dia, 

para todas as plataformas e formatos (formato de publicação de Instagram, formato de 
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publicação de Facebook, formato de história, etc). Para o Instagram, foi utilizado o 

tamanho 1080 x 1080 pixels, enquanto que para o Facebook era necessário adaptar essa 

publicação para o tamanho 940 x 788 pixels. Todas as publicações realizadas, desde o 

dia 20 de setembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022, encontram-se disponíveis para 

consulta no final deste relatório. No entanto, existia um elemento comum em todas as 

publicações criadas: era necessário colocar o logótipo da Onda Viva, como se vê em 

seguida, dependendo sempre da cor de fundo utilizada. 

 

 

Figura 15. Logótipo a branco para fundos 

escuros. 

 

Figura 16. Logótipo a preto para fundos claros. 

 

O mês de fevereiro ficou marcado pela “subida de posto” da mestranda, que se 

tornou locutora do programa da tarde na Rádio Onda Viva. Com este novo cargo e sem 

o auxílio mensal de Mara Sofia, a aluna teve de realizar uma pesquisa intensiva de dias 

temáticos e algumas brincadeiras para preencher as publicações diárias, que decidiu 

manter durante a sua estadia nas tardes. Continuou com a “Pergunta do Dia”, escolhida 

pela mesma ou através de alguma sugestão de colegas, e quando conseguia encontrar na 

Internet o típico “hoje é dia de…”. 

A consistência na publicação foi um fator importante para o sucesso deste 

projeto e da sua passagem pela gestão das redes sociais. Como se sabe, se as páginas 

utilizarem um sistema sólido no que toca às suas publicações nas redes sociais, a 

tendência a ter mais seguidores e engajamento aumenta, o que se verificou nos seis 

meses de estágio. A estudante conseguiu verificar que os seguidores das redes sociais da 

Rádio Onda Viva interagiam mais em publicações que tivessem a questão do dia escrita 

na mesma, e não na descrição. Compreendeu, ainda, que existia uma maior tendência de 

interação dos seguidores dependendo da hora em que se publicava nas redes sociais: as 

publicações tinham muito mais impacto quando eram publicadas no horário da manhã. 

Era possível atingir um público mais amplo e variado, já que ia “aparecendo” nas 

páginas principais dos ouvintes ao longo do dia. 

Esta foi uma das tarefas mais consistentes que a estagiária teve ao longo dos 

meses de estágio, já que decorreu quase desde o primeiro dia até ao último. 
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1.5. Rubrica “Falei Demais” 

 

Um dos desafios que mais gosto deu à estagiária de abraçar foi a rubrica semanal 

com Mara Sofia, inserida no seu programa “Mar’Ao Vivo”, das 15h00 às 18h00. Foi 

desenvolvido praticamente de um dia para o outro, quando a aluna tentou marcar 

presença nas emissões em direto. Como ainda não tinha muita experiência, o orientador, 

Carlos Pereira, achou que deveria começar devagar e apenas com participações 

pontuais, de forma que os ouvintes também se fossem habituando à sua presença. 

Assim, começou a pensar numa rubrica que conseguisse ser inserida no 

programa mais jovem da rádio, onde se sentiria mais confortável a falar. As ideias 

foram surgindo durante a elaboração das publicações diárias, com a ideia principal fixa 

em arranjar um tópico de conversa para 20/30 minutos, com um pequeno intervalo a 

meio para música e publicidade, e onde os ouvintes pudessem interagir ou divertirem-se 

com os temas que escolhessem abordar. O primeiro obstáculo foi encontrar um horário 

onde esta ideia se inserisse sem cortar o ritmo de algum programa; no entanto, a colega 

Mara Sofia já tinha planos semelhantes para as tardes de sexta-feira no seu programa. 

Com a ajuda de Mara Sofia, as duas começaram a imaginar o que poderiam 

abordar durante meia hora e que não tornasse o programa aborrecido. A primeira 

oportunidade surgiu com a abertura das discotecas depois de meses encerradas devido à 

pandemia, e esse foi o teste. Depois de apenas duas horas de preparação, abriram os 

microfones e deram as suas opiniões sobre a abertura das discotecas na Póvoa de 

Varzim, cidade onde apenas existe um local desse género. Comentaram acerca das 

precauções a tomar antes de frequentar esses espaços, os cuidados a ter depois e ainda 

apelaram ao uso de máscara, álcool gel e ao respeito pelo distanciamento. Nessa mesma 

tarde, após o fecho da primeira edição do “Falei Demais”, as duas estagiárias receberam 

um feedback extremamente positivo por parte de ouvintes mais jovens: mensagens no 

Instagram da Rádio Onda Viva a perguntar “quem é a menina nova?” ou “quando é que 

a dupla de estagiárias volta a falar junta?”. Foi surreal perceber que tiveram um impacto 

tão grande na tarde dos ouvintes e, nesse mesmo dia, planearam a edição seguinte. 

Em seguida, apresenta-se a publicação oficial que a mestranda elaborou para a 

exibição da rubrica, publicada nas redes sociais (Instagram e Facebook) da Rádio Onda 

Viva, assim como nas contas pessoais das estagiárias. 
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Figura 17. Imagem 'oficial' da rubrica "Falei Demais". 

 

Os restantes colegas de trabalho reagiram com alguma surpresa a esta iniciativa, 

mas demonstraram todo o seu apoio. Os que pensaram que seria “sol de pouca dura” 

acabaram por ter razão, já que as duas estagiárias eram as substitutas das férias dos 

restantes elementos da equipa: durante o mês de setembro, novembro e dezembro, o 

jornalista (e orientador) João Ricardo Reina esteve de férias, logo Mara Sofia teve de o 

substituir na redação; em novembro, o locutor Joaquim Senra também foi de férias e a 

mestranda teve de o substituir no programa “Discos Pedidos”. Estas e outras 

interrupções tornaram impossível a realização da rubrica durante algum tempo, mas 

voltaram ao ataque no dia 24 de dezembro, dia em que apenas as estagiárias e o técnico, 

Vítor Silva, estiveram de serviço na Rádio Onda Viva. 

Para enriquecer o relatório, apresentam-se em tabela os temas abordados nos 

dias em que a rubrica foi realizada, com os documentos auxiliares em anexo. 

 

Tabela 2. Temáticas da rubrica "Falei Demais". 

Dia Tema 

1 de outubro de 2021 Abertura das discotecas 

8 de outubro de 2021 Looks dos Globos de Ouro SIC 

15 de outubro de 2021 Jogo “O que preferias?” 

5 de novembro de 2021 Previsões dos signos para novembro 

24 de dezembro de 2021 Edição de Natal 

31 de dezembro de 2021 Previsões dos signos para 2022 

31 de janeiro de 2021 Despedida da Mara Sofia 
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Na semana de 20 a 24 de dezembro de 2021, as estagiárias tinham em mente 

tornar a rubrica semanal num programa diário. Devido às férias do orientador, João 

Ricardo Reina, o trabalho que ele realizava na redação foi dividido entre as duas: 

escreviam e publicavam notícias a meias, de forma a facilitar o trabalho e a tornar os 

dias menos intensos para as duas. A par desta nova tarefa de substituição, e com a falta 

de disponibilidade de Mara Sofia de conduzir o seu programa a 100%, resolveram a 

questão fazendo o programa também a meias. O que gostariam de ter feito, ao invés de 

falar apenas entre músicas e colocar takes com as suas vozes, era criar uma dinâmica de 

perguntas e respostas, curiosidades e teorias para preencher as horas mortas do 

programa. Como era a semana do Natal, os temas de conversa iriam girar à volta desta 

época festiva. Infelizmente, devido a todas as atividades que foram surgindo durante a 

semana (entrevistas, eventos e deslocações a reuniões), esta dinâmica tornou-se 

impossível, acontecendo apenas no dia 24 de dezembro. 

No dia 24 de dezembro, como referido anteriormente, decorreu um programa 

“Mar’Ao Vivo” especial e, consequentemente, uma rubrica também ela especial. 

Normalmente, a duração do programa é de três horas (das 15h00 às 18h00) mas como 

era Véspera de Natal, os trabalhadores foram informados que iriam apenas trabalhar até 

às 17h00 para aproveitarem o final de tarde com a família (e também para finalizarem 

todos os preparativos para a Ceia Natalícia). As estagiárias iniciaram, então, o programa 

juntas: rubrica “Falei Demais” durante duas horas ao invés de apenas alguns minutos. O 

tema foi geral, responderam a todas as perguntas que foram colocando ao longo do mês 

nas publicações diárias e contaram histórias dos seus Natais passados (o áudio encontra-

se disponível para posterior consulta, se necessário). 

No dia 31 de dezembro, o horário de trabalho na Rádio Onda Viva terminou às 

17h00 e as duas fizeram um programa ainda mais interativo: de novo, a rubrica “Falei 

Demais” durou duas horas. O tema, ainda que já abordado no dia 5 de novembro, foi 

mais abrangente e fizeram um apanhado das previsões para o ano de 2022. As reações 

que receberam dos ouvintes foram positivas, com inventivos para continuarem a realizar 

o programa a meias devido à sua dinâmica divertida. 

O último “Falei Demais” ocorreu no dia 31 de janeiro de 2022. Com a saída de 

Mara Sofia, foi feita uma emissão especial de despedida da mesma e como que uma 

passagem de testemunho. Como a mestranda começou a dirigir o programa da tarde no 

dia 1 de fevereiro, houve a necessidade de informar os ouvintes desta mudança na 

locução. 
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1.6. Rubrica “Pontapé de Canto” 

 

A rubrica “Pontapé de Canto” ocorria todas as terças-feiras, após as 17h00, no 

programa “Mar’Ao Vivo”. Em conjunto com a locutora, Mara Sofia, o comentador 

desportivo Rui Rodrigues realizava a sua análise da jornada desportiva anterior, ou seja, 

comentava os jogos do Varzim e do Rio Ave, podendo destacar certos aspetos positivos 

ou negativos. A rubrica tinha a duração média de 15 minutos, sendo interessante colocar 

publicações alusivas nas redes sociais. Como gestora das mesmas e responsável pela 

elaboração das publicações, a mestranda ficou, também, encarregue desta tarefa. Foram 

inseridos alguns elementos alusivos ao futebol, como se pode ver em seguida: 

 

 

Figura 18. Publicação 14 de setembro de 2021. 

 

Figura 19. Publicação 23 de setembro de 2021. 

 

Figura 20. Publicação 2 de novembro de 2021. 

 

Figura 21. Publicação 16 de novembro de 2021. 
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Aquando da chegada do mês de fevereiro, último mês de estágio curricular e 

primeiro mês da nova “promoção” da mestranda a locutora das tardes, existiu a 

necessidade de mudar o horário desta rubrica: das 17h de terça-feira passou para depois 

das 22h no mesmo dia da semana. Com esta mudança, alguns jornalistas/locutores não 

se encontravam disponíveis para gravar num horário compatível com o comentador Rui 

Rodrigues, portanto essa tarefa recaiu sobre a aluna nesse mês de fevereiro (e até ao mês 

de junho, final do contrato com a entidade Rádio Onda Viva S.A.). Em seguida, segue-

se a publicação criada para anunciar esta mudança. Para além desta publicação e da 

gravação da rubrica semanal, também foi necessário gravar o genérico. 

 

 

Figura 22. Publicação alusiva ao novo horário da rubrica. 

 

Existe um pequeno guião, criado pela estagiária, para conduzir esta rubrica. Em 

primeiro lugar, a introdução ao programa, onde apresentava o novo horário, os 

convidados, caso existisse esse privilégio, e, por fim, apresentava-se a si própria e ao 

comentador Rui Rodrigues. Em segundo lugar, eram analisados os jogos da jornada 

anterior à gravação do programa, do Varzim e do Rio Ave, assim como alguns aspetos 

da atualidade desportiva nacional e até internacional. As questões colocadas eram 

totalmente redigidas pela estagiária, com base nas notícias colocadas no site, onde os 

jornalistas apresentavam detalhes sobre os jogos, e também da sua própria análise, já 

que muitas vezes realizou a tarefa de pivô no estúdio e tinha de prestar uma atenção 

especial aos jogos (para colocar publicidades, sons de golo, intervenções, etc).  

Por fim, a despedida. Como tinham o tempo limite de 45 minutos por edição, a 

despedida precisava de ser curta e informativa. Assim, apenas indicava a continuação da 
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rubrica na semana seguinte no mesmo horário, e os jogos seguintes, que iriam ser 

analisados na edição seguinte. Quase todas as semanas, a pedido do comentador Rui 

Rodrigues, era planeada uma publicação para as redes sociais (Facebook e Instagram) 

assim como uma ‘história’ mais interativa, onde eram apresentados o horário da rubrica, 

os intervenientes e um link direto para a emissão online, como se pode verificar: 

 

 

Figura 23. Pontapé de Canto, 22 de fevereiro. 
 

Figura 24. Pontapé de Canto, 1 de março. 

 

Como foi pedido à mestranda para ficar até ao mês de junho a exercer funções 

como locutora das tardes/domingos de manhã, continuou a planear, gravar e editar a 

rubrica até ao último dia na equipa da Rádio Onda Viva, a 9 de junho de 2022. 
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1.7. Passatempo “Quem Disse?” 

 

O programa Vitamina, que decorre de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e 

conta com a locução de Carlos Pereira, possui um das melhores passatempos diários da 

Rádio Onda Viva: o “Quem Disse?”. Este passatempo consiste na divulgação de uma 

frase, dita por algum famoso português no dia ou na semana em que o programa vai ao 

ar, com 4 opções de autor. Os ouvintes ligam para o número dos passatempos em 

programa, o 760 78 12 12, e tentam acertar no autor da frase divulgada, sendo que o 

vencedor diário recebe um disco musical, dentro das opções apresentadas. A maioria 

dos discos premiados é de grupos folclóricos da região ou de grupos/artistas do género 

musical mais apreciado pela maioria dos ouvintes da Rádio Onda Viva: o pimba 

português. Os artistas variavam entre Zé Amaro, Rosinha, Wilson Couto, Zé Praia, 

Herman José, Maria Lisboa, Saúl, Marco Paulo, Quim Barreiros, entre outros.  

