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Resumo 
 

Este relatório de estágio tem como tema “A Relação Entre o Público-alvo e o 

Conteúdo na Rádio Cidade FM”. Foram realizados dois estágios, um na SIC – Sociedade 

Independente de Comunicação e outro na Cidade FM, sendo que o tema deste relatório 

de estágio é um estudo de caso aplicado à última entidade. Este relatório contém revisão 

de literatura composta por análise de obras de outros autores, sobre temas relativos ao 

alvo de estudo. 

O problema de investigação “A Relação Entre o Público-alvo e o Conteúdo na 

Rádio Cidade FM”, surgiu da necessidade de contribuir para a entidade acolhedora.  Com 

este problema de investigação, pretende-se encontrar o público-alvo da rádio e as suas 

preferências de modo a perceber se a Cidade FM oferece um conteúdo a pensar no seu 

público-alvo. Percebendo a atual relação existente entre o considerado público-alvo da 

emissora e o seu conteúdo, através da análise e cruzamento de dados de um inquérito 

aplicado nas redes sociais da entidade em estudo, torna-se mais fácil perceber se existe 

algum problema a nível de audiências. 

  

Palavras-chave: Estágio; Rádio; Conteúdo; Público-alvo; Marketing. 

Abstract 
 

This internship report theme is “The Relationship between the target audience and 

the Content on the radio Cidade FM”. Two internships were held, one at SIC - 

Independent Communication Society and another at Cidade FM, and the subject of this 

internship report is a case study applied to the last referred entity. This report contains a 

literature review composed of an analysis of works by other authors on subjects related 

to the study target.  

The research problem “The Relationship between the Target Audience and 

Content on Radio Cidade FM” arose from the need to contribute to the host entity. With 

this research problem, it is intended to find the radio’s audience and their preferences in 

order to understand if Cidade FM offers content while taking in mind its target audience. 

Realizing the current relationship between the broadcaster's considered target audience 
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and its content, by analyzing and cross-checking data from a survey applied to the social 

networks of the subject under study, it is easier to understand if there is any problem in 

terms of audience levels. 

Keywords: Internship; Radio; Content; Target Audience; Marketing.  
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Introdução 

 

 O relatório de estágio com o tema “Relação entre o Público-alvo e os Conteúdos 

na Rádio Cidade FM” destina-se à conclusão do 2º ciclo do Mestrado em Ciências da 

Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A orientadora deste 

relatório é a Professora Doutora Marlene Loureiro. 

 O autor das três hipóteses para a conclusão do mestrado (estágio projeto e 

dissertação), escolheu o estágio, com o intuito de reforçar os conhecimentos teóricos 

retidos no primeiro ano do segundo ciclo de mestrado, assim como ganhar experiência na 

área da comunicação, uma vez que o mesmo é licenciado numa outra área das ciências 

humanas e sociais. 

 As entidades que acolheram o estagiário foram a SIC – Sociedade Independente 

de Comunicação e a emissora Cidade FM, pertencente ao grupo MCR – Média Capital 

Rádios. O primeiro porque é uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos por 

parte de alguns dos melhores jornalistas portugueses na atualidade, assim como perceber 

como funciona uma redação, no dia a dia.  

O segundo porque, tendo tido já a oportunidade de trabalhar numa emissora mais 

pequena, é um meio de perceber também como funciona uma emissora de maiores 

proporções. O problema de investigação surge desse mesmo interesse pela rádio, 

tentando, com a sua conclusão, contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da 

mesma, através de um estudo de caso. 

O relatório de estágio é dividido em duas partes, teórica e prática. A parte teórica 

contém a revisão de literatura, que envolve a teoria necessária para uma melhor 

compreensão dos objetos em estudo, envolvendo sucintamente, a história da rádio no país 

e no mundo, assim como o enquadramento histórico dos diversos tipos de conteúdos 

presentes na programação de uma emissora. Envolve ainda os conceitos de marketing 

necessários para definir o público-alvo de uma empresa/marca e para estabelecer uma 

estratégia de marketing. 

Na parte prática são apresentadas as entidades acolhedoras dos estágios, através 

de um enquadramento histórico das mesmas, seguido da descrição das atividades 

realizadas pelo estagiário em cada entidade. Por fim é exposto aos utilizadores das redes 
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sociais da emissora, um inquérito que aborda os conceitos teóricos aprofundados na 

revisão de literatura. 

A conclusão retém a análise dos dados obtidos no inquérito e a partir dos mesmos 

é possível alcançar a resposta para o problema de investigação que é o tema deste relatório 

de estágio.   
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I – Primeira Parte  

 

I- Revisão da Literatura  
 

 Esta parte do relatório destina-se à procura de informação e definição de termos, 

através de uma análise de obras de autores que abordem os temas necessários, com o 

objetivo de encontrar resposta para o problema de investigação, nomeadamente a relação 

entre o público-alvo e os conteúdos, relativamente à cidade FM. 

 

I-1. A História da Rádio 
 

A rádio, tal como todas as invenções não surgiu numa data específica, no entanto, 

podemos dizer que tudo começou quando, em 1863, James Maxwell, um professor de 

física experimental, demonstrou teoricamente a probabilidade de existirem ondas 

eletromagnéticas. No entanto, morreu sem conseguir comprovar essa teoria na prática.  

A partir desta teoria, em 1887, Henrich Rudolph Hertz, um estudante alemão, 

desenvolveu um aparelho que comprovou a teoria de Maxwell, ao constatar que a 

eletricidade viaja pela atmosfera no formato de ondas. Hertz conseguiu perceber que essas 

ondas se deslocam à velocidade da luz (300 000 km/s) e foram-lhes atribuídas o nome de 

“Ondas Hertzianas”.  

Depois dos feitos de Maxwell e Hertz, Nikola Tesla foi quem mais contribuiu para 

a invenção da rádio. Registou a rádio como sua descoberta depois de ter praticamente 

inventando um sistema de rádio. No entanto, através das descobertas de Hertz e Tesla, 

em 1895, o físico e inventor Guglielmo, comprovou o funcionamento da rádio ao enviar 

uma mensagem através do oceano, tornando-se a primeira pessoa a fazê-lo. 

 Em Portugal a rádio só se manifestou em 1914 e apenas em 1924 é que as emissões 

se tornaram regulares com o nascimento da Sociedade Portuguesa de Amadores de 

Telefonia sem Fios (TSF).  

  A Antena 1 foi a primeira emissora em Portugal. Surgiu em 1934 como Emissora 

Nacional (EM) e preocupava-se não só com Portugal Continental como também das 
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regiões autónomas. Pouco depois, em 1936, surgem as primeiras emissões experimentais 

da Rádio Renascença e passado um ano iniciam as emissões regulares, estabelecendo-se 

oficialmente em 1937.  

 Nos anos seguintes a rádio continua a evoluir, no entanto, a próxima grande 

evolução só acontece em 1974, quando a Rádio Clube Português e a Emissora Nacional 

são tomadas pelos militares e passaram a ser “Postos de Comando do Movimento das 

Forças Armadas”. Em 1975, todas as emissoras nacionalizam-se à exceção da Rádio 

Renascença, que devido ao período pós-revolução instaurado, levou ao surgimento e à 

expansão das “rádios piratas” que só foram legalizadas a partir de 1988. Neste mesmo 

ano começaram a surgir em massa as rádios online. 

 

I-2. Os conteúdos presentes na Rádio 

 

A rádio contém diversos tipos de conteúdos nos seus programas. Qualquer 

conteúdo, desde que seja do interesse dos ouvintes, é importante. Desde modo, podemos 

dividir os conteúdos em: informação, entretenimento, música, desporto, cultura, religião, 

ciência, debates, cinema, arte, crónicas, reflexão, reportagem, humor, infantil/juvenil e 

política. Todos estes tipos de conteúdo podem ser agrupados em quatro grandes tipos, 

sendo eles informação e religião. 

 

A informação na rádio trata todo o conteúdo de cariz informativo objetivo numa 

emissão. Esse conteúdo pode assumir a forma de blocos noticiários, entrevistas, 

reportagens, notícias de última hora ou magazines. A informação engloba outros 

conteúdos como debates, podendo eles serem científicos, económicos, políticos, culturais. 

Assim como crónicas, que também podem abordar vários tipos de conteúdos e manter o 

seu cariz informativo. 

 

Tendo em conta que a Emissora Nacional era a rádio oficial do Estado, o regime 

ditatorial não permitia a objetividade, nem informação inalterada. Os programas 

informativos presentes na emissão eram “A Voz do Ocidente” e “Notas do Dia”. No 

entanto,  
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João Silva Gonçalves, diretor de Programas da Emissora Nacional (1968-

1970), traçou uma conceção de noticiários: dimensão nacional, a refletir 

a consciência nacional, informação completa com relevo para a política, 

interesses e ecos da vida portuguesa no estrangeiro, informação autêntica, 

objetiva e sem fontes tendenciosas e promoção, esclarecimento e difusão 

das realidades económicas. A realidade política fechada do regime não 

permitia atingir tais desideratos. (Santos, 2015:14) 

 

 

Apesar da censura, a Emissora Nacional ensaiou outros temas noticiosos, desde que 

não colidissem com questões políticas. Foi o caso da exploração espacial, forte no começo 

da década de 1970, com reportagens do lançamento das naves Apolo 13 e 14 e também a 

cobertura de jogos e ralis automóveis.  

No pós-abril de 1974, traçou-se, finalmente, o perfil dos blocos noticiosos, 

estabelecendo técnicas próprias para a elaboração da notícia para a rádio, tendo mais 

atenção à linguagem radiofónica, à devida formação e especialização de profissionais, o 

surgimento de entrevistas ao público, telefonemas e ao próprio formato do noticiário, que 

passou a ser mais reduzido para cativar os ouvintes. 

 

 

No final da década de 1960, a reestruturação dos noticiários e a sua 

duração foram temas permanentes. Os noticiários de 40 minutos "não 

eram audíveis, pois afastavam os ouvintes", o que levou Silva Gonçalves 

a dar instruções para a duração máxima de 30 minutos no Diário Sonoro. 

(Santos, 2015:14) 

 

 

De acordo com o Bareme, um barómetro trimestral das audiências na rádio, a  Rádio 

Renascença é a emissora de informação com uma maior percentagem de  reach e share 

de audiência, no entanto, o seu conteúdo em geral não é só informativo, o que faz com 

que a TSF Rádio Notícias, que pertence ao grupo Global Media Group, se destaque nas 

rádios de conteúdo informativo. 

A TSF ocupa as suas vinte e quatro horas de emissão temática, com aposta na 

informação. O conteúdo passa por diversos temas, como por exemplo, desporto, política, 

economia e outros, sob a forma de reportagens, entrevistas, crónicas, programas de autor 

como “Sinais” de Fernando Alves, o “Governo Sombra” com Ricardo Araújo Pereira, 

João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques. Tem também blocos de 

notícias nacionais, internacionais, blocos desportivos e culturais. A TSF tem alguns 

programas de cariz humorístico como o acima mencionado “Governo Sombra” que estão 
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diretamente ou indiretamente ligados à informação.  

De certo modo, a informação e o desporto estão interligados, sendo que um pode 

assumir o carácter do outro. O conteúdo desportivo engloba todos os conteúdos que 

abordam o desporto durante uma emissão, sejam eles de carácter informativo como 

entrevistas e debates desportivos ou os conhecidos relatos desportivos e coberturas de 

eventos como ralis e campeonatos de ciclismo. 

O surgimento da rádio, para a imprensa desportiva, nos seus inícios foi considerado 

uma ameaça para a imprensa escrita desportiva, uma vez que a população preferia ouvir 

o relato do jogo na rádio do que comprar o jornal do dia seguinte para saber o resultado.  

No entanto, esta resistência foi desaparecendo e a rádio e a imprensa começaram a 

colaborar na cobertura de grandes eventos desportivos. 

A primeira transmissão radiofónica de um evento desportivo foi um combate de 

boxe, entre um argentino e um norte-americano, em 1923. 

Nas primeiras rádios amadoras que surgiram no nosso país, durante os anos 20 e 

princípios de 30, como A Invicta Rádio do Porto ou a Rádio Penínsular de Lisboa o 

desporto, em especial o futebol, começou a ganhar mais atenção e tempo de antena.  

Em Portugal, essas parcerias entre a imprensa e a rádio desportiva foram alcançadas 

no início dos anos 30. O primeiro exemplo dá-se entre o Diário de Notícias e a estação de 

Lisboa que consistiu numa reportagem com a transmissão de uma partida de futebol.  

Ao longo dos anos os relatos de futebol foram captando uma audiência cada vez 

mais numerosa. Segundo Ribeiro (2010) “graças à radiodifusão, o desporto acabou por 

tornar-se profissional e adquiriu uma dimensão nacional nas primeiras décadas do séc. 

XX”. 

 Na década de 60, até na Emissora Nacional era possível verificar uma crescente 

importância do desporto, em especial, o futebol. Na altura, o Rádio Clube Português foi 

uma das emissoras que também apostou nas transmissões desportivas e algumas 

verdadeiramente inovadoras. Por exemplo, em 1967, fez a cobertura do Circuito 

Automóvel de Vila Real, à data uma das provas de automobilismo mais populares no 

nosso país.  

Na atualidade, a emissora nacional caracterizada pelo seu cariz desportivo é a TSF 

Rádio de Portugal, que apesar de ser de cobertura regional, já tem emissoras locais 

espalhadas por todo o país. No seu conteúdo para além da informação, ou podemos dizer 

dentro da informação, contém tal como foi enunciado anteriormente, a cobertura da Volta 

a Portugal ou da Tour de France, relatos da Liga Portuguesa de Futebol, da Taça ou da 
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Seleção com o já reconhecido, João Ricardo Pateiro. 

O entretenimento na rádio pode ser definido como todo o tipo de conteúdos numa 

emissão que pretendem divertir o ouvinte, sejam eles programas de autor ou crónicas 

humorísticas, passatempos, dramatizações, entre outros. 

Pode-se dizer que o entretenimento ganhou forças entre 1930 e 1950. Era o estado 

que atribuía as frequências e por isso o sistema estava altamente controlado. No entanto, 

a rádio servia para distrair a população, fazendo-a esquecer, ainda que por breves 

momentos, os verdadeiros problemas que a nação enfrentava.  

Os chamados anos de ouro traduzem-se em interpretações e espetáculos feitos na 

própria estação, que procuravam reconstruir a realidade através de uma emissão. Embora 

sob vigilância da censura, muitos dos programas humorísticos faziam piadas disfarçadas 

para fugir ao regime. 

 

 

Era o Estado que atribuía as frequências, e por isso, o sistema estava 

altamente controlado. Nesta altura, a rádio servia para distrair a 

população, fazendo-a esquecer, ainda que por breves momentos, da 

situação de fechamento a que o país estava votado. O grande objectivo 

da programação centrava-se na função de entretenimento, estabelecendo 

uma comunicação radiofónica pouco original, através de programas que 

procuravam acima de tudo, distrair os ouvintes dos verdadeiros 

problemas que afectavam a nação. (Cordeiro, 2006:2) 

 

  

Outro tipo de entretenimento que obteve grandes audiências foram as radionovelas. 

Um exemplo é “Simplesmente Maria” da Rádio Renascença. Estreada em 1973, com 

cerca de 200 episódios e baseada numa história real, foi adaptada à realidade portuguesa 

dos anos 50 e 60. Na altura, esta adaptação e a ocultação dos profissionais que davam 

vida às personagens com as suas vozes, tornou este tipo de entretenimento num dos 

favoritos durante a década de 70. 

Em Portugal, a rádio que se destaca no entretenimento, atualmente, analisando as 

audiências é a Rádio Comercial. Apesar do Grupo Renascença Multimédia apresentar 

uma percentagem de reach maior relativamente ao Grupo Média Capital na terceira vaga 

de 2019, no bareme trimestral da Marktest, a Rádio Comercial é a emissora com melhores 

resultados de reach semanal que se traduz numa maior audiência. 

A nível de entretenimento, a Rádio Comercial contém programas como as “Manhãs 

da Comercial” com o já conhecido jingle “New York New York” que muda de “cidade-



16 
 

tema” a cada semana. A “Mixórdia de Temáticas” de Ricardo Araújo Pereira, “O Homem 

que Mordeu o Cão” de Nuno Markl, as “Músicas do Vasco” de Vasco Palmeirim, 

“Rebenta a Bolha” com César Mourão ou até o programa “Eu é Que Sei” que consiste em 

pequenas entrevistas de cultura geral a dezenas de crianças. 

Para além destes três grupos que englobam vários tipos de conteúdo presentes numa 

emissora, existe ainda a religião na rádio que é algo facilmente distinguível. Fala-se de 

transmissões radiofónicas de missas dominicais, terços diários e até cobertura de 

cerimónias em Fátima. 

Os primeiros passos para uma transmissão radiofónica de conteúdos religiosos, 

foram dados no início de 1933, quando o jornalista Zuzarte de Mendonça publica um 

artigo na revista “Renascença – Ilustração Católica, onde evidencia as vantagens que a 

rádio pode oferecer como meio de propagação da religião católica e expõe o conflito que 

a religião tem com as atuais emissoras. 

 

 

Muitas são já, em Lisboa, as estações emissoras. Mas os católicos não 

possuem ainda a sua, e só com extrema dificuldade e por favor especial 

podem recorrer a uma ou outra para se fazerem ouvir. Há quem não hesite 

em servir-se do insulto e até de ameaça para impedir que algum de nós 

se aproxime do microfone de qualquer desses postos. (Mendonça, 

1933:1) 

 

 

E por fim, pede um incentivo para que o projeto de criar uma estação emissora 

dedicada à religião. 

 

 

Colaborando com entusiasmo e decisão na efetivação deste projeto, cuja 

magnitude e positivas vantagens de toda a ordem não tardariam a 

evidenciar-se os menos otimistas, creiam que prestariam um valiosíssimo 

serviço à Boa Causa. (Mendonça, 1933:1) 

 

 

Assim, alguns anos depois do artigo, em meados de 1936, com o seu nome inspirado 

no artigo acima referido e ligada à Igreja Católica, nasce a Rádio Renascença com as suas 

sessões experimentais, tornando-se oficial em abril de 1937.  

Pelo final da década de 30 estava então formado o panorama da rádio em Portugal, 

que se manteria até 1974. 



17 
 

 

Atualmente, os conteúdos religiosos são emitidos por diversas estações, sendo 

grande parte delas emissoras locais. No entanto a Rádio Renascença, apesar de incorporar 

na sua emissão um bocado de todo o tipo de conteúdos já referidos, música, informação, 

entretenimento e desporto, ainda dá igual destaque aos conteúdos religiosos e algumas 

transmissões de atos de culto, como a recitação do Rosário, a partir de Fátima e Eucaristia 

aos Domingos e Dias Santos. 

 

I-3. Público, audiência e público alvo 
 

É importante falar na segmentação e no público-alvo em específico, porque vão 

ser dos conceitos mais usados para alcançar a conclusão deste relatório. No entanto, para 

ser possível definir público-alvo, primeiro é necessário entender o que é o público. 

A palavra público, no seu sentido etimológico, é originária da palavra em Latim, 

populus que traduz para “o povo” e Dewey (1927) define público como um grupo de 

pessoas que, enfrentando um problema similar, reconhecem-no e organizam-se para o 

mesmo. Em grosso modo, o público consiste na amostra total que pode tornar-se 

audiência. 

the people comprising the public could gather in a single space within 

sight of each other (in Greek: agora, in Roman: forum). It was here that 

free citizens argued, legislated and adjudicated, both in their own 

interests and on behalf of others who were not free - slaves, women, 

foreigners, children. With the growth of polities to many times the size 

of these classical antecedents, the public was ‘abstracted’ or virtualised - 

it was either an imagined community or could gather together only by 

representative means. (Hartley, 2002:189) 

  

 Segundo Hartley (2002) a palavra audiência é usada pelos media para descrever 

um grupo de pessoas que assistem a um programa de televisão ou ouvem uma emissão 

radiofónica, a um dado momento. 

 

The term audience is used to describe a large number of unidentifiable 

people, usually united by their participation in media use. Given the 

varying demographics of this group, not to mention variations between 

nations, the concept itself is a means by which such an unknowable group 

can be imagined. Naming an audience usually also involves 

homogenising it, ascribing to it certain characteristics, needs, desires and 
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concerns. The audience is a construction motivated by the paradigm in 

which it is imagined. (Hartley, 2002:11) 

 

O público-alvo trata-se de um grupo específico de consumidores ou organizações 

que compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o foco das ações da empresa, 

uma vez que estão mais dispostos a adquirir os produtos/serviços que ela oferece. 

