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Introdução 

 

nquanto fenómeno sociológico e tecno-comunicacional, o podcasting sempre esteve 
presente na investigação do OberCom - Observatório da Comunicação, nas suas diversas 

publicações. No entanto, o fenómeno do podcasting sempre foi abordado de forma lateral, 
no contexto de discussões mais amplas sobre outros objetos de estudo. 

Desde 2019, no contexto do projeto Digital News Report1 2 em que o OberCom colabora com o Reuters 
Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, o podcasting tem surgido como 
fenómeno emergente no âmbito do consumo de notícias em formato digital. Num quadro comparativo 

com outros países, a utilização de podcasts em Portugal revela-se não só um fenómeno de proporção 
evidente como, também, apresenta taxas de crescimento muito expressivas nos últimos três/quatro 

anos. Essa expressividade do fenómeno no nosso país, bem como o interesse dos associados OberCom, 
do público em geral e da academia motivou a produção deste documento, em que abordamos de forma 
principal o podcasting, nas suas dimensões económicas, de mercado, de distribuição, produção e 

finalmente, na esfera do consumo. 

Na primeira parte deste relatório inicia-se com uma contextualização dos podcasts e do podcasting, 

desde a sua origem, no início do século, sendo debatidas as condições tecnológicas, culturais, sociais 
e económicas que numa primeira fase motivaram a ascensão desta tecnologia multimédia, 

nomeadamente focada na transmissão de conteúdos em formato áudio on-demand e, numa segunda 
fase, presidiram à sua consolidação como meio de comunicação e tecno-artefacto central para os 
processos contemporâneos de mediação através do som. 

Na segunda parte deste relatório, elaboramos uma análise de dados ao consumo de podcasts em 
Portugal, distinguindo dinâmicas de consumo conforme  as diferentes tipologias demográficas. 

Analisam-se, também, os rankings dos podcasts mais escutados na plataforma Spotify, ao longo de 
uma semana, de forma a melhor compreender as características do mercado português, em termos de 

marcas, publishers, relação entre marcas históricas vs. produtores independentes e géneros 
programáticos.  

Procuramos, com este documento, sustentar a ideia de que o podcasting é, com efeito, um universo 

de consumo simultaneamente autónomo e independente, mas também intrinsecamente ligado à rádio 
na sua formulação tradicional. É, portanto, um meio transitivo, que herda o poder simbólico e histórico 

da transmissão radiofónica, mas plenamente imbuído da conectividade da sociedade em rede e da 
mediação digitalizada. 

 
1 OberCom - Digital News Report Portugal 
2 Reuters Institute for the Study of Journalism - Reuters Digital News Report 

E 

https://obercom.pt/category/investigacao/digital-news-report/
https://www.digitalnewsreport.org/
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Sumário Executivo 

 

ste documento, o primeiro realizado pelo OberCom sobre o tema do podcasting, explora 
diversas problemáticas associadas ao seu formato. Numa primeira parte, apresentamos 

evidências e propostas teóricas que sustentam a ideia de que o podcasting tem um papel 
central na mediação contemporânea, conectada, através do som.  

No entanto, e ao contrário do que durante algum tempo se assumiu, de que o áudio on-demand viria 
substituir ou ameaçar a estrutura de transmissão de rádio históricas e tradicionais (a rádio FM e 
respetivas marcas, em concreto), as tendências registadas pelo Observatório neste documento tendem 

a sugerir que o podcast se afirmou não em rutura com essas estruturas, mas sim numa lógica de 
complementaridade. Quer isto dizer que mediação contemporânea da comunicação em formato áudio 

depende tanto da rádio ao vivo, como com os podcasts on-demand. 

Este formato, geneticamente ligado à rádio e à oralidade, bem como às particularidades culturais dessas 
duas formas de transmissão e receção, permite a coexistência de muitos atores, ao nível da oferta e 

da procura, constituindo-se, como argumentamos no capítulo inicial, como um epifenómeno 
simultaneamente de ordem cultural, tecnológica, social e económica. Ao explorar os aspetos desta 

convergência de fatores, e traçando uma história do podcasting desde o início do século, a discussão 
trazida por este documento redunda necessariamente no impacto que o fenómeno da plataformização 

pode ter no futuro do formato. 

As plataformas têm investido de forma ágil e eficaz um pouco por todos os setores, e o áudio não é 
exceção. A movimentação e o investimento elevado de atores como o Spotify, em conteúdos e 

ambientes tecno-mediáticos adequados para distribuí-los, são em si a consequência e a causa da 
relevância que o formato áudio tem nos sistemas de mediação contemporânea. Por essa razão, 

questionamo-nos aqui sobre qual será o modelo de negócio das plataformas de podcasts.  

No entanto, podemos afirmar com rigor que as plataformas terão um papel importante no futuro do 

podcasting, nomeadamente no seu crescimento e relevância económica, possibilitando novos modelos 
de negócio e formas de financiamento para criadores, conteúdos e géneros que não encontrariam lugar 
ou subsistência noutras formas de mediação. É de salientar, também, que em termos evolutivos não 

só o podcasting tem evoluído em si próprio, como tecno-artefacto, como também tem trazido benefícios 
das mais diversas ordens para setores como o da informação e jornalismo, revitalizando e viabilizando 

projetos, trazendo o áudio para o epicentro da mediação da informação na contemporaneidade 
(Newman e Gallo, 2020). 

 Numa primeira secção (“consumo de podcasts em Portugal e no mundo”), são analisados dados do 

Reuters Digital News Report3 relativos à utilização de podcasts no mês anterior. Para além da 

 
3 Cf. Metodologia - Reuters Digital News Report 

E 
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comparação com a utilização da rádio para fins informativos, são também aprofundadas as dimensões 
de consumo relacionadas com géneros, plataformas, sistemas de descoberta de conteúdos e 

sociabilidade. É, também, abordado o universo dos que não utilizam o formato, de forma a determinar 
se há características intrínsecas do mesmo que motivam o não consumo, ou se esse posicionamento 

se relaciona meramente com o não conhecimento do podcasting e seu funcionamento.  

Numa segunda secção (“Ranking de podcasts no Spotify em Portugal”) são analisados dados recolhidos 

pelo OberCom ao longo de uma semana (entre 7 e 14 de Março) na plataforma Spotify4, relativos ao 
top 50 e top 10 dos podcasts mais escutados no nosso país. Como observado adiante, o Spotify tem 
um peso significativo no mercado português do áudio on demand, sendo usado por cerca de um quarto 

dos utilizadores de podcasts, sendo ultrapassado apenas pelo Youtube. 

Entre as principais conclusões da análise realizada neste documento, destacam-se as seguintes: 

 

Caracterização do consumo de podcasts em Portugal 

 

Utilização de podcasts no quadro global. Cerca de 4 em cada 10 (41,5%) portugueses que 

utilizam a internet escutaram algum podcast no mês anterior, face a uma média global de 31%. 
Portugal surge à frente de países como Espanha (38%), Itália (31%) ou França (28%). Destaca-

se, também, pela positiva, de E.U.A (37%) e sobretudo do Reino Unido (22%), dois países em 
que o formato ganhou popularidade desde cedo, na primeira década do milénio. 

 
Utilização de podcasts e escuta de rádio em Portugal, por idade. Dados relativos a 2019, 

2020 e 2021 indicam que o podcasting tem maior implantação entre os mais jovens. Em 2021, 
mais de 7 em cada 10 jovens entre os 18 e os 24 anos escutaram algum podcast no mês anterior, 
quase mais 20 pontos percentuais (pp.) face a 2019. Entre os mais velhos, com 65 e mais anos, 

a proporção de utilizadores deste formato mantêm-se inalterada, em torno dos 20% neste 
período de análise. 

 
Escuta de rádio por idade. Relativamente à utilização de rádio na semana anterior, como 

fonte de notícias, a proporção de utilizadores aumenta com a idade, mas apenas até aos 44 anos 
de idade, estabilizando a partir daí. No caso do podcasting, a relação tende a ser linear, 

diminuindo à medida que a idade dos consumidores aumenta. 

 

Utilização de podcasts e escuta de rádio em Portugal, por género Face ao género, e 

considerando podcasts e rádio, observa-se que em ambos os casos os ouvintes tendem a ser 

 
4 Cf. Metodologia - Ranking de podcasts no Spotify em Portugal 



 8 

mais do género masculino. Em 2021, 47,8% dos portugueses do género masculino escutaram 
algum podcast no mês anterior, face a 36% das mulheres. O consumo de podcasts está também 

a aumentar de forma mais acentuada entre os homens. No caso da escuta de rádio para 
informação, e no mesmo período da análise, registam-se entre os homens quebras de audição 

na ordem dos 2,5 pp. sensivelmente, sendo que entre as mulheres a utilização se apresenta 
praticamente estável. 

 
Plataformas e acesso a podcasts. Considerando as plataformas que disponibilizam podcasts 
mais utilizadas pelos portugueses que utilizam a Internet, a preferência recai sobre Youtube 
(41,1%), Spotify (24,2%), Google Podcasts (19,5%) e Apple Podcasts (17,4%). 14% dos 
portugueses que escutam podcasts acede a conteúdos através de websites ou apps de marcas. 

 
Plataformas e acesso a podcasts por idade. A utilização de plataformas para escuta de 

podcasts flutua com idade dos ouvintes. Ainda que o Youtube seja a plataforma preferida em 
praticamente todos os escalões etários, atinge maiores taxas de utilização entre os portugueses 

com 25-34 anos, 45-54 anos e 55-64 anos. Entre os portugueses com 65 e + anos, o Youtube 
tem uma taxa de utilização semelhante à da plataforma Google Podcasts (39,0%, em ambos os 

casos). O Spotify tem uma penetração maior entre os portugueses mais jovens e o acesso através 
de website / app de marcas é mais comum entre os portugueses acima dos 55 anos de idade. 

 
Plataformas e acesso a podcasts por género. Relativamente ao género, registam-se 
tendências gerais semelhantes, sendo de registar, no entanto, a maior proporção de mulheres 

que utiliza o Spotify (26,2%, face a 22,4% dos homens), e a maior proporção de utilizadores 
masculinos que utiliza o Soundcloud (22,0% face a 12,1% das mulheres). No caso das 

plataformas Google e Apple, há tendências inversas: o Google podcasts é mais popular entre os 
homens e a Apple Podcasts atinge maior penetração junto do público feminino. 

 
Plataformas e acesso a podcasts por ouvintes de rádios nacionais. Cruzando a utilização 

de plataformas para acesso a podcasts com as rádios escutadas na semana anterior para acesso 
a notícias, há diferenças assinaláveis. O Youtube tem um peso muito significativo para os 
ouvintes da Renascença, RFM, Comercial e Antena 1 (proporções acima dos 50%), sendo de 

destacar o peso relativo francamente mais reduzido entre os ouvintes TSF que, na sua maioria, 
tendem a preferir a plataforma Apple podcasts. Há a salientar a maior importância que a 

plataforma Google Podcasts tem para os ouvintes da Renascença (42,9%) e da Antena 1 
(37,5%). A plataforma Spotify atinge maiores taxas de utilização entre os ouvintes da Rádio 

Comercial (37,6%), Rádio Renascença (29,7%), M80 (29,2%) e RFM (26,7%). Os ouvintes quais 
mais utilizam websites ou apps de marcas para acesso a podcasts são os da Renascença (24,2%) 
e os da Antena 1 (22,5%). 
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A descoberta de podcasts. Explorando os sistemas que presidem à descoberta e consumo de 
podcasts, 38,6% dos portugueses que escutaram algum podcast no mês anterior, em Portugal, 

costumam descobrir novos conteúdos através da pesquisa na Internet. A dimensão da 
sociabilidade tem um peso preponderante neste processo, com um terço destes consumidores a 

declarar que a descoberta de novos conteúdos ocorre em virtude da recomendação de amigos, 
familiares ou colegas. 

À medida que o formato cresce em termos de oferta e procura, também os sistemas de 
financiamento via publicidade ganham maior relevância, contribuindo para o referido 
crescimento. Os conteúdos publicitários têm um papel preponderante neste processo: 26% dos 

portugueses que escutaram podcasts no mês anterior dizem descobrir conteúdos através de 
anúncios em redes sociais e 22,5% através de recomendações ou anúncios noutros podcasts. 

 
A descoberta de podcasts por idade. A descoberta de podcasts varia de forma significativa 

com a idade. Destaca-se, desde logo, o maior peso proporcional da pesquisa na Internet entre 
os utilizadores do formato com 45 e mais anos (cerca de metade descobrem podcasts desta 

forma). Entre os inquiridos mais velhos, há a salientar também o peso da recomendação / 
anúncios em redes sociais (36,6%) e as recomendações de amigos, familiares ou colegas. 

 
A descoberta de podcasts por género. Relativamente ao género, a pesquisa na Internet é a 
forma mais frequente de descoberta de novos podcasts para homens e mulheres. No entanto, 

tem um peso relativo mais acentuado no caso do público feminino (41,3% face a 36,3% dos 
homens). Os ouvintes do género feminino em Portugal são, também, muitos mais suscetíveis à 

descoberta através das redes de sociabilidade mais próxima (familiares, amigos ou colegas), 
39,1% face a apenas 28,8% dos homens. Estas duas subamostras distinguem-se também no 

peso relativo das recomendações noutros podcasts: os homens são francamente mais suscetíveis 
do que as mulheres à descoberta de conteúdos desta forma (26,7% face a 17,8%). As mulheres, 
por sua vez, tendem a seguir mais as recomendações em redes sociais - 28,5%). 