Desde o dia 14 de setembro que essa passou a ser mais uma das tarefas da 

mestranda, após o final do estágio de Filipa Cunha, que se encarregava de escolher a 

pergunta e os famosos, todos os dias. A aluna realizou, desde o dia 14 de setembro de 

2021 até ao dia 28 de fevereiro de 2022, a pesquisa de frases ditas por famosos, assim 

como possíveis opções para “despistar” os ouvintes da opção correta. Existia um desafio 

entre a estagiária e o seu orientador, locutor do programa onde este passatempo se 

inseria, em tentar fazer com que ninguém acertasse na questão do dia. Se tal 

acontecesse, a aluna seria a “premiada” do dia, com alguma recompensa pelo meio (um 

chocolate, um pequeno-almoço grátis no café ao lado das instalações da Rádio, ou 

simplesmente um ‘high-five’), enquanto que se um ouvinte acertasse na resposta, a 

situação invertia-se e o “prémio” ia para o locutor Carlos Pereira. 

O próprio locutor costumava realizar esta tarefa, mas, de forma a tornar o 

passatempo mais interativo e divertido, passou essa pasta para as estagiárias que com 

ele trabalhavam durante as manhãs. A interação entre a dupla tornou o momento (que 

durava menos de meia hora por dia) muito mais interessante, onde por vezes era a 

mestranda quem atendia as chamadas dos ouvintes e ia lançando palpites durante o 

tempo de espera. Receberam imensas mensagens e comentários de agradecimento pela 

forma como alegrava, a manhã dos ouvintes com as suas piadas e sentido de humor. 

Como forma de contextualização e melhor demonstração do passatempo, 

seguem-se, em seguida, exemplos dos papéis redigidos pela mestranda. 
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Figura 25. Passatempo "Quem Disse" de 17 de 

janeiro de 2022. 

 

Figura 26. Passatempo "Quem Disse" de 27 de 

janeiro de 2022. 

 

Figura 27. Passatempo "Quem Disse" de 31 de 

janeiro de 2022. 

 

Figura 28. Passatempo "Quem Disse" de 1 de 

fevereiro de 2022. 

 

Esta foi uma das tarefas que mais gosto deu à estagiária a desempenhar durante 

os seis meses do estágio, pela sua simplicidade e por conseguir interagir no ar com o seu 

orientador, professor e colega mais querido da rádio, Carlos Pereira. 
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1.8. Relatos de futebol 

 

Algo que chamou à atenção da estagiária assim que entrou para a equipa da 

Rádio Onda Viva foi assistir pela primeira vez à chegada da equipa de desporto. Já 

todos se conheciam e tinham uma cumplicidade invejável entre si, mas a aluna teve a 

sorte de se conseguir inserir sem problemas no seio da equipa. 

Devido ao seu gosto pessoal por futebol, não resistiu ao convite para assistir de 

perto a um relato de futebol na Rádio Onda Viva. Esta experiência começou nos 

bastidores, mais concretamente nos estúdios. É necessário montar uma série de 

equipamentos no estádio, mas a parte logística em estúdio é, também, muito importante. 

Passa-se, assim, a descrever todo o processo de ligação da emissão à equipa desportiva 

no local do jogo, feito pelo técnico uma única vez e repetido pela estagiária logo depois. 

Primeiramente, é estabelecida a ligação à equipa através de uma chamada de 

Skype. A testagem dos microfones depende sempre da quantidade de comentadores no 

local, mas a via na mesa de estúdio era a mesma para todos eles: a via 3. Depois da 

devida calibração dos microfones no local, abria-se o programa AVAcart, utilizado para 

colocar, durante o relato, os spots de publicidade dos patrocinadores de cada jogo. Este 

programa era emitido através da via 4 e controlado manualmente sempre que o 

relatador, André Veloso, desse as informações de tempo e resultado da partida. 

Estas tarefas começaram a recair sistematicamente sobre a aluna durante e após 

o mês de fevereiro, quando existiu a necessidade de alguém ser o pivô em estúdio antes, 

durante e depois das emissões dos relatos. Neste caso, foi criado um pequeno esquema 

de intervenções para servir de guia durante os jogos: inicialmente, a aluna introduzia o 

jogo enumerando os intervenientes, comentando algum detalhe relevante sobre as 

posições das equipas locais (Varzim ou Rio Ave), e passava a emissão diretamente para 

o estádio. Ao intervalo, tinha duas intervenções obrigatórias, logo após o término da 

primeira parte para informar que iriam proceder aos comentários sobre a partida até 

então, e depois dos comentários a indicar o início do noticiário. No final, poderia ser 

necessário, ou não, falar, já que com as flash interviews no final de cada partida, o 

tempo tornava-se limitado para qualquer intervenção adicional.  

Quando, finalmente, teve a oportunidade de se dirigir ao estádio do Rio Ave para 

acompanhar de perto o relato, a mestranda conseguiu colocar em prática as 

aprendizagens iniciais que adquiriu no estúdio, com o técnico Vítor Silva. A 10 de 
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outubro de 2021, o jogo Rio Ave x Vilafranquense foi coordenado por si. Na chegada às 

bancadas destinadas à comunicação social, montou a mesa de som, os microfones e 

fones, assim como iniciou a ligação por Skype ao computador da emissão, onde o 

técnico Vítor Silva se encontrava, pronto a tirar qualquer dúvida e auxiliar, caso fosse 

necessário. 

Já no dérbi Rio Ave vs. Varzim, a 30 de janeiro de 2022, a tarefa da mestranda 

foi diferente. Em conjunto com a colega estagiária, Mara Sofia, as duas entrevistaram 

alguns dos adeptos, antes do início da partida. O espaço da Rádio Onda Viva contou 

com a presença do relatador desportivo, André Veloso (ao centro da imagem seguinte), 

e dos dois comentadores, Rui Rodrigues (na esquerda) e José Pedro Marques (na 

direita). 

 

 

Figura 29. Imagem da equipa desportiva no dérbi. 

 

Por vezes, os jogos eram relatados do estúdio, quando o Varzim e o Rio Ave 

jogavam em cidades mais afastadas. Nestes casos, a casa ficava ainda mais cheia e o 

estúdio abarrotava de boa disposição, como se pode verificar na imagem seguinte. 

 

 

Figura 30. Relato no estúdio. 
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1.9. Eventos 

 

Neste capítulo serão apresentadas as atividades desenvolvidas fora das 

instalações da Rádio Onda Viva. As tarefas encontram-se organizadas por ordem de 

ocorrência, iniciando no primeiro mês de estágio e terminando em fevereiro de 2022. 

 

Agros 

No terceiro dia de estágio, 3 de setembro de 2021, ocorreu a primeira saída para 

o campo de trabalho. A decorrer nas instalações da Agros em Vila do Conde, os 

representantes de empresas produtoras de leite reuniram-se num evento dedicado à 

agropecuária. O administrador da Rádio Onda Viva conduziu a mestranda ao local e deu 

algumas indicações de pessoas com quem poderia falar, de forma a obter os áudios 

necessários a inserir nos noticiários. Assim, e sem muita experiência de campo, a aluna 

entrevistou Elisa Ferraz, na altura presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, e 

a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes – que acabou por não conseguir 

prestar declarações claras para serem utilizadas como som em notícia de rádio. 

Na saída do recinto, encontravam-se alguns tratores com elementos da 

Associação dos Produtores de Leite de Portugal, acompanhados de fardos de palha e 

informações relativas às promoções nos preços do leite, em grandes superfícies. Foi 

com este grupo e, mais concretamente, com a vice-presidente Marisa Costa, que a 

estagiária conseguiu obter declarações e, ainda, uma visita ao hipermercado Lidl de Vila 

do Conde, onde este grupo depositou um fardo de palha. 

 

 

Figura 31. Fardo de palha deixado pela APROLEP. 
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Debate autárquico em Vila do Conde 

Na sequência dos debates que a Rádio Onda Viva realizou no mês de setembro, 

nas suas instalações, entre todos os candidatos às Juntas de Freguesia e Câmaras 

Municipais da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, a estagiária foi enviada ao 

Teatro de Vila do Conde para assistir ao debate entre os candidatos à Câmara Municipal 

da cidade. Em conjunto com o técnico, Vítor Silva, a estagiária assistiu às quase 5 horas 

de debate. Todo o diálogo ficou gravado no dispositivo de gravação que o técnico levou 

para o local, e a estagiária tomou a iniciativa de entrevistar o diretor do Jornal 

Vilacondense, entidade organizadora do debate. 

 

 

Figura 32. Entrevista ao organizador. 

 

Figura 33. Vista do debate. 

 

Congresso Rurallure 

Este congresso decorreu no Teatro de Vila do Conde, uma organização criada 

para que, em conjunto com uma rede de instituições culturais, todos possam beneficiar 

com o fluxo de pessoas nas rotas de peregrinação próximas, como é o Caminho a 

Santiago de Compostela. Nesta deslocação, a estagiária entrevistou Elisa Ferraz, então 

presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, e alguns intervenientes das reuniões 

que se realizariam nos dias seguintes. 

 

 

Figura 34. Projeção do congresso. 
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Fricon 

A Fricon, empresa de equipamentos de refrigeração, conservação e congelação 

com sede em Vila do Conde celebrou o 45.º aniversário na Quinta do Aqueduto, na 

Póvoa de Varzim. Em conjunto com Filipa Cunha, colega estagiária, a mestranda esteve 

presente na cerimónia e entrevistou vários elementos da empresa, como Isabel Azevedo, 

presidente do Conselho de Administração, e Elisa Ferraz, à altura a presidente da 

Câmara de Vila do Conde. Neste evento, a Fricon entregou, também, prémios carreira 

aos colaboradores mais antigos da casa e revelou o lançamento de vários programas de 

Bolsas de apoio aos filhos dos colaboradores, a iniciar no ano letivo de 2021/2022. 

 

 

Figura 35. Palco de apresentações. 

 

Figura 36. Lugares para convidados. 

 

VianaCar 

A empresa VianaCar, parceira de publicidade da Rádio Onda Viva, realizou 

obras de requalificação no seu stand em Vila do Conde. Como “recompensa” pela 

confiança e parceria com a entidade, foi agendada uma entrevista com a empresa 

familiar de venda de automóveis, para ser posteriormente inserida numa página de 

publirreportagem no Jornal Notícias Onda Viva, realizada em conjunto com Vítor Silva. 

 

 

Figura 37. Equipa de trabalho da VianaCar. 

 

Figura 38. Instalações da VianaCar. 
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Exposição de fotografia n’A Filantrópica 

No mesmo dia da publirreportagem com a empresa VianaCar, existiu a 

necessidade de marcar presença no lançamento de uma exposição de fotografia n’A 

Filantrópica. A jovem poveira de 27 anos, Sofia Bravo Neves, inaugurou a sua 

exposição fotográfica, intitulada “Uma Casa Portuguesa”, com a presença da diretora 

artística d'A Filantrópica, a artista plástica Ana Romero. 

Tratou-se de um trabalho fruto da Tese de Mestrado da artista, idealizado em 

tempo de pandemia, que montou a série fotográfica, a preto e branco e de grandes 

dimensões, com a utilização de uma câmara analógica. 

 

 

Figura 39. Artista Sofia Bravo Neves. 

 

Figura 40. Exposição da artista. 

 

Tomada de posse de executivo da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

Após uma noite de resultados renhidos, o vencedor das autárquicas na Póvoa de 

Varzim, o edil Aires Pereira marcou a tomada de posse do seu executivo no Cine-Teatro 

Garrett. A dupla de estagiárias, Rita Alves e Mara Sofia, marcou presença no evento, 

esperando até ao final do mesmo para captar pequenos depoimentos de vários 

intervenientes: Aires Pereira, vencedor das eleições; João Trocado, membro da 

oposição; e Afonso Pinhão Ferreira, presidente da Assembleia. 

 

 

Figura 41. Entrada do evento. 

 

Figura 42. Tomada de posse do edil. 
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Triauto 

Esta foi mais uma deslocação para realizar uma página de publirreportagem no 

Jornal Notícias Onda Viva. O stand de automóveis Triauto, localizado em Vila do 

Conde e concessionário Volvo há 35 anos, inaugurou naquele dia o espaço VOLVO 

SELEKT. A par desta abertura, a Triauto aproveitou o momento para renovar a parceria 

com Fernando Pimenta, canoísta do Sport Lisboa e Benfica e atleta olímpico, 

entrevistado pela mestranda. 

 

 

Figura 43. Fernando Pimenta. 

 

Figura 44. Fotografia de grupo no evento. 

 

Livro de David Leite 

No dia em que completou 91 anos de idade, o escritor poveiro David Leite 

apresentou o seu mais recente livro de poesia, intitulado “Por Amor”. A mestranda 

marcou presença no evento, em Aver-o-Mar, junto do seu diretor José Gomes Alves e 

todos os familiares e amigos do escritor. O ‘poeta carpinteiro’, como é conhecido na 

região, convidou todos os presentes a permanecer no restaurante onde a apresentação foi 

organizada para o jantar de comemoração do seu aniversário. A aluna preferiu voltar à 

Rádio, para escrever a notícia a tempo de ainda ser inserida nos noticiários da noite. 

 

 

Figura 45. Celebração do aniversário do autor. 

 

Figura 46. Bolo com fotografia do livro. 
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Prémio “Bairro Feliz” no Pingo Doce 

O Pingo Doce da Póvoa de Varzim realizou a terceira edição local do programa 

“Bairro Feliz”, onde os clientes, a cada 20€ de compras, recebiam uma ficha para votar 

no projeto com que mais se identificavam. O projeto vencedor, da Intensify World de 

Barcelos, atingiu os 71,3kg, revelando que, com os 995€, a associação pretendia 

distribuir kits de robôs pedagógicos ao MAPADI, associação de apoio a pessoas com 

deficiência na cidade. O projeto derrotado pertencia a uma Associação de Pais que 

pretendia adquirir um quadro interativo para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 

 

Figura 47. Montagem do cenário. 

 

Figura 48. Entrega do cheque ao vencedor. 

 

Escola dos Serviços 

A Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim escolheu um novo comandante e a 

estagiária marcou presença na sua tomada de posse. António Manuel Jesus Coelho dos 

Santos prestou declarações à aluna no final da cerimónia, que durou cerca de duas horas 

e culminou com o hastear da bandeira nacional e a audição do hino. 

O Coronel de Administração Militar tem 51 anos, é natural da cidade angolana 

de Luanda, e licenciou-se em Ciências Militares e em Direito. 

 

 

Figura 49. Tomada de posse. 