 

 

O alvo representa a parte da população (segmento) a que a empresa 

destina um produto ou serviço. Caracteriza-se pela sua natureza – 

consumidor, comprador ou prescritor -, dimensão e critérios que 

permitem identificá-lo: critérios demográficos, socioprofissionais ou 

comportamentais. A escolha de um alvo permite uma orientação mais 

adequada das ações de marketing para um grupo específico de 

consumidores, considerado o núcleo do segmento (Ceneco, 1993:20) 

 

 

Tal como refere a citação acima, o público-alvo em si, é um segmento, então, 

quando a empresa não recorreu à delineação do mercado, torna-se de maior importância 

recorrer à segmentação do mercado.   

 

 

 

I-4. O marketing e a sua importância  
 

 Será importante abordar o marketing para perceber a importância que ele possui 

para interligar o conteúdo das emissoras de rádio ao seu público-alvo, assim como 

apresentar várias maneiras de segmentar o mercado para obter o melhor alvo possível 

para a empresa. 

Segundo a definição oficial da American Marketing Association, o marketing 

compreende as atividades e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas com 

valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral, ou seja, é a capacidade de 

conquistar e satisfazer clientes de forma lucrativa. É uma ciência com métodos oriundos 
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de outras ciências, nomeadamente, métodos quantitativos, Economia e Sociologia e 

Psicologia, entre outros. 

 

 

A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar 

com os clientes. (…) Talvez a mais simples seja: marketing é administrar 

relacionamentos lucrativos com o cliente. Os dois principais objetivos do 

marketing são: atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e 

manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes satisfação. (Kotler 

& Armstrong, 2007:3) 

 

 

A ideia de que marketing e vendas são a mesma coisa é o tipo de confusão mais 

frequente, apesar de as vendas serem uma das componentes do marketing, a função do 

marketing é descobrir necessidades ainda não satisfeitas e preparar soluções adequadas à 

situação. Não pode ser confundido com vendas porque o marketing em si, começa a atuar 

na empresa muito antes de a companhia apresentar o produto/serviço no mercado.  

 

 

É claro que o marketing não proporciona uma estrada de sentido único 

para a riqueza. Em vez de contar com uma grande característica que a 

torna diferente, ou com um êxito, a empresa precisa de tecer a sua própria 

teia de qualidades e atividades de marketing. Não basta fazer a maioria 

das coisas um pouco melhor do que os concorrentes. A excelência 

operacional pode ajudar a empresa a vencer durante algum tempo, mas 

as outras empresas não perderão tempo a alcançar o mesmo padrão, ou 

até ultrapassá-lo. (Kotler, 2000:16) 

Todas as estratégias inovadoras acabam por ser imitadas num curto espaço 

temporal, no entanto, uma coisa é a imitação de alguns pontos da nova estratégia e outra, 

muito mais difícil, é a empresa que pretende copiar o produto conseguir copiar todos os 

aspetos na íntegra.  

Uma grande estratégia consiste em várias atividades que se reforçam mutuamente 

formando como que uma impressão digital, muito difícil de imitar. Os imitadores, para 

além de todas as despesas que estão implícitas para duplicar o líder do mercado, vai 

acabar numa mera imitação com resultados vulgares. 

Com o departamento de marketing, uma empresa só procura vencer no mercado e 

é frequente ouvirmos fórmulas que garantem o êxito empresarial, tendo em conta cada 
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contexto espacial e temporal, há empresas que já prosperaram e ainda prosperam às custas 

de se focarem em alguns atributos especiais, sendo um desses atributos exceder as 

expetativas do consumidor. 

Porém, exceder a expetativa do consumidor leva a que o mesmo só se contente 

com constantes melhorias na oferta do produto/serviço, que vão se tornando cada vez 

mais dispendiosas.  

 

 

Ir ao encontro das expetativas do cliente produz apenas compradores 

satisfeitos, excedê-los produz clientes deliciados. Pessoas deliciadas com 

um fornecedor têm muito mais probabilidades de continuarem a comprar 

a esse mesmo fornecedor. Os clientes atuais querem a mais alta 

qualidade, mais serviço, grande acessibilidade, adaptação aos seus 

gostos, privilégios de fidelidade à marca, garantias – tudo ao mais baixo 

preço. Como é evidente, a companhia tem de escolher de entre todas estas 

exigências aquelas que podem satisfazer sem deixar de ter lucros. (Kotler, 

2008:9) 

 

 

I-4.1. Estratégias de Marketing 

 

É preciso ver os gastos no setor de marketing das empresas como um investimento 

e não um custo, uma vez que continua a atuar durante toda a vida do produto, atraindo 

novos consumidores e a aprender com a análise das “vendas” e a gerir a continuidade do 

negócio. No entanto, é necessário distinguir os tipos de marketing em relação ao mercado: 

O marketing reativo – “Descobrir e satisfazer necessidades”. É uma fórmula 

recomendável quando a empresa identifica a necessidade e prepara uma solução à medida. 

Uma boa parte do marketing é do tipo reativo, como por exemplo, o surgimento de 

utensílios para auxiliar nas tarefas quotidianas. 

O marketing antecipador – Uma fórmula mais arriscada do que a anterior. 

Reconhecer uma necessidade prestes a emergir, para uma empresa, arrisca-se a chegar ao 

mercado demasiado cedo ou demasiado tarde, além de poder estar completamente 

enganada quando pensou que determinado mercado se iria desenvolver. 

O marketing criador – A jogada mais arriscada de marketing acontece quando a 

empresa introduz um produto ou um serviço que ninguém pediu e que muitas vezes ainda 
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não tinha sido pensado por mais ninguém. As companhias que criam o mercado fazem 

aumentar as nossas expetativas, criam novos mercados, estabelecem novos critérios, 

criam novos produtos, serviços em vários formatos, criam novos canais de venda e elevam 

os serviços a níveis inacreditáveis.  

Como por exemplo, a Sony, a cargo de Akio Morita, nos anos 50, lançou o famoso 

Walkman, ninguém o pediu, mas a Sony introduziu este e outros produtos no mercado 

que mais tarde se tornaram coisas comuns e de uso diário. 

 

I-4.1.2. Segmentação 

 

Na atualidade, os consumidores querem um leque maior de opções, produtos e 

serviços pelo preço mais reduzido. Isto faz com que as empresas sejam pressionadas a 

oferecer melhores preços, o que reduz as suas hipóteses para se diferenciar no mercado. 

Para isso, as empresas recorrem a uma segmentação de mercado para perceberem em qual 

parte do público se devem focar.  

 

 

Atualmente os consumidores querem mais conveniência, mais produtos, 

mais opções, mais serviços, por menor preço, em menos tempo e com 

menos estresse. Por consequência as empresas passam a ser pressionadas 

a oferecer melhores preços e serviços, reduzindo suas margens para se 

diferenciar no mercado. (Barbosa et al, 2014:2)  

 

 

Uma das decisões mais importantes que qualquer empresa tem de tomar é até que 

ponto tratar o mercado como um todo homogéneo. Ou seja, segundo Weinstein (1995) 

segmentação é “o processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais 

com necessidades e/ou características similares que, provavelmente, exibirão 

comportamento de compra similar”.  

 

 

Primeiro a empresa precisa decidir a quem servirá. Ela faz isso dividindo 

o mercado em segmentos de clientes (segmentação de mercado) e 

selecionando os segmentos que focará (alvo de marketing). Algumas 
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pessoas pensam em administração de marketing como um modo de 

encontrar o máximo possível de clientes e aumentar a demanda. Contudo, 

os administradores de marketing sabem que não podem servir a todos os 

clientes de todos os modos. Ao tentar servir a todos os clientes, eles 

podem não servir bem a nenhum cliente. Em vez disso, a empresa quer 

selecionar somente clientes a que possa servir bem e com lucro. (Kotler 

e Armstrong, 2007:8) 

 

 

I-4.1.3. Proposta de Valor 

 

Feita a segmentação do mercado e sendo identificado o público-alvo para a 

empresa, é importante não esquecer de estabelecer uma proposta de valor. No fundo, uma 

proposta de valor é a junção da identificação das necessidades do já estabelecido público-

alvo com o cuidado na diferenciação da concorrência. 

Ou seja, a proposta deve ser construída em três partes. A primeira centra-se na 

identificação e reconhecimento da própria oferta da empresa, a segunda no consumidor e 

como conquistá-lo e a terceira na diferenciação da sua oferta em relação ao mercado de 

concorrentes. 

 

 

A empresa também precisa decidir como servirá os seus clientes-alvo – 

como se diferenciará e se posicionará no mercado. A proposição de valor 

de uma empresa é o conjunto de benefícios ou valores que ela promete 

proporcionar aos clientes para satisfazer suas necessidades. Essas 

proposições de valor diferenciam uma marca das outras. Elas respondem 

à pergunta do cliente “Porque eu deveria comprar a sua marca e não a do 

concorrente?” As empresas devem elaborar proposições de valor fortes 

que lhes proporcionem a maior vantagem nos seus mercados-alvos. 

(Kotler e Armstrong, 2007:8) 

 

 

Na identificação e reconhecimento da oferta, procura-se dar realce ou melhorar 

determinados atributos da oferta da empresa, seja o seu desempenho, o nível de qualidade, 

a facilidade de utilização, a rapidez do serviço, etc. Tudo depende da área em que a 

empresa está inserida e do tipo de oferta que tem. 
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Na segunda parte, o objetivo é compreender o processo de escolha do consumidor. 

Assim, através do marketing, torna-se possível identificar as preferências do público-

alvo. Durante este processo é importante também perceber se não há expetativas que não 

tenham sido cumpridas. 

Por fim, procura-se a diferenciação da concorrência através da análise dos seus 

conteúdos e procurar assim, ultrapassá-los com diferentes estratégias. 

 

I-4.1.3.1 Marketing Mix 

 

Outra maneira de alcançar uma proposta de valor de qualidade é através de uma boa 

estratégia de marketing. Para implementar essa estratégia os profissionais de marketing 

costumam recorrer a um conjunto de ferramentas ao qual dão o nome de “marketing mix”. 

O marketing mix é composto por quatro atributos principais, também intitulados de 

os 4P’s, sendo eles o produto ou serviço, onde a empresa se preocupa nas características 

da oferta. O preço, que engloba desde o preço do produto a todo o tipo de descontos, 

tarifas e termos de pagamentos. A praça ou distribuição, ou seja, onde é que o 

produto/serviço vai ser exposto ao mercado, fisicamente ou digitalmente. E por fim, a 

promoção, isto é, qual a comunicação desenvolvida em torno do produto, como e onde 

vai ser anunciado. 

 

 

As principais ferramentas do mix de marketing são classificadas em 

quatro grandes grupos, chamados de os 4Ps do marketing: produto, preço, 

praça e promoção. Para entregar a sua proposição de valor, a empresa 

deve, antes de tudo, criar uma oferta ao mercado (produto ou serviço) que 

satisfaça necessidades. Ela deve decidir quanto cobrará pela oferta 

(preço) e como disponibilizará a oferta para os clientes-alvo (praça). Por 

fim, deve comunicar a oferta aos clientes-alvo e persuadi-los de seus 

méritos (promoção). (Kotler e Armstrong, 2007:12) 
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I-4.1.4. Marketing de Massas  

 

Num dos extremos, está o marketing de massas, em que a empresa oferece um artigo 

padronizado à totalidade do mercado. Um exemplo de marketing de massas, é a Coca-

Cola Company que pretende que o seu famoso produto esteja ao alcance de todos.  

Fala-se de um marketing onde a indústria produz, distribui, e publicita em massa, 

visto em muitos produtos vulgares como bebidas e produtos alimentares.  

Os fabricantes usam publicidade em massa para influenciar o consumidor a desejar 

o produto ao seu alcance, o que obriga os retalhistas a terem-no em stock.  

 

 

Há atualmente muitos críticos que preveem o desaparecimento do 

marketing de massas. Afirmam que o mercado de massas se está a 

desintegrar em segmentos menores e mais numerosos, cada um com os 

seus gostos e exigências, obrigando a adoção de um marketing de tipo 

mais direcionado. (KOTLER, 2008:28)  

 

 

Este é um desfecho quase certo para pequenas e médias empresas que pretendam 

praticar marketing de massas atualmente, face à enorme diferenciação de mercado. 

 

 

I-4.1.5. Marketing por Objetivos 

 

O marketing por objetivos é onde se concebe produtos ou serviços para um ou mais 

segmentos específicos em vez de tentar abranger todo o mercado.  

Wendell R. Smith (1956) estabeleceu o contraste entre as firmas que oferecem 

variedade de produtos e as firmas que criam produtos para segmentos específicos do 

mercado. Segmentação de mercado implica que qualquer mercado é constituído por 

grupos de clientes com necessidades e desejos variados.  
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Uma empresa que recorra ao marketing por objetivos, pode dividir o mercado em 

segmentos cada vez mais pequenos. Assim, Kotler (2008) distingue três níveis de 

desmontagem de um mercado: o da marca, o do nicho e o da célula. 

 

I-4.1.5.1. Marca 

 

Cada marca divide o mercado em vários segmentos. Algumas das medidas  mais 

utilizadas para diferenciar o mercado são: 

Segmentação por vantagem – Agrupa as pessoas que procuram a mesma 

vantagem, sendo ela o custo, a qualidade, excelência de serviço, etc. 

Segmentação demográfica – Agrupa as pessoas que partilham características 

demográficas comuns, como por exemplo, idade, posses, género, etc. 

Segmentação por oportunidade – Distingue o consumidor de acordo com o 

motivo da escolha do produto ou serviço. As empresas aéreas distinguem os passageiros 

de acordo com o motivo da viagem, se é de negócios, lazer ou de emergência. 

Segmentação por níveis de utilização – Agrupa as pessoas conforme a sua 

utilização do produto, sejam elas utilizadoras pesadas, médias ou ligeiras do produto ou 

serviço. 

Segmentação por estilos de vida – Procura agrupar o mercado por estilos de vida, 

ou seja, através do estereótipo, definir o público-alvo para o produto. Como por exemplo, 

um verdadeiro motard tem de ter uma Harley-Davidson e respetivos acessórios. 

 

Tendo identificado um conjunto de segmentos, existem duas opções: concentrar em 

apenas um segmento (marketing de segmento único) ou em vários (marketing de 

segmentos múltiplos). 

O marketing de segmento único tem algumas vantagens. Permite identificar mais 

facilmente os clientes individuais do segmento, agrupá-los e assim criar ofertas 

direcionadas a cada um.  
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Quanto mais definido for o segmento, a companhia terá menos concorrentes. Cria 

oportunidades de a empresa se tornar a preferida do segmento e assim obter a maior quota 

de mercado e aumentar margens de lucro. 

No entanto, quem se dirige a um segmento único do mercado corre o risco de ver o 

segmento a tornar-se menos denso porque os consumidores podem mudar as suas 

necessidades ou porque esse segmento atraiu muitos concorrentes, reduzindo os lucros de 

todas as marcas envolvidas. 

Este risco leva a que existam mais empresas a preferir o marketing de segmentos 

múltiplos, na esperança de que a quebra de lucros num dos segmentos não leve à falência 

graças ao sustento oferecido pelos outros segmentos.  

Se for possível a satisfação de vários segmentos, isso significa menores custos em 

cada um dos setores graças a algumas economias de escala e de extensão adquiridas. 

 

I-4.1.5.2. Nichos 

 

Os nichos ainda são a norma em alguns mercados atuais. Ao desmontar o mercado 

em nichos, fala-se de conjuntos mais pequenos de consumidores que têm necessidades 

bem definidas ou uma combinação única de necessidades.  

O mercado automóvel, por exemplo, pode ser dividido em diversos nichos de 

compradores e assim, há uma marca que sacia a necessidade de cada nicho, sendo as 

preferências carros desportivos caros (Ferrari) ou um carro mais em conta, de estilo 

casual, mas sem deixar de ser potente (Porsche).  

Uma empresa focada no serviço de clientes de um nicho tem várias vantagens. Mais 

uma vez, permite conhecer cada cliente de uma forma mais personalizada, de evitar o 

confronto com outros concorrentes e de obter boas margens de lucro, uma vez que os 

clientes não se importam de pagar por um serviço que entende e soluciona todas as suas 

necessidades. 

Vendo um “nicho” como um segmento mais restrito, é normal que enfrente os 

mesmos riscos do marketing de segmento único, nomeadamente, o nicho pode perder a 
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importância, pode transformar-se num buraco. Sendo assim, a empresa pode seguir uma 

estratégia de nichos múltiplos.  

Da mesma maneira que uma estratégia de marketing de segmentos múltiplos, a 

empresa ao distribuir a sua atenção para mais do que um nicho, fica mais segura em caso 

de falha de um dos nichos.  

Para além disso, uma empresa abranger múltiplos nichos é relativamente fácil 

porque falamos de segmentos mais restritos o que não se torna muito mais dispendioso 

do que a empresa se dirigir a um só nicho. Aliás, existem provas de marcas a ganhar 

fortunas com pequenos nichos. 

 Segundo Simon (1996) na década de 90, “algumas empresas alemãs quase 

desconhecidas do público têm quotas de 50 por cento do mercado global nos seus 

respetivos nichos, além de lucros enormes.” A Honher por exemplo, detinha 85% do 

mercado mundial de harmónicas. 

 

I-4.1.5.3. Célula 

 

Células de mercado são, essencialmente, grupos de consumidores ainda mais 

pequenos. Atualmente há muitas empresas que construíram bases de dados de clientes, e 

nessas bases de dados, é possível encontrar diversas informações de pequenas 

características dos seus clientes, desde fatores demográficos, a preferências ou compras 

anteriores.  

Companhias especialistas em análise do mercado como a IBM, a Andersen 

Consulting ou a EDS, oferecem um serviço chamado data mining, que utiliza técnicas de 

estatística e análise aprofundadas para criar padrões no mercado e identificar assim 

pequenas células.  

Ao identificar uma célula que tenha por base a compra do mesmo produto, a 

empresa pode dirigir-se exclusivamente a essa célula do mercado para dar a conhecer 

produtos semelhantes por preços especiais. Se a empresa tiver acertado na previsão, está 

comprovado que a célula do mercado pode atingir os 10%. 
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I-4.1.6. Marketing a Nível do Cliente  

 

No outro extremo, está então o nível mais personalizado do marketing, ou 

marketing a nível do cliente, é praticado por empresas que se concentram em adaptar a 

sua oferta a cada cliente, como uma construtora de casa por encomenda. 

O marketing a nível do cliente era o predominante antes da Revolução Industrial. 

Os sapateiros faziam sapatos à medida dos pés de cada cliente, os alfaiates faziam os 

“fatos à medida”. Mas depois, com a Revolução Industrial, a economia de produção em 

grande escala favoreceu a padronização dos produtos. 

Agora, está-se a assistir à ressurreição do mercado personalizado. Com as bases de 

dados é possível identificar as diversas necessidades em comum, arranjar uma solução e 

aplicar a adaptação em massa. 

Esta adaptação em massa acontece quando a empresa apresenta modelos “base” que 

se podem combinar de formas diferentes, à preferência e necessidade do consumidor e é 

possível identificar este tipo de adaptação em massa em vários negócios, hoje em dia. 

Compras de computadores completamente personalizados à distância de um “clique”, 

automóveis, roupa, cadeias de hotéis e muitos outros. 
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I-5. Metodologia 
 

Depois de estabelecer o problema de investigação para o relatório de estágio e 

depois de uma contextualização teórica recorrendo à análise de obras de autoria dos 

melhores profissionais na indústria do marketing na atualidade, assim como a 

diferenciação dos principais conteúdos radiofónicos para o enquadramento da instituição 

em estudo neste relatório, torna-se essencial para o posterior desenvolvimento do 

problema de investigação, estabelecer uma metodologia de investigação. 

O método utilizado será o modelo estatístico quantitativo de análise fatorial 

exploratória. 