 
Razões para a não utilização de podcasts. Observando os portugueses que não escutaram 

nenhum podcast no mês anterior, e procurando compreender quais as motivações para a não 
atualização, observa-se que apenas 12% desta subamostra afirma não saber o que é um 

podcast, ou seja, a percentagem de inquiridos que desconhece o formato é muito reduzida. Com 
efeito, há uma proporção elevada de inquiridos que opta pela categoria Ns/Nr, potencialmente 

revelando indiferença face ao formato ou ao áudio, em geral, na definição das suas dietas de 
media. Veja-se, também, que a Covid-19 e a alteração dos hábitos de circulação é um fator de 
não consumo para apenas 5,3% dos portugueses que não escutaram nenhum podcast no mês 

anterior. 
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Razões para a não utilização de podcasts por idade. Observando as razões para não 
utilização de podcasts em função da idade regista-se que a falta de tempo é a razão principal 

em todos os escalões etários. No entanto, essa razão tem maior importância acima dos 35 anos 
de idade. Entre os mais velhos, acima dos 55 anos de idade, o desconhecimento quanto ao que 

é o formato tem um peso muito maior, e entre os mais jovens, entre os 18 e os 24 anos, 
prevalece com peso relativo significativo o facto de não haver podcasts que cubram os temas 

que mais interessam a essa faixa etária. 

 
Razões para a não utilização de podcasts por género. Há diferenças significativas entre 
homens e mulheres em termos de razões para a não utilização de podcasts. O desconhecimento 
face ao que é o formato tem o dobro da relevância entre as mulheres (15,2% face a 7,8% dos 

homens). 

 
Ranking de podcasts no Spotify em Portugal 

 
Universo e amostragem. Ao longo da semana, entre 7 e 14 de Março de 2022, foram 

identificados 68 podcasts no Top 50 da ferramenta Top podcasts do Spotify, em Portugal, ou 
seja, no período da análise, registam-se 68 podcasts diferentes a atingir algum lugar no Top dos 

50 podcasts mais ouvidos. Posicionando o foco da análise no topo da tabela, no Top 10, 
observou-se que há 14 podcasts a chegar a esse intervalo., ou seja, 14,7% dos podcasts 

identificados nos 8 dias da análise. 

 
Origem dos podcasts no Top50 e Top10 Spotify. Em termos de origem dos podcasts 
registados, a esmagadora maioria são portugueses - 58 dos 68 programas identificados no Top50 
(85,3% do total) e 13 dos 14 podcasts que figuraram no Top10 no período da análise (92,9%). 

No Top10 apenas surgiu um podcast estrangeiro (“Anything Goes”, E.U.A), que se manteve neste 
intervalo do ranking ao longo dos 8 dias da análise. No Top50 surgem 6 podcasts originários dos 

E.U.A., 2 do Brasil e 2 do Reino Unido. 

 
Publishers. As produções de origem independente prevalecem sobre as restantes categorias, 
perfazendo 36,8% dos podcasts identificados no Top50 (25) e 35,7% dos programas que 

figuraram no Top10 ao longo da semana. Esta similaridade de proporções sugere que os podcasts 
de origem independente competem com os podcasts publicados por marcas históricas ao longo 
de todo o espectro do ranking. Antena 3 (6), SIC Notícias (5) e Observador (4) são as marcas 

nacionais que melhor performance têm nestes termos de análise, no Top50, sendo que no caso 
do Top10, existe uma maior dispersão por vários publishers - uma nova indicação que sugere 

que o Top10 será porventura mais competitivo do que o Top50, havendo mais publishers a 
disputar presença nesse intervalo dos podcasts mais populares no Spotify, no nosso país. 
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O peso das marcas históricas portuguesas. Agregando os publishers de forma binária, ou 
seja, identificando os que são órgãos de comunicação social e os que não o são, observa-se que 

48,5% dos podcasts identificados no Top50 têm origem em marcas de comunicação social (e 
dessas, apenas duas são internacionais - BBC, do Reino Unido e The New York Times). No Top10, 

50% dos podcasts registados são marcas de comunicação social (7 em 14, todas portuguesas). 
Veja-se que para esta análise estamos a considerar órgãos de comunicação social de forma 

abrangente - ou seja, incluímos OCS’s de índole informativa, como SIC Notícias ou Público, mas 
também relacionados com entretenimento, como Antena 3. Na identificação da tipologia dos 
OCS’s cujos podcasts figuram nos dois Tops, este espectro é dominado por OCS’s que são, na 

sua tipologia original, marcas de televisão ou rádio. Registam-se apenas 5 marcas de imprensa 
no Top50 e 1 no Top10. A categoria relativa a OCS’s que são marcas nativas digitais diz respeito 

a conteúdos do Observador - com 4 podcasts no Top50 e 1 no Top10. 

 
Periodicidade. Em termos de periodicidade, os programas mais frequentes são semanais - 
64,7% dos podcasts no Top50 (44) e 64,3% dos programas no Top10 (9). Os podcasts 

publicados em dias úteis surgem como segunda modalidade de periodicidade mais frequente, 
sendo de registar que há apenas 5 podcasts com publicação diária (dias úteis, sábado e domingo) 
no Top50 e nenhum no Top10. 

Foram identificados no Top50 4 podcasts sem periodicidade definida, ou seja, são publicados de 
forma frequente, mas irregular. No caso do Top10 surge apenas um podcast nesta situação 

(“Conversas de Miguel"). 

 
Exclusivos Spotify. O fenómeno dos podcasts exclusivos Spotify não tem, pelo menos nos 
termos e espectro desta análise, expressão no mercado português. Identificaram-se apenas dois 

podcasts exclusivos no Top 50 e nenhum no Top10, sendo eles o programa “The Joe Rogan 
Experience” (E.U.A.), cuja aquisição pelo Spotify já foi referida como um marco na economia do 
formato, no capítulo introdutório deste relatório, e o podcast “Psicologia na prática” (Brasil). Em 

termos de performance, o podcast de Joe Rogan surgiu no Top50 nos 8 dias da análise, tendo 
ocupado posições de ranking entre o 20º e o 26º lugar. O podcast de saúde / self-help “Psicologia 

na prática” também surge no Top50 nos 8 dias da análise, mas com uma performance menos 
positiva, tendo atingido posições entre o 30º e o 43º lugar da tabela. 

 
Os géneros do podcasting. Em termos de géneros, há uma diferença substancial entre o 

Top50 e o Top10. No caso do Top 50, o espectro da análise é dominado pelos géneros Humor, 
Sociedade e cultura e Atualidade (Notícias / política), que no seu todo representam quase 80% 
da amostra (pesos respetivos de 29,4%, 26,5% e 23,5%). No caso do Top 10, o género Humor 

representa 42,9% do total (6 em 14), tendo um peso proporcional maior neste intervalo cimeiro 
do ranking do que no Top50. O género sociedade e cultura também atinge uma proporção 
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semelhante (28,6%) mas os podcasts sobre Atualidade (Notícias / política) tem um peso 
francamente menor (14,2%), situação que pode sugerir uma maior preponderância do 

podcasting enquanto esfera de entretenimento e com menor peso em termos informativos. 

Competitividade. O posicionamento dos 68 programas em função da posição média, ao longo 

de todos os dias em que surgiram no ranking, revela que há menos podcasts a atingir os 
intervalos cimeiros do ranking - apenas 18 podcasts têm uma posição média até ao 20º lugar, e 

11 até ao 10º, sendo que quase 3 em cada 4 podcasts (73,5%) atingiram, em termos médios, 
uma posição acima do 21º lugar e 20 uma posição média acima do 41º lugar. 

 
Subidas e descidas, panorama geral do ranking em termos de mobilidade de 
programas. Em termos de dinâmicas de movimentação dos podcasts identificados, ao longo da 

semana, no Top50 o número de programas que mantém a sua posição (manutenção) diminuiu 
ao longo da semana (12 no dia 8 de março, face a dia 7, e 7 no dia 14 de Março, face ao dia 

13). No Top10 esta tendência também se regista, (7 manutenções no dia 8 e apenas 3 no dia 
14). No Top50 o número de podcasts a subir de posição (melhor performance) e a descer de 

posição (pior performance) ao longo da semana apresentam uma evolução oposta: no início da 
semana, há mais podcasts a descer no ranking e no final da semana, há mais podcasts a melhorar 
a sua performance. No caso do Top10, identifica-se também um maior número de podcasts a 

subir de posição, mas a dinâmica relativa às descidas não é nítida como no Top50. 

 
Origem de podcasts ao longo da semana. Relativamente à origem dos podcasts 
identificados, também no Top50 e Top10, e pelo grande peso relativo dos podcasts com origem 

nacional, é difícil identificar tendências significativas nesta variável. Há a referir, no entanto, que 
o Spotify, seja no Top50 ou no Top10 é dominado de forma regular por programas de origem 

nacional, sendo que os restantes países representados na Tabela 2 mantêm essa representação 
ao longo do período da análise. 

 
Géneros de podcasts ao longo da semana. Relativamente aos géneros dos podcasts, há a 
registar a quebra de relevância do género Atualidade (Notícias e política) ao longo da semana, 

dos 13 podcasts identificados no dia 7 para 9 no dia 14. Veja-se que esta análise pode ser 
enviesada pela própria agenda mediática, fortemente centrada na Invasão da Ucrânia que, aliás, 

motiva a presença no Top50 de um podcast especialmente dedicado a este assunto, intitulado 
“Gabinete de Guerra”, do Observador (presente no Top50 em 7 dos 8 dias da análise, tendo 

ocupado posições entre o 23º e o 5º lugar). Veja-se, que relativamente ao género Sociedade e 
Cultura, este género apresenta uma tendência oposta ao do género Atualidade (Notícias e 
política), aumentando a sua representação ao longo da semana no Top50 (11 podcasts no dia 7 

e o 14 no dia 14). 
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Publishers ao longo da semana. Os podcasts independentes melhoram a sua representação 
no ranking ao longo da semana, aumentando dos 17 para os 22 programas no Top50 e dos 2 

para os 5 no Top10. Ao nível do branded content, a Antena 3 revela regularidade em termos de 
representação nos rankings, com um máximo de 6 podcasts no Top50 no dia 6 e um mínimo de 

4 no dia 13 de Março. O Expresso mantém sempre 3 podcasts no Top50 a SIC Notícias tem na 
maioria dos dias 5 programas entre os 50 mais populares do Spotify. 

 
Os OCS no podcasting ao longo da semana. Relativamente à presença de conteúdos com 

origem em OCS’s ao longo da semana, observa-se que essa presença diminuiu ao longo da 
semana no Top50, dos 30 podcasts no dia 8 de Março para os 22 no dia 14, dia final da análise. 
Regista-se igualmente uma diminuição no Top 10, dos 6 podcasts no dia 7 e 8 de Março para os 

4 de 11 a 14. No Top50, a rádio mantém a sua representação ao longo da semana, registando 
a televisão uma diminuição marginal, estabilizando nos 7 / 8 programas de 9 a 14 de março. A 

imprensa perde representação - dos 5 podcasts nos dias 7 e 8 para os 3 a partir de dia 9 e a 
categoria nativa digital, dominada na totalidade pelo Observador, também perde notoriedade ao 

longo do período da análise.  

 
O Top 10, ao pormenor. o Top3 é dominado exclusivamente pelos podcasts “Extremamente 
Desagradável” (programa de humor, emitido diariamente, dias úteis, na Rádio Renascença) que 
ocupa o 1º lugar nos 8 dias da análise, pelo programa “Pijaminha de cenas” (Independente, 

periodicidade semanal), que figura sempre no 2º lugar e pelo “Programa cujo nome estamos 
legalmente impedidos de dizer” (programa televisivo SIC Notícias, também com emissão em 

podcasts). Neste último caso, o podcast / programa de TV SIC posiciona-se sempre no 3º lugar, 
com exceção para o último dia da análise, em que é ultrapassado pelo podcast “Made in Portugal” 

(Sociedade e cultura, podcast diário).5 

 

 

 

 

 

 
5 O podcast “Made in Portugal” teve o seu primeiro episódio publicado no Spotify no dia 8 de Março, segundo dia desta análise, 
tendo surgido no Top10 da ferramenta Top podcasts no dia 11 de Março na 8ª posição. Dado o facto de este ser um podcast 
recente, essa popularidade terá sido impulsionada pelo número de ouvintes únicos recentes - ver nota metodológica para 
explicação detalhada sobre o funcionamento desta variável em função do número de seguidores. 
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Podcasting - De tecno-artefacto a mediador do som na 
contemporaneidade 

 

este capítulo de contexto, mapeia-se a história do podcasting desde a sua origem, no início 

dos anos 2000, através de uma discussão conceptual sobre as principais evoluções do 
formato.  

Como afirmado na introdução desde relatório, esta discussão divide-se em três fases distintas: a) as 

condições que possibilitaram o surgimento e a institucionalização do formato podcasting, no epicentro 
da mediação digital contemporânea; b) a transição para a segunda era do podcasting, através da sua 

massificação e c) a fase de evolução do formato na qual nos encontramos hoje e que coincide com o 
interesse das grandes plataformas digitais no podcasting e na sua integração/transição para novos 

modelos de negócio. Nesta última fase, teremos particular atenção aos impactos da plataformização 
no podcasting e no áudio on-demand, estabelecendo quadros comparativos conceptuais com outros 
sectores do ecossistema mediático, tais como o streaming de vídeo e o vídeo on-demand. 

Observamos, portanto, e pela complexidade do objeto sobre o qual este relatório se debruça, que a 
relevância do podcasting no ecossistema mediático contemporâneo deriva das implicações de ordem 

económica, social / política, cultural e tecnológica, ajudando-nos a compreender melhor os complexos 
processos de mediação digital que caracterizam as sociedades contemporâneas. 

Analisando os dados (ver o capítulo Análise de Dados) sobre o consumo de podcasts em Portugal, 
verificamos que a centralidade do fenómeno a nível global se verifica também no nosso país. É, 
portanto, também em Portugal, um elemento central no processo de mediação do entretenimento e da 

informação através da conectividade sonora (Paisana, Martins e Cardoso, 2021). 