 

Figura 50. Final das celebrações. 
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Inauguração dos armazéns de pesca em Vila do Conde 

Ocorreu, durante o estágio da mestranda, uma ação de sensibilização sobre a 

separação de resíduos e reciclagem para a comunidade piscatória da região. Neste 

evento estiveram presentes figuras relevantes como Vítor Costa, presidente da Câmara 

de Vila do Conde, e elementos da Associação Pró-Maior, Segurança dos Homens do 

Mar, nomeadamente o vice-presidente Manuel Postiga e o tesoureiro João Leite. Os três 

prestaram declarações à estagiária, acompanhada do técnico, Vítor Silva. 

 

 

Figura 51. Entrevista a Vítor Costa. 

 

Figura 52. Ação de sensibilização. 

 

Reunião na sede da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim 

O presidente da Associação de Futebol do Porto organizou, em conjunto com a 

Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim e o vereador da Câmara Municipal, 

Luís Diamantino, uma reunião para esclarecimento de dúvidas acerca da fidelização de 

clubes e jogadores. A estagiária foi enviada à reunião, que decorreu às 21h30 na sede da 

AFP na Póvoa de Varzim e conseguiu captar sons e fotografias de alguns elementos 

presentes. Com voz ativa na reunião estiveram, ainda, treinadores e representantes da 

direção de todos os clubes de futebol popular da região. 

 

 

Figura 53. Mesa de trabalhos. 

 

Figura 54. Elementos das equipas no público. 
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Novo restaurante da McDonald’s em Aver-o-Mar 

A cadeia de restauração McDonald’s abriu o seu primeiro restaurante na Póvoa 

de Varzim e a dupla de estagiárias, Rita Alves e Cristina Torres estiveram presentes na 

inauguração. A inauguração contou, com a presença de Aires Pereira, presidente da 

Câmara Municipal que prestou declarações à mestranda. Vítor Almeida, o novo gerente 

do restaurante, também falou com a aluna e entregou um saco de lembranças como 

forma de agradecimento pela presença. De mencionar que desta visita resultou mais 

uma página de publirreportagem no Jornal Notícias Onda Viva. 

 

 

Figura 55. Entrevista ao gerente da McDonald's. 

 

Figura 56. Entrevista ao presidente Aires Pereira. 

 

Pequenos-almoços com Vítor Costa 

O presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Vítor Costa, pretendeu 

criar laços de proximidade com os órgãos de comunicação da região. Esporadicamente, 

o edil reunia representantes dos jornais locais num pequeno-almoço em diferentes 

edifícios de relevo da cidade, para esclarecer assuntos pertinentes ao município. A 

estagiária esteve presente em todos eles. Devido à pandemia e ao facto de o executivo 

vilacondense ter contraído o vírus, estes encontros foram adiados algumas vezes. 

 

 

Figura 57. Primeiro pequeno-almoço com Vítor Costa. 
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Armazém de apoio à Ucrânia 

Devido aos conflitos na Ucrânia, a população da região juntou-se num armazém 

na Póvoa de Varzim, para recolher bens alimentares, medicamentos, produtos de 

higiene e roupa, para serem enviados para o país. A estagiária deslocou-se ao local, com 

o técnico Vítor Silva para captar sons e imagens do momento da partida de um camião. 

A mestranda entrevistou a ucraniana que organizou toda a recolha, Oksana Maia, e 

Tânia Moinhos, cuja família viveu em Kiev durante dois anos. 

 

 

Figura 58. Entrevista a Tânia Moinhos. 

 

Figura 59. Entrevista a Oksana Maia. 

 

Manifestação contra lixeira em Rates 

Moradores das freguesias poveiras de Rates e Laundos promoveram uma 

pequena manifestação contra os maus odores provenientes do aterro sanitário instalado 

na freguesia vizinha de Paradela. A dupla de estagiárias, Rita Alves e Cristina Torres, 

acompanhadas de perto pelo técnico Vítor Silva, deslocou-se ao local e a mestranda 

entrevistou vários moradores descontentes, em conjunto com a equipa da CNN Portugal 

no local. O mau odor no local era, sem dúvida, insuportável devido ao vento e ao calor 

que se fazia sentir naquele dia. 

 

 

Figura 60. Público descontente com aterro no fundo. 
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1.10. Criação de spots na rádio 

 

Nesta secção, serão enumerados os spots publicitários que a mestranda gravou 

ao longo dos meses de estágio na Rádio Onda Viva. Mas, antes dessa enumeração, é 

necessário explicar o processo que ocorre antes, durante e depois da gravação. 

Antes da gravação de um spot, é necessário elaborar um plano, isto é, escrever as 

informações que o patrocinador deseja ouvir no spot publicitário. Se essa informação 

estiver incluída nos e-mails de comunicação e pedido de spot, a tarefa é facilitada. No 

entanto, há empresas que preferem deixar essa tarefa nas mãos da Rádio e da pessoa que 

for gravar/montar o spot. Durante e após a gravação, é utilizado o programa Sound 

Forge, tanto para gravar como para a edição posterior. A colocação de música de fundo 

faz-se neste mesmo programa. 

Depois destas etapas concluídas, o spot é sempre verificado e corrigido pelo 

técnico Vítor Silva, antes de ser enviado para o patrocinador avaliar. Caso seja aprovado 

pela entidade que o encomendou, é apenas necessário saber quantas vezes por dia o spot 

será colocado no ar e programar a sua passagem no programa AVA. 

Durante os 6 meses de estágio, a estagiária gravou inúmeros spots, cujos textos 

se encontram em apêndice 8, de entre os quais se destacam: 

 

⎯ 12 spots com os postos de venda do Jornal Notícias Onda Viva; 

⎯ 1 spot para o restaurante e take-away D’Gostar; 

⎯ 1 spot para a arruada do Chega na Póvoa de Varzim; 

⎯ Genérico e spot da rubrica “Pontapé de Canto”; 

⎯ 1 spot para a feira do fumeiro de Vila do Conde; 

⎯ 1 spot de oferta de emprego da Simpliesgoto; 

⎯ 1 spot para o restaurante Café Quim. 

 

Estes spots encontram-se disponíveis para consulta e análise, caso tal seja 

necessário para a avaliação deste relatório de estágio. 
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1.11. Locução do programa “Mar’Ao Vivo” 

 

Durante a semana de 15 a 19 de novembro, a mestranda teve a oportunidade de 

assumir a locução do programa “Mar’Ao Vivo”, das 15h00 às 18h00. Como um dos 

locutores principais, Joaquim Senra, esteve de férias nesse período, a estagiária Mara 

Sofia teve de deixar o seu programa e dirigir os “Discos Pedidos”, ao que a aluna achou 

por bem chegar-se à frente e propor-se a fazer o programa dela. Assim que a proposta 

foi aceite pela direção, começou a preparar-se intensamente para a sua primeira emissão 

a solo na Rádio Onda Viva. Esta situação acontecia porque o programa decorria à tarde, 

aproveitou todas as manhãs para treinar na cabine de gravação de spots e noticiários. 

Todas as notas e dicas que foi aprendendo durante o período de observação, 

especialmente com o orientador Carlos Pereira, serviram para acalmar os nervos e 

permitiram-na ser ela mesma durante as emissões. A estudante sabe que o primeiro 

programa, de 15 de novembro, foi difícil devido ao facto de estar nervosa, mas, com o 

passar dos dias, foi corrigindo erros que ia encontrando e comparando ideias com os 

outros locutores, sendo que chegou ao último dia com uma confiança que desconhecia e 

um feedback positivo dos ouvintes. Nenhum desses dias se compara à confiança que 

hoje detém, no seu próprio programa. 

Em duas emissões, de segunda-feira e quarta-feira, a mestranda realizou a “hora 

patrocinada”, isto é, a Lar de Sonho Imobiliária reservou o horário das 16h às 17h para 

ter um locutor a falar sobre os seus serviços e alguns comerciais da empresa a entrarem 

em direto para descreverem imóveis disponíveis para venda. As chamadas tinham a 

duração média de 10 minutos, onde a aluna teve de conduzir a conversa com algumas 

falas e perguntas pré-planeadas em chamada de preparação com o consultor imobiliário 

que iria entrar em direto na emissão. Num primeiro momento, era pedido que 

apresentassem a Lar de Sonho, momento em que costumavam dar um resumo dos 

serviços que ofereciam e um pouco da história da empresa. Em seguida, abordavam dois 

ou três imóveis que quisessem apresentar, sendo que era o momento mais demorado da 

chamada porque descreviam o imóvel ao pormenor como se estivessem numa visita 

guiada e quisessem convencer algum dos ouvintes a comprar. Depois deste momento, 

os consultores recapitulavam e resumiam os imóveis apresentados. Aqui, pedia-se que 

mencionassem a tipologia do imóvel, a sua localização e um detalhe especial que o 

pudesse destacar dos restantes. Por fim, caso houvesse algum ouvinte interessado nas 
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apresentações, o consultor comercial indicava os contactos da Lar de Sonho e os seus 

contactos pessoais para consultas, visitas e questões de possíveis interessados. 

Na quinta-feira, como ocorre sempre todas as semanas até ao presente dia, a 

partir das 17h00 a Rádio Onda Viva sorteava uma pizza média em conjunto com a 

Pizzaria Cabanas, em Vila do Conde. Como a hora patrocinada era apenas a 

mencionada anteriormente, não se podia revelar o nome do restaurante nas duas 

primeiras horas do programa, apesar de todos ouvintes saberem exatamente de onde 

seria este prémio, por já estarem habituados. Assim sendo, a aluna tinha de divulgar o 

prémio ao longo das duas primeiras horas de programa e, na última, falar mais 

concretamente da oferta: uma pizza média da Pizzaria Cabanas, em que o ouvinte 

poderia escolher qualquer um dos toppings disponibilizados pelo restaurante. O 

vencedor era sempre divulgado após as 17h30, numa chamada em direto no programa. 

Ao longo dos meses seguintes (dezembro e janeiro), a locutora Mara Sofia teve 

de se ausentar da Rádio algumas vezes por motivos de doença, por isso a mestranda 

necessitou de a substituir nesses dias. Em alguns momentos tinha demasiadas tarefas 

paralelas, como a redação do jornal e a elaboração de listas de clientes/assinantes do 

jornal, então apenas colocava takes e músicas nessas situações. Quando era dia de 

“Pontapé de Canto” ou dia com hora patrocinada, aí sim assumia a locução do programa 

por inteiro e realizava as restantes tarefas entre músicas e blocos de publicidade. 

Feliz ou infelizmente, dependendo da perspetiva, o programa “Mar’Ao Vivo” 

viu o seu fim no dia 31 de janeiro de 2022, com o término do contrato de estágio do 

IEFP da estagiária Mara Sofia. A pasta do programa da tarde foi transferida para a 

mestranda a partir de 1 de fevereiro. Existiu a necessidade de mudar alguns aspetos, 

como o nome, genérico e takes de promoção, assim como o estilo de músicas escolhidas 

em playlist. Esta informação será disponibilizada posteriormente no presente relatório. 

As emissões da semana de locução do programa “Mar’Ao Vivo” encontram-se 

disponíveis para consulta. 
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1.12. Locução do programa “Discos Pedidos” 

 

Na semana seguinte à sua primeira experiência a solo na Rádio Onda Viva, na 

locução do programa “Mar’Ao Vivo”, mais concretamente de 20 a 31 de novembro, 

surgiu a oportunidade de a mestranda substituir o locutor Joaquim Senra nas suas férias. 

O programa “Discos Pedidos” ocorre duas vezes por dia: das 12h00 às 14h00, e das 

18h00 às 22h00. Como a aluna não se sentia confiante o suficiente para iniciar a sua 

aventura de locução neste programa, dedicou-se apenas a observar o trabalho da colega 

Mara Sofia, durante a semana de 15 a 19 de novembro, a par da sua locução do 

programa “Mar’Ao Vivo”. Aos poucos, a aluna foi-se sentindo mais confiante durante 

as tardes e, das 18h00 às 20h00 observava o modo como Mara Sofia falava com os 

ouvintes, balanceava a subida das vias do microfone e da chamada e, ao mesmo tempo, 

procurava as músicas enquanto os ouvintes dedicavam músicas aos familiares e amigos. 

No dia 19 de novembro substituiu, pela primeira vez, o seu colega neste 

programa de “Discos Pedidos”, das 12h00 às 14h00, o horário mais ‘fácil’. Para 

primeira experiência a contactar diretamente com os ouvintes, não correu pessimamente 

mal. É verdade que sentiu um frio inexplicável na barriga e gaguejou algumas vezes, 

mas os ouvintes acolheram-na com um carinho enorme e foi uma das melhores 

experiências da sua vida: a felicidade com que alguns ouvintes disseram o primeiro 

“olá, Ritinha”, após a sua apresentação como Rita Alves, ainda traz um sorriso à cara. 

Nesses dias, de 20 a 31 de novembro, a aluna foi descobrindo o seu próprio 

estilo de locução deste tipo de programas, encontrou o melhor nível para a sua voz e 

criou uma ligação forte com alguns ouvintes. A mestranda acredita que as pessoas não 

estivessem habituadas a uma locutora humana, a uma menina que tratava todas as 

senhoras por “meu amor” e “minha querida”, os senhores por “meu querido” e “meu 

amigo”, uma menina que tinha sempre um sorriso no rosto que transparecia para a voz 

que ouviam do seu rádio. Tentou, acima de tudo, implementar nestas emissões o 

conhecimento que adquiriu ao longo das pesquisas sobre rádios locais: era, naquele 

programa, a companhia de imensas pessoas, quer no seu caminho para casa após o 

trabalho, quer na sala ou cozinha de casa, enquanto cozinhavam, liam ou apenas sentiam 

a solidão do dia. Portanto, se era a companhia destas pessoas, o mínimo que podia fazer 

por elas era tratá-las com carinho e respeito, coisa que pouco via nas locuções de 

“Discos Pedidos” do locutor principal. 
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As suas participações nestas emissões dos Discos Pedidos encontram-se 

disponibilizadas em anexo para consulta, caso seja necessário e/ou propício para a 

avaliação deste Relatório de Estágio. 

A partir de dia 1 de fevereiro de 2022, a aluna passou a dirigir o programa de 

“Discos Pedidos” de domingo, das 9h às 12h. Este programa tinha o mesmo conceito 

base: o ouvinte ligava para a linha de participação 760 78 12 12, esperava depois pela 

chamada de volta e pedia a sua música para dedicar a algum familiar ou amigo. A única 

diferença estava no nome, “Viva o Domingo”. A descrição desta atividade apresenta-se 

em seguida, no próximo ponto. 
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1.13. Locução do programa “Viva o Domingo” 

 

O programa “Viva o Domingo” tem a mesma essência dos “Discos Pedidos”. O 

formato é similar e decorre todos os domingos, das 9h00 às 12h00. Este programa tem 

por base deixar a escolha musical ao gosto dos ouvintes que ligam para o número dos 

passatempos, o 760 78 12 12, e esperam depois pela chamada de volta para pedir a 

música e dedicá-la a quem quiserem. 