 

A análise fatorial exploratória (AFE) ou “exploratory factoranalysis” é 

uma técnica dentro da análise fatorial cujo objetivo abrangente é 

identificar as relações subjacentes entre as variáveis medidas. A AFE é 

uma técnica estatística que estuda correlações entre um grande número 

de variáveis agrupando-as em fatores. Essa técnica permite a redução de 

dados, identificando as variáveis mais representativas ou criando um 

novo conjunto de variáveis, bem menor que o original (Hongyu, 2018:88) 

 

Durante a segunda parte do estágio, (estágio na Cidade FM), o autor formulou um 

inquérito anónimo, no Google Forms, com questões de resposta fechada e aberta, 

publicado nas redes sociais da entidade em questão.  

 Os objetivos para este inquérito vão de acordo com o interesse de identificar a 

preferência do público em relação aos diferentes conteúdos presentes na rádio, sendo elas: 

• Caracterização do público: 

o Identificação do público atual da emissora; 

o Idade e género; 

o Frequência de utilização; 

o Local preferível ao uso da rádio. 

 

• Recolha de opinião: 

o Preferência de conteúdos na programação da emissão; 

o Preferência de emissora e conteúdo musical; 
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o Grau de satisfação do consumidor. 

O inquérito foi respondido por trezentas e setenta e uma pessoas e uma vez que 

foi publicado nas redes sociais da emissora, os resultados da mostra podem refletir, de 

certa forma, os aspetos do público da Cidade FM. Para que os resultados fossem mais 

verosímeis, foi usada a calculadora Raosoft1, que para um universo de setenta e sete mil 

e novecentas pessoas (número de seguidores da página de Instagram da Cidade FM), 

calculou uma margem de erro de 4,26%, com uma amostra de trezentas e setenta e uma 

pessoas. 

A primeira análise de resultados é de carácter descritivo e procura organizar, 

resumir e mostrar os dados adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Calculadora de tamanho de amostras disponível em http://www.raosoft.com/samplesize.html. 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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I-6. Análise de Resultados 

 
Em primeira instância, através de um inquérito aplicado no Google Forms, é feita 

uma análise detalhada de cada variável presente no inquérito, isto é, através do modelo 

de estatística descritiva, são analisadas as respostas para cada questão do inquérito. 

Descriptive statistics are those that organize, summarize and display 

data collected in a study or survey. They do not test hypotheses about, 

or compare possible relationships between and among the variables 

(Rubin, 2010:315). 

 

I-6.1 Caracterização da Amostra  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A amostra é constituída por 371 pessoas. 77,9% dos inquiridos são do género 

feminino e 22,1% do género masculino. As faixas etárias predominantes neste inquérito 
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Gráfico 1 – Idade dos Inquiridos. 

Gráfico 2 – Género dos Inquiridos. 
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são dos 16 aos 29 anos de idade, sendo que 22,6% dos inquiridos têm a idade 

compreendida entre os 16 e os 19 anos de idade, 41% entre os 20 e os 24 e 17,5% entre 

os 25 e os 29 anos. 

       

 

 

Gráfico 3 - Frequência de utilização de rádio. 

 

Numa das perguntas do inquérito, o pretendido é compreender a frequência de 

utilização de rádio, ou seja, com que frequência os inquiridos ouvem uma emissão, sendo 

que a maioria tem por hábito ouvir rádio diariamente, com uma percentagem de 88,9% 

da amostra. Dos inquiridos apenas uma pequena percentagem nunca ou quase nunca 

usufrui da rádio, com uma percentagem acumulada de 3,5%. 
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Gráfico 4 - Local preferível para consumo. 

Nesta pergunta é pretendido identificar qual o meio que os inquiridos preferem 

usar para ouvir uma emissão de rádio. Uma vez que é possível ouvir uma emissão com 

mais do que um meio, foi permitido aos inquiridos selecionar mais do que uma hipótese, 

o que resultou em 598 respostas. Dessa amostra total a rádio do carro é o meio mais 

utilizado com 56,9%, em relação à amostra de 371 participantes, esse valor traduz-se para 

91,6%. Para além disso, da mesma amostra de 371 participantes, 51,7% usufruem da 

emissão através do computador ou do telemóvel. 

 

 

Gráfico 5 - Identificação do público atual da emissora. 
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Esta pergunta tem como objetivo definir, da amostra de inquiridos, quais 

pertencem ao público atual da emissora em estudo, ou seja, quais são os ouvintes da rádio 

Cidade FM, sendo que a maioria dos inquiridos, com uma percentagem de 73,3%, são 

ouvintes da emissora. 

 

 

Gráfico 6 – Preferência de conteúdos numa emissora. 

 

Esta pergunta pretende identificar quais os tipos de conteúdo mais valorizados, 

atualmente, numa emissão de rádio. Tal como a questão anterior, esta também permitia 

aos inquiridos selecionar mais do que uma opção, totalizando 711 respostas. De todos, a 

música e o entretenimento são o tipo de conteúdo mais apreciado pelos inquiridos com 

uma percentagem de 49,5% e 31,8%, respetivamente. 

 Em relação à amostra de 371 inquiridos, 94,9% entende a música como um dos 

conteúdos preferidos. 
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Gráfico 7 - Preferência de estilo musical. 

  

 Esta pergunta pretende identificar qual ou quais os estilos de música a que os 

inquiridos dão preferência, sendo que obteve um total de 777 respostas. Dos estilos 

musicais referidos no gráfico 7, os mais escolhidos são o Pop e o Hip-Hop/R&B, com 

uma percentagem de 30,4% e 27,3%, respetivamente, em relação ao número total de 

respostas obtidas. 

 Da amostra obtida, o estilo musical pop é o mais escolhido com 63,6% do número 

de inquiridos. Seguindo-se o Hip-Hop/R&B com 57,1%. 

 

 

Gráfico 8 - Preferência de conteúdos relativamente à Cidade FM. 
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Foi pedido aos inquiridos que selecionassem qual ou quais os conteúdos que 

desejam ouvir na Cidade FM, o que resultou num total de 292 respostas. Para esta 

pesquisa, são tidos apenas em conta os atuais ouvintes da rádio Cidade FM, sendo assim, 

a amostra de inquiridos é de 272 pessoas. Dos tipos de conteúdo em análise, o 

entretenimento foi a resposta mais selecionada, com a percentagem de 63,7% em relação 

ao número de respostas, que se traduz na seleção do mesmo tipo de conteúdo por 68,3% 

dos 272 inquiridos. 

 

 

Gráfico 9 - Preferência de emissora nacional. 

 

Da amostra total de inquiridos, foi ainda analisado qual ou quais as rádios são de 

maior preferência. Esta questão contabiliza um total de 538 respostas e das emissoras 

nacionais, as que se destacam com uma maior taxa de escolha em relação às outras são a 

Rádio Comercial e a Cidade FM com 32,3% e 31,4%, respetivamente. Isso significa que 

46,9% selecionou pelo menos a Rádio Comercial e 45,6% a Cidade FM como a rádio 

com melhor conteúdo. 
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Gráfico 10 - Grau de satisfação dos inquiridos relativamente à Cidade FM. 

Por fim, foi levantado o grau de satisfação, por parte dos inquiridos relativamente 

à emissora Cidade FM. Para este efeito foram apenas tidos em conta os inquiridos que 

ouvem a emissora. Através da escala de Likert, é possível verificar que 56,2% dos atuais 

ouvintes da Cidade FM estão satisfeitos e 35,3% estão muito satisfeitos com a prestação 

atual da emissora. 
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I-6.2. Correlação de dados 

 

 Para aprofundar a análise dos dados obtidos através do inquérito, o estagiário 

decidiu proceder à correlação de dados ou crossdata, utilizando o Microsoft Excel, para 

separar as diferentes variáveis do inquérito e analisá-las individualmente, podendo assim 

estudar a relação entre as várias variáveis em estudo.  

 

Crosstab tables can be very useful in analyzing survey results because 

they allow you to dig deeper and correlate the answers to two survey 

questions at once. (Hightower e Scott, 2012:3) 

 

 

Correlação entre idade e ouvinte atual 

    OUVINTE CIDADE FM 

IDADE Sim Não Total 

12 A 15 27 1 28 

16 A 19 68 16 84 

20 A 24 112 40 152 

25 A 29 45 20 65 

30 OU MAIS 21 21 42 

Tabela 1 - Ouvintes da Cidade FM de acordo com a idade. 

 

 

Gráfico 11 - Interesse pela emissora de acordo com a idade. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

12 a 15 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 ou mais

Interesse pela emissora de acordo com a idade



39 
 

 O primeiro cruzamento de dados efetuado analisa qual a percentagem de cada 

faixa etária analisado que é um ouvinte da emissora Cidade FM. O gráfico 9 foi elaborado 

a partir da tabela 7, nele é possível verificar que, dos inquiridos que pertencem à faixa 

etária dos doze aos quinze anos de idade, 96,4% ouvem a Cidade FM e em relação à faixa 

etária de trinta anos ou mais, a taxa de ouvintes diminuí, drasticamente, para 50%. Para 

além disso, com este gráfico é possível também aferir que, ao longo das faixas etárias, o 

número de ouvintes vai diminuindo, o que se traduz num menor interesse pela emissora 

Cidade FM. 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Preferência de emissora de acordo com a idade. 

 

Este gráfico tem como objetivo mostrar a preferência de emissora nacional dos 

inquiridos de acordo com a sua idade, assim como corroborar a análise anterior 

relativamente ao interesse dos inquiridos pela Cidade FM. Neste cruzamento de dados, 

como se pode verificar na tabela 8, as duas variáveis analisadas são a idade e a escolha 

de rádios com melhor conteúdo em geral. Com o gráfico 10, é possível verificar, por 
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IDADE CIDADE 

FM 

RÁDIO 

COMERCIAL 

MEGA 
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RFM OUTRA Nº DE 

RESPOSTAS 

INQUIRIDOS 

12 A 15 17 12 5 7 0 41 28 

16 A 19 47 33 31 28 4 143 84 

20 A 24 75 66 40 43 12 236 158 

25 A 29 20 36 8 17 7 88 65 

30 OU MAIS 10 27 0 12 6 55 42 

Tabela 2 - Preferência de emissora de acordo com a idade. 
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exemplo, que dos inquiridos com trinta ou mais anos de idade, 64,3% escolheu, pelo 

menos, a Rádio Comercial como emissora preferida e que, tanto na Mega Hits como na 

RFM, a faixa etária que tem preferência pelas mesmas, está situada entre os dezasseis e 

os 19 anos de idade, com uma percentagem de 36,9% e 33,3%, respetivamente. 

Tal como o cruzamento de dados realizado anteriormente indica que existe um 

desinteresse pela rádio ao longo da idade, ao analisar este gráfico, é possível verificar 

também que, ao longo da idade, a percentagem de inquiridos que selecionou a Cidade FM 

como uma das emissoras que considera ter o melhor conteúdo em geral, diminui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar a análise em relação à emissora Cidade FM, no gráfico 11, foi 

colocado em análise o número de atuais ouvintes da emissora que não selecionaram a 

Cidade FM como uma das rádios preferidas a nível de conteúdo em geral. Sendo assim, 

as duas variáveis em análise são o número de inquiridos que ouve a Cidade FM e a 

preferência de emissora. Ao analisar é possível verificar que dos 272 inquiridos que 

ouvem atualmente a Cidade FM, 39% não consideram a emissora como uma das melhores 

a nível de conteúdo. Este resultado entra em desacordo com o grau de satisfação dos atuais 

ouvintes da emissora onde, numa escala de 1 a 5, a satisfação média dos inquiridos é de 

4,3 valores.  

Ouvintes da Cidade FM que consideram ser a 
melhor emissora

Sim Não

Gráfico 13 - Preferência pela emissora por parte dos atuais ouvintes. 
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Gráfico 14 - Preferência de conteúdos numa emissora de acordo com a faixa etária. 

 

Para perceber como varia o interesse por cada tipo de conteúdo de acordo com a 

faixa etária dos inquiridos e qual o valor, em percentagem, de cada conteúdo. Na tabela 

9, as variáveis em estudo são a idade dos inquiridos e a sua preferência de conteúdos na 

programação de uma emissora. Os números da tabela foram então traduzidos em 

percentagem para o gráfico 12.  

Na análise do mesmo, é possível verificar que todos os inquiridos, com a idade 

compreendida entre os doze e os quinze anos de idade, valorizam o entretenimento, assim 

como 46,4% valorizam também o entretenimento, sendo a informação e o desporto de 

pouco interesse por parte dos mesmos. Dos dezasseis aos dezanove anos o interesse dos 
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IDADES MÚSICA ENTRETENIMENTO INFORMAÇÃO DESPORTO Nº 

RESPOSTAS 

INQUIRIDOS 

12 A 15 28 13 1 2 44 28 

16 A 19 83 51 11 5 150 84 

20 A 24 147 106 50 9 306 158 

25 A 29 57 37 22 10 126 65 

30 OU MAIS 37 19 18 5 79 42 

Tabela 3 - Preferência de conteúdo de acordo com a faixa etária. 
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inquiridos mantem-se na música e no entretenimento com uma taxa de 98,8 e 60,7%, 

respetivamente. 

 

 Dos vinte aos vinte e nove anos, apesar de a música e o entretenimento 

continuarem a ser o tipo de conteúdo mais apreciado pelos inquiridos, com uma 

percentagem média de 90,4% e 62%, o conteúdo informativo começa a ser mais 

apreciado, sendo que o mesmo atinge o interesse máximo por parte dos inquiridos com 

trinta ou mais anos de idade, com uma percentagem de 42,9%.  

É também nesta faixa etária que o entretenimento perde o máximo de interesse 

para uma percentagem idêntica à anterior de 45,2%. O pico de interesse pelo conteúdo 

desportivo ocorre entre os vinte e cinco e os vinte e nove anos, onde 15,4% dos inquiridos 

tem preferência pelo desporto na programação. 

Através da análise da tabela 9, é ainda possível aferir que os inquiridos com idade 

compreendida entre os vinte e os vinte e nove anos, escolheram mais do que um tipo de 

conteúdo, em relação às outras faixas etárias. 

 

 

IDADE POP HIP-

HOP/R&B 

ROCK REGGAETON DANCE / 

ELETRÓNICA 

OUTRO Nº DE 

RESPOSTAS 

INQUIRIDOS 

12 A 15 20 15 1 7 4 1 48 28 

16 A 19 60 54 21 33 15 3 186 84 

20 A 24 96 90 40 62 31 11 330 158 

25 A 29 39 37 25 21 8 5 135 65 

30 OU MAIS 20 16 20 6 6 7 75 42 

Tabela 4 - Preferência de estilo musical de acordo com a faixa etária. 
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Gráfico 15 - Preferência de estilo musical de acordo com a faixa etária. 

Para completar a correlação de dados deste inquérito a idade dos inquiridos é 

novamente uma das variáveis, sendo a outra o estilo de música preferido pelos mesmos. 

Os dados destas variáveis estão presentes na tabela 10 e tal como nas últimas análises, a 

tabela foi posteriormente convertida para percentagens no gráfico 13. Com esta análise, 

o pretendido é entender qual ou quais os estilos musicais preferidos de acordo com a idade 

dos ouvintes, assim como comparar, dentro de cada faixa etária, a relevância de cada 

estilo musical. 

Ao analisar o gráfico, em primeira instância, é possível verificar que a música Pop 

é a preferida por todas as faixas etárias, sendo que dos doze aos dezanove anos, a 

preferência é a mesma, com uma percentagem de 71,4% e entre os inquiridos com 30 ou 

mais anos, é quando o estilo musical Pop perde mais interesse, com apenas uma 

percentagem de 47,6% iguala-se ao Rock, dentro da mesma faixa etária. É na mesma que 

o Rock obtém mais interesse e dos doze aos quinze anos é a idade que menos prefere o 

Rock, com apenas 3,6% a valorizar a mesma. 
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Nº DE RESPOSTAS 28 77 123 49 25 

Nº DE OUVINTES 
CIDADE FM/ 
INQUIRIDOS 

26/28 
----------- 
92,9% 

68/84 
----------- 
80,9% 

112/152 
----------- 
73,7% 

45/65 
----------- 
69,2% 

21/42 
------------------- 

50% 
Tabela 5-Preferência de conteúdo dos ouvintes da emissora relativamente à idade. 

 

 

 

Gráfico 16 - Preferência de conteúdo dos ouvintes da Cidade FM de acordo com a faixa etária 

Para completar a correlação de dados deste inquérito, são analisadas três variáveis, 

a idade, se é ouvinte da Cidade FM e que conteúdos os inquiridos gostavam que a mesma 

emissora transmitisse mais, na tabela 11. Na mesma tabela, é possível verificar que, para 

além do número de inquiridos que ouvem Cidade FM face ao número total, é possível ver 

também o número de vezes que cada conteúdo foi selecionado, de acordo com a faixa 

etária.  

A análise destas variáveis em conjunto procura identificar qual ou quais os 

conteúdos que cada ouvinte atual da Cidade FM, de acordo com a idade, gostava que a 

emissora desse mais tempo de antena. 

Os valores da tabela 11 foram convertidos em percentagens para o Gráfico 14. Ao 

analisar o mesmo é possível aferir que todos os inquiridos que ouvem Cidade FM 

procuram ouvir mais conteúdo de entretenimento, que atinge a percentagem máxima de 

76,5%, nas idades compreendidas entre os dezasseis e os dezanove anos.  
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Na faixa etária dos doze aos quinze anos de idade, o desejo por conteúdo 

desportivo ultrapassa a percentagem do conteúdo informativo, sendo que 30,8% da 

amostra procura conteúdo desportivo e apenas 19,2% conteúdo informativo. A partir dos 

dezasseis anos, o desejo por conteúdo informativo ultrapassa o conteúdo desportivo, 

atingindo a sua percentagem máxima de 38,1% em idades acima dos trinta anos. 

 

I-7. Discussão de Resultados 

  

Através da revisão de literatura, onde foram analisadas obras de autores que 

abordam o marketing como o professor catedrático Philip Kotler ou o também professor 

Gary Armstrong, serão aplicadas algumas técnicas investigadas nos resultados da análise 

dos inquéritos. Com a conclusão deste relatório, o objetivo é, para além de responder à 

pergunta de investigação, perceber se o tipo de marketing aplicado pela emissora é o mais 

adequado. 

O intuito do inquérito segue o tipo de marketing reativo, procura descobrir e 

satisfazer as necessidades do ouvinte, isto é, consiste em analisar a audiência e identificar 

uma necessidade. 

Seguindo os métodos de marketing, identificar o público-alvo é o principal passo 

para o sucesso de uma empresa. O público-alvo, segundo Ceneco (1993) representa a 

parte da população a que a empresa destina um produto ou serviço. A escolha de um alvo 

permite uma orientação mais adequada das ações de marketing para um grupo específico 

de consumidores. 

Para encontrar o público-alvo, é necessário recorrer a uma segmentação de 

mercado. Segundo Kotler & Armstrong (2007), primeiro a empresa precisa decidir a 

quem servirá. Ela faz isso dividindo o mercado em segmentos de clientes (segmentação 

de mercado) e selecionando os segmentos que focará (alvo de marketing). 

Segmentação de mercado implica que qualquer mercado é constituído por grupos 

de clientes com diferentes necessidades e segundo Weinstein (1995), é “o processo de 

dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou 

características similares que, provavelmente, exibirão comportamento de compra 

similar”. 
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Esta análise da audiência consiste numa estratégia de marketing por objetivos, isto 

é, procura dividir a audiência da emissora em segmentos, neste caso apenas desmontar o 

mercado num grande segmento. As métricas usadas para a segmentação foram então 

demográficas e por vantagem. Segundo Kotler (2000) a segmentação demográfica agrupa 

as pessoas que partilham características demográficas comuns, como por exemplo, idade, 

posses, género, etc. e a segmentação por vantagem agrupa as pessoas que procuram a 

mesma vantagem, sendo ela o custo, a qualidade, excelência de serviço, etc. É ainda tido 

em conta o nível de utilização da amostra, isto é, se são ou não ouvintes da emissora. 

Na segmentação demográfica, a principal variável tida em conta foi a idade. Na 

segmentação por vantagem, foram analisadas diversas variáveis como a preferência pelo 

mesmo tipo de conteúdo ou o mesmo estilo de música. 

Depois de identificar esse conjunto de segmentos, o passo seguinte é juntá-los 

num só, que será o público-alvo. Segundo Kotler (2000) o marketing de segmento único 

permite identificar mais facilmente os clientes individuais do segmento, agrupá-los e 

assim criar ofertas direcionadas a cada um.  