 

A origem do podcasting 

 

O podcasting surgiu no início do século XXI, estabelecendo-se como uma nova forma de produção, 
acesso e escuta de conteúdos áudio (Morris e Patterson, 2015), externa às então embrionárias 

estruturas de redes sociais ou da cloud. Estabeleceu-se, portanto, como uma esfera única de produção 
/ distribuição de conteúdos e de construção de audiências. Tendo surgido, de forma mais precisa, no 

ano 2000, e ganho tração no ecossistema mediático em 2005 (Bottomley, 2015), o podcasting tem 
estado em constante evolução. Conceptualmente, refere-se tanto “a um processo como a uma prática, 

sendo simultaneamente um verbo e um substantivo” (Berry, 2019: 1), e muito do seu sucesso enquanto 
produto digital conectado é devido ao seu elo potencial entre criadores independentes, profissionais ou 
não, e marcas históricas e já consolidadas. Ainda que inicialmente os podcasts se constituíssem como 

N 
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uma espécie de nicho, sendo criados e distribuídos por produtores amadores, os media mainstreans 
rapidamente integraram esta forma de mediação, enriquecendo substancialmente o formato em termos 

de diversidade e quantidade de conteúdos disponíveis (McClung e Johnson, 2010). 

Os ecossistemas mediáticos estão em permanente mudança, tal como as estruturas tecnológicas, 

económicas, políticas e culturais que lhes servem de base. Seja de forma evolutiva ou disruptiva, esta 
mudança permanente impacta e define as esferas de produção, distribuição e receção de conteúdos 

(Cardoso, 2006). A digitalização, como processo central da globalização (Giddens, 1991, 2000; 
Baumann, 1998), tem um peso fundamental nesta mudança, na integração e na mudança tecnológica 
(Castells, 1989, 2002), moldando e afetando os canais comunicacionais através dos quais nos 

relacionamos e criamos ligações com novos significados e simbolismos (Carroza, 2018). 

De um ponto de vista da mudança radical introduzida pelo podcasting, Dearman e Galloway (2005) 

referem que na base do seu fenómeno estão processos sistémicos disruptivos, que moldaram uma 
tecnologia de índole periférica e independente das estruturas de emissão e distribuição tradicionais, 
tornando-as irrelevantes. Em oposição, Crofts et al. (2005) argumentam que tal processo tem uma 

índole transitiva, no qual a rádio tradicional migra de forma orgânica para esferas mediáticas 
personalizadas on-demand, libertando-se dessa forma de constrangimentos práticos e permanentes 

tais como horários e limitações físicas ou de infraestruturas. Esta ideia da digitalização da rádio 
convencional, e de que qualquer utilizador pode definir a sua dieta mediática de forma ativa, coloca, 

portanto, o podcast num lugar central da equação (Cordeiro e Paulo, 2014). 

Independentemente da especificação tecnológica que determina a maior ou menor ligação do 
podcasting com as estruturas radiofónicas convencionais, é de lembrar que estas duas formas de 

mediação se relacionam com (e partilham) uma forma expressiva e comunicacional assente na 
oralidade (Ong, 1982). Aliás, muito antes do surgimento do podcasting, tecnologias / formas de 

mediação como o telefone, o rádio e outras motivaram aquilo a que Ong se refere como a era da 
“oralidade secundária”.  

. Essa é uma das razões que justifica a sua centralidade e crescente importância no ecossistema 
mediático contemporâneo, a par das suas características tecnológicas, culturais, económicas e sociais. 

O consumo de podcasts herda hábitos de consumo radiofónico e acrescenta hábitos de consumo mais 

personalizados e partilháveis em rede. –A cultura e a tecnologia radiofónica têm com este formato uma 
relação de quase descendência (Llinares et al., 2018), desta forma, ainda que o podcasting se diferencie 

da transmissão radiofónica tradicional e da sua linearidade analógica (Meserko, 2014), retém alguns 
dos seus traços simbólicos, independentemente das suas especificações tecnológicas (Geiger e 

Lampinen, 2014). 

O podcasting, portanto, tende a ser visto como um modelo alternativo de broadcasting (Sterne et al., 
2008). Este caráter alternativo teve, e está a ter, impactos significativos noutras esferas sociais tais 

como a da informação / jornalismo, educação e até nas ciências médicas (Campbell, 2005; Zanussi et 
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al. 2011). Veja-se que os podcasters se apresentam habitualmente como jornalistas, cientistas, 
especialistas, profissionais do entretenimento, etc. e não como podcasters ou profissionais do áudio. 

Essa diversidade de intervenientes e agentes ativos fez com que o podcasting e os podcasts se 
tornassem num espaço único, com valor específico, no âmbito de um espaço público e discursivo 

concreto na designada fase pré-comercial do podcasting (Aufderheide et al. 2020). 

 

Massificação - A segunda era do podcasting 

 

Pouco depois do podcasting atingir a sua maioridade em 2005 (Bottomley, 2015), Berry (2006) anteviu 
um futuro para formato, em que este sobreviveria ao desaparecimento do iPod e dos leitores de MP3, 

dispositivos de duração e configuração tecnológica efémera, transitando para dispositivos pessoais 
altamente e permanentemente conectados, tais como o smartphone. Esta elevada capacidade de 

sobrevivência deve-se quer à relativa simplicidade tecnológica do podcasting e dos podcasts, quer ao 
seu consolidado significado cultural como artefactos que convergem áudio, estruturas web e hardware 
portátil, três elementos centrais para as estruturas comunicacionais contemporâneas no século XXI 

(Berry, 2006). 

McHugh (2020) sublinha a importância da dimensão cultural do formato, e a influência que esta teve 

na edificação de uma “indústria” do podcasting, independentemente da importância da sua 
configuração tecnológica. Para justificar a massificação do formato, Knoblauch (2014) menciona ainda 

os fatores narrativos que tornam o podcasting capaz de transformar questões complexas em 
informações mais digeríveis e, também, na capacidade de transformar essas questões, em toda a sua 
complexidade, em histórias com que os consumidores se identificam. 

Na fase inicial da massificação do formato, a integração orgânica do podcasting nos sistemas operativos 
iOS pela Apple é um dos marcos históricos na evolução do formato, permitindo um acesso massificado 

a um universo anteriormente disperso de conteúdo. Do ponto de vista cultural, o lançamento de 
podcasts como “Serial” (2014)6, é considerado como outro marco a considerar na história do formato 
- o precursor de uma “era dourada para o podcasting” (Berry, 2015), que resultou numa “mudança 

sísmica de paradigma que introduziu o formato no quotidiano de milhões de pessoas” (McHugh, 2020, 
p. 7). O lançamento de “Serial” estabeleceu-se como um exemplo para a forma como o conteúdo de 

qualidade pode determinar o sucesso de uma tecnologia específica. Para além de “representar um dos 
grandes sucessos do storytelling contemporâneo, estabelece-se também como o acontecimento que 

determina o início da segunda era do podcasting” (Bonini, 2015), uma fase da evolução do formato 
caracterizada pela sua transformação num meio de comunicação de massas, com audiências relevantes 

 
6 https://serialpodcast.org/ 

https://serialpodcast.org/
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e uma crescente quantidade de conteúdos produzidos especificamente para serem distribuídos nesta 
tecnologia. 

A solidificação e consolidação deste contexto tecnológico e cultural do áudio on-demand permitiu a 
diversificação dos géneros, promovendo novas formas de inclusão e captação de novas audiências, 

nomeadamente uma demografia jovem, e altamente conectada. Consumidores, cujas motivações para 
a utilização do formato são da mais variada ordem: entretenimento, passagem do tempo, a construção 

de acervos pessoais de media relacionados com paradigmas de sociabilidade online, a necessidade de 
estar a par do que se está a ouvir / falar (sobretudo do que passa para as narrativas partilhadas nos 
media sociais). Este último aspeto é particularmente importante no contexto da economia da atenção, 

na medida em que o podcasting se transfigura numa porta de entrada e acesso para o que é 
socialmente relevante no mundo digital.7 A configuração híper-conectada desta coorte de consumidores 

é uma característica fundamental para a definição do formato hoje em dia, como o foi na determinação 
da sua ascensão. Já em 2008, Webster (apud McLung e Johnson, 2010) referia a tendência para os 
produtores e consumidores de podcasts serem particularmente ativos nas estruturas de sociabilidade 

da altura, nomeadamente o Facebook e o MySpace. 

Aproveitando a contribuição de Berry (2006) sobre a relevância das dimensões cultural e tecnológica 

para o estudo e compreensão do podcasting, Bonini (2015) argumenta a favor da utilização de variáveis 
de ordem económica para compreender a crescente relevância comercial, e massificação, do conjunto 

de práticas sócio-comunicacionais associadas às esferas da sua produção e consumo. O autor sublinha 
que as transformações observadas no podcasting foram sobretudo alimentadas pela existência de 
estruturas de produção informais que possibilitaram que pequenos produtores, sobretudo amadores e 

independentes, experimentassem o áudio fora das estruturas tradicionais da indústria, explorando 
novos géneros (como por exemplo o já referido “True crime”, inaugurado por “Serial” (Berry, 2015)), 

revigorando aspetos já estabelecidos pela rádio tradicional e encontrando novas formas de relação com 
as audiências. A conjugação destes aspetos resulta, na opinião de Bonini (2015), na já referida 

“segunda era do podcasting”. Veja-se que esta evolução, identificada pelo autor, é favorecida por 
outros aspetos tais como a crescente centralidade do smartphone no dia-a-dia de cada vez mais 
pessoas, cada vez mais conectadas, o surgimento de estruturas de financiamento alternativo (tais como 

patronato digital, crowdfunding, etc.) e o sucesso de redes sociais centradas no áudio, que precederam 
o Facebook e o Twitter. No seu conjunto, estes fatores redundam na criação e alimentação de uma 

audiência híper-conectada e potencialmente literata, em termos de media e digitalização. 

Bonini (2022) posiciona e enquadra o podcasting como uma formulação cultural entre os novos e velhos 

media, que não pode ser visto de forma isolada ou separada, mas sim como uma forma de comunicação 
dinâmica e evolutiva, envolvendo produtores, audiências e plataformas. Desta forma, o podcasting 
incorpora aspetos culturais, numa forma híbrida, herdando aspetos da rádio, mas também de índole 

performativa, relacionados com o teatro, artes performativas, design e cultura digital / da internet” 

 
7 OberCom - Os Submercados da Atenção. Dinâmicas de acesso a notícias online. 

https://obercom.pt/os-submercados-da-atencao-dinamicas-de-acesso-a-noticias-online/
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(Bonini, 2022). Os media sociais e os paradigmas da conectividade em rede são conceitos fundamentais 
para compreender a ascensão do formato, na sua definição como “conjunto de aplicações online que 

herdam as dimensões ideológicas e tecnológicas da Web 2.0, permitindo a criação e partilha de 
conteúdos gerados pelos utilizadores” (Kaplan e Haenlein, 2010, p.61; Kaplan, 2015, p.197). A 

ascensão das plataformas e dos modelos de negócio plataformizados, com base na monetização dos 
hábitos e preferências dos utilizadores, fizeram da propriedade dos dados dos utilizadores um aspeto 

central das dinâmicas de poder na era digital, trazendo consigo simultaneamente oportunidades e riscos 
para produtores, distribuidores e consumidores de conteúdos.  

Iglesias et al. (2013) argumentam que as marcas e atores da era digital são entidades orgânicas, que 

surgem e se desenvolvem num espaço onde ocorrem múltiplas interações, com diversas discussões 
simultâneas a ocorrer entre stakeholders (Iglesias et al. 2013), o que gera situações de conflito com 

visões e perspetivas mais tradicionais em que marcas históricas sempre detiveram maior controlo sobre 
a sua esfera mediática. No entanto, e ainda que o podcasting permita a experimentação e a 
consolidação de novos conteúdos, de índole independente, motiva também, quadros de 

experimentação e exploração de novas formas de produção e relação com as audiências para marcas 
tradicionais, nos mais diversos setores.  

Este exemplo é particularmente evidente na esfera do jornalismo: no caso do New York Times, marca 
de notícias impressa e digital, o podcast diário “The Daily”8 tornou-se por si só numa enorme plataforma 

noticiosa, numa dimensão não antecipada pela própria marca (Newman e Gallo, 2020), com 4 milhões 
de downloads diários em 2020 (o dobro do observado em 2019. Também lá fora, e no caso do “Today 
in Focus”9, podcast noticioso diário do britânico The Guardian, há já mais consumidores a escutar o 

podcast do que pessoas a adquirir o jornal em formato impresso, diariamente. 

Em Portugal, e também na esfera das notícias e jornalismo, marcas como Expresso10 e Público11 têm 

feito um investimento significativo na criação de universos áudio, que são já uma dimensão 
indissociável da sua existência digital, numa altura em que as vendas em banca e a circulação impressa 

estão em forte queda. Para as marcas de rádio e televisão verifica-se uma tendência semelhante, de 
uma centralidade cada vez maior do podcasting na criação de uma identidade digital. O podcasting, 
enquanto estrutura de distribuição on-demand tornou-se um complemento vital para a rádio tradicional, 

permitindo que marcas como Renascença, RFM, Rádio Comercial, TSF e Antena 1 alcancem novas 
audiências e explorem novas dimensões de produção. Também para as marcas de televisão nacionais, 

generalistas e noticiosas, o podcasting tornou-se num eixo de distribuição fundamental para programas 
de entretenimento, comentário e notícias. 

 

 
8 The Daily - The New York Times. 
9 Today in Focus - The Guardian. 
10 Expresso - Podcasts. 
11 O Público fica no ouvido - Podcasts Público. 

https://www.nytimes.com/column/the-daily
https://www.theguardian.com/news/series/todayinfocus
https://expresso.pt/podcasts/
https://www.publico.pt/podcasts
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Plataformização - A terceira era do podcasting? 

 

A crescente importância do podcasting no quadro da mediação em rede, discutida nas páginas 

anteriores, tem conduzido um investimento cada vez maior no formato, não só pelas marcas ditas 
tradicionais como, também, pelas plataformas digitais. Esse interesse é determinado pelas 

circunstâncias evolutivas do formato, com cada vez maior relevância económica. 