O funcionamento do programa era simples: as chamadas eram registadas numa 

aplicação no computador da emissão e apresentadas no ecrã por ordem de chegada. A 

aplicação proporciona alguns botões de interação para abrir a linha, fazer a chamada 

para o número desejado e apagar a chamada, ficando assim declarada como efetuada. 

Por ordem de chegada, os ouvintes eram chamados um por um, para escolherem uma 

música a seu gosto e para a dedicarem a quem quisessem. Tinham aproximadamente um 

minuto e vinte segundos para o fazer. Durante o horário do programa, eram o nome e 

fotografia da mestranda que apareciam no banner principal do site. Esta mudança 

ocorreu uns dias depois do seu início de funções como locutora, e teve de enviar um e-

mail para a equipa de trabalho da WebFarol, empresa que cria, modifica e mantém o 

site oficial da Rádio Onda Viva, e-mail esse que continha a sua fotografia e nome, assim 

como os horários em que tais informações deviam ser inseridas. O site da Rádio Onda 

Viva apresentava as informações do “Viva o Domingo” da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 61. Banner inicial do site durante o programa Viva o Domingo. 

 

Para além da sua carteira de fiéis ouvintes semanais, a aluna conseguiu levar 

consigo alguns patrocinadores para o programa de domingo, anteriormente o único sem 

qualquer tipo de monetização para além das chamadas telefónicas. 



65 

 

1.14. Locução do programa “À Tarde” 

 

O programa da tarde, decorrido de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 18h00, 

passou a fazer parte da carteira de atividades da estagiária a partir de 1 de fevereiro. 

Com a saída de Mara Sofia, a “promoção” foi atribuída à mestranda como forma de a 

premiar pelo bom trabalho desempenhado desde o mês de setembro. Para esta mudança 

na locução, foi necessário escolher um nome, música para genérico e uma base de 

músicas a serem emitidas nas três horas. Assim sendo, foi pedido auxílio ao orientador 

Carlos Pereira e também ao técnico Vítor Silva, de forma que tudo ficasse pronto a 

tempo do início do novo programa. 

O nome foi a parte mais difícil de escolher. Todas as antecessoras da mestranda 

escolheram palavras que combinassem e fizessem tocadilho com os seus próprios 

nomes. Bi Silva tinha o programa “Bitaites” e Mara Sofia tinha o “Mar’Ao Vivo”. 

Como a aluna pretendia escolher um nome que pudesse ser utilizado por futuros 

sucessores, “À Tarde” encaixou como uma luva. Faltava apenas uma música para o 

genérico, parte mais fácil deste período de adaptação: Post Malone com o seu tema 

“rockstar” foi a escolha da maioria dos envolvidos neste processo. Com estes elementos 

selecionados, foram feitas as alterações necessárias, como se pode verificar em seguida: 

 

 

Figura 62. Imagem de marca do programa “À 

Tarde”. 

 

Figura 63. Banner inicial do site durante o 

programa À Tarde. 

 

O formato dos patrocínios manteve-se similar ao que acontecia durante as 

locuções de Mara Sofia: às segundas e quartas-feiras, das 15h00 às 16h00, a Lar de 

Sonho patrocinava toda a hora do programa, com apenas a mudança de já não 

necessitarem de fazer chamadas com consultores comerciais. Às quintas-feiras, das 
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17h00 às 18h00, a Pizzaria Cabanas continuava a entregar uma pizza média por semana, 

a um ouvinte sorteado entre os que ligassem para alinha de passatempos, 760 78 12 12. 

No final do mês de fevereiro, surgiu um novo patrocinador na Rádio Onda Viva: 

a boutique “Push and Pull”, situada perto das instalações da Rádio, na Rua Almirante 

Reis. Como ainda não conheciam bem a equipa de locutores, a administração da loja 

decidiu testar todos eles e escolheu, para o primeiro mês de contrato, colocar horas 

patrocinadas em todos os programas, de forma a decidirem qual dos estilos de locução 

preferiam, para os meses seguintes. A mestranda sentiu um orgulho enorme ao saber 

que os donos da loja preferiram o seu programa e a sua forma de trabalhar para manter 

contrato de patrocínios com a Rádio Onda Viva. Até aos dias de hoje, a boutique 

mantém publicidade no programa “À Tarde”, continuando a preferir o trabalho 

exemplar de uma estagiária ao de locutores com anos de trabalho em cima. 

As horas do programa dividiam-se da seguinte forma: na primeira hora (15h00-

16h00), apresentava música mais calma e maioritariamente portuguesa; na segunda hora 

(16h00-17h00), passava música mais animada, por vezes escolhida devido a pedidos 

especiais de ouvintes, como músicas brasileiras, reggaeton e remixes; por último, na 

terceira hora (17h00-18h00), a mestrada escolhia música a seu gosto, com imensos 

artistas internacionais do momento, assim como uma mistura de músicas que estivessem 

nos locais de topo em plataformas de streaming música. No que toca a entrevistas, estes 

eram elementos que a estagiária adorava colocar no seu programa. A maioria era pré-

gravada no estúdio 2, dedicado especialmente à gravação de entrevistas e blocos a 

inserir mais tarde nas emissões. As entrevistas mais interessantes foram com Cristiana, 

uma cantora de rua que participou na mais recente edição d programa “Ídolos” deste 

ano, e a visita das Showgirls, depois de receberem o botão dourado no programa Got 

Talent Portugal, da RTP. 

 

 

Figura 64. Entrevista a Cristiana, cantora de rua. 

 

Figura 65. Entrevista às Showgirls. 
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1.15. Prémio Onda Viva, “Personalidades do Ano” 

 

Dezembro, o último mês do ano de 2021, ficou marcado pela necessidade de 

realizar uma pesquisa sobre personalidades influentes da zona Norte Litoral, em várias 

categorias. Todo o trabalho, desde a pesquisa, seleção e criação de questionário de 

votação foi feito pela aluna e pelo responsável técnico, Vítor Silva. Com o objetivo de 

reconhecer figuras emblemáticas da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende no 

ano passado, a Rádio Onda Viva e o Jornal Notícias Onda Viva decidiram promover 

uma iniciativa por eles intitulada de “inovadora”. O prémio Onda Viva - Personalidade 

do Ano teve como propósito destacar e galardoar pessoas e associações que mais 

impacto tiveram na região, quer pelos projetos e ações em diferentes áreas, quer pelo 

fator surpresa. Os critérios de seleção passaram pela análise do contributo que cada 

personalidade ou entidade nomeada tenha dado neste último ano através das suas ações 

e/ou posições assumidas nos setores em que se inserem. A escolha destes candidatos 

coube à empresa dirigida por José Gomes Alves. A personalidade ou entidade 

vencedora em cada categoria será definida através de votações, que decorrerão online, 

através das redes sociais da Rádio Onda Viva (Instagram e Facebook), e do site oficial. 

As categorias selecionadas pela mestranda (com a total confiança da direção 

depositada no seu trabalho) foram: desporto; economia; política; e sociedade. Na 

primeira categoria, Desporto, fizeram parte Caldeira Figueiredo, ex-presidente do Clube 

Desportivo da Póvoa, que viu o seu apoio anual suspenso pela Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim; Edgar Pinho, presidente do Varzim Sport Club, eleito para o triénio 

2019-2022; António Campos, presidente do Rio Ave desde 2008; Joel Rodrigues, de 

apenas 17 anos, vice-campeão mundial júnior de bodyboard pelo Clube Naval 

Povoense; Luís Neto, defesa-central poveiro que renovou pelo Sporting até 2023; Ana 

Catarina Monteiro, 27 anos, nadadora no Ginásio Clube Vilacondense e que conseguiu 

o 11.º lugar nos 200 metros mariposa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o terceiro 

melhor resultado olímpico da natação portuguesa; João Ribeiro, representante da 

Seleção Nacional, conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais; 

Teresa Portela, que iniciou a modalidade de canoagem em 1996 no Grupo Cultural 

Desportivo e Recreativo de Gemeses. 

O modelo de apresentação dos candidatos pode ser visto em seguida: 
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Figura 66. Candidatos à categoria Desporto. 

 

A segunda categoria, Economia, teve como candidatos: Ricardo Santos, 

presidente da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, e candidato às 

eleições para o Conselho de Administração do Crédito Agrícola da Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde e Esposende; Miguel Marques, economista especializado em assuntos do 

mar, agraciado com a medalha da Cruz de São Jorge, concedida pelo Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armada; e Rui Silva, candidato às eleições para o Conselho 

de Administração do Crédito Agrícola da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e 

Esposende. Imagens dos candidatos encontram-se disponibilizadas em seguida: 

 

 

Figura 67. Candidatos à categoria Economia. 

 

Na terceira categoria, Política, apresentaram-se: Aires Pereira, vencedor das 

eleições autárquicas de 2021, encontra-se a desempenhar funções no seu último 

mandato como presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; Vítor Costa, 

vencedor das eleições autárquicas em 2021, pelo Partido Socialista, encontra-se a 

desempenhar funções como presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde; 

Benjamim Pereira, candidato do PSD à Câmara de Esposende e vencedor das eleições 
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autárquicas de 2021, encontrando-se a desempenhar as funções de autarca desde 2013; 

Elisa Ferraz, recandidata ao seu último mandato à presidência da Câmara Municipal de 

Vila do Conde, onde exercia funções desde outubro de 2013; João Trocado, candidato à 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim pelo PS, acabando em segundo lugar, atrás do 

vencedor Aires Pereira, atualmente desempenha o cargo de vereador; Ricardo Zamith, 

coordenador do núcleo da Iniciativa Liberal na Póvoa de Varzim, é um dos vinte vogais 

eleitos na lista encabeçada por João Cotrim Figueiredo, no segundo dia da VI 

Convenção Nacional da Iniciativa Liberal; Isaac Braga, recandidato à Junta de 

Freguesia de Vila do Conde pelo PS, onde exerce funções desde 2017; e Afonso 

Oliveira, deputado do PSD pelo Círculo do Porto, mais concretamente o 5º da lista, e foi 

chefe de bancada no parlamento. Os candidatos apresentaram-se da seguinte forma: 

 

 

Figura 68. Candidatos à categoria Política. 

 

Por fim, o prémio para Sociedade reuniu as seguintes associações: Associação 

de Solidariedade Social “O Tecto – Vila do Conde”; Bombeiros Voluntários de 

Esposende; Bombeiros Voluntários de Fão; Bombeiros Voluntários da Póvoa de 

Varzim; Bombeiros Voluntários de Vila do Conde; Cruz Vermelha Portuguesa - Póvoa 

de Varzim; Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim; e Santa Casa da 

Misericórdia de Vila do Conde. Os logótipos destas associações são os seguintes: 
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Figura 69. Candidatos à categoria Sociedade. 

 

No dia 28 de fevereiro de 2022, último dia do estágio curricular, os resultados 

ainda não tinham sido revelados. Isto deveu-se ao atraso na colocação “no ar” do 

questionário que a mestranda elaborou no Google Forms, por distração da direção ou 

por pouco interesse dos seus colegas na redação, que têm o total acesos às ferramentas 

necessárias para tal. Mesmo assim, a aluna realizou, em conjunto com o técnico Vítor 

Silva, a imagem que se segue, de forma a agradar visualmente aos leitores/seguidores 

das redes sociais e para incentivar ao voto. 

 

 

Figura 70. Imagem alusiva aos prémios. 

 

Antes do término do último dia de estágio, a estudante registou as votações em 

todas as categorias. Na categoria de Desporto, foi possível verificar uma clara vantagem 

de Caldeira Figueiredo, que atualmente já não preside o Clube Desportivo da Póvoa, por 

motivos de discórdia com a Câmara da Póvoa. O edil, Aires Pereira, cortou os fundos 

do clube após discussões com o antigo presidente do Desportivo e, devido a todas as 

dificuldades passadas depois disso, Caldeira Figueiredo viu-se obrigado a sair da 

posição. 
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Gráfico 3. Resultados da categoria de Desporto. 

 

Na categoria de Economia, os três escolhidos apresentavam resultados renhidos, 

podendo a qualquer momento alterar-se o vencedor. No entanto, existe a possibilidade 

de um vencedor com números absurdos, por ser professor de Economia numa escola e 

poder pedir aos seus alunos e colegas de trabalho que votem para a sua vitória. 

 

 

Gráfico 4. Resultados da categoria de Economia. 

 

Na categoria de Política surgem as surpresas. Os presidentes das Câmaras 

Municipais da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende não eram os mais votados. 

Sim, Aires Pereira encontrava-se em terceiro lugar, mas dois dos seus oponentes nas 

eleições autárquicas de setembro de 2021 ocupavam os dois primeiros lugares: João 

Trocado, atual líder da oposição PS na Câmara da Póvoa, e Ricardo Zamith da Iniciativa 

Liberal. Já no caso de Vila do Conde, a derrotada Elisa Ferraz encontrava-se num lugar 

mais elevado do que o atual edil, Vítor Costa. 



72 

 

Gráfico 5. Resultados da categoria de Política. 

 

Por último, a categoria da Sociedade foi a que menos gosto deu à mestrada de 

realizar. Isto deveu-se ao facto de ter sido uma categoria “encomendada” pela direção e 

não escolhida por mérito das associações, por atos que tenham apresentado no ano de 

2021. Pensando bem, todas as categorias de avaliação foram escolhidas pela direção e, 

de alguma forma, manipuladas de acordo com os interesse da mesma. Mas algumas das 

instituições apresentadas não se enquadravam, de todo, na temática que a Rádio Onda 

Viva anunciou que seria utilizada para a seleção. 

 

 

Gráfico 6. Resultados da categoria de Sociedade. 

 

No final do questionário, ainda é possível observar uma secção de homenagens a 

falecidas figuras proeminentes da região, englobando pessoas dos três municípios 

abrangidos pelos prémios. Assim, o prémio Onda Viva - Personalidade do Ano foi 

dedicado a: Albino Lima, fundador do Grupo Coral Capela Marta; Avelino Gomes do 

Monte, um dos fundadores da Rádio Onda Viva; José Carlos Moita, presidente da 
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Assembleia Geral da Juvenorte; José Festas, fundador da Associação Pró-Maior 

Segurança dos Homens do Mar; Paulo Gonçalves, piloto português que faleceu no Rali 

Dakar; e, por fim, Salvador Moreira da Silva, antiga glória do Varzim SC. 