Numa primeira análise é já possível retirar várias conclusões gerais. Mais de ¾ 

dos seguidores da emissora é do género feminino, 81,1% dos mesmos têm a idade 

compreendida entre os 16 e os 29 anos, 88,9% das pessoas tem o hábito de ouvir rádio 

todos os dias e que nove em cada dez inquiridos ouve rádio no automóvel.  

É ainda possível aferir que, a música é o conteúdo preferido por parte dos 

inquiridos e que os estilos musicais preferidos são o Pop e o Hip-Hop/R&B, presentes em 

57% das respostas. Para além disso, um dos problemas retirados ainda na primeira análise 

é que, dos 371 seguidores da página de Instagram da Cidade FM, 73,3% continua a ouvir 

a emissão. Isto significa que mais de um quarto dos consumidores deixaram de ouvir a 

emissora a certo ponto.  

 Em seguida, foi realizado um cruzamento de dados que, no sentido deste relatório, 

faz todo o sentido, uma vez que é a ferramenta que permite segmentar a amostra de 

consumidores. 

 A emissora Cidade FM é caracterizada pelo seu conteúdo direcionado ao setor 

juvenil, sendo assim, a principal variável estudada no cruzamento de dados do inquérito 

é a idade, que permite segmentar a amostra de inquiridos demograficamente. 
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 No gráfico 9, cruzando o número de ouvintes atuais de acordo com a idade dos 

inquiridos, verifica-se que o interesse pela emissora atinge o seu pico entre os doze e os 

quinze anos e vai diminuindo gradualmente. O gráfico 10, corrobora que a preferência 

pela emissora vai diminuindo ao longo da idade ,mostra que dos dezasseis aos dezanove 

anos, apesar de 55,9% dos inquiridos preferir a Cidade FM como a rádio com melhor 

conteúdo em geral, tem tendência a apreciar outras emissora como a Rádio Comercial 

(41,8%) ou a Mega Hits (36,9%) e que a partir dos vinte e cinco anos, a emissora preferida 

é a Rádio Comercial com uma percentagem média de 59,9%. 

O gráfico 12 e 13 têm o objetivo de identificar a preferência dos inquiridos pelos 

conteúdos que uma emissora pode fornecer, o que permite adaptar a oferta de uma 

maneira mais eficaz. O primeiro mostra que a música é o tipo de conteúdo mais valorizado 

e o entretenimento o segundo, por todas as faixas etárias. No entanto, o conteúdo 

informativo só ganha interesse a partir dos vinte anos. 

O segundo mostra que, dos vários estilos musicais, o Pop é o que suscita mais 

interesse em todas as idades, sendo que a partir dos trinta anos, o Rock tem a mesma 

preferência, com uma percentagem de 47,6%. Revela também que, dos doze aos vinte e 

nove anos, o Hip-Hop/R&B é o segundo estilo musical mais preferido, com uma 

percentagem média de 58%. 

Por fim, o gráfico 14, relacionando os conteúdos desejados pelos ouvintes da 

emissora de acordo com a idade, tem como propósito, segundo Kotler, seguir o tipo de 

marketing reativo e identificar as necessidades do mercado. Assim, no mesmo é possível 

verificar uma alta necessidade, comum em todas as idades, por entretenimento, com uma 

percentagem média de 67,9%. Dos conteúdos restantes, enquanto que dos doze aos quinze 

anos a necessidade de conteúdo desportivo supera a de conteúdo informativo. A partir 

dos dezasseis anos, o conteúdo informativo é cada vez mais desejado, atingindo o máximo 

de procura a partir dos trinta anos com uma percentagem de 38,1%. 
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II – Segunda Parte 

 

II-1. Apresentação das Entidades Acolhedoras 

 

II.1.1. SIC – Sociedade Independente de Comunicação 
 

 A SIC é um canal de televisão generalista que pertence ao domínio do grupo 

IMPRESA, em conjunto com mais 7 canais, sendo eles SIC Internacional, SIC Notícias, 

SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras e mais recentemente, Txillo. O grupo 

IMPRESA teve os seus primeiros passos na informação em 1972 quando o seu presidente, 

Francisco Pinto Balsemão cria a Sojornal e apenas um ano mais tarde é fundado o jornal 

Expresso, considerado o jornal mais vendido em Portugal, no ano de 2018, com uma 

média superior a 86 mil exemplares. A Controljornal, empresa holding do Grupo 

Comunicação Social liderado por Francisco Pinto Balsemão, é formada em 1988, 

agregando as participações detidas pelo grupo.  

 Três anos depois, no primeiro trimestre do ano de 1991, o Capital Social da 

Controljornal é aberto a investidores externos e assim é criada a IMPRESA, uma super 

holding, que concorre à atribuição dos primeiros canais de televisão privados e, 

finalmente, em Outubro do ano seguinte, é lançado o primeiro canal de televisão privada 

em Portugal, a SIC. 

 A Sociedade Independente de Comunicação focou a sua aposta em programas de 

informação, entretenimento, documentários e programas de ficção, sendo que destas 

apostas, a informação foi a primeira a fixar um espaço no panorama televisivo, criando a 

sua própria “assinatura” com um noticiário coberto num estúdio com vista para a redação. 

 

 

Nos primeiros meses do ano, a maior novidade no campo da informação 

foi a mudança de imagem dos noticiários da SIC: novo estúdio, novo 

grafismo, novo genérico. Inaugurada a 6 de Outubro de 1992, a estação 

de Carnaxide abriu as suas emissões com um noticiário cujo estúdio 

apresentava uma janela de vidro aberta para a redacção. Pela primeira vez 

em Portugal, deixava-se ver a zona de retaguarda das notícias: o lugar 

onde elas são fabricadas. (Lopes, 2007:5) 
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 Só em 2001, continuando a linha informativa e graças à introdução do cabo em 

Portugal, nasce o canal temático SIC Notícias, caracterizado pelo grupo como um canal 

exclusivamente dedicado à informação, onde a mesma é atualizada ao minuto, durante 

vinte e quatro horas e para além dos jornais diários, contem programas temáticos que 

abordam diferentes temas e diversas áreas de informação como a saúde, a arte, o desporto, 

a moda, a economia. É também nesse ano que fica online o primeiro site da SIC, ou seja, 

nasce a SIC Online, que juntava informação e entretenimento à distância de um clique. 

 

II.1.2. Cidade FM  
 

 A Cidade FM é uma rádio com um espírito jovem e principalmente composta por 

programas de entretenimento e música como o Turno da Noite, Slow Jams, entre outros. 

Desde 2002 é propriedade do Grupo Média Capital que é uma das principais instituições 

de media em Portugal que conta com canais televisivos como a TVI, TVI24, TVI 

Internacional e estações de rádio como a Rádio Comercial e a M80. Antes de 2002 a 

Cidade FM era intitulada de Rádio Cidade.  

Surgiu em maio de 1977, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, inspirada nas 

tendências radiofónicas norte-americanas centradas numa emissora em particular, a Radio 

City of America ou RCA. 

 Esta primeira Rádio Cidade, surgiu como uma nova proposta num formato de 

programação e locução inovador para a rádio FM, em todo o Brasil, com o seu conteúdo 

musical centrado no estilo pop, nos hits de sucesso norte-americanos e na revista 

Billboard, um perfil radiofónico ainda por explorar no Brasil. 

Na verdade, um dos principais objetivos da Rádio Cidade era desenvolver uma 

espécie de cultura pop na cidade do Rio de Janeiro, que propagasse para várias partes do 

país. Esse objetivo foi alcançado num curto espaço de tempo, sendo que, aos poucos, a 

emissora fosse ocupando a mesma frequência em diversas cidades brasileiras, desde 

Recife a Porto Alegre. 

No entanto, não demorou muito para que começassem a surgir emissoras com 

conteúdo semelhante à Rádio Cidade, nos anos 80, como a Transamérica e a Jovem Pan. 

Esta vulgarização de estilo de emissora levou a que a Rádio Cidade “emigrasse”, no dia 
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1 de abril de 1986, para Portugal, que estava a sofrer bastantes mudanças a nível da 

democratização do país e com a sua entrada na Europa. Também, nos anos 80, a 

radiodifusão ficou marcada com o surgimento e a tendência das Rádios Livres, também 

conhecidas como Rádios Piratas. 

 

Essa proliferação deu-se pela extrema facilidade com que se podia pôr no 

ar uma “emissão pirata”. Com um custo relativamente baixo e uma 

frequência ainda mais baixa, nascia, na maioria das vezes, nas próprias 

residências dos seus intrépidos criadores, uma estação de rádio. (Lepetri, 

2015:162) 

 

  

 Como quase todas as outras, começou como uma rádio pirata a emitir para a 

Grande Lisboa, sediada na Amadora, pelas mãos dos brasileiros Rui Duarte, Rui Duarte 

Júnior e Edson Yazejy Jr., adaptando então o estilo radiofónico existente no Brasil. 

 Era uma emissora com uma nova postura comunicacional, com locutores 

brasileiros e animadores portugueses, nascia em Portugal, um estilo radiofónico com 

muita música, poucas palavras e a boa disposição dos locutores, marcada claramente pela 

animação “brasuca”. 

 Em finais de dezembro de 1988 a sua emissão é suspensa indefinidamente, devido 

à atribuição de alvarás de Radiofusão, sendo retomada já legalizada em Maio de 1989. 

Chega ao pico das audiências na década de 1990, contando com a venda de CDs que num 

curto prazo se tornavam discos de Ouro 

 Em 2002, foi adquirida pelo Grupo Média Capital. Esse grupo foi criado em 1992, 

com os seus interesses orientados para a área da imprensa, no entanto, em 1997, adquiriu 

a Rádio Comercial e Nostalgia. Até 1999 obteve a quase totalidade do capital da TVI. 

 Sob a direção de Pedro Tojal, o estilo radiofónico da emissora foi remodelado, 

dando “vida” à atual Cidade FM, com o seu público-alvo a manter-se no setor juvenil. 
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II-2. Atividades Realizadas 

 

II- 2.1. SIC – Sociedade Independente de Comunicação 

 

 O estágio a que o autor se propôs na entidade acolhedora SIC – Sociedade 

Independente de Comunicação -, redação de Carnaxide, teve início no dia 3 de setembro 

de 2018 e terminou a 3 de dezembro, tendo então a duração de três meses. 

 O autor decidiu integrar-se nesta instituição porque, para além de ser uma das 

grandes potências da comunicação social televisiva, possui um jornalismo dinâmico, 

executado com rigor e com o seu pensamento no telespectador. Isso despoletou no autor 

um interesse pelo “backstage”, isto é, pelo que se passa por trás do ecrã e como a 

audiência é tida em conta para a produção de conteúdos. 

 Com esta experiência, o autor procurou também adquirir conhecimentos na área 

do jornalismo ao poder trabalhar em conjunto com alguns dos melhores e mais 

experientes nomes do jornalismo nacional, assim como observar os seus métodos e ideais. 

É preciso lembrar que na SIC trabalham jornalistas como Rodrigo Guedes de Carvalho, 

Bento Rodrigues, Clara de Sousa, Conceição Lino, Pedro Mourinho, Fernanda de 

Oliveira Ribeiro, Pedro Coelho, Lourenço Medeiros, Pedro Andersson, entre muitos 

outros. 

 No entanto, com o decorrer do estágio, o autor, para além destes, teve a 

oportunidade de conhecer e trabalhar com outros jornalistas que apesar de não serem 

conhecidos pelas massas, são excelentes profissionais. Produtores de conteúdos como a 

Sandra Varandas, Elisa Macedo ou Manuela Vicêncio. Jornalistas como Augusto 

Madureira, Marta Atalaya ou Liliana Carvalho e line-producers como Alberto Jorge ou 

Sónia Ricardo. 

 Uma característica na antiga redação de Carnaxide, agora estabelecida em Paço 

de Arcos, é que o percurso do estagiário passa por diferentes secções, isto é, com um 

período mensal, o estagiário tem a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas do 

jornalismo, dentro da redação. Ao início, o estagiário é automaticamente definido para a 

secção que está em desfalque de trabalhadores. Após a sua inserção, o estagiário pode, ao 
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negociar com os representantes dos Recursos Humanos e dentro dos possíveis, mudar a 

secção em que quer aprofundar os seus conhecimentos. 

 As secções disponíveis para a realização do estágio na vertente jornalística, são, 

entre outros, Desporto, Primeiro Jornal, Jornal da Noite, Opinião Pública, Agenda, Fins-

de-semana, Online, Cartaz Cultural e Madrugadas, sendo que a última é obrigatória na 

experiência de estágio pelo período mínimo de uma semana. 

 Dentro de todas as secções, o estagiário é ensinado a trabalhar e navegar na 

plataforma ENPS. O ENPS ou Electronic News Production System, é uma aplicação de 

software utilizada por todos os profissionais de jornalismo da estação, assim como os 

repórteres de imagem. Desenvolvida pela divisão de Tecnologia na Transmissão da 

Associated Press para produzir, organizar, editar e até temporizar transmissões noticiosas, 

assim como permitir e facilitar a comunicação entre os profissionais da empresa de 

diferentes áreas desde a redação para a régie ou da régie para o próprio estúdio. Para além 

disto, a aplicação integra Feeds e takes noticiosos de várias agências da comunicação 

social como a Reuters, a Lusa ou a Associated Press News. 

 O percurso do autor nesta instituição começou então pela área do Opinião Pública, 

mais tarde foi colocado no setor Online, sendo que o período nesta secção foi 

interrompido para realizar as Madrugadas e depois retomado até ao término do estágio. 

 Para uma melhor compreensão das atividades realizadas durante a primeira parte 

do período de estágio, o autor dispõe abaixo uma planificação, em formato tabela: 

 

SECÇÃO DATA HORÁRIO 

OPINIÃO PÚBLICA 3 de setembro a 5 de 

outubro 

9h – 17h 

MADRUGADAS 20 a 26 de outubro 00h – 6h 

SIC ONLINE 8 de outubro a 3 de 

dezembro 

9h – 18h 

14h – 22h 

7h – 15h 
Tabela 6 Cronograma de atividades - SIC. 

 

 

II-2.1.1 Análise das atividades 
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II- 2.1.1.1. Opinião Pública 

 

 O setor Opinião Pública é composto por dois line-producers/produtores de 

conteúdo, nomeadamente, Alberto Jorge e Sónia Ricardo, o estagiário e um jornalista que 

vai rodando, tendo o autor trabalhado com os jornalistas Marta Atalaya, Liliana Carvalho 

Rita Neves e Augusto Madureira. Esta equipa está responsabilizada pela produção e 

execução do programa Opinião Pública, que entra em direto, no canal SIC Notícias, a 

partir das 11 horas, de segunda a sexta-feira, podendo ser prolongado num segundo 

horário, a partir das 17 horas. 

O Opinião Pública é um programa que procura um jornalismo com mais interação 

por parte do telespetador. Tendo como modelo os programas de antena aberta existente 

nas rádios, consiste numa espécie de debate ou fórum sobre um tema ou tópico que esteja 

mais presente e ainda em discussão, na comunidade portuguesa. Esses temas podem ser 

política, desporto, cultura, economia, entre outros. Dependendo do tema em questão, o 

programa, para além da equipa já enumerada, engloba também um ou mais comentadores 

e claro, a participação do telespetador. 

O telespetador pode entrar em direto no debate e compartilhar a sua opinião para 

todos os telespetadores via chamada telefónica através dos números 214 161 147 ou 

214 161 148 ou enviar um e-mail para o endereço opiniaopublica@sic.pt.  

 

Função Competências 

Pesquisa, análise e elaboração para 

dossier 

Recolha e tratamento de informação; 

Utilização da aplicação ENPS. 

Produção de vídeo para o programa Tratamento e edição básica de vídeo; 

Utilização do programa XPRI; 

Utilização do programa Invenio. 

Receber e direcionar convidados Pesquisa na área de conhecimento dos 

convidados; 

Interação personalizada. 

Atendimento, seleção e 

reencaminhamento de participantes 

Interação com o público; 

Discurso eloquente e rápido; 

Recolha sintetizada de informação.  

Recolha de dados dos participantes Utilização do editor Microsoft Excel. 

Tabela 7 Plano de atividades - Opinião Pública 

 

mailto:opiniaopublica@sic.pt
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A função do estagiário nesta equipa consiste, em primeiro lugar, por elaborar um 

dossier de informação que reúna o máximo de informação possível sobre o tema para o 

programa que, por norma, é definido de véspera mas pode ser mudado no próprio dia, 

tendo em conta se o tema escolhido ainda é atual, uma vez que o mesmo pode perder 

interesse ou relevância de um dia para o outro. 

Para a recolha de informação o estagiário é provido de vários jornais da imprensa 

escrita, dos quais escolhe os mais relevantes ao tema para continuar a sua pesquisa. Isto 

é, se o tema se encaixa na área do desporto, os jornais de onde é tirada grande parte da 

informação são o Record, A Bola ou o Jogo. Se o tema aborda questões políticas, 

económicas ou financeiras, os jornais de onde é tirada grande parte da informação são o 

Jornal Económico ou o Jornal de Negócios. Para além destes, são tidos em conta outros 

jornais como o Jornal de Notícias ou o Público.  Após a pesquisa nos jornais, o estagiário 

completa o dossier com informação de plataformas de informação online dos próprios 

jornais anteriormente analisados, uma vez que a informação é atualizada ao minuto, 

acrescentando informações de plataformas a que o estagiário só tem acesso online, como 

o Observador ou o Diário de Notícias. 

Com a pesquisa concluída, a informação é posteriormente inserida num 

documento de texto e organizada cronologicamente para que se crie um fio condutor sobre 

o tema, seja possível verificar o seu processo evolutivo e permita ao jornalista procurar 

por uma informação em específico, caso o mesmo seja já um entendido na matéria. 

Depois de concluído, o dossier é enviado para o jornalista ao qual foi designado o 

programa, via ENPS. 

O segundo passo do estagiário, após a entrega do dossier, é a montagem das 

imagens para “pintar” durante o programa, isto é, criar um vídeo com uma duração 

aproximada mínima de dois minutos e meio, com recortes de três segundos de imagens 

alusivas ao tema. Este vídeo vai entrar em reprodução sempre que houver a participação 

dos telespetadores em linha. 

Para a criação destas imagens e todas as peças jornalísticas presentes no canal, o 

programa utilizado é o Sony XPRI um editor de vídeo e áudio não-linear. Sendo um editor 

não-linear, permite ao seu utilizador desconstruir qualquer peça presente no arquivo do 

programa, tendo sido ela produzida por qualquer jornalista ou repórter de imagem. 
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Para a conclusão do segundo passo, o estagiário desenvolve o vídeo ao pesquisar 

no próprio arquivo do editor de vídeo por peças relevantes ao tema do Opinião Pública e 

retirando, meticulosamente, os excertos de três segundos, sendo que essas peças se podem 

manter na base de dados do programa durante o período máximo de um mês. Se o 

conteúdo audiovisual recolhido não for suficiente, o estagiário pode recorrer ao arquivo 

de imagens da SIC para retirar imagens de peças que, por motivos de tempo, foram 

retiradas da base de dados do XPRI. Para esse efeito a estação detém um outro programa, 

o Invenio, onde estão armazenadas e catalogadas todas as peças e noticiários que 

passaram na transmissão do canal e daí o utilizador exporta o conteúdo do qual pretende 

retirar imagens para o XPRI. Posteriormente, o estagiário grava o produto final na base 

de dados do programa. 

No terceiro passo, o estagiário tem como objetivo tratar do convidado. Entre meia 

a uma hora de antecedência da emissão do Opinião Pública (entre as dez horas e as dez 

e meia), o convidado para o programa chega às instalações de Carnaxide e a função dele 

é acompanhar o convidado da receção à sala de caracterização e maquilhagem, onde os 

profissionais se responsabilizam pela preparação estética do convidado. Enquanto está à 

espera que a caracterização e maquilhagem terminem o seu serviço, o estagiário dirige-

se ao estúdio para informar a equipa técnica do número de convidados. Este processo é 

realizado porque, por vezes, convidados cancelam o compromisso ou chegam atrasados, 

um problema comum devido ao trânsito em Lisboa. Para finalizar o terceiro passo, quando 

o convidado sai da sala de caracterização e maquilhagem, o estagiário encaminha-o para 

o estúdio, uma vez que a sua entrada não é muito intuitiva e o estúdio ainda pode estar 

em direto do programa anterior, certificando-se que a equipa técnica encarrega-se de o 

preparar para a emissão. 