Entre os investidores mais ativos, destaca-se a plataforma de streaming de áudio Spotify, que entrou 
para a arena do podcasting em 201812, através da disponibilização de podcasts aos seus ouvintes e da 

integração destes a par da música, no processo de descoberta de conteúdos na plataforma. Em maio 
de 2020, a plataforma anunciou a aquisição do popular podcast de Joe Rogan (“The Joe Rogan 

Experience”), num negócio que excede os 100 milhões de dólares. O arquivo do programa, com 11 
anos de episódios, ficou disponível em setembro do mesmo ano no Spotify, a par de outras plataformas, 

tendo passado a estar disponível exclusivamente disponível aí em Dezembro.13 

Um ano antes, em 2019, o Spotify anunciava planos para investir até 500 milhões de dólares na 
integração do formato na sua plataforma14, num plano baseado em três eixos de atração de talento e 

audiências: podcasts em regime de exclusividade, melhoramentos ao nível da pesquisa orgânica e 
descoberta de conteúdos e, muito importante, a disponibilização de fundos para receitas com base em 

publicidade em podcasts. Esta estratégia foi incentivada, inicialmente, pela aquisição da produtora 
Gimlet Media, pelo valor de 300 milhões de dólares, e da empresa Anchor, responsável pela app 

homónima que permite a produção e publicação, de forma simplificada, de podcasts. Em fevereiro de 
2022, o Spotify avançou para a aquisição das plataformas de métricas e medição Podsights e Chartable, 
como materialização do objetivo de melhorar a performance dos seus conteúdos em termos de receitas 

publicitárias e a atração de investimento para dentro da plataforma.  

Ao nível do equilíbrio do próprio mercado, e apesar de a aquisição da Gimlet Media (produtora) e das 

empresas Podsights e Chartable, a compra da empresa que detém a app Anchor é particularmente 
relevante. Esta plataforma de criação e distribuição de podcasts foi responsável pela democratização 
exponencial do acesso às funcionalidades tecnológicas associadas ao podcasting, tal como demonstrado 

por Sullivan (2019, p.5): “Observa-se um crescimento exponencial de novos podcasts, e muito desse 
crescimento pode ser atribuído ao sucesso da Anchor, que conseguiu reduzir significativamente as 

barreiras à produção de podcasts.” 

Esta consolidação e industrialização do formato, entendida aqui como a integração do podcasting nos 

ambientes digitais controlados por cada plataforma, traz consigo novos desafios. De facto, como vimos 
anteriormente, o podcasting caracteriza-se pelas suas estruturas descentralizadas de produção, 

 
12 The rise of podcasts and what Spotify has to do with it, epic-tv-com, 8 de Outubro de 2019. 
13 Spotify Strikes Podcast Deal with Joe Rogan Worth More Than $100 Million, The Wall Street Journal, 19 de Maio de 2020. 
14 Spotify’s grand plan for podcasts is taking shape, The Verge, 5 de Março de 2019. 

https://epic-tv.com/events/blog/the-rise-of-podcasts-and-what-spotify-has-to-do-with-it/
https://www.wsj.com/articles/spotify-strikes-exclusive-podcast-deal-with-joe-rogan-11589913814
https://www.theverge.com/2019/3/5/18243729/spotify-podcast-strategy-gimlet-media-anchor-purchase
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distribuição e consumo, que incluem tanto atores tradicionais (tais como rádios, jornais e televisões), 
como novos media digitais e produtores independentes (Benkler, 2006) e, também, artistas e uma 

significativa sub-esfera não profissionalizada (Bonini, 2015). Os impactos da plataformização são 
particularmente relevantes em termos da criação e fruição dos podcasts, na medida em que as 

estruturas de trabalho plataformizadas tendem a homogeneizar práticas de produção e consumo de 
conteúdos. 

Já em 2003, Hughes levantava a questão da vulnerabilidade da indústria discográfica (a que hoje, 
passados 20 anos, nos referimos como “musical”) face à “concentração de poder e riqueza num 
pequeno número de conglomerados que simultaneamente competem e colaboram”, exercendo poder 

negocial e pressão sobre e evolução do mercado a nível de decisões institucionais / regulatórias e 
opinião pública (Hughes, 2003, p.187). A conectividade e sociabilidade associadas às plataformas da 

mediação contemporânea beneficiam tanto como as estruturas em si, estando estas dependentes da 
criação de conteúdos por terceiros para atrair a atenção dos utilizadores e mantê-los dentro dos limites 
nos quais a plataforma exerce a sua influência. À medida que a sociabilidade em rede se torna cada 

vez mais fulcral na forma como nos relacionamos entre nós e com os conteúdos, a permanente 
acessibilidade aos novos produtos mediáticos torna-se fundamental para as dinâmicas de captação de 

atenção que ajuda as plataformas e os produtores de conteúdos a rentabilizar a sua atividade, bem 
como os consumidores e utilizadores a criarem os seus hábitos digitais e os seus padrões de consumo 

de media. As plataformas da sociabilidade não criaram diretamente esta relação permanente entre 
conteúdos, media e práticas sociais, mas determinaram de forma clara o ritmo e intensidade da relação 
entre estes elementos, e a forma como se tornam relevantes para os consumidores, criando a partir 

delas estruturas de monetização e modelos de negócio que são o tecido que caracteriza a paisagem 
digital em termos de criação, propriedade, inovação e consumo. 

A questão da plataformização é particularmente rica e sensível no contexto dos estudos críticos dos 
media digitais, em geral, e do podcasting, em particular, pelo facto de este ecossistema em específico 

se ter desenvolvido em virtude de uma diversidade de abordagens e propostas, tal como no aceso 
aberto aos conteúdos. Os paradigmas de inovação e mudança podem operar de forma disruptiva 
quando redundam num quadro de práticas homogeneizantes, ignorando os impactos competitivos no 

mercado (Muthuraman, 2020). As estruturas plataformizadas, todavia, comprometem a estabilidade de 
modelos de distribuição de media já existentes, sendo que o podcasting não é exceção, a dois níveis 

distintos: por um lado, as plataformas “ameaçam os modelos de receita publicitária que têm alimentado 
as produções mais originais e, por outro ameaçam também a capacidade do podcasting se manter 

como uma esfera mediática pública” (Audferheide et al., 2020, p.1697). Por outro, a plataformização 
impacta a estrutura colaborativa do formato, com a migração do ecossistema de uma arquitetura aberta 
para plataformas cujos modelos de negócio incidem sobre os dados de utilização dos consumidores. 

Numa outra abordagem, Perks e Tollison (2019) sublinham o papel que os paradigmas da sociabilidade 
e o “engagement” podem ter na liberdade e abertura do formato, argumentando que os “media sociais 
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podem ser particularmente eficazes para criar uma conexão com audiências-nicho e comunidades” 
(Perks e Tollison, 2019, p.631), enquanto a conectividade em plataforma pode inclusivamente atribuir 

um sentido social forte a uma experiência de consumo tipicamente individual. Os autores defendem 
que o consumo de podcasts está longe de ser uma experiência individual, na medida em que o formato 

permite que os utilizadores se conectem com o que os rodeia, e com quem os rodeia, dentro dos 
trâmites definidos por si, criando uma experiência mediática imersiva e pessoal. Mou e Lin (2015) 

argumentam de forma semelhante, sugerindo que a aparente linearidade e solidão do consumo de 
podcasts esconde uma dimensão social muito significativa, que se materializa através de discursos 
interpessoais que operam como incentivo para a audição. 

Como formato independente, o podcasting se consolida como fenómeno comunicacional independente 
das narrativas mediáticas tradicionais (Zelizer, 2017). Num ecossistema mediático que se alimenta de 

cadeias de valor em torno de conteúdos, e de media diferentes, observa-se uma tendência geral e 
sistémica para novos modelos de inovação, na criação, distribuição e consumo (Posetti, 2018). 

A sobreposição entre o podcasting, enquanto agente-chave da mediação contemporânea através do 

som, e o negócio das plataformas evidencia a relevância tecnológica, económica, social e cultural do 
formato. À medida que as plataformas são cada vez mais centrais para produtores e consumidores 

(Park, 2018), tornam-se também elementos centrais na criação e escalada de valor nos ecossistemas 
mediáticos contemporâneos. No entanto, a consolidação da economia mediática plataformizada traz 

consigo mudanças significativas ao nível dos equilíbrios de poder entre atores históricos e novos atores. 

Como ecossistema independente, o podcasting tem sido alimentado por uma grande diversidade de 
conteúdos, produzidos em diferentes contextos, por amadores e profissionais, com diferentes 

resultados e tornou-se numa arena mediática onde produtos com diferentes origens puderam 
prosperar, inaugurando novos géneros programáticos e revelando nichos de consumidores previamente 

desconhecidos. Por essa razão, existe ainda uma grande necessidade de conhecimento sobre a forma 
como o formato e aqueles que o mantêm se relacionam com as audiências e com a arena mediática 

mais vasta (Chadha et al, 2012). 
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Análise de dados 

 

este capítulo elabora-se uma análise exploratória sobre duas dimensões distintas do 
consumo de podcasts. Numa primeira secção (“consumo de podcasts em Portugal e no 

mundo”), são analisados dados do Reuters Digital News Report relativos à utilização de 
podcasts no mês anterior. Para além da comparação sobre a utilização da rádio para fins informativos, 

são também aprofundadas as dimensões de consumo relacionadas com géneros, plataformas, sistemas 
de descoberta de conteúdos e sociabilidade. É, também, abordado o universo dos que não utilizam o 
formato, de forma a determinar se há características intrínsecas do mesmo que motivam o não 

consumo, ou se esse posicionamento se relaciona meramente com o não conhecimento do podcasting.  

Numa segunda secção (“Ranking de podcasts no Spotify em Portugal”) são analisados dados recolhidos 

pelo OberCom ao longo de uma semana (entre 7 e 14 de Março) na plataforma Spotify, relativos ao 
top 50 e top 10 dos podcasts mais escutados no nosso país. Como observado adiante, o Spotify tem 
um peso significativo no mercado português do áudio on demand, sendo usado por cerca de um quarto 

dos utilizadores de podcasts, sendo ultrapassado apenas pelo Youtube. 

Procura-se, neste capítulo, e como referido anteriormente, abordar a esfera da oferta e da procura no 

podcasting, duas dimensões indissociáveis para a compreensão do fenómeno. 

 

Consumo de podcasts em Portugal e no mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Utilização de podcasts no mês anterior, Comparação internacional, 2021 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101. n países inquiridos = Cf. Metodologia no final do relatório.  
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Figura 2. Escuta de podcasts no mês anterior, 2019 a 2021 / Tipos de podcasts escutados 
nos mês anterior, Portugal, 2021 
Fonte: Reuters Digital News Report 2019, 2020 e 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: 
OberCom. nPortugal_2019=2010; nPortugal_2020=2012; nPortugal_2021=2101. 
 

De acordo com dados do Reuters Digital News Report15, 42% (41,5%) dos portugueses que utilizam a 

Internet escutaram algum podcast no mês anterior, face a uma média global de 31%.  

Observa-se, também, que Portugal surge à frente de países como Espanha (38%), Itália (31%) ou 

França (28%). Destaca-se, também, de E.U.A (37%) e sobretudo do Reino Unido (22%), dois países 
em que o fenómeno ganhou popularidade desde cedo, na primeira década do milénio. 

 

 
15 OberCom - Digital News Report Portugal 

Um podcast é uma série episódica de ficheiros áudio, que o utilizador pode 
descarregar, subscrever e ouvir. Escutou algum podcast no mês anterior? 
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Figura 3. Proporção de utilizadores de podcasts (no mês anterior) e utilizadores de rádio 
como fonte de notícias (na semana anterior) por Escalão etário, Portugal, 2019 a 2021 
Fonte: Reuters Digital News Report 2019, 2020 e 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: 
OberCom. nPortugal_2019=2010; nPortugal_2020=2012; nPortugal_2021=2101. Nota: os dados apresentados dizem respeito 
à proporção de utilizadores dentro de cada subamostra etária. 
 

Observando a utilização de podcasts (no mês anterior) e a utilização de rádio como fonte de notícias 
(na semana anterior), verificam-se tendências distintas em função da idade. Dados dos últimos 3 anos, 

de 2019 a 2021, revelam que o podcasting tem uma implantação maior entre os mais jovens. Em 2021, 
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mais de 7 em cada 10 jovens entre os 18 e os 24 anos escutaram algum podcast no mês anterior, 
quase mais 20 pp. face a 2019. Entre os mais velhos, com 65 e mais anos, a proporção de utilizadores 

deste formato mantêm-se inalterada, em torno dos 20% entre 2019 e 2021. Relativamente à utilização 
de rádio na semana anterior, como fonte de notícias, a proporção de utilizadores aumenta com a idade, 

mas apenas até aos 44 anos de idade, estabilizando a partir daí. No caso do podcasting, a relação é 
mais linear, diminuindo à medida que a idade dos consumidores aumenta. 

Estes dados comparativos dizem-nos, portanto, que a mediação info-comunicacional através do som 
na sociedade portuguesa, e considerando apenas portugueses que utilizam a Internet, é partilhada 
entre a rádio tradicional, em direto, e o podcasting, enquanto modelo de distribuição on-demand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proporção de utilizadores de podcasts (no mês anterior) e utilizadores de rádio 
como fonte de notícias (na semana anterior) por Género, Portugal, 2019 a 2021 
Fonte: Reuters Digital News Report 2019, 2020 e 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: 
OberCom. nPortugal_2019=2010; nPortugal_2020=2012; nPortugal_2021=2101. Nota: os dados apresentados dizem respeito 
à proporção de utilizadores homens e mulheres. 
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Relativamente ao género, e considerando podcasts e rádio, tal como na Figura 3, observa-se que, no 
caso dos dois media, os ouvintes tendem a ser mais do género masculino. Em 2021, 47,8% dos 

portugueses do género masculino, que utilizam a Internet, escutaram algum podcast no mês anterior, 
face a 36% das mulheres. No caso da utilização de rádio na semana anterior para fins informativos 

essas proporções são de 37,3% e 29,9%, respetivamente. No caso da escuta de podcasts, é de registar 
também que esta prática está a aumentar mais rapidamente entre os homens do que entre as mulheres, 

de acordo com dados dos últimos três anos (2019 a 2021).  No caso da escuta de rádio para informação, 
e no mesmo período da análise, registam-se entre os homens quebras de audição na ordem dos 2,5 
pp. sensivelmente, sendo que entre as mulheres a utilização se apresenta praticamente estável. 