 

 

Figura 71. Homenagem póstuma. 
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2. Estudo de caso: a adaptação da Rádio Onda Viva à era digital 

 

Nos dias de hoje, “a rádio exclusivamente sonora já não existe. A rádio é um 

conjunto constituído pela sua emissão tradicional (sonora e contínua temporalmente), 

pelo site na Internet, pelas aplicações nas redes móveis e pelas redes sociais” (Bonixe 

2010: 137). Nesta próxima fase do relatório de estágio, interessa saber de que forma a 

Rádio Onda Viva está a dar uso às plataformas digitais disponibilizadas por estes 

avanços tecnológicos. Importa compreender de que forma faz a migração do FM para a 

sua extensão online; que espaço possuem os locutores nas redes sociais; que 

interatividade existe entre a emissora e os seus ouvintes; e se existem aplicações da 

mesma, de forma a possibilitar um acompanhamento mais personalizado. 

 

2.1. Metodologia 

 

Após a realização de uma pesquisa bibliográfica, é necessário colocar esses 

conhecimentos em prática de forma a estudar mais aprofundadamente a entidade 

acolhedora, a Rádio Onda Viva. Teoricamente, estudos de caso possuem as mesmas 

características da investigação qualitativa. Segundo Dooley: 

 

Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação do estudo 

de caso para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para contestar ou desafiar 

teoria, para explicar uma situação, para estabelecer uma base de aplicação de 

soluções para situações, para explorar, ou para descrever um objecto ou fenómeno 

(Dooley 2002: 343-344). 

 

Quanto à tipologia, Bogdan e Biklen realizam uma distinção no que toca ao 

número de casos em estudo. Os autores referem estudos de caso únicos, baseados 

apenas no estudo de um caso único, e estudos de caso múltiplos, baseados no estudo de 

mais do que um caso:  

 

Alguns começam sob a forma de um estudo de caso único cujos resultados 

vão servir como o primeiro de uma série de estudos, ou como piloto para a pesquisa 

de casos múltiplos. Outras investigações consistem, essencialmente, em estudos de 

caso único, mas compreendem observações menos intensivas e menos extensas 

noutros locais com o objectivo de contemplar a questão da generalização (Bogdan e 

Biklen 1994: 79). 
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Para a realização deste estudo, serão preparadas algumas etapas de trabalho, de 

forma a obter as informações necessárias à análise e tratamento posteriores de 

resultados, sendo a base principal deste capítulo a pergunta de investigação. Será feita 

uma investigação sobre a interação da Rádio Onda Viva com os seus ouvintes, ou seja, 

uma análise aos elementos digitais de que dispõe (redes sociais e site oficial). Em jeito 

de resumo simples, a dinâmica online da entidade será o foco principal desta etapa. 

O desenvolvimento da seguinte pergunta de investigação – de que forma as 

rádios locais utilizam ferramentas digitais (sites, redes sociais e/ou aplicações móveis) 

para se adaptarem à era digital? – aplicando-a à Rádio Onda Viva, foi o ponto de partida 

para a elaboração desta investigação. Com esta questão e a pesquisa teórica realizada até 

ao momento, foram surgindo algumas perguntas que serão úteis para analisar os 

conteúdos digitais da Rádio Onda Viva, sendo elas as seguintes: 

 

⎯ Que tipo de plataformas digitais utiliza? 

⎯ Com que frequência publica conteúdos (imagens, vídeos, notícias e links) nessas 

plataformas? 

⎯ Qual é o tipo de conteúdo que tipicamente provoca mais interação com ouvintes 

e internautas? 

⎯ Existe o mesmo volume de interação nas várias plataformas utilizadas? 

⎯ Que estratégias são utilizadas nas várias plataformas? 

⎯ Que variação existe na interação dos ouvintes aos diferentes tipos de conteúdo 

apresentados nas plataformas? 

 

Desta forma, e tendo em conta a pergunta de investigação, a melhor abordagem 

para a realização desta análise seria através de uma análise de conteúdo. Trata-se, 

portanto, de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens” 

(Bardin 1977: 42), que auxiliam na interpretação dos resultados. 

De acordo com o mesmo autor (Bardin 1977: 95), existem algumas etapas nesta 

análise de conteúdos que são fundamentais para o seu desenvolvimento. São elas: 
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⎯ Pré-análise: é a “fase de organização propriamente dita” (Bardin 1977: 95), onde 

é feita a recolha da informação que irá ser posteriormente analisada; 

⎯ Exploração do material: esta fase caracteriza-se por ser exaustiva e longa, onde 

se realizam operações de “codificação, desconto ou enumeração, em função de 

regras previamente formuladas (Bardin 1977: 101); 

⎯ Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nesta fase, os dados obtidos 

são tratados de forma a serem válidos, sendo “submetidos a provas estatísticas, 

assim como testes de validação” (Bardin 1977: 101) para que o investigador 

consiga retirar as suas conclusões. 

 

2.2. Migração do FM para o Digital: análise da utilização do site oficial 

 

No momento a que se refere este relatório, pode considerar-se que a Rádio Onda 

Viva conta com uma forte presença no ambiente digital. Como evidenciado até este 

ponto da investigação, a rádio “está inserida no nosso quotidiano há já muito tempo. 

Muito antes da televisão ou do computador, a rádio era uma companhia fundamental e 

um meio de informação privilegiado” (Figueiredo 2019: 8). 

Com a migração da emissão para um espaço web, a Rádio Onda Viva conta 

apenas com benefícios: que outro meio de comunicação permite “estar a trabalhar e a 

ouvir rádio, de conduzir e ouvir rádio, de cozinhar e ouvir rádio, de estudar e ouvir 

rádio” (Figueiredo 2019: 17), sem a necessidade de prestar menos atenção à tarefa 

principal que se está a desenvolver?  

Em seguida, será apresentado o site oficial da Rádio Onda Viva, assim como a 

análise do mesmo no tempo compreendido de uma semana, a decorrer entre 14 e 21 de 

abril de 2022. Os dados recolhidos referem-se ao período de avaliação, de uma semana, 

estabelecido entre os dias 14 e 21 de abril de 2022. Foram, ainda, estabelecidas 

categorias e subcategorias de análise. 

A seguinte tabela, baseada no trabalho de Piñeiro-Otero e Ribeiro (2015: 278), 

demonstra os critérios selecionados para a análise do site da Rádio Onda Viva. 
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Tabela 3. Critérios de análise de conteúdo do site (Piñeiro-Otero e Ribeiro 2015: 278). 

Variáveis Possibilidades 

Voto  - Sim, sem limitações; 

- Sim, com registo do 

utilizador; 

- Não permite, 

Comentário Fórmula para comentar - Sim, sem limitações; 

- Sim, mas com registo do 

utilizador; 

- Não permite. 

Fórmula de publicação - Moderado pela emissora; 

- Não moderado. 

Partilha Modalidades E-mail 

E-mail e redes sociais 

Outras possibilidades 

Localização Action bar 

Notícias 

Menu de entrada 

Outros 

Acesso a redes sociais Redes Sociais Facebook 

Twitter 

Instagram 

Facebook e Twitter 

Outras possibilidades 

Fórmula de acesso Ícone 

Link 

Contactos Possibilidade Contacto com emissora 

Contacto com programa 

Contacto com locutor 

Outros 

Não possibilita 

Fórmula de contacto E-mail 

Formulário 

Telefone produtores Possibilidade Contacto com emissora 

Contacto com programa 

Outros 

Não possibilita 

Fórmula de contacto Telefone convencional 

Skype 
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Com a análise dos pontos suprarreferidos, é possível indicar que o site da Rádio 

Onda Viva é um site bastante interativo. Num primeiro momento de análise, verificou-

se que o site utiliza a sua presença na Internet, na sua maioria, para a divulgação da 

emissão tradicional. No entanto, a Rádio Onda Viva disponibiliza aos seus ouvintes um 

site que reúne todas as informações das emissões de rádio e notícias. A página inicial de 

abertura, no primeiro dia de análise, apresenta-se da seguinte forma: 

 

 

Figura 72. Página inicial do site no dia 14 de abril. 

 

O banner inicial exibe-se no topo da página, onde constam algumas informações 

relevantes. O logótipo da empresa encontra-se no canto superior esquerdo, enquanto que 

no canto direito se pode aceder à emissão de rádio em direto, onde se lê “ouvir”. Este é 

um exemplo bastante positivo de como a Rádio Onda Viva facilita o acesso à sua 

emissão aos ouvintes fora da região. O link interno que leva o utilizador diretamente 

para a emissão ao vivo aparece em dois lugares chave do site: o primeiro, no banner 

introdutório como foi mencionado; o segundo, que surge apenas em certos momentos 

durante a navegação no site, num pop-up do lado esquerdo da página. Ao centro, é 

possível visualizar a mudança de programas e locutores ao longo do dia: “Amanhecer” 

com João Silva, “Vitamina” e Top25 com Carlos Pereira, “Discos Pedidos” com 

Joaquim Senra, “À Tarde” e “Viva o Domingo” com Rita Alves, e Produção ROV nas 

horas sem locução. 

Em seguida, apresenta-se a forma como os programas surgem no site, sendo que 

muitos já não existem e a informação encontra-se desatualizada. 
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Figura 73. Apresentação dos programas no site. 

 

No menu de conteúdos, observa-se a barra com as opções de “Início”, 

“Programas”, “Notícias”, “Jornal”, “Ouvintes” e “Dúvidas COVID19”. Na aba de 

“Programas”, é possível visualizar as informações disponibilizadas sobre cada um dos 

programas. No entanto, quando o utilizador clica para saber mais sobre eles, depara-se 

com pequenos resumos do que cada programa oferece e qual o locutor que acompanha o 

ouvinte em cada um dos momentos. Como se pode verificar, não existe um arquivo que 

armazene todos os programas emitidos. 

Na secção “Ouvintes”, o utilizador pode aceder a duas abas principais, uma de 

podcasts, onde algumas rubricas e programas de autor são armazenados para futuras 

referências, e outra para pedir informações sobre músicas. Seguem-se imagens alusivas 

às duas páginas na aba de “Ouvintes”: 

 

 

Figura 74. Página de "Que música era?". 

 

Figura 75. Página de podcasts. 

 

Pela análise do site, faz crer que a Rádio Onda Viva investe em passatempos nas 

suas emissões. No entanto, esses passatempos, que ocorrem nas emissões em direto, não 

estão apresentados no site. No entanto, é possível encontrar o passatempo de Dia de S. 

Valentim de 2019, que visava “a atribuição de um programa completo (jantar e 
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alojamento) no Hotel Áxis Vermar Póvoa de Varzim” (Rádio Onda Viva 202111). A 

informação do passatempo ainda se encontra disponível, dando a entender que não se 

voltou a realizar nos anos seguintes. 

Abordando as categorias selecionadas anteriormente, é possível verificar que a 

Rádio Onda Viva conseguiu adaptar-se, de forma positiva, às evoluções verificadas 

devido aos avanços tecnológicos e digitais. No entanto, ainda possui algumas 

deficiências, nomeadamente no que toca à comunicação com os ouvintes/leitores. 

Uma atividade, bastante aproveitada pela Rádio Onda Viva no seu site, é a 

apresentação das notícias da redação. Todos os dias, e durante o período de observação, 

foi verificada a publicação de, pelo menos, 4 notícias por turno (manhã e tarde). 

 

 

Figura 76. Exemplificação da página inicial de notícias. 

 

Nestes conteúdos, é notória a ausência da possibilidade de “voto em conteúdos 

de interesse, os encontros interativos com jornalistas do programa ou com 

personalidades” (Piñeiro-Otero e Ribeiro 2015: 279). No entanto, apresenta-se a opção 

de partilhar e comentar, sendo a ferramenta de comentários limitada a alguns conteúdos, 

“especialmente em notícias e outros tipos de informações de caráter textual” (Piñeiro-

Otero e Ribeiro 2015: 280). Para comentar as notícias, apresentadas e analisadas em 

seguida, o utilizador do site da Rádio Onda Viva necessita de se identificar através de 

um formulário predefinido, indicando o seu nome e contacto de e-mail, seguido do 

comentário que deseja colocar. Esta funcionalidade não obriga a uma avaliação por 

parte da entidade, sendo os comentários apresentados automaticamente após a 

publicação do mesmo. 

 
11 Disponível em: https://radioondaviva.com/passatempos  

https://radioondaviva.com/passatempos


81 

A funcionalidade de comentar os conteúdos apresenta-se de seguida: 

 

 

Figura 77. Ferramenta de comentários. 

 

A ferramenta de partilha de conteúdos, presente em todas as páginas e 

subcategorias do site da Rádio Onda Viva, é apenas direcionada para a rede social 

Facebook. A partilha não é permitida, ou pelo menos não é evidenciada em local 

visível, por outras plataformas, como e-mail, Instagram, Twitter, etc. 

 

 

Figura 78. Ferramenta de partilha. 

 

Para finalizar o departamento noticioso, o site da Rádio Onda Viva apresenta um 

formulário para a assinatura da Newsletter, funcionalidade apenas demonstrada na 

página inicial do mesmo. O conteúdo da Newsletter é limitado apenas ao conteúdo 

disponibilizado durante o dia, ou seja, a Newsletter faz um compilado das notícias que 

os jornalistas da Rádio Onda Viva elaboram e publicam durante os turnos de trabalho (4 

notícias de manhã e 4 notícias de tarde). O formulário, apresentado em seguida, requer o 

nome e e-mail do interessado, reiterando o facto de que a adesão é gratuita: 

 

 

Figura 79. Ferramenta de Newsletter. 
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No que toca aos contactos entre ouvintes e a Rádio Onda Viva enquanto 

empresa, estes são extremamente limitados. No site, a possibilidade de envio de 

conteúdos pelo utilizador é inexistente e, como referem Piñeiro-Otero e Ribeiro (2015) 

nos seus estudos, este site não “conta com uma funcionalidade para o envio de textos, 

imagens, vídeos ou gravações sonoras” (Piñeiro-Otero e Ribeiro 2015: 280). Não 

obstante, o telefone, as redes sociais e o e-mail figuram meios de comunicação mais 

utilizados por esta entidade para o contacto com ouvintes e utilizadores do site. 