No quarto passo do processo, o programa está pronto para ser iniciado à exceção 

dos telespetadores participantes. Então, a função do estagiário é dirigir-se à sala dos 

telefones, situada na régie do estúdio, provido de papel e caneta e atender as duas linhas 

dedicadas ao programa que, muitas vezes, antes de o programa iniciar, já estão entupidas 

com mais de trinta chamadas perdidas. De qualquer modo a partir do momento em que 

entra na sala, o estagiário encarrega-se de atender o máximo de chamadas possíveis até 

ao primeiro momento de participação dos telespetadores. Enquanto isso decorre, os 

coordenadores do programa também fazem os últimos ajustes, já na régie, inserindo os 

grafismos e as imagens para “pintar” previamente produzidas. 
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Ao atender os telefonemas o estagiário retira a informação dos participantes, 

recolhendo o contacto que está a usar, o nome, idade, localidade e profissão, tentando 

durante o processo, entender se o participante tenciona contribuir de forma positiva para 

o programa. Após ser retirada a informação, o telespetador está inscrito e em fila de 

espera. Com o máximo de inscritos possíveis, a tarefa seguinte é usar uma terceira linha 

para contactar o participante de volta e transferir a chamada para o estúdio, o que significa 

que o telespetador vai participar, no entanto fica em espera, até que chegue o momento 

da intervenção. Este processo pode ser repetido quatro vezes, uma vez que a linha para o 

estúdio possui quatro canais. Depois dos quatro canais estarem preenchidos, a informação 

de cada um deles é passada ao responsável pelos grafismos, que vai colocar as 

informações do participante no oráculo quando estiver a participar. 

Para a participação dos telespetadores, o programa é dividido em dois momentos, 

por hora, onde as linhas telefónicas são passadas para o programa. O ideal é que o 

programa tenha o máximo de participações possíveis, no entanto, com o tempo de antena 

que é concedido, apenas passam cerca de quatro participantes por cada momento, ou seja, 

os quatro canais da linha para o estúdio, resultando num total de oito participantes, em 

média, por programa. Com a exceção de especiais, onde os programas podem ter até três 

horas de duração, com até seis momentos de participação, que podem resultar na 

participação de mais de vinte telespetadores. Terminado o primeiro momento de 

participação e os canais serem desocupados, o processo torna-se a repetir. 

No quinto passo, já após o término do programa, a função do estagiário é 

acompanhar o convidado de volta à caracterização para a sua limpeza e posteriormente à 

receção, recolhendo no processo, o feedback do convidado sobre o programa. Por fim os 

dados dos participantes são incluídos numa folha de Microsoft Excel, que permite 

contabilizar os participantes, perceber se é a primeira vez que estão a participar assim 

como ficar com um contacto caso a sua participação tenha solicitado interesse por parte 

da redação. 

Nestes últimos passos é importante mencionar que, na sala dos telefonemas, existe 

uma “lista negra” onde estão inscritos participantes que, por diversos motivos, não devem 

entrar em direto no programa e o estagiário tem que se encarregar que isso não aconteça. 

Esta lista é importante e ajuda a manter a qualidade do programa, uma vez que, uma 

chamada com a duração inferior a um minuto não é suficiente para compreender as 

intenções dos participantes. 
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Terminado todo o processo, com o Opinião Pública propriamente executado, a 

função do estagiário para o resto do horário de trabalho continua a ser a receção de 

convidados, assegurando a sua preparação para o respetivo estúdio. Para além disso, caso 

o tema para o dia seguinte já tenha sido decidido pelos produtores, o estagiário encarrega-

se de começar a elaborar o dossier para o próximo programa. 

A orientadora de estágio na equipa do Opinião Pública foi a jornalista e produtora 

de conteúdos Sónia Ricardo. Apesar de a orientadora ensinar as noções para trabalhar 

com o ENPS e o XPRI, assim como corrigir todo o trabalho realizado, desde o dossier à 

escolha de participantes, quem acompanha verdadeiramente o estagiário em todos os 

passos e certifica-se de que o mesmo aprende o necessário para a execução das suas 

funções, é um outro estagiário, que antes de abandonar a sua secção ensina, durante uma 

semana, o novo estagiário. 

 

II-2.1.1.2. Madrugadas 

 

 As Madrugadas, ao contrário do Opinião Pública e do Online, não são 

consideradas um setor, mas sim um posto. A equipa deste posto consiste no estagiário 

que assume a função de jornalista e um repórter de imagem. Por norma, esse repórter de 

imagem é freelancer. 

 Esta equipa tem o objetivo de, durante o horário noturno, permanecer nas 

instalações e permanecer atento a todo o tipo de informação que possa ser relevante para 

as primeiras edições do telejornal, nomeadamente, a Edição da Manhã, do canal SIC 

Notícias. O horário neste posto é da meia noite às seis da manhã e durante esse período 

de tempo o estagiário é encarregue de algumas tarefas para garantir o bom funcionamento 

e o rigor da estação. 

 

Função Competências 

Ouvir noticiário da emissora TSF  

Recolha de informação; 
Contactar entidades de proteção e segurança 

nacional 
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 Neste posto, o estagiário tem de ouvir o bloco informativo da emissora de rádio 

TSF, de hora a hora, assim como da Rádio Renascença e depois resumir a informação 

num documento de texto para entregar ao coordenador da edição da manhã. É também 

função do estagiário contactar as entidades competentes relativamente à segurança do 

país, em busca de informação de última hora. Então, duas vezes por noite, o estagiário 

entra em contacto com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o Comando 

Metropolitano de Lisboa da PSP e com o Comando Territorial de Lisboa da GNR. Outro 

método de pesquisa de informação, é a plataforma online da Proteção Civil, onde se pode 

acompanhar o processo de várias ocorrências e perceber a gravidade da situação.  

 Para além destes métodos, o estagiário recebe um telemóvel ligado à linha vinte e 

quatro horas da estação de Carnaxide que recebe todas as chamadas de emergência. Em 

caso de chamada, o estagiário deve apontar as informações importantes da ocorrência, 

assim como as informações de quem entra em contacto para, posteriormente, contactar as 

autoridades competentes da localidade referida e aferir a ocorrência. Depois de toda a 

informação recolhida da ocorrência por parte das autoridades, a mesma é comunicada ao 

coordenador da Edição da Manhã, que depois decide se é relevante para o noticiário ou 

não. 

 Durante o período de Madrugadas, o estagiário não experienciou nada de extrema 

relevância, sendo que o mesmo e o repórter de imagem nunca tiveram de sair das 

instalações. No entanto para além da rotina de recolha de informação obrigatória, o 

estagiário aproveitou o horário noturno para desenvolver notícias escritas com 

informação proveniente dos feeds e takes das agências de informação internacionais, 

nomeadamente, a Reuters e a Associated Press News, que mais tarde só precisavam da 

aprovação da coordenadora do setor Online, uma vez que já desempenhava funções na 

secção Online, poupando trabalho à primeira equipa do setor. 

 Apesar de o período de Madrugadas ter sido percorrido com tranquilidade, não 

significa que este posto seja feito de trabalho pesquisa. A equipa das madrugadas é 

Pesquisa e recolha de notícias Espírito de Síntese; 

Utilização da aplicação ENPS. 

Tabela 8 Plano de atividades - Madrugadas 
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importante uma vez que, na necessidade, são eles quem cobrem os eventos que acontecem 

quando o resto do país está a dormir. Um bom exemplo são os incêndios, que se forem 

em grande escala, a equipa tem que se mobilizar rapidamente para captar as melhores 

imagens e testemunhos da ocorrência. Outro exemplo é a cobertura das eleições norte-

americanas.  

 

II-2.1.1.3. SIC Online 

 

A secção Online é constituída por uma grande linha de jornalistas, ao todo são dez 

os profissionais que compõe a secção, distribuídos em várias equipas, com diferentes 

horários, sendo que nenhum dos profissionais é especialista numa área específica. Todos 

os jornalistas criam conteúdo de todas as áreas. 

 As equipas são distinguidas, essencialmente, pelo horário que corresponde a cada 

uma. O Online inicia o seu trabalho com a primeira equipa as sete horas da manhã, 

composta por duas pessoas. Às nove horas entra a segunda equipa, composta por dois ou 

três jornalistas, resultando assim num total de quatro ou cinco profissionais a criar 

conteúdo ao minuto, até às duas da tarde. Nesse horário entra a terceira equipa, composta 

por outros dois jornalistas e a coordenadora da secção. Uma hora mais tarde, às três da 

tarde, a primeira equipa termina e até às seis, na secção, permanecem cinco ou seis 

jornalistas, sendo que a essa hora entra a quarta e última equipa composta por mais dois 

profissionais ao mesmo tempo que a segunda equipa termina o seu trabalho. Às dez da 

noite a terceira equipa dá por terminada a sua sessão e fica apenas a última equipa, 

composta por dois jornalistas que, até às duas da manhã, ficam encarregues da secção. 

A secção Online, tal como o nome indica, é a equipa que se responsabiliza por 

todo o tipo de conteúdo disponibilizado na plataforma online, o sítio da internet SIC 

Notícias. Para esse efeito a aplicação utilizada é o Backoffice, um Programa de Gestão de 

Conteúdos ou CMS, que tem como primeira estância, estruturar o sítio da internet e serve 

também para a inserção de conteúdos, assim como o manuseamento dos mesmos sem ser 

necessário conhecimentos de programação. 
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Função Competências 

Análise do feed de notícias Utilização do programa ENPS; 

Pesquisa e análise de informação 

Transcrever takes das agências de 

informação 

Noções de escrita jornalística; 

Utilização da plataforma Backoffice; 

Recolha de imagens 

Elaboração de peças jornalísticas em 

formato online 

Utilização do programa de edição XPRI; 

Espírito de síntese 
Tabela 9 Plano de atividades - Online 

  

Nesta secção, a função do estagiário é preencher a vaga de uma das equipas, 

executando as mesmas tarefas que o resto da secção, nomeadamente, a publicação de 

notícias. Para esse efeito, existem diversos processos para criar notícias e em todos eles 

estão presentes, para além do Backoffice, as ferramentas usadas no Opinião Pública, isto 

é, o ENPS e o XPRI. 

 Para grande parte do conteúdo noticioso é apenas usado o ENPS, e a informação 

é retirada do feed de notícias do programa. Nesse feed estão as notícias mais recentes 

provenientes das agências nacionais e internacionais de informação, nomeadamente, a 

Lusa, a Reuters e a Associated Press News. Então, o procedimento do estagiário começa 

por procurar takes dentro desse feed e copia-o na íntegra. Depois é revisto 

cuidadosamente porque, uma vez que os takes são lançados para a plataforma no mínimo 

tempo possível, estes podem conter vários erros ortográficos. Compete ao estagiário 

também acrescentar um título e possíveis subtítulos. 

 Com o take devidamente preparado, é inserido no backoffice com um thumbnail. 

O thumbnail é a imagem que vai acompanhar o artigo em todos os formatos existentes. 

Essa imagem é retirada dos sítios da internet das agências de informação Reuters, Lusa e 

APN, dedicados às imagens, ou seja, o Reuters Pictures, AP Images e a galeria de imagens 

da Lusa, procurando sempre uma imagem do próprio acontecimento, o mais recente 

possível. Em casos que não existam imagens relativas ao artigo, no caso de ser algo geral, 

como uma detenção por parte da PSP, são usadas as imagens padrão que podem ser 

encontradas na própria base de dados do backoffice. Depois de anexar o thumbnail é 

necessário atribuir uma ou mais categorias à notícia. São centenas as categorias existentes 

no Backoffice da SIC, no entanto, as mais utilizadas são: Economia, País, Mundo, 

Desporto e Cultura.   
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Por fim, a notícia é colocada em fila de aprovação, para que a coordenadora possa 

analisar e, em caso de necessidade, corrigi-la e posteriormente publicá-la no sítio da 

internet.  

Noutros casos, principalmente quando está a decorrer o Primeiro Jornal ou o 

Jornal da Noite, a elaboração de notícias torna-se mais complexa. Por vezes a notícia é 

uma peça que passou num dos momentos referidos anteriormente e para o seu tratamento 

é necessário recorrer ao XPRI. Ao usar o canal direto do programa para a emissão, é 

possível recortar a peça e depois exportá-la para o Backoffice e dessa peça retira-se um 

print de uma imagem mais relevante ao assunto em questão para que sirva de thumbnail. 

Para terminar a notícia, com o vídeo da peça já exportado e aberto no Backoffice, cria-se 

um título e um lead adequado ao caso e por fim é enviada para a fila de aprovação. 

Tal como as peças, o estagiário tem que estar apto para tratar de Talking Heads 

ou TH’s, que são os depoimentos e entrevistas. Este tipo de notícia é mais visível quando 

a categoria é desporto, com as conferências de imprensa ou então de carácter político. Tal 

como nas peças, o procedimento para elaborar os TH’s começa por recortar a parte da 

peça que contém a entrevista, exportar para o Backoffice, editar o thumbnail, criar um 

título e um lead e por fim, enviar para a fila de aprovação. 

No meio de dezenas de notícias a entrar por minuto no feed do ENPS, é a 

coordenadora que, por norma, escolhe a notícia que cada jornalista tem de elaborar. A 

coordenadora desta secção é a jornalista e produtora de conteúdos Sandra Varandas. Para 

determinar o que vale a pena elaborar dentro do feed a equipa tem à disposição um gráfico 

que acompanha o número de utilizadores do website, assim como quais os links que 

abriram, permitindo identificar a categoria com mais adesão por parte dos leitores. 
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II-2.2. Cidade FM – Média Capital Rádios 
 

 O estágio a que o autor se propôs na entidade acolhedora Cidade FM -, estúdio da 

Média Capital Rádios, teve início no dia 10 de dezembro de 2018 e terminou a 10 de 

março de 2019, dando término ao período de estágio curricular. 

 O autor decidiu integrar-se na empresa Média Capital Rádios porque a mesma, 

nos resultados do Bareme Rádio, apresenta um valor médio, só em 2019, de 35,6% do 

share de audiências, que representa uma grande fatia da totalidade dos ouvintes de rádio, 

em Portugal. Estes números despoletam um interesse em perceber qual a “chave para o 

sucesso” de audiências e como as mesmas são tidas em conta pela empresa. 

 A empresa Média Capital Rádios detém a Rádio Comercial, a M80, a Cidade FM, 

a Vodafone FM e a Smooth FM, que na totalidade, abrangem mais de 2 milhões de 

pessoas diariamente. Cada rádio tem o seu segmento do mercado. Destas rádios, a 

escolhida para realizar a segunda parte do estágio foi a Cidade FM. Em primeira instância 

porque é uma rádio que, antes de pertencer ao Grupo Média Capital, teve uma história 

interessante, adaptada de um modelo radiofónico brasileiro e surgindo numa era onde as 

rádios piratas estavam em plena ascensão, conseguiu destacar-se e ser líder de audiências 

no setor juvenil. Em segunda instância, porque o pico de audiências foi em finais da 

década de 90 e em 2002, ano que foi comprada pelo Grupo Média Capital, a estação viu 

as suas audiências a diminuir significativamente. Estes motivos despertam um interesse 

em analisar os métodos atuais da emissora. 

 Com esta experiência, o autor procurou também acumular experiência na área da 

rádio, tanto na produção de conteúdos como na locução, ao trabalhar no mesmo grupo 

com alguns dos melhores locutores do país como Nuno Markl e Vasco Palmeirim e na 

mesma emissora com os profissionais de entretenimento João Paulo Sousa, Tecas, 

Gonçalo Roque e a Laura Ferreira. 

 No entanto, com o decorrer do estágio, o autor teve a oportunidade de trabalhar 

não só com os locutores da rádio mas com toda a equipa da emissora, incluindo 

produtores, gestores e sonoplastas. Mencionando nomes como a Sónia Simão, Ariana 

Teixeira Martins, Vando Enes, Yolanda Tati, Artur Simões e Diogo Sena. 
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 Tal como na primeira parte do estágio, dentro da emissora, o estágio é repartido 

em três momentos. Neste caso, o papel que o estagiário desempenha é o de Produtor de 

Conteúdos, durante a totalidade do estágio. No entanto, em cada momento, o estagiário  

produz conteúdos para programas e locutores diferentes, tendo que adaptar a produção ao 

estilo de cada um. 

 

 

  

O autor começou a desempenhar as suas funções como Produtor de Conteúdos no 

programa do Turno da Noite, mais tarde foi para o programa da Yolanda Tati e por fim, 

para o programa do Gonçalo Roque. 

 Para uma melhor compreensão das atividades realizadas durante a segunda parte 

do período de estágio, segue-se, em formato de tabela, a sua planificação: 

 

PROGRAMA DATA HORÁRIO 

TURNO DA NOITE 10 de dezembro a 11 de 

janeiro 

16h – 00h 

YOLANDA TATI 14 de janeiro a 15 de 

fevereiro 

9h – 17h 

GONÇALO ROQUE 17 de fevereiro a 11 de 

março 

9h- 17h 

Tabela 11 Cronograma de atividades - Cidade FM 

  

Função Competências 

Analisar a programação  

 

Utilização da aplicação Send; 

Pesquisa e recolha de informação; 

Utilização do software de edição de som 

EasyEdit; 

Gestão de redes sociais. 

Pesquisa e produção de sweeps 

Pesquisa e produção de beds 

Edição de magazine 

Gerir a participação dos ouvintes 

Preparar entrevistas 

Tabela 10 Plano de atividades - Produtor de Conteúdos 



64 
 

Cada um destes programas ocupa cerca de quatro horas da emissão da Cidade FM, sendo 

que para a produção de conteúdos são usadas diversas ferramentas e cada programa segue 

o seu próprio estilo, com diferentes abordagens aos ouvintes, criando uma ligeira 

diferença no método de trabalho. 

 A nível de conteúdo musical, os programas são todos idênticos, uma vez que as 

músicas são aleatoriamente introduzidas na emissão através da aplicação Send. Na Cidade 

FM, o Send é a aplicação que proporciona à equipa a programação da emissão. Tendo em 

conta as tendências, o sonoplasta cria um log para cada dia, quase como um documento 

de texto, onde ficam estabelecidas as músicas os Sweeps, os separadores, os beds e os 

magazines para as próximas vinte e quatro horas. As músicas são divididas em grupos de 

alta, média, ou baixa rotação, que vai automaticamente designar quantas vezes cada 

música passa nesse período de vinte e quatro horas. 

 A equipa, na totalidade, é composta pelos locutores já acima mencionados, a 

coordenadora de programação on air Sónia Simão, a gestora de redes sociais Ariana 

Teixeira Martins, o sonoplasta Vando Enes, a produtora de conteúdos Raquel Gomes e o 

diretor Manuel Cabral. 

 Apesar de todo o estágio ter sido realizado como produtor de conteúdos, a Cidade 

FM, alberga também estágios de locução. Esses estagiários ficam encarregues das 

emissões locais da Cidade FM, que emitem para Aveiro, Loulé, Redondo e Viseu. 
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II-2.2.1. Análise das atividades 
 

II-2.2.1.1Turno da Noite 

 

O Turno da Noite é um programa composto por uma equipa de dois locutores, 

nomeadamente, Artur Simões e Diogo Sena e dois estagiários, que o transforma numa 

emissão dinâmica, com ritmo, cheia de conteúdo de entretenimento e com bastantes 

intervenções por parte dos locutores. A principal característica é a boa disposição e as 

rúbricas Pitas Chagas Freitas e Cromo do Dia. 

 Enquanto produtor de conteúdos, o trabalho do estagiário começa por analisar a 

emissão designada, neste caso das sete da tarde às onze da noite. Essa análise é feita no 

programa Send referido em cima e nele o estagiário identifica e assinala em que horas 

estão inseridos os sweeps e os beds. 

 Os sweeps são os intervalos, entre músicas, de curta duração, com cerca de 

quarenta segundos. O seu conteúdo é composto por informações acerca dos artistas ou 

das músicas que antecedem e sucedem esse intervalo de tempo. Servem também para 

promover as rúbricas do programa. Por hora, a emissão contém dois sweeps, sendo que, 

ao fim do programa, são contabilizados oito sweeps. 