 

Plataformas de podcasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plataformas utilizadas para encontrar e escutar podcasts, Portugal, 2021 
(Resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

Considerando as plataformas que disponibilizam podcasts mais utilizadas pelos portugueses que 

utilizam a Internet, a preferência recai sobre Youtube (41,1%), Spotify (24,2%), Google Podcasts 
(19,5%) e Apple Podcasts (17,4%). O 14% dos portugueses que escutam podcasts acede a conteúdos 

através de websites ou apps de marcas. Este facto é significativo porque revela o peso do side-door 
access a conteúdos áudio, que impacta as estruturas de monetização das marcas para os seus 

conteúdos de áudio on-demand. 
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Figura 6. Plataformas utilizadas para encontrar e escutar podcasts por Escalão etário, 
Portugal, 2021 (Resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

No entanto, é de registar que a utilização de plataformas para escuta de podcasts flutua com idade dos 
ouvintes. Ainda que o Youtube seja a plataforma preferida em praticamente todos os escalões etários, 

atinge maiores taxas de utilização entre os portugueses com 25-34 anos, 45-54 anos e 55-64 anos. 
Entre os portugueses com 65 e + anos, o Youtube tem uma taxa de utilização semelhante à da 
plataforma Google Podcasts (39,0%, em ambos os casos). O Spotify tem uma penetração maior entre 

os portugueses mais jovens e o acesso através de website / app de marcas é mais comum entre os 
portugueses acima dos 55 anos de idade. 
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Figura 7. Plataformas utilizadas para encontrar e escutar podcasts por Género, Portugal, 
2021 (Resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

Relativamente ao género, registam-se tendências gerais semelhantes, sendo de registar, no entanto, 

a maior proporção de mulheres que utiliza o Spotify (26,2%, face a 22,4% dos homens), e a maior 
proporção de utilizadores masculinos que utiliza o Soundcloud (22,0% face a 12,1% das mulheres). No 
caso das plataformas Google e Apple, há tendências inversas: o Google podcasts é mais popular entre 

os homens e a Apple Podcasts atinge maior penetração junto do público feminino. 

Cruzando a utilização de plataformas para acesso a podcasts com as rádios escutadas na semana 

anterior para acesso a notícias, há diferenças assinaláveis. O Youtube tem um peso muito significativo 
para os ouvintes da Renascença, RFM, Comercial e Antena 1 (proporções acima dos 50%), sendo de 
destacar o peso relativo francamente mais reduzido entre os ouvintes TSF que, na sua maioria, tendem 

a preferir a plataforma Apple podcasts. Há de salientar a maior importância que a plataforma Google 
Podcasts tem para os ouvintes da Renascença (42,9%) e da Antena 1 (37,5%). 

A plataforma Spotify atinge maiores taxas de utilização entre os ouvintes da Rádio Comercial (37,6%), 
Rádio Renascença (29,7%), M80 (29,2%) e RFM (26,7%). Os ouvintes que mais utilizam websites ou 

apps de marcas para acesso a podcasts são os da Renascença (24,2%) e os da Antena 1 (22,5%). 

Veja-se que é metodologicamente desafiante estabelecer relações de causalidade entre as rádios 
escutadas na semana anterior para fins informativos e a preferência por plataformas para escuta de 

podcasts na medida em que a opção por plataformas pode derivar de um grande número de fatores 
tais como hardware utilizado, opção por plataformas gratuitas (Google e Apple) vs. com possibilidade 

de pagamento (Spotify) ou, até, pelo próprio ecossistema digital que cada marca / plataforma 
disponibiliza. 
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Figura 8. Plataformas utilizadas para encontrar e escutar podcasts por Rádios escutadas 
na semana anterior para acesso a notícias, Portugal, 2021 (Resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872; nEscutou_podcast_mês_ant e 
Renascença_notícias_sem_ant=91; nEscutou_podcast_mês_ant e RFM_notícias_sem_ant=187; nEscutou_podcast_mês_ant e 
Comercial_notícias_sem_ant=186; nEscutou_podcast_mês_ant e M80_notícias_sem_ant=89; nEscutou_podcast_mês_ant e 
Antena1_notícias_sem_ant=80; nEscutou_podcast_mês_ant e TSF_notícias_sem_ant=236. 
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Figura 9. "De que formas costuma descobrir novos podcasts?", Portugal, 2021 (resposta 
múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

Explorando os sistemas que presidem à descoberta e consumo de podcasts, 38,6% dos portugueses 

que escutaram algum podcast no mês anterior costumam descobrir novos conteúdos através da 
pesquisa na Internet. A dimensão da sociabilidade tem um peso preponderante neste processo, com 
um terço destes consumidores a declarar que a descoberta de novos conteúdos ocorre em virtude da 

recomendação de amigos, familiares ou colegas. 

À medida que o formato cresce em termos de oferta e procura, também os sistemas de financiamento 

via publicidade ganham maior relevância, contribuindo para o referido crescimento. Os conteúdos 
publicitários têm, como observado na Figura 9, um papel preponderante neste processo: 26% dos 

portugueses que escutaram podcasts no mês anterior dizem descobrir conteúdos através de anúncios 
em redes sociais e 22,5% através de recomendações ou anúncios noutros podcasts. Uma proporção 
semelhante (21,2%) diz seguir as recomendações sugeridas pelas suas apps de podcasts habituais 

(sugestão algorítmica). Os meios menos relevantes em termos de sugestões para descoberta de 
podcasts são a rádio e TV (13,4%) e os jornais ou revistas (12,6%). Veja-se, no entanto, que o 

podcasting é um sistema de distribuição muito relevante para as marcas de rádio (Ex. “Extremamente 
Desagradável”, da Rádio Renascença, ou “Tubo de Ensaio”, da TSF) e televisão (“Programa cujo nome 

estamos legalmente impedidos de dizer”, da SIC), sendo que, como se verá no capítulo seguinte, estes 
programas e marcas dominam as audiências na plataforma Spotify. 
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Figura 10. "De que formas costuma descobrir novos podcasts?", por Escalão etário, 
Portugal, 2021 (resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

A descoberta de podcasts varia de forma significativa com a idade. Destaca-se, desde logo, o maior 
peso proporcional da pesquisa na Internet entre os utilizadores do formato com 45 e mais anos (cerca 

de metade descobrem podcasts desta forma). Entre os inquiridos mais velhos, há a salientar também 
o peso da recomendação / anúncios em redes sociais (36,6%) e as recomendações de amigos, 
familiares ou colegas. Entre os portugueses mais jovens, entre os 18 e os 24 anos, verifica-se que a 

recomendação de amigos, familiares ou colegas tem um peso praticamente igual ao da pesquisa na 
Internet (proporções de 31,4% e 30,7%). 
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As recomendações e anúncios em redes sociais e as recomendações in-app surgem logo de seguida, 
com proporções iguais, de 24,3%. Em termos gerais, é de notar que à medida que a idade aumenta, 

ganham prevalência formas de descoberta de conteúdos específicas, enquanto entre os portugueses 
mais jovens, a diversas formas de descobrir novos podcasts tendem a ter pesos mais equitativos, ou 

seja, estes consumidores tendem a descobrir novos conteúdos de formas mais diversas, o que pode, 
ou não, levar a dietas mais ricas e diversas no que é relativo à utilização deste formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. "De que formas costuma descobrir novos podcasts?", por Género, Portugal, 
2021 (resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nPortugal_2021=2101; nEscutou_podcast_mês_anterior=872. 
 

Relativamente ao género, a pesquisa na Internet é a forma mais frequente de descoberta de novos 
podcasts para homens e mulheres. No entanto, tem um peso relativo mais acentuado no caso do 

público feminino (41,3% face a 36,3% dos homens). Os ouvintes do género feminino em Portugal são, 
também, muitos mais suscetíveis à descoberta através das redes de sociabilidade mais próxima 

(familiares, amigos ou colegas), 39,1% face a apenas 28,8% dos homens. Estas duas subamostras 
distinguem-se também no peso relativo das recomendações noutros podcasts: os homens são 
francamente mais suscetíveis do que as mulheres à descoberta de conteúdos desta forma (26,7% face 

a 17,8%). As mulheres, por sua vez, tendem a seguir mais as recomendações em redes sociais - 
28,5%). 
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Figura 12. "Disse que não escutou nenhum podcast no mês anterior, por que razões?", 
Portugal, 2021 (resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nGeral=2101; nNão_escutou_podcast_mês_anterior=1229. 
 

Observando os portugueses que não escutaram nenhum podcast no mês anterior, e procurando 
compreender quais as motivações, observa-se que apenas 12% desta subamostra afirma não saber o 

que é um podcast, ou seja, a percentagem de inquiridos que desconhece o formato é muito reduzida. 
Com efeito, há uma proporção elevada de inquiridos que opta pela categoria Ns/Nr, potencialmente 

revelando indiferença face ao formato ou ao áudio, em geral, na definição das suas dietas de media.  

16,1% destes respondentes afirmam que o podcasting não traz nenhum valor acrescentado face aos 

consumos de media que realizam noutros formatos e 12,4% afirmam não querer consumir este formato 
no smartphone, com auriculares. O 8,8% diz que os podcasts tendem a ser demasiado longos e uma 
proporção semelhante (8,3%), afirma que o formato não cobre os seus interesses em termos de 

temáticas. 7,8% não sabem onde encontrar podcasts e 5,6% dizem que a oferta é tanta que não sabem 
por onde começar.  

Veja-se, também, que a Covid-19 e a alteração dos hábitos de mobilidade são um fator de não consumo 
para apenas 5,3% dos portugueses que não escutaram nenhum podcast no mês anterior. 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. "Disse que não escutou nenhum podcast no mês anterior, por que razões?", 
por Escalão etário, Portugal, 2021 (resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nGeral=2101; nNão_escutou_podcast_mês_anterior=1229. 
 

Observando as razões para não utilização de podcasts em função da idade regista-se que a falta de 
tempo é a razão principal em todos os escalões etários. No entanto, essa razão tem maior importância 

acima dos 35 anos de idade. Entre os mais velhos, acima dos 55 anos de idade, o desconhecimento 
quanto ao que é o formato tem um peso muito maior, e entre os mais jovens, entre os 18 e os 24 
anos, prevalece com peso relativo significativo o facto de não haver podcasts que cubram os temas 

que mais interessam a essa faixa etária. 
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Figura 14. "Disse que não escutou nenhum podcast no mês anterior, por que razões?", 
por Género, Portugal, 2021 (resposta múltipla) 
Fonte: Reuters Digital News Report 2021 - Reuters Institute for the Study of Journalism e OberCom. Edição: OberCom. 
nGeral=2101; nNão_escutou_podcast_mês_anterior=1229. 
 

Há diferenças significativas entre homens e mulheres em termos de razões para a não utilização de 

podcasts. O desconhecimento face ao que é o formato tem o dobro da relevância entre as mulheres 
(15,2% face a 7,8% dos homens). A falta de tempo é, também, para as mulheres, uma justificação 

mais significativa para a não escuta (22,7% face a 19,8% dos homens). No caso dos não-ouvintes do 
género masculino, prevalece o facto de os podcasts não oferecerem nada a que estes ouvintes não 

tenham já acesso de outra forma. 
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Ranking de podcasts no Spotify em Portugal 

 

Como referido anteriormente, mais de 4 em cada 10 portugueses (41,5%) escutaram algum podcast 
no mês anterior. Desses, um quarto (24,2%) diz ter usado a plataforma Spotify, sendo esta a segunda 
plataforma mais utilizada a seguir a Youtube. 

Neste capítulo, apresentamos os resultados de uma investigação elaborada no contexto deste projeto 
editorial sobre o podcasting no nosso país. Sabendo que as plataformas têm um papel preponderante 
na forma como os utilizadores se relacionam com os conteúdos, e sobretudo na sua descoberta e 

replicação desses conteúdos numa lógica de rede, elaborou-se uma análise aprofundada ao ranking de 
podcasts da plataforma Spotify, considerando os podcasts que surgem nos primeiros 50 lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Exemplo do ranking Spotify Top Podcasts 
Fonte: Spotify. Nota: imagem retirada a 14 de Março de 2022 pelas 15) 
 

Essa recolha foi feita ao longo de uma semana, entre 7 e 14 de março de 2022 (2ª feira a 2ª feira, 

num total de 8 dias). Na preparação para este exercício, observou-se que o ranking de podcasts do 
Spotify é atualizado ao longo do dia e que existem casos esporádicos de podcasts que surgem no 

ranking em determinadas horas do dia, mas estão ausentes dele, noutras. Por essa razão, e de forma 
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a garantir a comparabilidade de resultados ao longo do período da análise, a recolha foi realizada 
diariamente, entre as 9h00 e as 10h00.  

A informação foi extraída da secção “Top podcasts” da plataforma. Tal como descrito pela plataforma 
Spotify,16 a presença de podcasts nessa secção é determinada por uma combinação da contagem de 

seguidores dos programas (“followers”) e número de ouvintes únicos recentes. A plataforma Spotify 
não fornece dados concretos relativamente ao peso que cada uma dessas variáveis tem na 

determinação do ranking/posição de cada programa. 

Pela informação descrita na fonte da qual esta informação foi extraída, a ferramenta Top Charts, que 
qualquer utilizador registado do Spotify pode consultar, pretende dar a conhecer na sua oferta um 

misto de podcasts estabelecidos (com muitos seguidores) e podcasts mais recentes que têm atraído 
um número significativo de ouvintes. A ferramenta Top Charts pretende, portanto, ser uma estrutura 

de descoberta de conteúdos para os utilizadores da plataforma, na forma como é descrita e 
apresentada. 

Esta materialização da ferramenta Top Charts, através da equação entre número de seguidores e 

ouvintes únicos recentes, é em si uma evidência do objetivo da própria plataforma, dividido entre a 
oferta de conteúdos populares e a visibilidade do que se pode vir a tornar mais popular, ou seja, uma 

previsão do que se poderá tornar viral ou ser o “próximo hit”.  

