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É o maior evento de
rádio da Europa, que
junta profissionais de
vários países. São três
dias, a começar
amanhã, de palestras,
workshqps e conversas
informais, para
partilhar experiências e

pensar o futuro. Entre
os oradores está a
portuguesa Paula
Cordeiro, provedora
do Ouvinte RDP
Na noite de Halloween de 1938, Orson
Welles pregava uma grande partida aos

ouvintes da CBS Radio, ao ler uma adap-

tação da obra de H. G. Wells "A Guer-
ra dos Mundos", fazendo-os acreditar,
durante 60 minutos, que os extrater-
restres invadiam a Terra. Bem antes
disso, também pela rádio passava Albert
Einstein a discutir a sua teoria da rela-

tividade, a mesma que se tornaria o seu
trabalho mais famoso. Em tempos de

guerra, para o bem e para o mal, a rádio

esteve lá também. Hitler serviu-se dela

para ascender ao poder, mas também
Churchill fez ecoar o seu dom de ora-
dor através das ondas radiofónicas, ten-
do ficado para a história os seus famo-
sos "wartime speeches", como aquele
transmitido em 4 de Junho de 1940,
"We shall fight on the beaches".

Estes referidos discursos estão entre
o top dos melhores registos radiofóni-
cos de sempre, ao qual faltam muitos

nomes. Certa é a importância que a

rádio tem tido ao longo dos tempos.
E é precisamente no debate deste seu

papel que encontramos o Radiodays
Europe.

Desde 2010 que a rádio tem um even-
to anual dedicado a si. Falamos do maior

ponto de encontro da indústria radio-
fónica europeia, que junta personali-
dades da rádio, tanto públicas como
privadas, um pouco de todos os pontos
do continente: a Radiodays Europe.
Todos os anos a acontecer numa cida-
de diferente, esta 5. 4 edição vai decor-

rer, de domingo até terça-feira, no Con-
vention Center Dublin, na capital irlan-
desa. Copenhaga, Berlim e Barcelona
foram as cidades que receberam o Radio-

days Europe nos anos anteriores.
Com parceiros de rádios de países tão

distintos como Reino Unido, Alema-
nha, França, Itália, Espanha, Portugal,
Suíça, Holanda, Dinamarca, Noruega,
Suécia, Finlândia, Irlanda, Polónia, Rús-

sia e Eslovénia, este ano estarão pre-
sentes no painel de oradores algumas
das maiores referências radiofónicas.
Entre elas destacam-se: Tony Blackburn,

que em 1967 foi o Dj escolhido para o

lançamento da BBC Radio 1 e que este
ano celebra 50 anos de carreira; Helen
Boaden, que desde 2013 é directora da
BBC Radio 1, 2, 3 e 4; Sam Cavanagh,
produtor de rádio australiano que
ganhou, por três anos consecutivos

(2007-2009), o "Australian Commercial
Radio Awards" para "Best Show Pro-
ducer"; Andy Parfitt, director executi-
vo da agência criativa Saatchi & Saat-

chi, que trabalhou na BBC Radio 1 por
13 anos.

Paula Cordeiro, coordenadora do depar-
tamento de Ciências da Comunicação
do ISCSP e provedora do ouvinte na
RDP, é a portuguesa presente no Radio-

days Europe, e que nos explica a difi-
culdade de destacar momentos altos

na programação: "São todos. O evento
em si é tão importante e consegue reu-
nir sessões de tal forma diferenciadas

que acaba por ser difícil chamar a aten-

ção do que é o mais importante." Ain-
da assim, Paula Cordeiro destaca a com-

ponente prática do Radiodays: "Tem
muitos workshops, que focam, no fun-
do, aquilo que é o mais importante a
fazer na rádio, nomeadamente a ques-
tão do storytelling."

Pensando a rádio como um meio de

comunicação para o futuro, os temas
a serem abordados pelos oradores pas-
sarão obrigatoriamente por este pon-
to, como, por exemplo, a inovação pela
tecnologia sem menosprezar os con-
teúdos. Não adianta a nenhum opera-
dor de rádio ter tecnologia de ponta se

depois não tiver conteúdos para distri-
buir nos seus canais. Outro dos temas
é sobre a tendência para o consumo de
media e rádio em contexto mobile. Há
mais do que uma sessão sobre Apps.
Eu própria vou falar sobre isso." Um
evento que pretende congregar em dife-
rentes sessões temas que, à partida,
"não têm nada a ver entre si", explica
Paula Cordeiro, destacando ainda a
questão da representatividade de géne-
ro. "Querem ter cada vez mais mulhe-
res como oradoras e como membros
da equipa, porque a rádio é um meio
essencialmente masculino. O Radio-
days também quer contrariar essa ten-
dência."

Além das palestras e workshops, even-
tos com uma componente mais social
fazem também parte do programa. "Isso

ajuda muito à aproximação de pessoas,
a que seja possível conversar. Este even-
to, que seria o equivalente a um congres-
so europeu de cardiologia, para além de
nos permitir actualizarmo-nos sobre o

que se faz pelo mundo, tem essa compo-
nente do networking, da troca de ideias."
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"A rádio é um meio
essencialmente

masculino. O Radiodays
também quer contrariar

essa tendência", diz Paula