 Para elaborar um sweep, o estagiário tem de identificar quais as músicas que vêm 

antes e depois do mesmo e, posteriormente, pesquisar informações acerca do tema ou do 

artista. Essa pesquisa é feita através de plataformas online como a Billboard, revista 

especializada em informações sobre a indústria musical, que publica gráficos com as 

tendências, a MTV News ou a TMZ, uma plataforma online com conteúdo noticioso 

focado nas celebridades.  

 Depois de preparar os sweeps, o próximo passo é elaborar os beds. Os beds são os 

intervalos de tempo na emissão em que são transmitidas as rúbricas do programa, assim 

como sketches do locutor e também são feitas as publicidades. Cada hora de emissão 

contém um bed, ou seja, quatro beds por programa. 

 Cada programa e locutor tem a sua preferência em relação ao conteúdo dos beds. 

No Turno da Noite estão presentes as rúbricas “Pitas Chagas Freitas” e o “Cromo do dia”. 

“Pitas Chagas Freitas” é um bloco de entretenimento que interage com os ouvintes através 

da aplicação Whatsapp onde o ouvinte pode enviar um ficheiro em formato de áudio para 
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passar na emissão e consiste em desafiá-los a descobrir, entre frases, quais as que são da 

autoria de Pedro Chagas Freitas e quais foram retiradas da rede social Twitter. 

 O “Cromo do dia” é uma rúbrica que consiste num insólito recente, ou seja, uma 

notícia ou um vídeo que se tenha tornado tendência. Para pesquisar conteúdo para esta 

rúbrica, são utilizadas as plataformas online de notícias como Notícias ao Minuto e vários 

jornais na secção dos insólitos. É também utilizada a plataforma de media social Reddit 

Inc. 

 Para além das rúbricas, a programação do Turno da Noite contém um magazine 

inserido num bed, que consiste num bloco informativo com a duração entre dois a três 

minutos. A magazine é elaborada e facultada pela secção de Informação da Média Capital 

Rádios. No entanto, o clipe de áudio tem de ser editado conforme o programa. Para isso 

a emissora usa o EasyEdit3, um sistema de edição de som. Para preparar uma magazine 

é apenas necessário separar cada notícia, uma vez que o magazine vem com as notícias 

todas no mesmo clipe de áudio, inserir um separador sonoro nesses recortes, acrescentar 

o Jingle do magazine no início e acrescentar Fade in e Fade Out. Todos os efeitos sonoros 

adicionados podem ser encontrados na biblioteca de áudios acedida através do EasyEdit3. 

O bed restante costuma ser usado, por norma, como um espaço publicitário ou de 

promoção de filmes e eventos. 

 Para além destas funções, o estagiário teve a oportunidade de produzir conteúdo 

em formato entrevista para o programa do Turno da Noite. A entrevista, é gravada toda 

de uma vez e em seguida recortada e dividida pelos beds do programa, substituindo as 

rúbricas habituais. O seu conteúdo é, por norma, de entretenimento com questões que 

abordam curiosidades acerca do entrevistado e serve também para a divulgação e auto- 

promoção do convidado. 

 

II-2.2.1.2. Yolanda Tati 

 

 Todos os programas, tal como referido anteriormente, são iguais na sua essência, 

apenas muda o conteúdo dos sweeps e beds, ao gosto de cada locutor, criando o seu 

próprio estilo. 

 A Yolanda Tati é uma locutora e influencer nas redes sociais com um estilo 

bastante próprio. O seu conteúdo é, essencialmente, direcionado ao público do género 
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feminino, apostando na informação da imprensa cor-de-rosa, isto é, nas notícias e 

curiosidades de celebridades. O seu discurso é de ritmo acelerado e contém gírias urbanas 

e as rúbricas presentes no programa são o “Fail do Dia”, “Dedo na Ferida” e “Madame 

Yolo”. A emissão deste programa começa as onze da manhã e termina às três da tarde. 

 O conteúdo dos sweeps para este programa baseia-se apenas em curiosidades, 

notícias ou escândalos do artista a quem pertence o tema que sucede o intervalo de tempo. 

Para a sua pesquisa são utlizadas as plataformas online que se centram nesse tipo de 

conteúdo como a TMZ, a MTV ou as secções Gossip dos jornais. 

 A rúbrica “Dedo na Ferida” consiste em apresentar uma notícia de algum 

escândalo ou discussão entre celebridades. Para efeitos de pesquisa deste tipo de 

conteúdos, são utilizadas, para além das plataformas acima referidas, a rede social 

Twitter, onde as celebridades, por vezes, publicam mensagens a atacar outras 

celebridades. 

 O “Fail do dia” é uma rúbrica bastante similar ao “Cromo do dia” do Turno da 

Noite. Consiste em revelar um insólito ou um acidente, só que em vez de generalizar, esta 

rúbrica centra-se também nas celebridades. Para a elaboração da mesma, as plataformas 

online utilizadas para a pesquisa de informação são o blog Hugo Gloss, do jornalista 

brasileiro especializado em celebridades, o Reddit Inc. e a rede social Twitter. 

  Neste programa, não existe nenhum espaço para a apresentação do magazine, uma 

vez que, apenas existem dois magazines por emissão diária e a sua hora de apresentação 

é às quatro e às sete da tarde. No entanto, para este programa, o estagiário tem de produzir 

mais uma rúbrica, a “Madame Yolo”. Ao contrário das outras rúbricas do programa, esta 

requer a participação dos ouvintes, à semelhança do “Pitas Chagas Freitas” e consiste 

numa leitura do horóscopo dos participantes, que serve puramente para efeitos de 

entretenimento. 

 É uma rúbrica com bastante adesão, principalmente por parte do público de género 

feminino e para participar basta enviar uma mensagem de texto ou um clipe de voz, para 

o Whatsapp da emissora, com a informação do ouvinte, nomeadamente, nome, idade, e 

signo do zodíaco. Nesta rúbrica, o estagiário tem a oportunidade de participar na emissão 

caso a participação do ouvinte seja em formato de texto. Isto é, quando o ouvinte envia a 

sua informação num formato não compatível com a emissão, encena-se um diálogo onde 

o estagiário representa o ouvinte. 
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 Para além das atividades realizadas neste programa, o estagiário teve ainda a 

oportunidade de, tal como no Turno da Noite, produzir conteúdo para entrevistas. Esse 

conteúdo é, sobretudo, de entretenimento e a entrevista é sempre alusiva a certos tópicos, 

como por exemplo, o dia dos namorados, ou o Festival da Canção.  

 

II-2.2.1.3. Gonçalo Roque 

 

 Tal como nos outros programas, a única diferença na produção de conteúdos para 

este programa está no tratamento do mesmo. A emissão deste programa ocorre à mesma 

hora que o programa da Yolanda Tati, entre as onze da manhã e as três da tarde, porque, 

por motivos pessoais, a Yolanda Tati ausentou-se durante o período de um mês e o 

programa do Gonçalo Roque serviu como substituição. Sendo assim, o horário de trabalho 

do estagiário manteve-se o mesmo que o anterior. 

 O Gonçalo Roque é um locutor, entertainer e influencer nas redes sociais, com 

um discurso humorístico que aposta no conteúdo de entretenimento informativo. Ao 

contrário de todos os outros, este programa não tem rúbricas, uma vez que, tal como 

referido anteriormente, o mesmo serve para efeitos de substituição e procura agradar a 

todo o tipo de ouvintes. 

 O conteúdo dos sweeps para este programa é bastante similar aos anteriores. Para 

a elaboração dos mesmos, o estagiário procura informações sobre os artistas em questão, 

tendo especial atenção a curiosidades ou factos engraçados. 

 Em relação aos beds, uma vez que, neste programa, não existem rúbricas nem 

magazines, são apenas notícias de diversos temas, principalmente, insólitos, tecnologias 

e cinema. Para a elaboração dos beds, as fontes utilizadas pelo estagiário são a plataforma 

online Releases que indica as datas de estreia de todos os filmes e séries, a secção de 

cultura da magazine MAGG, o Notícias ao Minuto e outras plataformas online de jornais 

portugueses.  

 A escrita do conteúdo dos sweeps e beds para este programa deve ser ao estilo do 

locutor, numa espécie de story-telling, procurando sempre inserir humor.  

. 
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II-3. Apreciação Crítica 

 
 Após meio ano de estágio, repartido nas entidades referidas anteriormente, o 

estagiário sentiu necessidade de exprimir a sua opinião em relação à sua experiência e aos 

métodos de trabalho das duas entidades. 

 Na SIC - Sociedade Independente de Comunicação, o processo de estágio é 

bastante enriquecedor, uma vez que é repartido por diferentes setores, o que permite ao 

estagiário adquirir conhecimentos em diferentes áreas da redação. No entanto, para uma 

das principais potências da comunicação social portuguesa, os profissionais estão 

carregados de tarefas e responsabilidades, o que faz com que o número de jornalistas 

pareça insuficiente. Isso leva a que a redação esteja dependente dos estagiários para que 

funcione corretamente. Por essas razões, quando o estagiário começa a desempenhar 

funções numa nova secção, tem apenas dois ou três dias para adquirir o conhecimento 

exigido para desempenhar a sua função corretamente, que resulta numa grande pressão e 

responsabilidade para o estagiário. 

 Na primeira secção de trabalho na SIC, no Opinião Pública, o estagiário sentiu 

uma enorme pressão porque a equipa é pequena, na verdade, é composta apenas por dois 

coordenadores, Alberto Jorge e Sónia Ricardo, sendo a última a orientadora, o que 

obrigou o estagiário a entrar num ritmo de trabalho muito alto em relação à experiência 

na área. Essa necessidade de produção de dossier e imagens levou a que a relação entre o 

estagiário e os coordenadores não fosse a melhor. Por vezes os coordenadores mudavam 

o tema assim que o estagiário entrava em trabalho, que o sobrecarregava porque já tinha 

elaborado um dossier sobre o antigo tema.  Para além disso, o estagiário deve o que 

aprendeu nesta secção ao estagiário precedente, que ensinou todas as tarefas a 

desempenhar. Já dos coordenadores, o estagiário nunca aprendeu nada e só havia 

comunicação com o estagiário quando o intuito era comentar negativamente o trabalho 

realizado. 

 Na secção do Opinião Pública, o relacionamento com toda a equipa foi 

completamente diferente. Apesar de ter aprendido algumas coisas com o estagiário 

precedente, toda a equipa se dispunha para ajudar o estagiário no que fosse necessário. 

Composta por uma equipa maior, nesta secção o estagiário conseguiu manter uma relação 

saudável com todos os colegas, incluindo a orientadora Sandra Varandas. 
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Sendo um posto que exige bastantes conhecimentos de Backoffice, nos primeiros 

dias de trabalho o estagiário sentiu-se bastante desamparado, sentimento que desapareceu 

visto que ao comunicar com os colegas de secção, todos resolvem dúvidas, na teoria e na 

prática. A orientadora foi sempre prestável, flexível nos horários e desempenhando as 

suas funções devidamente, escolhendo o trabalho, no início, para o estagiário 

desempenhar.  

Na Cidade FM, toda a equipa é bastante flexível e comunicativa, que permite uma 

maior descontração e um ambiente de trabalho mais saudável para o estagiário. No 

entanto, ao contrário da SIC, o estágio assume apenas uma função durante todo o período 

de estágio, o que torna todo o processo menos enriquecedor. Para além disso, uma vez 

que o estagiário é apenas produtor de conteúdos, não o permite explorar outras áreas da 

emissora como a locução ou a administração de redes sociais. 

Apesar do estagiário se sentir integrado na equipa da emissora, existiam algumas 

divergências entre membros da equipa. Para começar, cada pessoa tem a sua definição 

sobre várias questões técnicas, por exemplo, apesar da Sónia Simão dizer que um 

estagiário em produção de conteúdos não podia realizar qualquer tipo de atividade que 

envolvesse locução, sendo ela a orientadora e também coordenadora da emissão, haviam 

outros estagiários a desempenhar as mesmas funções que entravam na emissão. 

Em relação ao lugar atribuído para desempenhar funções, o estagiário nunca teve 

a hipótese de escolher para quem gostava de produzir conteúdo, em vez disso, a 

orientadora atribuiu o estagiário, consequentemente, para o programa que precisava. 

No Turno da Noite, como já lá estava uma estagiária, o autor acabava por produzir 

conteúdo para a estagiária, que depois transferia a informação para os locutores, ou então 

o estagiário acabava por não ter tarefas para executar. Por esses motivos a orientadora 

decidiu realocar o estagiário para o programa da Yolanda Tati. 

Neste programa, o estagiário sentiu um grande desconforto, uma vez que tinha de 

produzir conteúdo baseado na imprensa cor-de-rosa. No entanto, a locutora sempre foi 

simpática e permitiu ao estagiário participar na emissão mais do que uma vez. Apesar 

disso, quando era programada alguma entrevista que envolvesse a presença de 

convidados, o estagiário era apenas avisado na manhã do dia em que essa entrevista 

tivesse lugar, criando, por vezes, alguma pressão no estagiário. Por motivos pessoais a 

Yolanda Tati teve que retirar-se da equipa durante um mês sendo que entrou o programa 



71 
 

do Gonçalo Roque, para o qual o estagiário começou a produzir conteúdo até ao término 

do estágio. 

Neste programa, o estagiário teve uma boa relação com o locutor, que insistia que 

o estagiário permanecesse no estúdio durante toda a emissão. Este método de trabalho 

permitiu ao estagiário sentir-se mais parte da equipa e melhorou a comunicação entre 

locutor/produtor, enquanto que nos outros programas o produtor de conteúdos trabalha 

num escritório separado do estúdio. A presença contínua do locutor durante a produção 

de conteúdos permitiu também agilizar a pesquisa, uma vez que o locutor ia vendo o 

conteúdo que queria utilizar ao longo do tempo. 

 

 Após todo o estágio realizado, com os conhecimentos adquiridos de ambas as 

entidades, o estagiário conclui que a experiência foi positiva.  
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III - Conclusão  

 

 A principal missão deste relatório é delinear a importância da relação entre o 

conteúdo e o público-alvo na emissora Cidade FM. Para isso, pelo menos uma parte do 

estágio teve que ocorrer na empresa alvo do estudo de caso. seguido de uma revisão de 

bibliografia que auxiliasse a tirar conclusões relativamente a esta temática. 

Na parte teórica, para a escolha da melhor bibliografia em relação à temática 

abordada, a pesquisa teve que ser dividida em vários campos. O primeiro tópico abordado 

é uma pesquisa do histórico da rádio e dos seus conteúdos transmitidos, sendo Rogério 

Santos e Zuzarte de Mendonça, alguns dos autores tidos em conta. Neste campo de 

investigação, pode-se resumir que, numa transmissão de rádio, para além do conteúdo 

musical, existe: 

• Conteúdo de entretenimento; 

• Conteúdo Desportivo; 

• Conteúdo Informativo; 

• Conteúdo Religioso 

O segundo tópico abordado é a definição de público-alvo, uma vez que é um dos 

pontos do tema a pesquisar, nos quais Kotler e Ceneco foram as principais fontes. Com 

essa pesquisa, pode-se retirar que o público-alvo é uma pequena parte da população a que 

a empresa destina um produto ou serviço, neste caso, da população abrangida pelo alcance 

da emissora, o público-alvo seria uma pequena parte dessa população. A técnica mais 

eficaz para delimitar essa fatia da população, segundo os teóricos, é a segmentação de 

mercado, isto é, dividir o mercado em grupos com necessidades ou características 

semelhantes, sendo que os critérios mais usados para essa divisão são: 

• Demográficos; 

• Socioprofissionais; 

• Comportamentais. 

Os critérios demográficos, como etimologicamente, a palavra indica, consistem 

em dividir o mercado em idade, género, nacionalidade, entre outros. Os critérios 

socioprofissionais são, essencialmente, a profissão e a ocupação do sujeito sob análise e 

por fim, os critérios comportamentais resumem-se a distinguir o comportamento do 
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consumidor perante o produto oferecido, de acordo com a sua disposição, motivação e 

atitude, como os benefícios procurados, a taxa de utilização e se a população conhece o 

produto e se é de interesse. 

No entanto, a segmentação do mercado é apenas um dos processos para a escolha 

de um público-alvo e para continuar essa investigação, é importante abordar o marketing. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), a função do marketing é lidar com clientes, 

particularmente, atrair novos clientes e satisfazer os já existentes. No entanto, Kotler 

(2000), defende que o marketing não proporciona uma estrada de sentido único para o 

sucesso, isto é, segundo a definição oficial da American Marketing Association, o 

marketing compreende as atividades e processos para criar, comunicar, entregar e trocar 

ofertas com valor para o consumidor. 

Então, tendo em conta os vários processos que o marketing engloba, é necessário 

estabelecer uma estratégia de marketing que pode ser do tipo reativo, que procura 

descobrir e satisfazer necessidades, do tipo antecipador que procura reconhecer uma 

necessidade prestes a emergir e do tipo criador que procura lançar produtos novos, mesmo 

que não tenha sido sentida uma necessidade por parte do público. 

Uma estratégia de marketing reativa é a melhor opção para esta emissora, uma vez 

que é a fórmula menos arriscada das três. Para aplicar essa fórmula recorre-se à 

segmentação do mercado, referida anteriormente. Seguindo o conceito de marketing por 

objetivos de Kotler, o mercado pode ser dividido em vários níveis. Para a emissora, o 

público pode ser agrupado e separado através da segmentação por vantagem, da 

segmentação demográfica mencionada anteriormente ou a segmentação por níveis de 

utilização, isto é, se os ouvintes são utilizadores pesados, médios ou ligeiros de conteúdo 

radiofónico. 

Depois de realizada a pesquisa teórica, foi lançado um inquérito nas redes sociais 

da emissora em estudo, aplicando a estratégia de marketing e os conceitos teóricos já 

mencionados, desde os conteúdos de uma emissão ao público-alvo. Com um universo 

constituído por seguidores da página de Instagram, cerca de setenta e sete mil e 

novecentos utilizadores, pode-se assumir que, a certo ponto, todos eles já ouviram a 

Cidade FM. Desses apenas trezentos e setenta e um responderam ao inquérito publicado. 

No entanto, essa amostra, com um nível de confiança de 90%, pode simbolizar todo o 

universo de seguidores com uma margem de erro de 4,26%, isto é, todos os resultados 
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apresentados correspondem, com mais ou menos 5% de diferença em relação aos valores 

reais, e assume-se que corresponde, pelo menos, a nove em cada dez pessoas desse 

universo. 

Parte-se do princípio que todos os inquiridos já foram ouvintes da Cidade FM, no 

entanto, 27,7% não a ouve atualmente e dos 73,3% que ouvem, 39% não a consideram a 

emissora com melhor conteúdo em geral. Isto significa que mais de metade da amostra, 

cerca de 55,3% não ouve a emissora Cidade FM ou não a considera como a melhor 

estação de rádio. 

Com os resultados do inquérito é possível abordar a segmentação de diferentes 

maneiras, em relação à amostra de inquiridos. Apesar de existirem diversas métricas 

como a frequência com que ouve rádio ou onde ouve, os resultados das mesmas tornam-

se ligeiramente desnecessários para a segmentação, uma vez que todos ou quase todos os 

inquiridos ouvem rádio todos dias e usam a rádio do automóvel para o mesmo efeito. 

Sendo assim, em toda a análise do inquérito a métrica mais frequente é a idade, 

tornando-se então uma segmentação demográfica, assim como se o inquirido é um 

ouvinte atual da emissora, que permite privilegiar, se assim for necessário, os “clientes 

habituais”. 

Então, com a faixa etária a servir como ferramenta de segmentação, seguindo os 

fundamentos teóricos é necessário identificar o público-alvo, que será delimitado através 

do cruzamento de dados efetuado na análise de resultados. Cruzando apenas o fator 

“ouvinte atual” com a idade permite logo reconhecer a percentagem de pessoas que ouve 

a emissora em cada faixa etária, sendo que entre os doze e os quinze anos e entre os 

dezasseis e os dezanove anos detêm a maior percentagem de ouvintes atuais. Seguindo a 

procura por um público-alvo, correlacionando esses dados com o cruzamento entre a rádio 

que consideram ter o melhor conteúdo em geral e novamente a idade, as faixas etárias dos 

doze aos quinze e dos dezasseis aos dezanove anos destacam-se novamente, com o 

primeiro e segundo lugar, respetivamente. Assim, pode-se concluir que o público-alvo da 

emissora, demograficamente, está situado entre os doze e os dezanove anos, uma vez que 

são os que preferem e mais utilizam a mesma. 