Ao longo da semana, foi construída uma base de dados diária, onde são identificados os programas 

que surgem no top 5017, tendo sido recolhida informação sobre um total de 68 podcasts diferentes, 
cuja caracterização exploramos de seguida.  

Numa primeira parte, iremos analisar as dinâmicas gerais dos podcasts que surgem no Top 50 e no 

Top 10 do Spotify. Numa segunda parte, e utilizando as mesmas variáveis, analisamos os mesmos Top 
50 e Top 10 ao longo de uma semana, de 2ª feira a 2ª feira. 

 

Top 50 e Top 10 - Caracterização e dinâmicas gerais de competitividade 

 

Ao longo da semana, entre 7 e 14 de Março de 2022, foram identificados 68 podcasts no Top 50 da 

ferramenta Top podcasts do Spotify, em Portugal, ou seja, no período da análise, registam-se 68 
podcasts diferentes a atingir algum lugar no Top dos 50 podcasts mais ouvidos. Posicionando o foco 

da análise no topo da tabela, no Top 10, observou-se que há 14 podcasts a chegar a esse intervalo., 
ou seja, 14,7% dos podcasts identificados nos 8 dias da análise. 

 

 
16 Cf. Spotify Newsroom. Podcast Charts. 5 facts about Spotify’s new Podcast Charts. 
17 Cf. Anexos. 

https://newsroom.spotify.com/2021-04-14/5-fast-facts-about-spotifys-new-podcast-charts/
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Figura 16. Ranking Spotify - Nº de podcasts registados no Top 50 e Top 10 da ferramenta 
Top podcasts Spotify, 7 a 14 de Março de 2022 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. Tabelas 
respetivas em anexo 
 

Estes valores significam que no período da análise há 1,36 podcasts a disputar posições no Top50 / 
amostra geral (68/50) e 1,40 no Top 10 (14/10). Uma interpretação direta destes rácios indica que o 

Top10 é, na verdade, mais competitivo do que o Top50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. País de origem dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta 
Top podcasts Spotify, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo 
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Em termos de origem dos podcasts registados, a esmagadora maioria são portugueses - 58 dos 68 

programas identificados no Top50 (85,3% do total) e 13 dos 14 podcasts que figuraram no Top10 no 
período da análise (92,9%). No Top10 apenas surgiu um podcast estrangeiro (“Anything Goes”, E.U.A), 

que se manteve neste intervalo do ranking ao longo dos 8 dias da análise. No Top50 surgem 6 podcasts 
originários dos E.U.A., 2 do Brasil e 2 do Reino Unido. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Publishers dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts Spotify, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo 
 

Em termos de publishers, as produções de origem independente prevalecem sobre as restantes 
categorias, perfazendo 36,8% dos podcasts identificados no Top50 (25) e 35,7% dos programas que 
figuraram no Top10 ao longo da semana. Esta similaridade de proporções sugere que os podcasts de 

origem independente competem com os podcasts publicados por marcas históricas ao longo de todo o 
espectro do ranking. Antena 3 (6), SIC Notícias (5) e Observador (4) são as marcas nacionais que 

Top 50 Top 10 

Podcasts independentes perfazem 36,7% 

dos podcasts identificados no Top 50 e 
35,7% dos identificados no Top 10, uma 

proporção semelhante 
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melhor performance têm nestes termos de análise, no Top50, sendo que no caso do Top10, existe uma 
maior dispersão por vários publishers - uma nova indicação que sugere que o Top10 será porventura 

mais competitivo do que o Top50, havendo mais publishers a disputar presença nesse intervalo dos 
podcasts mais populares no Spotify, no nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proporção de podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts Spotify cujos publishers são Orgãos de Comunicação Social, 7 a 14 de Março de 
2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo. Nota: o Podcast registado como híbrido é o podcast “O princípio da 
Incerteza”, com emissão televisiva na CNN Portugal e emissão radiofónica na TSF. 
 

Agregando os publishers de forma binária, ou seja, identificando os que são órgãos de comunicação 
social e os que não o são, observa-se que 48,5% dos podcasts identificados no Top50 têm origem em 
marcas de comunicação social (e dessas, apenas duas são internacionais - BBC, do Reino Unido e The 

New York Times). No Top10, 50% dos podcasts registados são marcas de comunicação social (7 em 
14, todas portuguesas). Veja-se que para esta análise estamos a considerar órgãos de comunicação 

social de forma abrangente - ou seja, incluímos OCS’s de índole informativa, como SIC Notícias ou 
Público, mas também relacionados com entretenimento, como Antena 3. 
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Na identificação da tipologia dos OCS’s cujos podcasts figuram nos dois Tops, este espectro é dominado 
por OCS’s que são, na sua tipologia original, marcas de televisão ou rádio. Registam-se apenas 5 marcas 

de imprensa no Top50 e 1 no Top10. A categoria relativa a OCS’s que são marcas nativas digitais diz 
respeito a conteúdos do Observador - com 4 podcasts no Top50 e 1 no Top10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Periodicidade de podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts Spotify, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo. Nota: A categoria N/A, presente na variável periodicidade, destina-se a 
caracterizar podcasts cuja cadência de publicação é irregular, não lhe podendo ser atribuída uma categorização concreta neste 
plano de análise 
 

Em termos de periodicidade, os programas mais frequentes são semanais - 64,7% dos podcasts no 
Top50 (44) e 64,3% dos programas no Top10 (9). Os podcasts publicados em dias úteis surgem como 
os segundos mais frequentes, em termos de periodicidade, sendo de registar que há apenas 5 podcasts 
com publicação diária (dias úteis, sábado e domingo) no Top50 e nenhum no Top10. 

Dentro dos Top50 foram identificados 4 podcasts sem periodicidade definida, ou seja, são publicados 

de forma frequente, mas irregular. No caso do Top10 surge apenas um podcast nesta situação 
(“Conversas de Miguel”). 
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Figura 21. Podcasts exclusivos Spotify identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta 
Top podcasts, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo. Nota: A exclusividade de podcasts compreende apenas esse formato, não 
implica que esses conteúdos não estejam disponíveis em vídeos noutras plataformas. 
 

O fenómeno dos podcasts exclusivos Spotify não tem, pelo menos nos termos e espectro desta análise, 
expressão no mercado português. Identificaram-se apenas dois podcasts exclusivos no Top 50 e 
nenhum no Top10, sendo eles o programa “The Joe Rogan Experience” (E.U.A.), cuja aquisição pelo 

Spotify já foi referida como um marco na economia do formato, e o podcast “Psicologia na prática” 
(Brasil).  

Em termos de performance, o podcast de Joe Rogan surgiu no Top50 nos 8 dias da análise, tendo 
ocupado posições de ranking entre o 20º e o 26º lugar. O podcast de saúde / self-help “Psicologia na 
prática” também surge no Top50 nos 8 dias da análise, mas com uma performance menos positiva, 

tendo atingido posições entre o 30º e o 43º lugar da tabela. 

Em termos de géneros, há uma diferença substancial entre o Top50 e o Top10. No caso do Top 50, o 

espectro da análise é dominado pelos géneros Humor, Sociedade e cultura e Atualidade (Notícias / 
política), que no seu todo representam quase 80% da amostra (pesos respetivos de 29,4%, 26,5% e 

23,5%). No caso do Top 10, o género Humor representa 42,9% do total (6 em 14), tendo um peso 
proporcional maior neste intervalo cimeiro do ranking do que no Top50. O género Sociedade e Cultura 
também atinge uma proporção semelhante (28,6%) mas os podcasts sobre Atualidade (Notícias / 

política) têm um peso francamente menor (14,2%), situação que pode sugerir uma maior 
preponderância do podcasting enquanto esfera de entretenimento e com menor peso em termos 

informativos. 
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Figura 22. Género de podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo.  
 

Uma semana de ranking de podcasts no Spotify 

 

Procurando caracterizar o período de análise nos termos das variáveis registadas e codificadas, importa 

descrever, antes de mais, a frequência com que os podcasts surgem no ranking. No caso do Top50, há 
33 podcasts (48,5%) a figurar no Top50 sendo que no caso do Top 10, é de registar que essa proporção 
é de 85,7% (12 podcasts em 14).  

Neste intervalo cimeiro do ranking, registaram-se 2 programas que aqui figuraram em 4 dos 8 dias da 
análise - os podcasts “Spill the Tea” e “Moneybar”, ambos portugueses, o primeiro enquadrado no 

género Sociedade e Cultura e o segundo no género Economia e Finanças. Em termos de periodicidade 
o podcast “Spill the Tea” tem publicação diária, em dias úteis, e o “Moneybar” uma frequência de 

publicação semanal. 

Uma observação dos metadados extraídos das 8 tabelas diárias em anexo, que serviram de base a esta 
análise, revela, que a periodicidade de publicação de podcasts no Spotify tem um papel secundário, na 

determinação do lugar do ranking, por comparação com variáveis como a popularidade do conteúdo 
no Spotify (followers) ou fora do Spotify. 
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Figura 23. Frequência de identificação de podcasts no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts, 7 a 14 de Março de 2022  
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68; nPodcasts_Top10=14. Nota: recolha efetuada entre 7 e 
14 de Março de 2022. Tabelas respetivas em anexo.  
 

Na análise da Figura 16, é referido que uma interpretação linear (rácio nº de podcasts / Top50 e Top10) 
sugeria que no Top 10 seria marginalmente mais competitivo do que o Top50, havendo mais podcasts 
a disputar os primeiros 10 lugares do ranking. No entanto, o posicionamento dos 68 programas em 
função da posição média, ao longo de todos os dias em que surgiram no ranking, revela há menos 

podcasts a atingir os intervalos cimeiros do ranking - apenas 18 podcasts têm uma posição média até 
ao 20º lugar, e 11 até ao 10º, sendo que quase 3 em cada 4 podcasts (73,5%) atingiram, em termos 

médios, uma posição acima do 21º lugar e 20 uma posição média acima do 41º lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Posicionamento dos podcasts identificados no Top 50 da ferramenta Top 
podcasts em função da média de posições ocupadas ao longo da semana, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. Nota: como afirmado anteriormente, no período da análise foram identificados 14 podcasts 
diferentes a posicionar-se, em pelo menos 1 dia da semana, no Top 10 da tabela. O facto de nesta figura só surgirem 11 
podcasts nesse intervalo deve-se ao facto de estarmos a medir a média das posições ocupadas ao longo da semana - ou seja, 
nesse grupo de 14 podcasts há 3 cuja posição média no ranking se situa acima da décima posição, não obstante terem surgido 
em algum momento nesse intervalo. 
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Top 50 
 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Subidas -- 15 16 18 10 17 20 23 
Manutenções -- 12 9 8 9 6 9 7 
Descidas -- 21 19 18 25 25 20 16 
                  
Novas entradas (Subida com entrada no ranking) -- 2 6 6 6 2 1 4 
Total -- 50 50 50 50 50 50 50 

Top 10 
 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Subidas -- 1 2 2 1 2 3 4 
Manutenções -- 7 6 6 5 3 5 3 
Descidas -- 2 1 2 3 5 1 2 
                  
Novas entradas (Subida com entrada no ranking) -- 0 1 0 1 0 1 1 
Total -- 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 1. Movimentação geral dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da 
ferramenta Top podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. Nota: Como dia zero da observação, no dia 7 de março não é possível registar dados evolutivos 
face ao dia anterior. 
 

Em termos de dinâmicas de movimentação dos podcasts identificados, ao longo da semana, no Top50 
o número de programas que mantém a sua posição (manutenção) diminuiu ao longo da semana (12 

no dia 8 de março, face a dia 7, e 7 no dia 14 de Março, face ao dia 13). No Top10 esta tendência 
também se regista, (7 manutenções no dia 8 e apenas 3 no dia 14).  

No Top50 o número de podcasts a subir de posição (melhor performance) e a descer de posição (pior 
performance) ao longo da semana apresentam uma evolução oposta: no início da semana, há mais 
podcasts a descer no ranking e no final da semana, há mais podcasts a melhorar a sua performance. 

No caso do Top10, identifica-se também um maior número de podcasts a subir de posição, mas a 
dinâmica relativa às descidas não é nítida como no Top50. 

Top50 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Brasil 1 1 1 2 2 2 2 2 
E.U.A. 4 4 3 3 3 3 4 3 
Portugal 44 44 45 44 45 44 43 45 
Reino Unido 1 1 1 1 0 1 1 0 
TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 

Top10 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 
E.U.A. 1 1 1 1 1 1 0 0 
Portugal 9 9 9 9 9 9 10 10 
Reino Unido 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 2. País de origem dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta 
Top podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
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Relativamente à origem dos podcasts identificados, também no Top50 e Top10, e pelo grande peso 
relativo dos podcasts com origem nacional, é difícil identificar tendências significativas nesta variável. 

Há a referir, no entanto, que o Spotify, seja no Top50 ou no Top10, é dominado de forma regular por 
programas de origem nacional, sendo que os restantes países representados na Tabela 2 mantêm essa 

representação ao longo do período da análise. 

 

Top50 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Desporto 2 2 3 3 3 3 3 3 
Economia e finanças 3 3 4 2 2 2 2 2 
Humor 16 15 16 16 17 17 16 19 
Atualidade (Notícias / política) 13 15 11 11 10 10 10 9 
Religião 1 1 1 1 0 0 0 0 
Saúde 4 3 4 4 3 4 4 3 
Sociedade e cultura 11 11 11 13 15 14 15 14 
TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 

Top10 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Desporto 0 0 0 0 0 0 0 1 
Economia e finanças 1 1 1 1 1 1 1 1 
Humor 5 5 6 6 6 6 5 5 
Atualidade (Notícias / política) 2 2 2 2 1 1 1 1 
Religião 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sociedade e cultura 2 2 1 1 2 2 3 2 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 3. Género dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
 

Relativamente aos géneros dos podcasts, há a registar a quebra de relevância do género Atualidade 
(Notícias e política) ao longo da semana, dos 13 podcasts identificados no dia 7 para 9 no dia 14. Veja-
se que esta análise pode ser enviesada pela própria agenda mediática, fortemente centrada na Invasão 

da Ucrânia que, aliás, motiva a presença no Top50 de um podcast especialmente dedicado a este 
assunto, intitulado “Gabinete de Guerra”, do Observador (presente no Top50 em 7 dos 8 dias da análise, 

tendo ocupado posições entre o 23º e o 5º lugar). 