A secção de contactos do site da Rádio Onda Viva é limitada a dois exemplos, 

ambos demonstrados e analisados em seguida. Segundo as análises efetuadas no período 

de observação, de uma semana, a estagiária chegou a algumas conclusões. 

Em primeiro lugar, a enumeração de todos os contactos disponíveis, sendo que a 

morada e código postal se encontram desatualizados. O número geral da redação e 

secretaria é apresentado, assim como os números de passatempos e o e-mail. Estes são 

os contactos mais utilizados pela entidade que, no entanto, não estão acessíveis a todos 

os trabalhadores da Rádio Onda Viva. O e-mail apresentado (radioondaviva@sapo.pt) é 

apenas acedido pelo computador da administração, área reservada ao diretor da 

empresa, José Gomes Alves. Assim, todos os contactos feitos através deste endereço 

eletrónico chegam, apenas, às mãos de uma pessoa. 

Em segundo lugar, um formulário de preenchimento com informações do 

utilizador. Este formulário pertence à mesma página que enumera os contactos da 

entidade, mas encontra-se um pouco ilegível na parte esquerda do mesmo: o início do 

formulário é cortado pela própria página, erro este que não é corrigido, nem com a 

diminuição do tamanho da página no motor de busca. 

Exemplificações destas duas formas de contacto encontram-se em seguida: 
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Figura 80. Contactos disponibilizados. 

 

Figura 81. Formulário para contacto. 

 

No penúltimo dia de observações, a 20 de abril, foi feito um teste: a mestranda 

preencheu o formulário mencionado anteriormente. Em seguida, demonstra-se o 

formulário preenchido com os dados da mestranda, esperando por resposta ao teste. 

 

 

Figura 82. Teste para verificar a utilidade desta ferramenta. 

 

É de importância elevada referir que estes pedidos de contacto são enviados 

diretamente para o e-mail geral da Rádio Onda Viva, apresentado na secção 

anteriormente mencionada de contactos oficiais. Como já foi referido, o e-mail é apenas 
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utilizado no computador da administração, o que implica a visualização e resposta aos 

pedidos por parte de José Gomes Alves. Ao que se conseguiu verificar, no dia seguinte 

à realização deste teste, foi a falta de resposta. Com a autorização da direção, a 

estagiária dirigiu-se ao computador onde o e-mail (radioondaviva@sapo.pt) pode ser 

acedido e o que encontrou foi uma surpresa: o endereço eletrónico, que serve também 

para a receção de músicas e notícias da região, estava apenas preenchido de mensagens 

semelhantes ao enviado pela mestranda, pelo formulário do site. E nenhum tinha sido 

aberto pela administração. Pode-se concluir que este não é, de todo, um método eficaz 

de contacto com a Rádio Onda Viva. 

Para finalizar a abordagem de contactos, no site oficial, é impossível adquirir um 

meio de comunicação direto com os locutores e restantes trabalhadores da empresa 

(jornalistas, técnico, comerciais, etc). Apenas são apresentados contactos gerais. No 

entanto, a página de Facebook é apresentada na página inicial do site, sendo o utilizador 

reencaminhado para a mesma diretamente. As redes sociais da Rádio Onda Viva serão 

analisadas mais aprofundadamente em seguida. 

 

2.3. As redes sociais como meio de interação com os ouvintes 

 

Nesta secção, serão avaliados alguns elementos relativos às redes sociais da 

Rádio Onda Viva. De referir que a entidade possui contas em quase todas as redes 

sociais disponibilizadas atualmente para os utilizadores, como Twitter, LinkedIn, 

Facebook e Instagram. No entanto, a entidade apenas utiliza diariamente as ferramentas 

e oportunidades de duas: Facebook e Instagram. Assim sendo, apenas serão analisados 

estes dois perfis. 

Os dados recolhidos referem-se ao período de avaliação semelhante ao utilizado 

para a análise do site oficial, ou seja, de uma semana, estabelecido entre os dias 14 e 21 

de abril de 2022. Foram, ainda, estabelecidas categorias e subcategorias de análise. A 

seguinte tabela, baseada no trabalho investigativo de Branco (2020: 26), demonstra os 

critérios selecionados para a análise das redes sociais da Rádio Onda Viva. 
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Tabela 4. Critérios de análise de conteúdo das redes sociais (Branco 2020: 26). 

Categoria Subcategoria Registo Critérios 

Facebook e 

Instagram 

Estratégia 

online 

- Conteúdo publicado no 

perfil de rede social; 

- Tema; 

- Características; 

- Tipo de conteúdo; 

- Características da publicação; 

- Qualidade das publicações; 

- Tipos de conteúdo; 

- Conteúdo de autopromoção; 

- Conteúdo de call for action;  

- Posts de ligação com o FM; 

- Publicações iguais para as duas redes 

sociais; 

- Conteúdo exclusivo para uma rede. 

Facebook e 

Instagram 

Relação com a 

audiência 

Como foi a relação com 

a audiência; - Perceber 

de forma quantitativa o 

engagment. 

- Tipo de comentário: positivo (comentários 

que respondem à publicação; identificam 

alguém e respondem à publicação; 

expressam o gosto; perguntas sobre o 

conteúdo); negativo; neutro (identificar 

outras pessoas; comentários relacionados ao 

conteúdo, mas não se percebe opinião); 

- Interação entre os ouvintes (a partir de um 

comentário, geram-se respostas de outros 

ouvintes); 

- Recolha das reações; 

- Comparar qual o conteúdo que gera maior 

interação. 

 

Nas categorias mencionadas na tabela anterior, foram analisados vários 

parâmetros, nomeadamente “publicação, tipo de conteúdo, tipo de publicação e número 

de interações” (Branco 2020: 25). Dentro das categorias enumeradas, apresentam-se as 

seguintes subcategorias: 

 

⎯ Publicação: “dia; data; hora e tema” (Branco 2020: 25); 

⎯ Tipo de conteúdo: “características que se relacionavam com o conteúdo da 

estação de rádio publicado nas redes sociais” (Branco 2020: 25); 

⎯ Tipo de publicação: “foto, vídeo ou ligação para o site” (Branco 2020: 25); 

⎯ Número de interações: “números totais de likes/reações; visualizações; partilhas 

e comentários” (Branco 2020: 25); 
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2.4. Instagram 

A página oficial de Instagram da Rádio Onda Viva foi criada a 29 de agosto de 

2018. No início, o perfil era utilizado para divulgar os eventos desenvolvidos pela 

equipa dessa altura, nomeadamente as Noites de Verão, e atividades de dias temáticos. 

No primeiro dia de análise, 14 de abril de 2022, a página inicial de Instagram 

apresentava-se da seguinte forma: 

 

 

Figura 83. Perfil de Instagram da Rádio Onda Viva. 

 

No Instagram, as publicações baseiam-se na divulgação do programa “À Tarde”, 

dirigido pela mestranda das 15h às 18h, de segunda a sexta-feira e até ao dia 9 de junho. 

A maioria das publicações são em formato de imagem, sendo os vídeos publicados em 

menor quantidade. Não obstante, a ferramenta das histórias é utilizada, diariamente, 

para publicar algumas atividades desenvolvidas durante as horas de trabalho. 

Abordando o tópico de consistência de publicação, as imagens/vídeos são 

publicadas no Instagram da Rádio Onda Viva entre as 09h30 e as 10h30, de segunda a 

sexta-feira, salvo algumas exceções de datas comemorativas durante os fins-de-semana. 

Como se pode ver na imagem seguinte, referente ao último dia de análise, 21 de abril, as 

publicações na página de Instagram giram ao redor do programa da tarde e das 

perguntas do dia idealizadas pela locutora e mestranda. 
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Figura 84. Últimas publicações no Instagram da Rádio Onda Viva. 

 

No que toca à interação com os ouvintes, foram analisadas as publicações da 

semana de observação, de 14 a 21 de abril, e também algumas publicações anteriores a 

essas datas. As publicações com um número mais elevado de likes são aquelas que 

pedem opiniões musicais aos ouvintes e seguidores, seguidas de notificações sobre 

falecimentos de pessoas famosas, e, por fim, em vídeos cómicos, como o vídeo 

realizado para a partida de 1 de abril. Não é possível identificar o número de partilhas 

que cada publicação tem, mas, o número de likes muda ligeiramente consoante o 

interesse geral na população. Portanto, parece prudente depreender-se que o mesmo 

ocorre com as partilhas. Os comentários oscilam, dependendo do tema diário da 

publicação. 

Verificou-se, no período de observação, que as publicações mais interativas e 

que pediam a opinião dos ouvintes sobre músicas, temáticas do dia-a-dia e piadas, 

obtinham uma quantidade extra de comentários, como se pode ver em seguida na 

apresentação de algumas publicações diferentes. 
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Figura 85. Publicação em imagem. 

 

Figura 86. Publicação em imagem. 

 

Figura 87. Publicação em vídeo de partida. 

 

Figura 88. Publicação em imagem. 

 

Figura 89. Publicação em imagem. 

 

Figura 90. Publicação em imagem. 

 

Figura 91. Publicação em imagem. 

 

Figura 92. Publicação em imagem. 
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Os comentários observados foram totalmente positivos, sendo que as pessoas 

tendiam a comentar mais do que uma vez em cada publicação, especialmente quando 

lhes era pedido uma música que gostassem de escutar na emissão da tarde. A página de 

Instagram é a mais utilizada para divulgar trabalhos dos variados programas, a mais 

interativa e que mais reações e comentários recebe dos ouvintes e seguidores. 

 

2.5. Facebook 

A página oficial de Facebook da Rádio Onda Viva foi criada a 25 de agosto de 

2011. No início, o perfil era utilizado apenas para a partilha de notícias e para divulgar 

os eventos desenvolvidos pela equipa dessa altura, nomeadamente as Noites de Verão, e 

atividades de dias temáticos. No primeiro dia de análise, 14 de abril de 2022, a página 

Facebook apresentava-se da seguinte forma: 

 

 

Figura 93. Página de Facebook da Rádio Onda Viva. 

 

Atualmente, o Facebook da Rádio Onda Viva é uma rede social mais completa, 

em comparação com o perfil de Instagram. No que toca ao tipo de publicações emitidas, 

o Facebook apresenta uma nova vertente: a publicação de todas as notícias que os 

jornalistas escrevem no site oficial. De hora em hora, e durante os dias de semana, os 

jornalistas programam a publicação de todas as notícias. Aos fins-de-semana, ocorre a 

mesma situação, mas com maior frequência, já que costumam ser publicadas ainda mais 

notícias nesses dias. Igualmente como ocorre no Instagram, são publicadas as imagens e 

vídeos alusivos ao programa da tarde e algumas atividades engraçadas que vão sendo 

realizadas ao longo dos dias e programas. 
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Abordando o tópico de consistência de publicação, as imagens/vídeos são 

publicadas no Facebook da Rádio Onda Viva entre as 09h30 e as 10h30, de segunda a 

sexta-feira, salvo algumas exceções de datas comemorativas durante os fins-de-semana, 

como ocorre no Instagram. A única diferença é o tamanho das publicações, que foi 

adaptada para as diferentes plataformas. 

No que toca à interação com os ouvintes, foram analisadas as notícias e 

publicações, de 14 a 21 de abril, e também algumas publicações anteriores a essas datas. 

As publicações com um número mais elevado de likes e partilhas são aquelas que 

pedem opiniões musicais aos ouvintes e seguidores, seguidas de notificações sobre 

falecimentos de pessoas famosas, e, por fim, em vídeos engraçados e dinâmicos. As 

notícias são as publicações que mais interações recebem no Facebook, tanto em 

comentários, como votos e partilhas. Como se pode ver nas imagens seguintes, 

referentes ao penúltimo dia de análise, 20 de abril, é neste formato que as notícias são 

apresentadas no Facebook: uma particularidade que vale a pena mencionar, estas 

publicações são das que mais interações apresentam, pelo seu conteúdo “polémico”. 

 

 

Figura 94. Exemplo de notícia com bastantes 

reações e comentários. 

 

Figura 95. Exemplo de notícia com bastantes reações 

e comentários. 

 

Os comentários observados nas publicações interativas foram positivos, sendo 

que as pessoas tendiam a comentar mais do que uma vez, especialmente quando lhes era 

pedido uma música que gostassem de escutar. Nas notícias, os comentários variavam 

consoante o próprio conteúdo das notícias. Se fossem relativas a desporto local e 

política, as interações dos ouvintes aumentavam significativamente. As imagens 

seguintes apresentam as interações com publicações diárias. 
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Figura 96. Publicação com bastantes interações. 

 

Figura 97. Publicação com bastantes interações. 

 

Figura 98. Publicação com bastantes interações. 
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2.6. Conclusões 

 

Com base nas análises efetuadas, no site oficial da Rádio Onda Viva e nas suas 

páginas de redes sociais, nomeadamente de Facebook e Instagram, foi possível verificar 

que a presença online desta rádio local é bastante vincada, mas a sua emissão tradicional 

é o foco principal. No site oficial, a emissão tradicional é uma das funcionalidades de 

maior interesse, assim como a publicação de notícias regionais e locais, presentes 

também nas emissões diárias da rádio. 

Destacando-se de muitas rádios locais, a Rádio Onda Viva e os seus 

trabalhadores/locutores mais jovens aproveitam as ferramentas disponibilizadas pelas 

plataformas digitais para potencializar a emissão tradicional, expandir geograficamente 

ambas as emissões (tradicional e online), e interagir mais com os ouvintes. Esta 

migração para o digital poderia ser acompanhada pela criação de uma aplicação, de 

forma a poder ser utilizada em todos os aparelhos digitais da mesma forma, 

potencializando ao máximo as capacidades desta, e outras, rádios locais na caminhada 

para um mundo ainda mais digital. 

A análise efetuada permitiu destacar a ausência de várias valências que, quando 

vistas num espectro mais alargado, criam uma desvantagem para a Rádio Onda Viva em 

relação à sua concorrência local e nacional. A falta de interações como o voto, contactos 

mais diretos e rápidos no site oficial, a pouca utilização das redes sociais por todos os 

departamentos da empresa, e a falta de integração de conteúdos dos ouvintes e 

utilizadores, são algumas das falhas apontadas às plataformas da Rádio Onda Viva. 