Com o público-alvo selecionado, analisando os seguintes cruzamentos de dados é 

possível aferir que, nessa faixa etária (12 a 19), os conteúdos preferidos são a música e o 

entretenimento. Visto que a música é o principal conteúdo preferido, foi pedido aos 
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inquiridos para selecionarem o estilo de música que preferem e dentro do público-alvo, 

os estilos musicais mais apreciados são o pop, o hip-hop e o R&B.  

Com esta análise, procurando identificar o problema que leva a que tantos 

ouvintes não considerem a Cidade FM como a melhor estação de rádio, retira-se que o 

problema não está no conteúdo musical, uma vez que o mesmo corresponde às 

preferências do público-alvo. Sendo assim, com o inquérito, tornou-se ainda possível 

levantar a preferência de conteúdos por parte do público-alvo. O tipo de conteúdo mais 

desejado pelo alvo é o entretenimento com uma percentagem de 67,1%, seguido pelo 

conteúdo informativo, com 22,9%. 

Ao pensar que o problema estaria então nestes últimos resultados significa que a 

estação de rádio Cidade FM deveria apostar mais no entretenimento e na informação, com 

entrevistas de cariz humorístico e informativo a artistas da indústria musical que se 

dedicam aos estilos musicais escolhidos pelo público-alvo, ou blocos informativos. No 

entanto, a programação da emissora é dedicada a esse mesmo tipo de conteúdos, com 

magazine, cinezine, sweeps e beds que dão as notícias mais recentes sobre os artistas 

preferidos dos ouvintes.  

 Sendo assim, conclui-se que a relação entre o público-alvo e o conteúdo na Cidade 

FM existe, uma vez que vai de acordo com os desejos e necessidades dos ouvintes, no 

entanto, essa relação não tem muita importância, visto que não causa grande impacto nos 

números de audiência. Esta pouca importância pode dever-se à saturação do mercado 

neste público-alvo, ou seja, existem diversas rádios que, atualmente, procuram satisfazer 

o setor juvenil e dentro deste setor, torna-se difícil inovar e destacar dos demais 

concorrentes. 
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Apêndices  

 

Conteúdo realizado na Cidade FM 

Beds 

Intervalo Super Bowl 

Ontem, se não tiveste a oportunidade de ficar acordado até tarde para ver o Super 

Bowl, ou no meu caso, para ver o épico intervalo da Super Bowl, aqui vai um resumo da 

atuação memorável dos Maroon 5, Travis Scott e Big Boi. 

Os Maroon 5 recorreram aos sucessos do seu álbum de estreia “Songs About 

Jane”, de 2002, para dar início à atuação, como “Harder to Breathe” e “This Love”. No 

final da segunda música passaram um excerto do Bob Esponja, em homenagem ao seu 

criador, Stephen Hillenburg, que faleceu em novembro. No final do excerto, numa 

montagem entre a animação e a filmagem, podemos ver uma bola de fogo a cair do céu 

para cima do palco, de onde aparece o rapper Travis Scott, que canta parte da sua música 

“Sicko Mode”, que tem sido censurada na televisão. No final, o rapper deixa-se cair para 

cima da plateia e Adam Levine assume a atuação outra vez, agora para cantar “Girls Like 

You” junto com uma coreografia de percurssionistas e um coro Gospel. Seguida de uma 

transição para o hit “She Will Be Loved”, na qual o público lançou balões no ar com 

palavras escritas como: “Amor”, “Sorriso” e “Sentimento” que ficaram no ar e 

construiram a palavra “LOVE”. De seguida, dá entrada no palco, Big Boi, num carro 

clássico, cheio de ‘bling’ para cantar com Adam Levine e Travis Scott a “I Like The Way 

You Move”. Para encerrar a atuação os Maroon 5 cantaram um mix da “Sugar” com a 

“Moves Like Jagger”, terminando a atuação com o típico tronco nu e uma explosão 

enorme de fogo de artifício. 

Se não sabes, o show do intervalo do Super Bowl é um dos maiores eventos nos 

EUA, que atrai dezenas de milhões de telespectadores. Em outubro, a Rhianna rejeitou a 

oferta para ser a cabeça de cartaz em apoio ao ex-jogador da NFL Colin Kaepernick que 

está em protesto contra a injustiça racial. No Super Bowl Half-time Show já participaram 

vários ícones como: Prince, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy 

Perry e Justin Timberlake. 
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Estudante visita locais de filmes e recria cenas específicas com fotos 

Thomas Duke é um jovem britânico de 20 anos, estudante de cinema que, no 

último ano e meio visitou cerca de 150 locais diferentes onde foram rodados filmes para 

recriar, com a ajuda de fotografias, uma cena de um filme, como por exemplo uma cena 

do “Missão Impossível” na Tower Bridge, em Londres, ou uma cena de “Skyfall” na 

estação de metro de Westminster. O rapaz, numa entrevista, disse que sempre teve essa 

ideia na cabeça porque adora viajar e ligar esse hobby com a sua paixão pelo cinema. 

Podes ver todas as suas recriações na sua conta de Instagram “Stepping Through Film” 

que já arrecadou milhares de seguidores. Isto é tudo muito bonito mas eu queria vê-lo a 

recriar uma cena de Star Wars, ou dos Avengers, vocês perceberam 

Menor detida por conduzir a mais de 220km/h 

Agora, diretamente de Espanha, temos uma jovem menor de idade que decidiu 

partilhar nas redes sociais a sua alegria a conduzir um carro desportivo a mais de 200 

km/h numa autoestrada em Madrid. Para começar a rapariga nem sequer devia estar a 

conduzir um carro, muito menos numa autoestrada e nem vou falar dos 200 km/h. Mas 

como se isso, por si só, não fosse o cúmulo da estupidez, partilhar essa proeza nas redes 

sociais foi o passo mais estúpido, provavelmente, da vida dela, uma vez que o vídeo 

chamou a atenção da polícia e levou à sua detenção este fim-de-semana. Isto que sirva de 

exemplo para o teu amigo/amiga que passa a vida a publicar Instastories de tudo o que 

faz. 

Polémica nos desfiles das escolas de Samba no Brasil 

Se estiveste atento à tua emissão da Cidade Fm, sabes que no Brasil os desfiles de 

carnaval são feitos por várias escolas de samba. Este ano uma das escolas gerou bastante 

polémica com a sua atuação. O que levaram para o desfile foi uma batalha entre Jesus e 

o diabo. Como se tocar no tema da religião não fosse perigoso que chegue, se assistisses 

a “batalha” até ao fim, vias que quem saía vitorioso era o diabo que no final arrastava 

Jesus pelo chão. A escola foi fortemente criticada e em defesa disse que a personagem 

que lutava contra o diabo não era jesus mas um monge cristão que viveu no Egito. No 

entanto, o tiro saiu pela culatra porque o ator que interpretava o suposto monge admitiu, 

em público, que estava mesmo a interpretar Jesus. Se isso for verdade, o autor da 

coreografia pode muito bem ter-se “metido num buraco”. Esperemos que não porque, no 

fundo “é carnaval e ninguém leva a mal”. 
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“Vou partir mais telemóveis que o Osíris” O novo jogo para o telemóvel 

Não sei o que fizeste este fim-de-semana mas se ainda não sabes, o vencedor da 

edição deste ano do Festival da Canção e sendo assim representante do país na Eurovisão 

foi Conan Osíris com a música “Telemóveis” da sua autoria. A música, desde que 

começou a ser falada nos mídias e nas redes sociais, atingiu bastante popularidade na 

comunidade portuguesa, quer no bom sentido, quer no mau. De qualquer maneira, fã ou 

não, foi criado um jogo para o telemóvel onde tudo o que tens de fazer é partir um 

telemóvel. No jogo, está um Nokia 3310 (daqueles bem resistentes) a ligar para o “Céu” 

e ao lado um martelo vermelho e preto. O objetivo é martelar o telemóvel de maneira a 

“escangalhá-lo” e para esse efeito tens 10 segundos. Digas o que disseres a verdade é que 

mais de 65 mil pessoas já “pegaram no martelo e partiram o telele” 

Demi Lovato volta a internar-se numa clínica de reabilitação 

A cantora e atriz Demi Lovato, abandonou a clínica de reabilitação onde estava 

internada devido a uma overdose, em novembro. A cantora parecia estar recuperada e de 

volta ao ativo, mas parece que a sua estabilidade emocional ainda não está recuperada. 

Segundo informações fidedignas, a Lovato voltou a dar entrada numa clínica de 

reabilitação, desta vez localizada no Hawai. Sendo verdade ou não, a cantora ainda não 

se pronunciou sobre as informações. 

Brad Pitt pediu perdão a Jennifer Aniston por fim “brusco” do casamento 

Brad Pitt e Jennifer Aniston casaram no ano 2000, depois de namorarem durante 

2 anos , e tornaram-se um dos casais mais amados de Hollywood. No entanto, Brad 

começou a dar-se com Angelina Jolie enquanto gravavam o filme “Mr & Mrs. Smith” 

tendo terminado o casamento com Aniston em 2004. Por sua vez, também o 

relacionamento com Angelina não durou para sempre e os dois anunciaram o divórcio em 

2016. Agora, pouco tempo depois do ator ter marcado presença na festa do 50º aniversário 

de Jennifer Aniston, Brad Pitt pede perdão pela forma como terminou o seu casamento 

com a primeira mulher e pelo que consta, a atriz aceitou o pedido de desculpas. Será que 

o casal pode voltar? 

Relação de Khloé Kardashian chega ao fim meses após traições 

Segundo várias fontes próximas do casal, Khloé Kardashian terminou o 

relacionamento com Tristan Thompson 10 meses após o escândalo de traição por parte 
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do jogador de basquetebol. A Kardashian voltou para a sua casa em Los Angeles, 

juntamente com a filha, a bebé True e Tristan continua a viver em Cleveland. Poucos dias 

antes de dar à luz o bebé, foram reveladas pela imprensa uma série de gravações que 

mostravam o parceiro da Kardashian envolvido com outras mulheres. Até agora, a Khloé 

ainda não confirmou a separação, mas as fontes próximas dizem que ela está “muito mais 

feliz” como mãe solteira. 

Primeiros finalistas do Festival da Canção 2019 

Matay, Conan Osiris, Calema e Ana Cláudia: são estes os primeiros quatro 

finalistas do Festival da Canção, que irão atuar no dia 2 de março na grande final do 

concurso. Os cantores foram escolhidos este sábado, durante a primeira semifinal. A 

concurso estavam oito canções. 

Conan Osiris (19 pontos) era o grande favorito, bem à frente na corrida das 

visualizações no YouTube, mas acabou por ficar em segundo lugar, devido à decisão do 

júri, que não lhe atribuiu uma das pontuações mais altas. Os 12 pontos dos jurados foram 

para Matay, que conseguiu a vitória com 22 pontos. O tema que interpretou, “Perfeito”, 

foi composto por Tiago Machado e tem letra de Boss AC. 

Em terceiro lugar, ficou o duo Calema (18 pontos) e, em quarto, Ana Cláudia (13 

pontos). 

Victoria Beckham diz que se sentirá triste por estar fora das Spice Girls 

A estilista comentou que, apesar de ter decidido não participar nos shows das 

Spice Girls, não deixa de ficar triste por se separar das suas amigas. Em entrevista disse 

“Eu tenho certeza que, enquanto elas estiverem no palco, uma parte de mim se sentirá um 

pouco esquecida. Porque uma parte de mim vai ser sempre Spice Girl.” No entanto, a 

estilista está completamente decidida de que não vai participar em nenhum dos onze 

shows programados. Sem esquecer que Victoria tem gerado polémica por ter sujeitado a 

filha de 7 anos a procedimentos estéticos. Apesar de ter sido um procedimento natural, a 

Internet não perdoou ao alegarem que a rapariga é muito jovem para fazer tratamentos. 

Victoria nunca se chegou a pronunciar deste caso. 

Mala de mão revestida a leds 

Ter uma mala de mão dá sempre jeito para levar tudo aquilo que é necessário para 

onde quer que seja. Carteira, telemóvel, lenços, óculos de sol, maquilhagem, bloco de 
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notas, etc. No entanto, quando levas a “casa” na tua mala, torna-se difícil encontrar o que 

queres quando precisas. Por exemplo, quando o telemóvel toca e não o encontras. Agora 

o problema está resolvido de uma forma muito simples. Uma marca criou uma mala 

revestida a tecido de fibra ótica que se ilumina assim que é aberta. Oferecem ainda a 

escolha da cor da luz LED. Para além disto, a mala é feita com cortiça, que substitui a 

pele enquanto alternativa ecológica o que a torna à prova de água. 

https://vimeo.com/272398371 

Naomi Campbell desfila para Valentino 14 anos depois 

Esta quarta-feira a supermodelo britânica Naomi Campbell voltou à passarela pela 

Valentino, marca pela qual não desfilava há 14 anos. A modelo foi o centro das atenções 

ao usar um vestido preto transparente que deixa pouco à imaginação. Para uma modelo 

de 48 anos, arrasou e fez ver a muitas que estão a começar. 

Dolores Aveiro passa para a liderança no Instagram 

Apesar da Sara Sampaio ser a portuguesa com mais seguidores no instagram (7.3 

milhões), a modelo não reside, atualmente, em Portugal. Por isso, até agora, quem estava 

na liderança com mais seguidores no Instagram era a Rita Pereira mas foi ultrapassada 

pela mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. 

Enquanto a Rita tem 1.1milhões de seguidores na rede social, a mãe do jogador 

ultrapassou-a em meio milhão (1.7milhões). Dolores Aveiro parece muito ativa no seu 

Instragam, onde tem partilhado momentos do seu dia a dia. Sempre bem disposta, simples, 

um enorme espírito de equipa pelos clubes por onde o seu filho passou, o que lhe está a 

gerar cada vez mais fãs. 

Sendo assim a tabela portuguesa fica em 1º Dolores Aveiro; 2º Rita Pereira 3º 

Cristina Ferreira (935mil) 

Brad Pitt, Charlize Theron e Angelina Jolie 

Já ouviste os rumores de uma relação amorosa entre Brad Pitt e Charlize Theron. 

Os dois conheceram-se durante uma gravação de uma campanha publicitária, no ano 

passado, onde fizeram uma sessão fotgráfica juntos. No entanto, garantem que esses 

rumores são falsos. Brad Pitt está separado de Angelina Jolie desde setembro de 2017 e 

desde aí tem mantido a sua vida pessoal bastante discreta. Apesar de os rumores, 

aparentemente, serem falsos, a Angelina não deixou de ficar incomodada. Ao que parece, 

https://vimeo.com/272398371
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ambas as atrizes têm uma rivalidade (por competirem por determinados papéis ao longo 

das suas carreiras) e Brad Pitt tem conhecimento dessa rivalidade. Então uma fonte 

garantiu que, mesmo sem saber se os rumores eram verdadeiros ou não, a Angelina 

“ficaria chateada caso Brad seguisse um relacionamento com alguém que a sua ex-mulher 

não gosta”. 

Bebe Rexha recebe propostas depois de polémica com estilistas 

Depois do post no Instagram, onde Bebe Rexha, expôs a sua situação, 

nomeadamente, o facto de várias marcas se negarem a vesti-la após ter sido nomeada para 

2 Grammys (Artista Revelação e Melhor Performance em Dupla ou Grupo de Country) 

por ser “muito grande”. Agora chovem propostas de estilistas e designers como Elizabeth 

Kennedy que elogiou a artista ao dizer que veste o mesmo tamanho que ela e é lindo, ou 

August Getty que já vestiu celebridades como Paris Hilton, Halsey e até mesmo a Bebe. 

Entretanto, foram feitos vários pedidos à cantora, diretamente de modelos, para que 

revelasse as marcas que a negaram, mas para já mantém-se em segredo. 

Kanye West faz serenata a Kim Kardashian 

O Kanye West surpreendeu, no fim-de-semana, a Kim Kardashian com uma 

serenata feita por telefone. O rapper conseguiu que o grupo de R&B 112 cantasse um dos 

seus clássicos “Cupid” ,ao vivo, para a esposa. No video podes ver o entusiasmo da 

Kardashian e emesmo assim, fez questão de tweetar sobre o momento: “Vocês não têm 

ideia do quanto essa ligação significa para mim!! Os 112 são o meu grupo favorito! Eu 

literalmente quase chorei! A Kourtney e a Khloe compreendem-me completamente. Elas 

também adoram os 112”. Para além disso, se ainda não sabes, o casal está à espera do seu 

quarto filho (via barriga de aluguer) e é um menino. 

A polémica entre Mariah Carey e a sua ex-assistente pessoal 

Se ainda não ouviste falar, a Mariah Carey anda em guerra com a sua ex-assistente 

pessoal. A cantora está a processar a sua ex-assistente pessoal, Lianna Azarian, que 

trabalhou com ela de 2015 a 2017. A artista alega que a antiga funcionária a chantageava 

com vídeos que filmava, em segredo, dos seus momentos pessoais mais íntimos. Lianna 

ameaçava Mariah Carey ao dizer que iria divulgar os vídeos se não lhe pagasse cerca de 

sete milhões de euros e que, se fosse despedida, também revelaria outras informações 

prejudiciais. Para além disso a ex-assistente usava os seus cartões de crédito para compras 
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pessoais. Agora, Mariah Carey pede cerca de 2.5 milhões de euros por danos causados e 

Lianna responde com queixa contra a cantora por abuso físico, emocional e psicológico. 

Mulher britânica vende xbox do ex-namorado por 3 euros 

Uma britânica furiosa por ter sido traída pelo namorado decidiu vingar-se do 

mesmo ao colocar a sua Xbox à venda no Facebook por 3 euros. Na publicação, a mulher 

revela que decidiu fazer esta “promoção” depois do companheiro a trair pela segunda vez. 

Na primeira vez, em 2016 a mulher decidiu dar uma nova oportunidade à relação que já 

somava quatro anos. Agora, descobriu que o namorado a traiu enquanto ela estava grávida 

e como vingança, para além de terminar a relação, a mulher disse: “Sempre pensei que se 

ele me voltasse a trair eu partiria a Xbox, mas decidi vendê-la porque sei que isso ainda 

o irrita mais” e diz que o dinheiro da venda vai servir para comprar uma faca de cozinha, 

uma vez que estragou a que tinha para furar os pneus do carro dele. 

Spice Girls querem encontrar substituta para Victoria Beckham 

As Spice Girls voltam aos palcos este ano e, tal como anunciaram, a banda está 

reduzida a quatro elementos porque a Victoria Beckham não quis acompanhar as colegas 

o que levou Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell à procura de um quinto 

elemento para o grupo. Já há uma forte possibilidade das artistas encontrarem uma 

substituta. Na lista de candidatas estão nomes como Taylor Swift e Katty Perry sendo que 

não integrariam a banda mas sim convidadas especiais 

 

Menção Escape Room  

Escape Room é um thriller psicológico sobre seis estranhos que se encontram em 

circunstâncias fora do seu controlo e que devem usar toda a sua astúcia para encontrar as 

pistas... ou morrer. 

Escape Room, um filme Cidade FM  

Resolve o Puzzle, Escapa da sala 

Encontra as pistas... ou morre!  

 

Estreia hoje  
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Fail do Dia    

Kevin Hart pede desculpas à comunidade LGBTQ+ após polêmica de tuítes 

homofóbicos – A polémica dos tweets homofóbicos do humorista começou após desistir 

de apresentar os Óscares deste ano, em Dezembro. Após a sua desistência, Kevin Hart 

deu algumas entrevistas onde afirmava que já se tinha desculpado pelos comentários 

preconceituosos, mas voltou a ser riticado porque ninguém encontrava esse pedido de 

desculpas. Desta vez o ator decidiu acabar com a polémica e desculpar-se em direto 

durante o seu programa numa rádio norte-americana.  

Dedo na Ferida  

Angelina Jolie deixa Brad Pitt de fora no aniversário da filha – É verdade, a atriz 

está a organizar uma festa de aniversário para Zahara que dia 14 deste mês faz 14 anos e 

o ex-marido não consta na lista de convidados. Segundo uma fonte ainda há um ligeiro 

ressentimento da parte de Angelina. Outros amigos e membros da família foram 

convidados para uma pequena festa e Brad Pitt vai ter oportunidade de celebrar num 

momento diferente. 