Veja-se, que relativamente ao género Sociedade e Cultura, este género apresenta uma tendência 

oposta ao do género Atualidade (Notícias e política), aumentando a sua representação ao longo da 
semana no Top50 (11 podcasts no dia 7 e o 14 no dia 14). 
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Top50 
 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Antena 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Antena 3 5 5 5 6 5 5 4 5 
Audiochuck 0 0 0 0 0 0 1 0 
BBC 1 1 1 1 0 0 0 0 
Bruá Podcasts 0 0 0 0 1 1 1 1 
bwin Portugal 1 1 1 1 1 1 1 1 
Canal Q 1 1 0 0 0 0 0 0 
EJNS 1 1 1 1 0 0 0 0 
Expresso 3 3 3 3 3 3 3 3 
FFMS 0 0 1 0 1 1 1 1 
Independente 17 15 18 19 21 22 22 22 
Moneylab 1 1 1 1 1 1 1 1 
Motiversity 1 1 1 1 1 1 1 0 
New York Times 1 1 0 0 0 0 0 0 
Observador 4 4 4 4 3 3 3 2 
Público 1 1 0 0 0 0 0 0 
Ramble 1 1 1 1 1 1 1 1 
Renascença 1 1 1 1 1 1 1 1 
Renda Maior 0 0 1 0 0 0 0 0 
RFM 0 0 0 0 0 0 0 1 
SIC 2 3 2 2 2 2 2 2 
SIC Notícias 5 5 3 4 4 5 5 5 
TED e PRX 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sport TV 1 1 1 1 1 1 1 1 
TSF 1 2 3 3 3 2 2 2 
TSF / CNN 1 1 1 0 0 0 0   
TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 

Top10 
 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 

Expresso 1 1 1 1 1 1 1 0 
Independente 2 2 3 3 4 4 5 5 
Moneylab 1 1 1 1 1 1 1 1 
Observador 1 1 0 0 0 0 0 0 
Ramble 1 1 1 1 1 1 0 0 
Renascença 1 1 1 1 1 1 1 1 
SIC Notícias 2 2 2 2 1 1 1 1 
Sport TV 0 0 0 0 0 0 0 1 
TSF 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 4. Publishers dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
 

Os podcasts independentes melhoram a sua representação no ranking ao longo da semana, 

aumentando dos 17 para os 22 programas no Top50 e dos 2 para os 5 no Top10. Ao nível do branded 
content, a Antena 3 revela regularidade em termos de representação nos rankings, com um máximo 

de 6 podcasts no Top50 no dia 6 e um mínimo de 4 no dia 13 de Março. O Expresso mantém sempre 
3 podcasts no Top50, a SIC Notícias tem na maioria dos dias 5 programas entre os 50 mais populares 
do Spotify. 
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Top50 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Publisher é um OCS?                 

Sim 28 30 25 26 23 22 21 22 
Não 22 20 25 24 27 28 29 28 

TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 
[Sim] Tipologia de OCS                 

Imprensa 5 5 3 3 3 3 3 3 
Nativa Digital 4 4 4 4 3 3 3 2 

Rádio 8 9 10 11 10 8 7 9 
Rádio / Televisão 1 1 1 0 0 0 0 0 

Televisão 10 11 7 8 7 8 8 8 
TOTAL 28 30 25 26 23 22 21 22 

Top10 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Publisher é um OCS?                 

Sim 6 6 5 5 4 4 4 4 
Não 4 4 5 5 6 6 6 6 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 
[Sim] Tipologia de OCS                 

Imprensa 1 1 1 1 1 1 1 0 
Nativa Digital 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rádio 2 2 2 2 2 2 2 2 
Rádio / Televisão 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisão 2 2 2 2 1 1 1 2 
TOTAL 6 6 5 5 4 4 4 4 

Tabela 5. Presença e caracterização de OCS’s nos podcasts identificados no Top 50 e Top 
10 da ferramenta Top podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
 

Relativamente à presença de conteúdos com origem em OCS’s ao longo da semana, observa-se que 

essa presença diminuiu ao longo da semana no Top50, dos 30 podcasts no dia 8 de Março para os 22 
no dia 14, dia final da análise. Regista-se igualmente uma diminuição no Top 10, dos 6 podcasts no dia 

7 e 8 de Março para os 4 de 11 a 14. 

No Top50, a rádio mantém a sua representação ao longo da semana, registando a televisão uma 
diminuição marginal, estabilizando nos 7 / 8 programas de 9 a 14 de março. A imprensa perde 

representação - dos 5 podcasts nos dias 7 e 8 de para os 3 a partir de dia 9 e a categoria nativa digital, 
dominada na totalidade por observador, também perde notoriedade ao longo do período da análise.  

Veja-se categoria híbrida rádio / televisão contém apenas um podcast, o programa “Princípio da 
Incerteza”, emitido na TSF e CNN Portugal. Este é o único caso de hibridismo identificado nesta análise. 
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Top50 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Diário (todos os dias) 4 4 4 4 2 2 2 1 
Dias úteis 9 9 8 8 9 9 9 9 
Semanal 34 35 34 36 35 35 35 35 
Quinzenal 1 0 1 0 2 2 2 3 
N/A 2 2 3 2 2 2 2 2 
TOTAL 50 50 50 50 50 50 50 50 

Top10 

 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 
Diário (todos os dias) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dias úteis 2 2 2 2 3 3 4 4 
Semanal 8 8 7 7 6 6 5 5 
Quinzenal 0 0 0 0 0 0 0 0 
N/A 0 0 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tabela 6. Periodicidade dos podcasts identificados no Top 50 e Top 10 da ferramenta Top 
podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
 

A periodicidade dos podcasts com maior representação no Top50 mantém-se relativamente inalterada 

ao longo da semana, com uma exceção: ao longo da semana, perdem relevância os podcasts publicados 
diariamente (em dias úteis, sábado e domingo), sendo de sublinhar, no entanto, que esta é uma 

categoria com pouco peso na análise. No Top10, e como registado na análise da Figura 23, apenas se 
identificaram conteúdos de periodicidade semanal ou diários (dias úteis). A representação dessas duas 
categorias evolui de forma inversa: no início da semana, os podcasts de periodicidade semanal ocupam 

8 em 10 lugares do ranking, e no final da semana apenas 5. Por oposição, os podcasts com 
periodicidade diária (dias úteis) estão menos representados no ranking no início da semana e duplicam 

esse peso nos últimos dois dias da análise (13 e 14 de Março). 

Observando a Tabela 7, na página seguinte, é possível explorar a evolução do Top 10 ao longo da 
semana da análise. Como se pode observar, o Top3 é dominado exclusivamente pelos podcasts 
“Extremamente Desagradável” (programa de humor, emitido diariamente, dias úteis, na Rádio 
Renascença) que ocupa o 1º lugar nos 8 dias da análise, pelo programa “Pijaminha de cenas” 

(Independente, periodicidade semanal), que figura sempre no 2º lugar e pelo “Programa cujo nome 
estamos legalmente impedidos de dizer” (programa televisivo SIC Notícias, também com emissão em 

podcasts). Neste último caso, o podcast / programa de TV SIC posiciona-se sempre no 3º lugar, com 
exceção para o último dia da análise, em que é ultrapassado pelo podcast  “Made in Portugal” 
(Sociedade e cultura, podcast diário).18 

 
18 O podcast Made in Portugal teve o seu primeiro episódio publicado no Spotify no dia 8 de Março, segundo dia desta análise, 
tendo surgido no Top10 da ferramenta Top podcasts no dia 11 de Março na 8ª posição. Dado o facto de este ser um podcast 
recente, essa popularidade terá sido impulsionada pelo número de ouvintes únicos recentes - ver nota metodológica para 
explicação detalhada sobre o funcionamento desta variável em função do número de seguidores. 
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Tabela 7. Podcasts identificados no Top 10 da ferramenta Top podcasts, 7 a 14 de março 
Fonte: Spotify Web Player. Edição. OberCom. nPodcasts_Top50=68. Nota: recolha efetuada entre 7 e 14 de Março de 2022. 
Tabelas respetivas em anexo. 
 

O podcast de Economia e Finanças “Moneybar” (Semanal) teve um episódio publicado no dia 2 de 

Março (5 dias antes do início do período de análise) e outro no dia 9. Este podcast surge no 4º lugar 
do Top10 entre os dias 7 e 10, cai para 6º no dia 11 e estabiliza no dia 12 no 7º lugar, que ocupa até 

ao final da semana da análise. Os podcasts “Tubo de ensaio” (TSF, Humor, dias úteis) e “ask.tm” 
(humor, independente, semanal com saída todos os domingos) ocupam posições relativamente 
regulares na tabela, entre a 5ª e a 7ª posição e entre a 5ª e a 6ª posição, respetivamente. Por sua 

vez, o podcast “A beleza das pequenas coisas” (Expresso, semanal, género Sociedade e cultura) 
aumenta de posição ao longo da semana, atingindo o 4º lugar no dia 11. O único podcast internacional 

nesta tabela, o programa “Anything goes” (produtora Ramble dos E.U.A., semanal, humor) começa a 
semana na 7ª posição, descendo para a 10ª no dia 12, a partir do qual sai do ranking. 
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Metodologia 

 

Reuters Digital News Report 

 

This study has been commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism to understand 

how news is being consumed in a range of countries. Research was conducted by YouGov using an 
online questionnaire at the end of January/beginning of February 2021. 

 

- Samples were assembled using nationally representative quotas for age, gender, region in every 
market, and education in all markets except Bulgaria, Croatia, Greece, India, Indonesia, Kenya, 

Malaysia, Mexico, Nigeria, Philippines, Romania, South Africa, Thailand, and Turkey. In the US, 
UK, Denmark, Sweden, Norway and Italy we have also applied additional political quotas based 

on vote choice in the most recent national election. The data in all markets were also weighted 
to targets based on census/industry accepted data. 

- Data from India, Kenya, Nigeria, and South Africa is representative of younger English-speakers 

and not the national population, because it is not possible to reach other groups in a 
representative way using an online survey. The survey was fielded in English in these markets19, 

and restricted to ages 18 to 50 in Kenya and Nigeria. Findings should not be taken to be nationally 
representative in these countries. 

- More generally, online samples will tend to under-represent the news consumption habits of 

people who are older and less affluent, meaning online use is typically over-represented and 
traditional offline use under-represented. In this sense, it is better to think of results as 

representative of the online population. In markets in Northern and Western Europe, where 
internet penetration is typically over 95%, the differences between the online population and 

national population will be small, but in South Africa (58%) and India (54%), where internet 
penetration is lower, the differences between the online population and the national population 
will be large.  

- These differences mean we need to be cautious when comparing results between markets. We 
have marked countries with lower internet penetration or less representative online samples with 

an asterisk (*) in the table at the end of this section and have been careful in the report not to 
directly compare these countries on issues where we know that the sample would potentially 

make a significant difference (e.g. paying for news or podcasts). 

 
19 Respondents in India could choose to complete the survey in Hindi and respondents in Kenya could chose Swahili, but in 
both cases the vast majority selected an English survey. 
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- It is also important to note that online surveys rely on recall, which is often imperfect or subject 
to biases. We have tried to mitigate these risks through careful questionnaire design and testing. 

Despite other limitations, surveys are able to capture media consumption across platforms, 
including social media, messaging apps and websites. They are also a good way of tracking 

activities and changes over time - in a consistent way.20  

- It is important to note that some of our survey-based results will not match industry data, 

which are often based on different methodologies, such as web-tracking. The accuracy of these 
approaches can be high, but they are also subject to limitations. 

- In some cases, we have drawn on data from other surveys or from industry sources and have 

signaled this in the text or as a footnote. We have also used selected quotes from focus groups 
and interviews conducted in four countries (USA, UK, Germany and Brazil) in February 2021. On 

occasion we have also used quotes from open questions from our main survey which we have 
also indicated alongside the respective quote.  

- A fuller description of the methodology, panel partners, and a discussion of non-probability 

sampling techniques can be found on our website along with the full questionnaire 
(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com). In the Netherlands we conducted a repoll of brand reach 
numbers in late March 2021 due to a scripting error in the original poll. All other numbers are taken from the January/February 
poll. 

 

 

 
20 From 2012 to 2020 we filtered out respondents who said that they had not consumed any news in the past month. From 
2021 we included this group, which generally has lower interest in news. In previous years this group averaged around 2-3% 
of the starting sample in each market, meaning that the decision to include it has not affected comparative results in any 
significant way. Some figures have been affected by one or two points in the UK, USA and Australia, and we have taken this 
into account when interpreting year-on-year change. 

http://www.internetworldstats.com/
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Ranking de podcasts no Spotify em Portugal 

 

Para a análise do ranking de podcasts na plataforma Spotify em Portugal, foi feita uma recolha do top 

50 ao longo de uma semana, entre 7 e 14 de março de 2022. Na preparação para esta recolha e 
análise, observou-se que o ranking de podcasts do Spotify é atualizado ao longo do dia e que existem 

casos esporádicos de podcasts que surgem no ranking em determinadas horas do dia, mas estão 
ausentes dele noutras. Por essa razão, e de forma a garantir a comparabilidade de resultados ao longo 
do período da análise, a recolha foi realizada diariamente, entre as 9h00 e as 10h00.  

A informação foi extraída da secção “Top podcasts” da plataforma. Tal como descrito pela plataforma 
Spotify,21 a presença de podcasts nessa secção é determinada por uma combinação da contagem de 

seguidores dos programas (“followers”) e número de ouvintes únicos recentes. A plataforma Spotify 
não fornece dados concretos relativamente ao peso que cada uma dessas variáveis tem na 

determinação do ranking / posição de cada programa. 