Neste sentido, e finalizando as conclusões retiradas da análise, observação e 

avaliação das plataformas digitais da Rádio Onda Viva, seria interessante modificar 

alguns aspetos do site e das redes sociais, de forma a incluir uma maior participação de 

elementos exteriores, para dinamizar as plataformas e a emissão. 
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3. Apreciação Crítica 

 

O estágio realizado na Rádio Onda Viva e Jornal Notícias Onda Viva teve, a 

nível pessoal, uma pertinência prática bastante alargada para a mestranda, tendo 

proporcionado um contacto direto com a realidade laboral que esta pensa apenas ser 

possível numa entidade local deste género. Permitiu à aluna, sem dúvida, cumprir todos 

os objetivos pessoais que estabeleceu no início do mês de setembro, e acrescentar 

conhecimentos variados a um leque de conhecimentos já adquiridos ao longo do 

primeiro ano de mestrado. Todo o trabalho desenvolvido se deveu graças ao seu esforço 

e à paciência incansável dos orientadores e colegas de trabalho, que ajudaram a aluna 

em todas as etapas do estágio. 

A estrutura de trabalho coesa na Rádio Onda Viva e Jornal Notícias Onda Viva 

deve-se a uma equipa incansável de jornalistas, locutores e técnico de audiovisual, com 

uma paciência e profissionalismo incontestáveis. Por isso, a estudante afirma, com toda 

a certeza, que muito do seu sucesso se deveu à equipa de trabalho em que se inseriu, que 

nunca demonstrou insatisfação ou irritação para com as suas incessantes questões. 

Como qualquer atividade que se realiza pela primeira vez, os primeiros dias foram mais 

complicados, com grandes quantidades de informação para absorver e, mais tarde, 

aplicar durante o trabalho. Felizmente, foi-lhe proporcionado tempo e a possibilidade de 

assimilar toda a informação necessária, sendo-lhes esclarecidas todas as suas dúvidas. 

Um dos pontos mais positivos do estágio foi, na opinião da mestranda, a forma 

como foi “atirada aos lobos” desde o primeiro dia. Esta expressão não é utilizada de 

forma leviana nem negativa, pois a aluna acredita que, de outra forma, não teria 

desenvolvido metade das capacidades que agora detém. O peso da pressão e da 

responsabilidade pelas suas ações enquanto parte de um todo e representante de uma 

entidade tornaram a experiência de estágio muito mais enriquecedora e completa, 

levando a mestranda a dar o meu melhor e a tentar sempre corrigir pequenos erros que 

notasse no seu método de trabalho. 

Outro exemplo de algo negativo que a estudante visualiza como positivo, era a 

falta de organização no que tocava às comunicações sobre presenças em eventos. No 

seu terceiro dia de estágio, foi enviada a uma conferência dos produtores de leite na 

Agros, em Vila do Conde, com meia hora de aviso antes de necessitar de se deslocar ao 

local. Nesta conferência, teve o privilégio de correr atrás da Ministra da Agricultura em 
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busca de um áudio a colocar posteriormente no noticiário da Rádio Onda Viva. Na 

semana seguinte, mais um evento formal de uma empresa parceira da Rádio, com duas 

horas de aviso antes do seu início. Estas imprevisibilidades tornaram a emoção do 

jornalismo mais autêntica: a aluna não nega que isto lhe criou medo nos inícios, mas 

começou a desenvolver uma maior destreza e confiança em si mesma para abordar 

estranhos, pedir a palavra a presidentes de Câmaras Municipais e outros elementos 

importantes da sociedade local. 

Existiram algumas dificuldades de entendimento com elementos da organização, 

mas como nem tudo é um mar cinzento, e nos dias em que alguns elementos da Rádio 

Onda Viva não marcavam presença nas instalações, o próprio ambiente de trabalho era 

propício à atividade laboral. A cooperação e o sentimento de equipa que se viviam 

dentro da Rádio Onda Viva ajudavam todos os elementos (a mestranda incluída) a 

realizar um trabalho positivo, sempre com um sentimento de pertença ao grupo. Desde o 

momento em que iniciou o estágio, a aluna foi calorosamente acolhida por todos, 

sentindo-se “em casa” num ambiente que era tão estranho e novo. A recetividade foi 

enorme e motivava-a diariamente para continuar a realizar o estágio, mesmo quando se 

encontrava num dia menos positivo. Foi com esta equipa que chorou, riu e aprendeu 

durante horas. Foi também com esta equipa que criou laços que espera levar consigo 

para a vida. 

Algo que quase nunca ocorreu no estágio foi monotonia. Nas primeiras semanas, 

era quase impossível não encontrar a estagiária “encostada a um canto” enquanto os 

seus colegas realizavam debates entre candidatos às Juntas de Freguesia e Câmaras 

Municipais locais. A partir daí, foi criando o seu horário e tentou inserir-se nos vários 

grupos de trabalho, de forma a aprender de tudo um pouco, todos os dias. 

É, ainda, evidente uma certa carência em recursos, e uma desatualização em 

relação a outras entidades do mesmo tipo. Isto não se deve a falta de dinheiro, já que os 

patrocinadores da Rádio Onda Viva depositam bastantes recursos e confiança na 

mesma, mas por falta de conhecimento de quem gere a empresa. A falta de visão 

denota-se logo com a mudança de instalações que decorreu no mês de janeiro do ano 

transato: a Rádio Onda Viva e Jornal Notícias Onda Viva localizavam-se no centro da 

cidade da Póvoa de Varzim, mesmo ao lado de duas escolas e perto de tudo (hospital, 

tribunal, polícia, centros de maior afluência da população, etc). As instalações eram 

luxuosas e modernas, contando com quatro estúdios de gravação e locução, área para 
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comerciais trabalharem e receberem clientes, separada do espaço principal de trabalho, 

área técnica, redação, secretaria, administração e salas de arrumos variadas. 

Atualmente, esta situação não se verifica. 

As novas instalações da Rádio Onda Viva são, no mínimo, um insulto ao bom 

nome da entidade, tão querida e conhecida na cidade há tantos anos, e dos seus 

trabalhadores. Uma casa antiga e degradada, desatualizada e muito pouco preparada 

para transmitir bons programas aos ouvintes, foi o local escolhido pela direção para 

transformar a Rádio Onda Viva numa completa espelunca. A explicação destas 

afirmações indignadas tem fundamento. A atual redação está instalada num corredor de 

passagem frio e mal iluminado, tendo os jornalistas de dividir o seu espaço de trabalho 

com a receção, a sala de espera e com o balção de entrada onde Margarida Figueiredo, 

encarregue da área comercial, costuma trabalhar. Por ser um corredor, toda a gente que 

entra nas instalações tem de passar por ali para se dirigir aos seus locais de trabalho. 

Estas e outras razões levam o orientador João Ricardo (e por consequência, toda a 

equipa da tarde) a deslocar-se para o estúdio 2, onde se gravam entrevistas, programas a 

transmitir mais tarde e algumas rubricas. O estúdio de locução, para além dos entraves 

que uma casa antiga coloca a uma boa acústica, está localizado no fundo da casa onde 

todos os sons ecoam: sejam os sons da própria redação, da clínica médica adjacente ou 

do ginásio instalado a poucos metros da mesma. Quando se fala em falta de visão, não 

se deve apenas ao interior das instalações, mas também à sua posição na cidade. Longe 

de tudo, na fronteira da Póvoa de Varzim com Vila do Conde, situada na rua mais 

movimentada da cidade e onde passam dezenas de ambulâncias por hora (sons que são 

quase impossíveis de mascarar durante as emissões e outras gravações). 

Depois de todo este relato, é possível afirmar que, de um modo geral, o estágio 

curricular na Rádio Onda Viva e Jornal Notícias Onda Viva foi positivo. Toda a 

experiência, conhecimentos e vivências que a mestranda adquiriu ao longo dos seis 

meses serviu para a preparar melhor para o mundo do trabalho, deu-lhe as ferramentas 

necessárias para compreender que, muitas vezes, os elementos de cargos mais altos 

numa empresa não dão o devido valor aos seus funcionários, mas que os colegas com 

quem se passa mais tempo são aqueles que vão ajudar a crescer e a melhorar. 

 



96 

 

Conclusão 

O presente relatório de estágio pretendeu destacar o estágio curricular 

desenvolvido no período de 1 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, na Rádio 

Onda Viva e Jornal Notícias Onda Viva, bem como referir-se à importância das rádios 

locais para as populações e a forma como estas evoluíram lado a lado com as novas 

ferramentas digitais. 

As ferramentas digitais revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam, 

afetando, sem dúvida, os meios de comunicação social. Estes, e mais concretamente 

abordando as rádios locais, tornaram-se extremamente conscientes do impacto da 

Internet e das redes sociais. Com este novo conhecimento e novas ferramentas, 

dedicaram-se à atualização das suas atividades, com uma presença no meio digital 

vincada, de forma a interagir com um público mais jovem e atualizado nas tendências 

atuais. 

Seria interessante, no futuro, realizarem-se estudos mais aprofundados acerca 

dos verdadeiros impactos das redes sociais e da Internet nos meios radiofónicos. O 

presente estudo ajuda a compreender que, de certa forma, as plataformas digitais apenas 

vieram “modernizar” os meios de comunicação, contribuindo para a comunicação mais 

direta com o público. Os hábitos das comunidades ouvintes de rádio continuam 

similares aos anteriores ao aparecimento das tecnologias atuais, com as tendências de 

programação específica (Discos Pedidos e blocos de informação) a serem os mais 

populares.  

Em conclusão, a rádio evoluiu desde o seu aparecimento e beneficiou, sem 

sombra de dúvidas, com o aparecimento e evolução da era digital. Contudo, será 

possível afirmar que os seus conteúdos evoluíram de forma positiva, gradual e 

permanente para enriquecer as emissões tradicionais de rádio? 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Publicações feitas pela mestranda, para os programas da tarde, de 24 de 

setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. 

 

 

Figura 99. Publicação de 24 de setembro de 2021. 

 

Figura 100. Publicação de 26 de setembro de 

2021. 

 

Figura 101. Publicação de 28 de setembro de 

2021. 

 

Figura 102. Publicação de 30 de setembro de 

2021. 
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Figura 103. Publicação de 1 de outubro de 2021. 

 

Figura 104. Publicação de 4 de outubro de 2021. 

 

Figura 105. Publicação de 5 de outubro de 2021. 

 

Figura 106. Publicação de 6 de outubro de 2021. 

 

Figura 107. Publicação de 7 de outubro de 2021. 

 

Figura 108. Publicação de 8 de outubro de 2021. 
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Figura 109. Publicação de 11 de outubro de 2021. 

 

Figura 110. Publicação de 12 de outubro de 2021. 

 
 

Figura 111. Publicação de 13 de outubro de 2021. 

 

Figura 112. Publicação de 15 de outubro de 2021. 

 

Figura 113. Publicação de 15 de outubro de 2021. 

 

Figura 114. Publicação de 18 de outubro de 2021. 
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Figura 115. Publicação de 19 de outubro de 2021. 

 

Figura 116. Publicação de 20 de outubro de 2021. 

 

Figura 117. Publicação de 21 de outubro de 2021. 

 

Figura 118. Publicação de 22 de outubro de 2021. 

 

Figura 119. Publicação de 25 de outubro de 2021. 

 

Figura 120. Publicação de 26 de outubro de 2021. 
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Figura 121. Publicação de 27 de outubro de 2021. 

 

Figura 122. Publicação de 28 de outubro de 2021. 

 

Figura 123. Publicação de 29 de outubro de 2021. 

 

Figura 124. Publicação de 30 de outubro de 2021. 

 

Figura 125. Publicação de 2 de novembro de 

2021. 

 

Figura 126. Publicação de 3 de novembro de 

2021. 
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Figura 127. Publicação de 4 de novembro de 

2021. 

 

Figura 128. Publicação de 5 de novembro de 

2021. 

 

Figura 129. Publicação de 8 de novembro de 

2021. 

 

Figura 130. Publicação de 9 de novembro de 

2021. 

 

Figura 131. Publicação de 10 de novembro de 

2021. 

 

Figura 132. Publicação de 11 de novembro de 

2021. 
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Figura 133. Publicação de 12 de novembro de 

2021. 

 

Figura 134. Publicação de 15 de novembro de 

2021. 

 

Figura 135. Publicação de 16 de novembro de 

2021. 

 

Figura 136. Publicação de 17 de novembro de 

2021. 

 

Figura 137. Publicação de 18 de novembro de 

2021. 

 

Figura 138. Publicação de 19 de novembro de 

2021. 
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Figura 139. Publicação de 22 de novembro de 

2021. 

 

Figura 140. Publicação de 23 de novembro de 

2021. 

 

Figura 141. Publicação de 24 de novembro de 

2021. 

 

Figura 142. Publicação de 25 de novembro de 

2021. 

 

Figura 143. Publicação de 26 de novembro de 

2021. 

 

Figura 144. Publicação de 30 de novembro de 

2021. 
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Figura 145. Publicação de 1 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 146. Publicação de 1 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 147. Publicação de 2 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 148. Publicação de 3 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 149. Publicação de 6 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 150. Publicação de 7 de dezembro de 

2021. 
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Figura 151. Publicação de 10 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 152. Publicação de 13 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 153. Publicação de 14 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 154. Publicação de 15 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 155. Publicação de 16 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 156. Publicação de 17 de dezembro de 

2021. 
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Figura 157. Publicação de 20 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 158. Publicação de 21 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 159. Publicação de 22 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 160. Publicação de 23 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 161. Publicação de 24 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 162. Publicação de 25 de dezembro de 

2021. 
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Figura 163. Publicação de 27 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 164. Publicação de 28 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 165. Publicação de 29 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 166. Publicação de 30 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 167. Publicação de 31 de dezembro de 

2021. 

 

Figura 168. Publicação de 3 de janeiro de 2022. 
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Figura 169. Publicação de 4 de janeiro de 2022. 

 

Figura 170. Publicação de 5 de janeiro de 2022. 

 

Figura 171. Publicação de 6 de janeiro de 2022. 

 

Figura 172. Publicação de 7 de janeiro de 2022. 

 

Figura 173. Publicação de 10 de janeiro de 2022. 

 

Figura 174. Publicação de 11 de janeiro de 2022. 
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Figura 175. Publicação de 13 de janeiro de 2022. 

 

Figura 176. Publicação de 14 de janeiro de 2022. 

 

Figura 177. Publicação de 17 de janeiro de 2022. 

 

Figura 178. Publicação de 19 de janeiro de 2022. 

 

Figura 179. Publicação de 20 de janeiro de 2022. 

 

Figura 180. Publicação de 21 de janeiro de 2022. 
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Figura 181. Publicação de 24 de janeiro de 2022. 