A processo de separação dos atores não foi fácil. Separaram-se em Setembro de 

2016 mas só chegaram a acordo relativamente à custódia dos seis filho, no ano passado. 

https://www.noticiasaominuto.com/fama/1175985/angelina-jolie-deixa-brad-pitt-de-

fora-em-aniversario-da-filha 

Apple apresentará rival da Netflix em abril  

Um rumor partilhado pela CNBC indica que a Apple está para apresentar o seu 

serviço de streaming em breve. O serviço irá oferecer à marca a oportunidade de “escoar” 

o conteúdo original que tem produzido nos últimos meses, para além da programação de 

canais tradicionais. Ainda não há certezas de qual vai ser o formato deste novo serviço da 

Apple mas há a possibilidade de se assumir como um rival direto da Netflix e de outros 

serviços de streaming como a Fox+, HBO e até da Disney+. A sua estreia está anunciada 

para um evento no dia 25 de março, mas o evento por si próprio é ainda um rumor. Resta 

esperar para ver se a Apple vinga nos serviços de streaming. 

Anel que Orlando Bloom oferece a Katy Perry é idêntico ao da ex-mulher 

https://www.noticiasaominuto.com/fama/1175985/angelina-jolie-deixa-brad-pitt-de-fora-em-aniversario-da-filha
https://www.noticiasaominuto.com/fama/1175985/angelina-jolie-deixa-brad-pitt-de-fora-em-aniversario-da-filha
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Orlando Bloom aproveitou a magia que pairava no ar para pedir Katy Perry em 

casamento com um anel que vale mais do que uma casa depois de se começarem a 

relacionar em 2016, terem terminado em inicios de 2017 e voltado no verão do mesmo 

ano. A peça de joalheria única é constituida pelo que parece ser um diamante de 4 quiates 

em formato de rosa oval, arranjado com oito diamantes brancos em torno dele, com um 

valor estimado de 4,5 milhões de euros. 

Apesar de ser única, parece que Orlando Bloom voltou a reutilizar a ideia do 

formato em flor. Em 2010, o ator ofereceu um anel com o mesmo desenho à sua ex-

mulher, a modelo Miranda Kerr, só que no valor de 60 mil euros. Pode-se dizer que fez 

um upgrade ao anel. 

A BBC lança marca de moda e lifestyle sustentável 

Com base na crescente preocupação com um mundo sustentável, a emissora 

britânica BBC está a lançar uma marca de moda e lifestyle sustentável, baseada nas suas 

séries “Blue Planet” e “Planet Earth”. Esta iniciativa tem como objetivo captar o interesse 

dos espectadores no efeito que a humanidade está a ter no mundo.  

A marca criou roupas ecológicas, artigos para a casa e livros feitos de forma mais 

sustentável. Esta coleção de vestuário mais amiga do ambiente está a ser apresentada na 

London Fashion Week, que decorre nestes dias na capital britânica. A coleção inclui peças 

de roupa da Mother of Pearl, uma empresa que utiliza um processo de coloração que 

requer 10 vezes menos água do que os métodos convencionais. A BBC espera que 

sobretudo os jovens saibam que podem fazer escolhas de consumo mais cuidadosas. 

Melhor amigo de Zuckerberg terá ajudado em negociação do Whatsapp 

Numa entrevista para a CNN, Mark Zuckerberg contou como foi a reunião com 

um dos fundadores do WhatsApp que resultou na aquisição do serviço de mensagens pelo 

Facebook. Ao que parece, a negociação estava num impasse até o seu melhor amigo de 

quatro patas decidir intervir para ajudar o dono. Segundo Zuckerberg, “Penso que o meu 

cão Beast foi a arma secreta aqui. Foi um momento tenso e o Jan estava do género ‘Ok 

tenho de pensar acerca disto”. A sala ficou em silêncio durante vários minutos até que o 

cão de Zuckerberg entrou na divisão e saltou para o colo do fundador do WhatsApp. Posto 

isto, Jason Koum começou a fazer festas ao cão e pouco depois voltou à conversação já 
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decidido a avançar com o negócio. A aquisição do WhatsApp pelo Facebook foi realizada 

em 2014 por cerca de 17.7 milhões de euros). 

Nicki Minaj toma medidas drásticas após piada da BET em relação aos 

Grammys 

Os Grammy Awards foram este domingo e Cardi B arrecadou o Grammy para 

“Melhor Álbum de Rap”. A Black Entertainment Television (BET) que é responsável 

pelo BET Awards, uma cerimónia onde condecoram os artistas que pertencem à 

comunidade afro-americana nas áreas de música, desporto, atuação e outras áreas do 

entretenimento, decidiu fazer uma piada sobre a “briga” das duas rappers, no Twitter, que 

desagradou à Nicki. Em relação à vitória da Cardi B a conta da BET escreveu: “Enquanto 

isso a Nicki Minaj está a ser arrastada pela peruca.” É de conhecimento geral que existe 

um pequeno desentendimento entre as duas, ao que este comentário, fez a Nicki Minaj 

tomar uma medida drástica. A artista anunciou via Twitter que ela e o rapper Lil Wayne, 

da mesma gravadora, não vão mais aparticipar no festival BET Experience nem no BET 

Awards, que acontecem em junho. Uma pena visto que a rapper seria a cabeça de cartaz 

do primeiro dia do festival. 

Pagas tarifa para usar o MBWay 

Não sei se já aderiste ao MBWay, a aplicação que veio tornar o teu dia-a-dia mais 

fácil, que permite fazer transferências, pagar contas, encomendar serviços e até receber 

prémios. Pois, apesar de facilitar a nossa vida, para tua informação, a sua utilização tem 

um preço ou uma taxa se preferires. Se estás interessado em saber se pagas e qual o 

montante, tens aqui alguns valores. Enquanto cliente do Novo Banco as transferências 

custam 15 cêntimos, a Caixa Geral de Depósitos cobra 20 cêntimos, O BPI cobra 20 

cêntimos também, mas já anunciou que vai subir o valor para 1,20€, o BCP atualmente 

cobra 1,35€ e só o Santander disponibiliza o serviço gratuitamente. Agora quando fores 

pagar o almoço ao teu colega que te cobriu na hora de pagar, pensa que pagas “juros”. 

Comediante Jerry Seinfield processado por vender Porsche falso 

O comediante norte-americano Jerry Seinfeld foi processado na sexta-feira por 

uma empresa que alegou ter-lhe comprado um Porsche de 1958 por 1,3 milhões de euros 

e descoberto posteriormente que o carro não era autêntico. O processo da empresa em 

questão deu entrada no tribunal federal de Manhattan contra o comediante, conhecido 
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pelo seu amor por carros antigos. Os representantes da empresa pagaram 1,54 milhões de 

dólares (1,3 milhões de euros) no leilão de março de 2016 em Amelia Island, no estado 

da Florida. O preço incluiu a comissão de 10% da casa de leilões. O resumo do leilão da 

Porsche indicava que a viatura pertencia à "Coleção de Jerry Seinfeld" e que se tratava de 

um "exemplo impressionante de um raro e puro Porsche". A empresa alega ter descoberto 

que o carro não era autêntico. 

De acordo com a queixa, Seinfeld terá deixado uma mensagem de voz em junho 

passado a pedir desculpa e a prometer um reembolso total. Contudo, segundo a empresa, 

o reembolso nunca foi feito. O advogado de Seinfeld garantiu que o comediante agiu de 

boa fé. "Ele pediu à Fica Frio provas para substanciar as alegações. A empresa ignorou 

Jerry e entrou com uma ação", explicou o advogado. Ainda assim, Seinfeld "está disposto 

a fazer o que é certo e justo", e estar confiante de que o tribunal "apoiará a necessidade 

de um avaliador externo para examinar a proveniência do carro". 

Família revoltada com Georgina Rodríguez  

Apesar de ter sido vista, no domingo, a apreciar de um bom momento em família, 

a jovem tem sofrido ataques por parte de familiares, neste caso, de uma tia que a acusa de 

ser uma “desenvergonhada”. A tia em questão garante que Georgina não responde às 

chamadas da família, que não avisou que o seu pai estava à beira da morte que levou à 

indignação de muitos familiares, visto que a modelo viajou até Buenos Aires sem avisar 

nenhum familiar das cerimónias fúnebres. A tia dela disse que tudo começou quando 

numa ocasião disse: “Estás com um futebolista milionário. A ver se me mandas mil 

euros”. Desde então, a tia refere que Georgina nunca mais lhe falou. 

Rumor de nova relação amorosa de Céline Dion 

Depois de surgir um rumor de que a icónica Céline Dion teria encontrado um novo 

amor, três anos depois do seu marido René Angelil ter morrido, o dançarino espanhol 

Pepe Munoz, ela veio a público dizer que não passava disso mesmo, um rumor. A cantora 

menciona o dançarino espanhol de 34 anos da seguinte forma: “Sim, há um novo homem 

na minha vida, mas não ‘o’ homem da minha vida. Não me importo porque ele é lindo e 

é o meu melhor amigo.” Mencionando a luta do seu ex-marido contra o cancro em 2016, 

diz ainda que “Quando eu digo que estou solteira, por favor deixem-me em paz.” Neste 

momento a cantora diz apenas que “para ser honesta, acho que estou na melhor fase da 

minha vida agora e quero desfrutar de cada momento.” 
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Ashton Kutcher compartilha o seu número de telemóvel pessoal com os seus 

seguidores 

Quem está no Twitter há uns tempos sabe que o ator comediante e marido da Mila 

Kunis já foi o rei daquela rede social. Parece que decidiu voltar e na terça-feira disse que 

queria uma verdadeira conexão com os seus fãs e, para isso, partilhou o seu número de 

telemóvel particular publicamente, num tweet. 

O ator disse: “Sinto falta de ter uma conexão verdadeira com pessoas verdadeiras. 

Minha comunidade, a partir de agora podes simplesmente mandar-me uma sms. Com 

mais de 18 milhões de seguidores, o ator já sabia que era praticamente impossível 

responder a todos os seus fãs, então avisou logo de início que não tinha maneira de 

responder a todos, mas que pelo menos estabelecia uma ligação real com os seus fãs. 

Claro que muitos foram a correr para enviar uma sms ao ator o que dava origem a uma 

resposta automática que dizia: “Oi, é o Ashton. Esta é uma mensagem automática para 

dizer que eu recebi a tua, tudo o resto será enviado por mim. Clica no link para te 

adicionares ao meu telefone para que eu consiga te responder”. O movimento teve tanta 

adesão que teve de apagar o número para já. Rumores dizem que a ideia dele é fugir das 

redes sociais mantendo o contacto com os fãs sem ter que lidar com haters. Quase que se 

pode dizer que criou uma rede social privada. 

https://www.instagram.com/p/BtPZNVTACmf/?utm_source=ig_embed 

Ariana Grande mostra que não guarda rancor 

No final do ano passado a Ariana Grande teve uma conversa acesa com o jornalista 

Piers Morgan. Na altura o jornalista manifestou-se contra um dos elementos do grupo 

Little Mix e a mãe da Ariana Grande defendeu o grupo ao dizer: “A tua mãe nunca te 

disse que quando não tens nada de bom para dizer mais vale não dizer nada?” e o jornalista 

respondeu com: “Preferia que as Little Mix usassem o talento em vez da nudez para 

vender música. Assim como a sua filha”. Depois disto a Ariana Grande entrou na 

discussão e tudo ficou em aberto..Até agora..Meses depois da troca de comentários, a 

cantora e o jornalista encontraram-se aleatoriamente num restaurante, esta terça-feira e 

decidiram jantar juntos para esclarecerem a confusão que tinha ficado a pairar no ar. O 

jornalista usou o Twitter para publicar uma imagem dos dois no restaurante com a 

seguinte descrição: "Nós encontramo-nos num restaurante em Los Angeles, ela sentou ao 

meu lado para conversarmos e duas horas depois ainda estávamos a falar. Rimos, 

https://www.instagram.com/p/BtPZNVTACmf/?utm_source=ig_embed
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discutimos, ela chorou, eu quase que chorei, bebemos bastante e divertimo-nos. Acontece 

que nós realmente gostamos um do outro. Estranho. Obrigado, Ariana Grande” E por sua 

vez, a Ariana também usou a mesma rede social para dizer que cara a cara tudo se resolve. 

Sweeps 

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It” – Cardi B, em parceria com Bruno 

Mars, lançou o single “Please Me” que em apenas 3 dias alcançou quase 14 milhões de 

visualizações no  Youtubee o 24º lugar nos Populares da plataforma 

Ava Max “Sweet But Psycho” – A Ava Max é conhecida pelo seu corte de 

cabelo, cortado do lado direito e comprido do lado esquerdo, o que poucas pessoas sabem 

é que o corte surgiu de um engano. A cantora estava a cortar o cabelo enquanto preparava 

bolachas caseiras. Com medo que as bolachas se queimassem ela deixou o corte a meio. 

Olhou-se ao espelho e identificou-se com o corte. 

Nicky Jam x J Balvin “X” – Nicky Jam e Alejandro Sanz surpreenderam o 

mundo com a sua colaboração no single “Back in the city”. 11 dias após o seu lançamento 

no Youtube, já conta com quase 7 milhões de visualizações. 

Drake “In My feelings” – O conjunto icónico de mixtape do Drake “So Far 

Gone” finalmente chega aos serviços streaming e o cantor partilhou um vídeo antigo de 

si mesmo quando acabou de trabalhar no projeto, em 2009, relembrando que So Far Gone 

marcou um momento importante na sua carreira enquanto músico. 

Halsey “Without Me” – Halsey lançou um single em colaborção com Yungblud 

e também Travis Barkerde título “11 minutes”. A música traz uma batida romântica, com 

lançamento inspirado pela proximidade do dia dos namorados, de relembrar que Halsey 

e Yungblud foram vistos juntos e há rumores de uma relação entre eles. 

Dj Khaled ft Justin Bieber, Chance the Rapper & Quavo “No Brainer” – 

Justin Bieber decidiu apoiar, publicamente, Chris Brown no caso de violação de uma 

rapariga em Paris. No seu Instagram, Justin publicou uma foto com Chris Brown a 

comentar: “Intocável, o melhor de todos os tempos”. Os fãs estão um pouco revoltados.  

https://twitter.com/portalpopdaily/status/1088024674947293184/photo/1?ref_src

=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088024674947293184&r

ef_url=http%3A%2F%2Fwww.purebreak.com.br%2Fnoticias%2Fjustin-bieber-

demonstra-apoio-a-chris-brown-e-deixa-fas-revoltados%2F82657  

https://twitter.com/portalpopdaily/status/1088024674947293184/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088024674947293184&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.purebreak.com.br%2Fnoticias%2Fjustin-bieber-demonstra-apoio-a-chris-brown-e-deixa-fas-revoltados%2F82657
https://twitter.com/portalpopdaily/status/1088024674947293184/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088024674947293184&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.purebreak.com.br%2Fnoticias%2Fjustin-bieber-demonstra-apoio-a-chris-brown-e-deixa-fas-revoltados%2F82657
https://twitter.com/portalpopdaily/status/1088024674947293184/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088024674947293184&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.purebreak.com.br%2Fnoticias%2Fjustin-bieber-demonstra-apoio-a-chris-brown-e-deixa-fas-revoltados%2F82657
https://twitter.com/portalpopdaily/status/1088024674947293184/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088024674947293184&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.purebreak.com.br%2Fnoticias%2Fjustin-bieber-demonstra-apoio-a-chris-brown-e-deixa-fas-revoltados%2F82657
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61x91ne ft Anuel “Bebe” – 6ix9ine tem batalhado pela sua liberdade 

recentemente. Na terça foi a uma audiência de pré-julgamento que não correu como 

planeava. Ao que parece, o seu advogado teve que ser retirado por conflito de interesses 

e a audiência remarcada para dia 27 de fevereiro. 

Casper, Nio Grcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna “Te Bote” – Casper 

é um cantor e rapper porto riquenho de 29 anos cujo nome verdadeiro é Julio Cruz García. 

Tom Walker “Leave a Light On” – “Leave a Light On” um dos hits do verão. 

Depois de ter feito uma tour pelo mundo, Tom Walker está prestes a lançar o seu primeiro 

álbum “What A Time To Be Alive”. O lançamento está marcado para dia 1 de março 

Maroon 5 ft Cardi B “Girls Like You” – Já sabemos que os Maroon 5 são a 

atração principal do SuperBowl, no entanto, existem rumores de que a banda vai cantar o 

tema “Sweet Victory” do SpongeBob depois de uma petição para que tal acontecesse, 

com mais de 1 milhão de assinaturas. O rumor surgiu depois de os Maroon 5 lançarem o 

teaser para o evento e a meio aparecem uns frames da cena do SpongeBob. 

https://www.metro.us/entertainment/tv/spongebob-super-bowl-maroon-5-sweet-victory 

Bad Bunny ft Drake “MIA” – Drake assinou, esta semana, um contrato 

milionário para várias apresentações em Las Vegas. O contrato é de 22 milhões de € para 

fazer 12 shows nos próximos 2 anos no Xs Nightclub de Wynn. 

Calvin Harris & Sam Smith “Promises” – Sam Smith revelou numa entrevista 

que o Elton John apadrinhou-o enquanto performer de drag queen. Sendo que o nome 

dado pelo cantor britânico é Anna Nicole Smith. 

Juice Wrld “Lucid Dreams” – Juice Wrld saiu, recentemente, de um processo 

feito por Sting devido à backtrack de “Lucid Dreams” pertencer ao single “Shape of My 

Heart” em 93. Agora, um produtor de 16 anos processa Juice Wrld também por plágio 

com a “Lean Wit Me” https://www.youtube.com/watch?v=XO20tRdlwRw ~ 

Dj Khaled Rhianna (Wild Thoughts)- Dj Khaled que entrou em 2018 com a 

caricata resolução da perda de peso, no último domingo publicou na sua conta de 

instagram uma foto a mostrar que perdeu cerca de 15kg. O cantor começou o programa 

de redução de peso com 133kg e atualmente tem 118kg. Rhianna – Que começou em 

2019 com um vídeo “misterioso” publicado no Instagram Stories, que mostra a cantora 

https://www.metro.us/entertainment/tv/spongebob-super-bowl-maroon-5-sweet-victory
https://www.youtube.com/watch?v=XO20tRdlwRw
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num estúdio de gravação. O vídeo parece servir de dica que novas músicas estão a 

caminho. 

Drake “In My Feelings” – Drake é o tema de discussão entre duas produtoras 

após ter sido lançado um documentário sobre o artista. “Drake: Reescrevendo as Regras” 

foi lançado a 16 de janeiro na Netflix, iTunes e Amazon por uma empresa, foi pedido pela 

produtora oficial do cantor que o documentário fosse removido e ,dois dias a seguir ao 

aviso, os serviços streaming removeram a produção. A empresa por trás do documentário 

diz que tudo isto aconteceu porque a Universal Music Group (produtora oficial do Drake) 

quer suprimir qualquer comentário o crítica ao artista. 

LSD “Thunderclouds” – A Vogue decidiu acompanhar o Dj Diplo por um dia e 

descobriu várias coisas interessantes sobre o produtor. O Dj é proprietário de várias 

galinhas porque, segundo o próprio, gosta de ir ao jardim de vez em quando e apanhar 

ovos frescos, é um verdadeiro fã de yoga e tem um guarda-roupa gigante. 

DJ Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” – O Ozuna quebra 

recordes para os Latin Billboard Awards com 23 nomeações, seguido por J Balvin, Nicky 

jam e Bad Bunny com 13 e 12 nomeações. Isto é possível porque o artista está a competir 

contra ele mesmo em algumas categorias (nomeado com mais do que uma produção). 

XXXTentacion & Lil Pump “Arms Around You” – A 61ª edição dos Grammys 

teve um segment “IN Memorian”, reservado para homenagear os artistas e produtores que 

morreram no último ano, e XXXTentacion, aparentemente, foi esquecido. 

MC Kevinho & MC Kekel “O Bebe” – Mc kekel, em entrevista, revelou que 

2018 foi o seu ano, uma realização de um sonho, com uma tourneé pela Europa. 

Confessou que, antes de conseguir vingar no mundo da música, trabalhou como servente 

de pedreiro e porteiro. 

 

 

 