 

Figura 182. Publicação de 25 de janeiro de 2022. 

 

Figura 183. Publicação de 26 de janeiro de 2022. 

 

Figura 184. Publicação de 27 de janeiro de 2022. 

 

Figura 185. Publicação de 28 de janeiro de 2022. 

 

Figura 186. Publicação de 31 de janeiro de 2022. 
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Figura 187. Publicação de 1 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 188. Publicação de 2 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 189. Publicação de 3 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 190. Publicação de 4 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 191. Publicação de 7 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 192. Publicação de 8 de fevereiro de 2022. 
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Figura 193. Publicação de 9 de fevereiro de 2022. 

 

Figura 194. Publicação de 10 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 195. Publicação de 11 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 196. Publicação de 13 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 197. Publicação de 14 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 198. Publicação de 15 de fevereiro de 

2022. 
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Figura 199. Publicação de 16 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 200. Publicação de 17 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 201. Publicação de 18 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 202. Publicação de 21 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 203. Publicação de 22 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 204. Publicação de 23 de fevereiro de 

2022. 



121 

 

Figura 205. Publicação de 24 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 206. Publicação de 25 de fevereiro de 

2022. 

 

Figura 207. Publicação de 28 de fevereiro de 

2022. 
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Apêndice 2 – Notícias escritas para o site da Rádio Onda Viva 

 

 

Figura 208. Notícia de 3 de setembro - Varzim x Braga. 

 

Figura 209. Notícia de 4 de setembro - AGROS e manifestação. 
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Figura 210. Notícia de 8 de setembro – rurAllure. 

 

Figura 211. Notícia de 9 de setembro - Festival Circular. 
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Figura 212. Notícia de 14 de setembro - Aniversário da Fricon. 

 

Figura 213. Notícia de 16 de setembro - Atleta poveiro em Mundial. 
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Figura 214. Notícia de 1 de outubro - Curso de medicina sexual. 

 

Figura 215. Notícia de 13 de outubro - Aniversário da ESHT. 
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Figura 216. Notícia de 13 de outubro - Prémio da Olmais na Argentina. 

 

Figura 217. Notícia de 13 de outubro - ERASMUS Days. 
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Figura 218. Notícia de 18 de outubro - Gala de Nadadores-Salvadores. 

 

Figura 219. Notícia de 26 de outubro - Abertura da Mercadona em Vila do Conde. 
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Figura 220. Notícia de 28 de outubro - Novos órgãos sociais da AEPVZ. 

 

Figura 221. Notícia de 2 de novembro - Seminário de sustentabilidade. 
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Figura 222. Notícia de 4 de novembro - Programa 'Bairro Feliz'. 

 

Figura 223. Notícia de 5 de novembro - Acidente na EN13. 



130 

 

Figura 224. Notícia de 15 de novembro - Tricanas Poveiras. 

 

Figura 225. Notícia de 15 de novembro - Exposição n'A Filantrópica. 
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Figura 226. Notícia de 15 de novembro - Tomada de posse da JS. 

 

Figura 227. Notícia de 16 de novembro - Lançamento David Leite. 
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Figura 228. Notícia de 25 de novembro - Triauto e Fernando Pimenta. 

 

Figura 229. Notícia de 9 de dezembro - Visita aos armazéns de Vila do Conde. 
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Figura 230. Notícia de 13 de dezembro - Ricardo Zamith e Iniciativa Liberal. 

 

Figura 231. Notícia de 16 de dezembro - Reunião na AFPPVZ. 

 

Figura 232. Notícia de 21 de dezembro - Ano Novo cancelado em Vila do Conde. 
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Figura 233. Notícia de 22 de dezembro - Tarifas Vila do Conde. 

 

Figura 234. Notícia de 28 de dezembro - Grande Entrevista com pároco. 
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Figura 235. Notícia de 29 de janeiro - Dérbi em Vila do Conde. 

 

Figura 236. Notícia de 7 de fevereiro - Abertura da McDonald's na Póvoa. 
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Figura 237. Notícia de 16 de fevereiro - Tarjas pela cidade. 

g 

Figura 238. Notícia de 24 de fevereiro - Reforço no Póvoa Andebol. 

 

Figura 239. Notícia de 24 de fevereiro - Votos no Póvoa Andebol. 



137 

 

Figura 240. Notícia de 24 de fevereiro - Reunião de edil com JUM. 

 

Figura 241. Notícia de 24 de fevereiro - Aterro de Paradela. 
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Figura 242. Notícia de 24 de fevereiro - Apreensão de droga. 

 

Figura 243. Notícia de 24 de fevereiro - Bons resultados no Póvoa Andebol. 
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Figura 244. Notícia de 24 de fevereiro - Evento volta a Esposende. 

 

Figura 245. Notícia de 24 de fevereiro - Jogador preso na Ucrânia. 
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Figura 246. Notícia de 24 de fevereiro - Casa dos Poveiros em Toronto. 

 

Figura 247. Notícia de 28 de fevereiro - Tomada de Posse da APR. 

 

Figura 248. Notícia de 28 de fevereiro - Showgirls e botão dourado no Got Talent. 
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Apêndice 3 – Páginas de publicidade e outros “interesses”, escritas e paginadas para o 

Jornal Notícias Onda Viva 

 

 

Figura 249. Dicas para deixar de fumar. 

 

Figura 250. Orto-M. 

 

Figura 251. Postos de venda do jornal. 
 

Figura 252. Personalidades do ano. 
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Apêndice 4 – Páginas de publirreportagem e entrevista, escritas e paginadas para o 

Jornal Notícias Onda Viva 

 

 

Figura 253. VianaCar. 

 

Figura 254. Triauto. 

 

Figura 255. Entrevista de Vítor Costa. 

 

Figura 256. Abertura McDonald's. 
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Apêndice 5 – Suplemento da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, 

escrito e paginado para o Jornal Notícias Onda Viva 

 

 

Figura 257. Capa do suplemento. 
 

Figura 258. Página 1 do suplemento. 

 

Figura 259. Página 2 do suplemento. 
 

Figura 260. Página 3 do suplemento. 
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Apêndice 6 – Páginas centrais dedicadas ao aniversário de Manuel Agonia, escritas e 

paginadas para o Jornal Notícias Onda Viva n.º 178 

 

 

Figura 261. Página 1 da edição 178. 

 

Figura 262. Página 2 da edição 178. 

 

Figura 263. Página 3 da edição 178. 

 

Figura 264. Página 4 da edição 178. 
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Apêndice 6 – Páginas centrais dedicadas ao aniversário de Manuel Agonia, escritas e 

paginadas para o Jornal Notícias Onda Viva n.º 179 

 

 

Figura 265. Página 1 da edição 179. 

 

Figura 266. Página 2 da edição 179. 

 

Figura 267. Página 3 da edição 179. 

 

Figura 268. Página 4 da edição 179. 
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Apêndice 7 – Exemplificação das tabelas de atividades e horários, efetuadas 

diariamente ao longo dos 6 meses de estágio 

 

Tabela 5. Semana de 1 a 3 de setembro de 2021. 

1/09 – Entrada 9h / 

Saída 20h 

(9 Horas) 

MANHÃ 

- Primeiro dia de estágio 

- Apresentação à equipa onda viva 

TARDE 

- Auxílio na contagem de tempo em debates das autárquicas 

2/09 – Entrada 9h / 

Saída 19h 

(8 Horas) 

MANHÃ 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira e Filipa Cunha 

- Aprendizagem dos programas utilizados por Filipa Cunha para a criação de 

posts das redes sociais 

TARDE 

- Auxílio na contagem de tempo em debates das autárquicas 

3/09 – Entrada 9h / 

Saída 20h 

(10 Horas) 

MANHÃ 

- Evento “no coração do leite” na AGROS (Vila do Conde) 

- Manifestação da APROLEP, entrevista a Marisa Costa e notícia sobre fardo de 

palha no Lidl de Vila do Conde 

TARDE 

- Escrita de notícia sobre evento e manifestação de manhã 

- Escrita de notícia sobre futebol de praia (Braga x Varzim) 

 

Tabela 6. Semana de 24 a 30 de janeiro de 2022 

24/01 - Entrada 9h / 

Saída 20h (9 Horas) 

MANHÃ 

- Continuação da redação do relatório de estágio 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira 

- Vigilância do programa “Vitamina” enquanto Carlos Pereira se deslocava 

a Vila do Conde para receber a dose de reforço da vacina da COVID-19 

- Partilha dos posts nas redes sociais 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da manhã, conforme o 

jornalista de serviço as publicava no site “normal” 

TARDE 

- Acompanhamento do programa “Mar’Ao Vivo” com Mara Sofia 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da tarde, conforme o jornalista 

de serviço as publicava no site “normal” 

- Elaboração de página a inserir no jornal, com Vítor Silva, sobre as novas 

regras de isolamento para pessoas com/sem covid, com/sem sintomas e 

coabitantes 

25/01 - Entrada 9h / 

Saída 19h (8 Horas) 

MANHÃ 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira 

- Partilha dos posts nas redes sociais 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da manhã, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

TARDE 

- Acompanhamento do programa “Mar’Ao Vivo” com Mara Sofia 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da tarde, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

- Preparação para a tarde do dia seguinte: saída com Mara Sofia para a rua, de 

forma a entrevistar adeptos do Rio Ave e do Varzim sobre o jogo de dia 30 

26/01 - Entrada 9h / 

Saída 19h (9 Horas) 

MANHÃ 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira 

- Partilha dos posts nas redes sociais 
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- Inserção das notícias no novo site, ao longo da manhã, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

TARDE 

- Saída com Mara Sofia (13h00-15h00) para entrevistar adeptos do Rio Ave e do 

Varzim, para especial no domingo antes do relato do jogo 

- Acompanhamento do programa “Mar’Ao Vivo” com Mara Sofia 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da tarde, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

27/01 - Entrada 

9h/Saída 20h (9 

Horas) 

MANHÃ 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira 

- Partilha dos posts nas redes sociais 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da manhã, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

TARDE 

- Saída com Mara Sofia (13h00-16h00) para entrevistar adeptos do Rio Ave e do 

Varzim, para especial no domingo antes do relato do jogo 

- Acompanhamento do programa “Mar’Ao Vivo” com Mara Sofia 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da tarde, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

28/01 - Entrada 9h / 

Saída 20h (9 Horas) 

MANHÃ 

- Acompanhamento do programa “Vitamina” com Carlos Pereira 

- Partilha dos posts nas redes sociais 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da manhã, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

TARDE 

- Acompanhamento do programa “Mar’Ao Vivo” com Mara Sofia 

- Inserção das notícias no novo site, ao longo da tarde, conforme o jornalista de 

serviço as publicava no site “normal” 

- Preparação inicial para novo programa a partir de fevereiro 

30/01 - Entrada 10h 

/ Saída 16h (6 

Horas) 

MANHÃ E TARDE 

- Dérbi Rio Ave x Varzim SC 

- Entrevistas à porta do estádio com adeptos das duas equipas 

- Entrada em direto na emissão especial 

- Comparência na sala de imprensa para declarações dos treinadores 
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Apêndice 8 – Textos de spots gravados pela mestranda 

 

Postos de venda do Jornal Notícias Onda Viva 

Introdução: Notícias Onda Viva, o seu jornal quinzenal. Já nas bancas com 32 

páginas a cores, 5 mil exemplares por edição em mais de 50 postos de venda. 

Locais: Pode comprar o Jornal Notícias Onda Viva no Quiosque da Praia, junto 

à entrada do porto de pesca; Petroja, Rua de São Miguel o Anjo, em Argivai; Bazar 

Triângulo, Avenida Comandante Coutinho Lanhoso, em Vila do Conde; Livraria 

Moderna, Rua Gomes de Amorim. 

Final: Ou num quiosque perto de si. 

 

Restaurante e take-away D’Gostar 

Já pensou na sua refeição de hoje? Nós já! 

D’Gostar, um novo conceito de take-away. 

Cozinha tradicional portuguesa e pratos internacionais. 

Na Póvoa de Varzim, Estrada Nacional frente à “Sport Spirit”. Também em Vila 

do Conde, na Avenida Júlio Graça, frente ao ginásio “Stress Out”, junto ao parque de 

ténis. 

Saiba mais em “d traço gostar ponto com”. 

D’Gostar, e voltar por mais. 

 

Arruada do Chega na Póvoa de Varzim 

Este domingo, pelas 17h00, junte-se a André Ventura na grande Arruada do 

Chega na Póvoa de Varzim. Junte-se a nós da Praça do Almada à Estátua do Cego do 

Maio. Por Portugal, pelos portugueses. 

Este domingo, pelas 17h00, junte-se a André Ventura na grande Arruada do 

Chega na Póvoa de Varzim. 

 

Genérico e spot da rubrica “Pontapé de Canto” 

Pontapé de Canto, agora à terça-feira. 

(voz de colega: o futebol será sempre o espetáculo mais bonito do mundo). 

Análise aos jogos do Varzim e do Rio Ave, uma rubrica de Rui Rodrigues, a 

partir das 10 da noite, na Rádio Onda Viva. 
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Feira do fumeiro de Vila do Conde 

Feira do fumeiro de Vila do Conde. A Junta de Freguesia de Vila do Conde, em 

parceria com a Câmara Municipal, realiza a primeira edição da feira do fumeiro. De 17 

a 20 de fevereiro na Praça de São João. Venha experienciar a nossa gastronomia, com 

muita música e animação. 

Vila do Conde, uma cidade a visitar, um território para investir. 

 

Oferta de emprego da Simpliesgoto; 

É comercial ou tem um gosto especial pela profissão? Temos a melhor 

oportunidade para si! 

A Simpliesgoto, empresa de desentupimento e limpeza de fossas, está a 

contratar. Não perca esta oportunidade! Para mais informações ligue 300 600 429 ou 

envie um e-mail para geral@simpliesgoto.pt. 

 

Café Quim Restaurante 

Café Quim Restaurante, com nova gerência. Aberto todos os dias, das 7h00 às 

24h00, na Rua do Teso 103, Estela, Póvoa de Varzim. 

Café Quim Restaurante, venha conhecer as nossas especialidades diárias, como 

churrasco variado, rojões à minhota e papas de sarrabulho. Café Quim Restaurante, com 

sala para eventos e convívios. Faça já uma visita, ligue 963 013 224 para marcações. 

Café Quim Restaurante, Rua do Teso 103, Estela, Póvoa de Varzim. 

 

 

 