Pela informação descrita na fonte da qual esta informação foi extraída, a ferramenta Top Charts, que 
qualquer utilizador registado do Spotify pode consultar, pretende dar a conhecer na sua oferta um 

misto de podcasts estabelecidos (com muitos seguidores) e podcasts mais recentes que têm atraído 
um número significativo de ouvintes. A ferramenta Top Charts pretende, portanto, ser uma estrutura 

de descoberta de conteúdos para os utilizadores da plataforma, na forma como é descrita e 
apresentada. 

Ao longo da semana, foi construída uma base de dados diária, onde são identificados os programas 
que surgem no top 50 e a informação foi coligida em tabelas que se apresentam na secção “Anexos” 
deste relatório. Como observável nas tabelas em anexo, os programas são caracterizados em função 

das seguintes variáveis:  

 

- Título do podcast; 

- Posição no dia da recolha; 

- Posição no dia anterior ao da recolha; 

- Diferença de posições entre dia da recolha e dia anterior ao da recolha; 

- País de produção do podcast; 

- Publisher (Marca ou independente); 

- OCS (se o publisher é uma marca de comunicação social); 

 
21 Cf. Spotify Newsroom. Podcast Charts. 5 facts about Spotify’s new Podcast Charts. 

https://newsroom.spotify.com/2021-04-14/5-fast-facts-about-spotifys-new-podcast-charts/
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- Tipologia original do OCS (identificação da identidade original do publisher. Ex. 
Renascença = Rádio; SIC=Televisão; Observador=Marca nativa digital); 

- Género do Podcast (Humor, Notícias e política, Economia e Finanças, Sociedade e cultura, 
Saúde, Desporto, religião); 

- Periodicidade do podcast; 

 

Ao todo, foi recolhida informação sobre 68 podcasts diferentes, no período da análise, cuja 
caracterização é aprofundada no capítulo “Ranking de podcasts no Spotify em Portugal”. 
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Anexos - Ranking diário Spotify Top Podcasts, 7 a 14 de Março 

7 de Março de 2022 

# dia 
# dia 

anterior 
(7/3) 

Dif. 
Rank Título País Publisher OCS Tipologia 

original Periodicidade Exclusivo Género 
 

1 -- -- Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor  
2 -- -- Pijaminha de cenas Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
3 -- -- Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
4 -- -- MoneyBar Portugal MoneyLab Não  Semanal Não Economia e finanças  
5 -- -- Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor  
6 -- -- Ask.tm Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
7 -- -- Anything goes E.U.A. Ramble Não  Semanal Não Humor  
8 -- -- E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e Cultura  
9 -- -- A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura  
10 -- -- Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
11 -- -- Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
12 -- -- Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde  
13 -- -- F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto  
14 -- -- Conversas de Miguel Portugal Independente Não  N/A Não Humor  
15 -- -- Bate Pé Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
16 -- -- Carrossel Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
17 -- -- Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política)  
18 -- -- A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política)  
19 -- -- Terapia de casal Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
20 -- -- Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não  Semanal Não Desporto  
21 -- -- Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura  
22 -- -- Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e cultura  
23 -- -- As piores merdas de sempre Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
24 -- -- BBC Global News Podcast R. Unido BBC  Sim Televisão Diário (todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política)  
25 -- -- The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não  Dias úteis Sim Sociedade e Cultura  
26 -- -- Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não  Semanal Não Economia e finanças  
27 -- -- Janela Aberta Portugal Independente Não  Semanal Não Sociedade e Cultura  
28 -- -- Radicais livres Portugal Antena 1 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura  
29 -- -- Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política)  
30 -- -- Contra Corrente Portugal Observador Sim Nativa digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política)  
31 -- -- Psicologia na Prática Brasil Independente Não  Semanal Sim Saúde  
32 -- -- Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
33 -- -- Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor  
34 -- -- Caderno de Quaresma '22 Portugal EJNS Portugal Não  Diário (todos os dias) Não Religião  
35 -- -- Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não  Semanal Não Sociedade e cultura  
36 -- -- The Daily E.U.A. New York Times Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política)  
37 -- -- Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor  
38 -- -- Dia de reflexão Portugal Canal Q / Bacanal Podcasts Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
39 -- -- Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não  Dias úteis Não Saúde  
40 -- -- FUSO Portugal Independente Não  Semanal Não Humor  
41 -- -- Isto é gozar com quem trabalha Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Humor  
42 -- -- Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor  
43 -- -- Tragicamente aleatório Portugal Independente Não  Semanal Não Sociedade e cultura  
44 -- -- A cor do dinheiro Portugal Independente Não  Diário (todos os dias) Não Economia e finanças  
45 -- -- A minha geração Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura  
46 -- -- Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
47 -- -- Inteligência Emocional Portugal Independente Não  Semanal Não Saúde  
48 -- -- 45 Graus Portugal Público Sim Imprensa N/A Não Sociedade e cultura  
49 -- -- O Princípio da Incerteza Portugal TSF / CNN Sim Rádio / Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política)  
50 -- -- Sozinho em casa Portugal Indepentente Não  Quinzenal Não Humor  
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8 de Março de 2022 

# dia 
# dia 

anterior 
(7/3) 

Dif. 
Rank Título País Publisher OCS Tipologia 

original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 4 0 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

5 5 0 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
6 6 0 Ask.tm Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

7 9 2 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
8 7 -1 Anything goes E.U.A. Ramble Não 

 
Semanal Não Humor 

9 8 -1 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
10 10 0 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
11 14 3 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 

 
N/A Não Humor 

12 12 0 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
13 11 -2 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
14 13 -1 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
15 15 0 Bate Pé Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

16 27 11 Janela Aberta Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Sociedade e Cultura 
17 16 -1 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

18 21 3 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
19 19 0 Terapia de casal Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

20 17 -3 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
21 18 -3 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
22 23 1 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

23 20 -3 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
24 22 -2 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
25 29 4 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
26 25 -1 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 

 
Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 

27 26 -1 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
28 28 0 Radicais livres Portugal Antena 1 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura 
29 30 1 Contra Corrente Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
30 24 -6 BBC Global News Podcast Reino Unido BBC  Sim Televisão Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
31 34 3 Caderno de Quaresma '22 Portugal EJNS Portugal Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Religião 

32 31 -1 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 
 

Semanal Sim Saúde 
33 43 10 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

34 33 -1 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
35 39 4 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 

 
Dias úteis Não Saúde 

36 37 1 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
37 40 3 FUSO Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

38 42 4 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
39 35 -4 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

40 41 1 Isto é gozar com quem trabalha Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Humor 
41 32 -9 Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
42 -- -- Bloco Central Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
43 49 6 O Princípio da Incerteza Portugal TSF / CNN Sim Rádio / Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
44 44 0 A cor do dinheiro Portugal Independente Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Economia e finanças 

45 38 -7 Dia de reflexão Portugal Canal Q / Bacanal Podcasts Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
46 36 -10 The Daily E.U.A. New York Times Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
47 45 -2 A minha geração Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e cultura 
48 46 -2 Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
49 48 -1 45 Graus Portugal Público Sim Imprensa N/A Não Sociedade e cultura 
50 -- -- A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
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9 de Março de 2022 

# dia 
# dia 

anterior 
(8/3) 

Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia 
original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 
4 4 0 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

5 7 2 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
6 6 0 Ask.tm Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

7 5 -2 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
8 8 0 Anything goes E.U.A. Ramble Não 

 
Semanal Não Humor 

9 10 1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 
10 11 1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 

 
N/A Não Humor 

11 9 -2 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
12 12 0 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
13 16 3 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

14 15 1 Bate Pé Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
15 20 5 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade ( Notícias / política) 
16 14 -2 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
17 13 -4 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 
18 22 4 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

19 18 -1 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
20 24 4 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
21 17 -4 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

22 23 1 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
23 25 2 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade ( Notícias / política) 
24 26 2 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 

 
Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 

25 19 -6 Terapia de casal Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
26 21 -5 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade ( Notícias / política) 
27 35 8 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 

 
Dias úteis Não Saúde 

28 27 -1 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
29 39 10 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

30 33 3 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Sociedade e Cultura 
31 31 0 Caderno de Quaresma '22 Portugal EJNS Portugal Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Religião 

32 28 -4 Radicais livres Portugal Antena 1 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura 
33 30 -3 BBC Global News Podcast Reino Unido BBC  Sim Televisão Diário (Todos os dias) Não Atualidade ( Notícias / política) 
34 32 -2 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 

 
Semanal Sim Saúde 

35 29 -6 Contra Corrente Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade ( Notícias / política) 
36 34 -2 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
37 37 0 FUSO Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

38 47 9 A minha geração Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e cultura 
39 38 -1 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
40 36 -4 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
41 43 2 O Princípio da Incerteza Portugal TSF / CNN Sim Rádio / Televisão Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 
42 -- -- Salmão com Nata Portugal Independente Não 

 
N/A Não Sociedade e Cultura 

43 -- -- Inteligência Emocional Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Saúde 
44 -- -- Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
45 42 -3 Bloco Central Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 
46 40 -6 Isto é gozar com quem trabalha Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Humor 
47 -- -- Sozinho em casa Portugal Indepentente Não 

 
Quinzenal Não Humor 

48 44 -4 A cor do dinheiro Portugal Independente Não 
 

Diário (Todos os dias) Não Economia e finanças 
49 -- -- [IN]Pertinente Portugal FFMS Não 

 
Semanal Não Atualidade ( Notícias / política) 

50 -- -- O Dinheiro não é tabu Portugal Renda Maior Não 
 

N/A Não Economia e finanças 
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10 de Março de 2022 

# dia # dia anterior (9/3) Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 4 0 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

5 6 1 Ask.tm Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
6 5 -1 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
7 7 0 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
8 8 0 Anything goes E.U.A. Ramble Não 

 
Semanal Não Humor 

9 10 1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 
 

N/A Não Humor 
10 9 -1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
11 11 0 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
12 13 1 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

13 14 1 Bate Pé Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
14 12 -2 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
15 15 0 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
16 42 26 Salmão com Nata Portugal Independente Não 

 
N/A Não Sociedade e Cultura 

17 21 4 Carrossel Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
18 19 1 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
19 16 -3 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
20 24 4 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 

 
Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 

21 22 1 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
22 20 -2 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
23 17 -6 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
24 26 2 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
25 29 4 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

26 18 -8 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
27 25 -2 Terapia de casal Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

28 30 2 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Sociedade e Cultura 
29 27 -2 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 

 
Dias úteis Não Saúde 

30 34 4 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 
 

Semanal Sim Saúde 
31 23 -8 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
32 36 4 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
33 28 -5 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

34 32 -2 Radicais livres Portugal Antena 1 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura 
35 37 2 FUSO Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

36 33 -3 BBC Global News Podcast Reino Unido BBC  Sim Televisão Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
37 40 3 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
38 -- -- Falando de História Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

39 44 5 Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
40 39 -1 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
41 -- -- Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
42 45 3 Bloco Central Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
43 38 -5 A minha geração Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e cultura 
44 31 -13 Caderno de Quaresma '22 Portugal EJNS Portugal Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Religião 

45 -- -- Podpah Brasil Independente Não 
 

Diário (Todos os dias) Não Sociedade e cultura 
46 35 -11 Contra Corrente Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
47 -- -- Aleixopédia Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
48 43 -5 Inteligência Emocional Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Saúde 

49 -- -- A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
50 -- -- Ar Livre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 
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11 de Março de 2022 

# dia # dia anterior 
(10/3) Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 6 2 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
5 5 0 Ask.tm Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

6 4 -2 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
7 7 0 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
8 -- -- Made in Portugal Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e cultura 

9 8 -1 Anything goes E.U.A. Ramble Não 
 

Semanal Não Humor 
10 9 -1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 

 
N/A Não Humor 

11 10 -1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
12 12 0 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

13 11 -2 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
14 13 -1 Bate Pé Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

15 -- -- Spill the tea Portugal Independente Não 
 

Dias úteis Não Sociedade e cultura 
16 14 -2 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
17 15 -2 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
18 16 -2 Salmão com Nata Portugal Independente Não 

 
N/A Não Sociedade e Cultura 

19 21 2 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
20 25 5 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

21 18 -3 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
22 20 -2 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 

 
Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 

23 26 3 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
24 17 -7 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

25 19 -6 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
26 22 -4 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
27 27 0 Terapia de casal Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

28 23 -5 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
29 28 -1 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

30 45 15 Podpah Brasil Independente Não 
 

Diário (Todos os dias) Não Sociedade e cultura 
31 32 1 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
32 33 1 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

33 35 2 FUSO Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
34 24 -10 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
35 30 -5 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 

 
Semanal Sim Saúde 

36 29 -7 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 
 

Dias úteis Não Saúde 
37 31 -6 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
38 40 2 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
39 34 -5 Radicais livres Portugal Antena 1 Sim Rádio Semanal Não Sociedade e Cultura 
40 37 -3 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
41 -- -- [IN]Pertinente Portugal FFMS Não 

 
Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 

42 39 -3 Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
43 -- -- Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
44 38 -6 Falando de História Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

45 -- -- Sozinho em casa Portugal Indepentente Não 
 

Quinzenal Não Humor 
46 47 1 Aleixopédia Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
47 42 -5 Bloco Central Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
48 -- -- Teorias da Conspiração Portugal Bruá Podcasts Não 

 
Quinzenal Não Sociedade e cultura 

49 49 0 A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
50 50 0 Ar Livre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 
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12 de Março de 2022 

# dia # dia anterior 
(11/3) Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 8 4 Made in Portugal Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

5 4 -1 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
6 5 -1 Ask.tm Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

7 6 -1 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
8 7 -1 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
9 10 1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 

 
N/A Não Humor 

10 9 -1 Anything goes E.U.A. Ramble Não 
 

Semanal Não Humor 
11 15 4 Spill the tea Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

12 11 -1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
13 12 -1 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

14 13 -1 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
15 14 -1 Bate Pé Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

16 25 9 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
17 18 1 Salmão com Nata Portugal Independente Não 

 
N/A Não Sociedade e Cultura 

18 17 -1 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
19 20 1 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

20 19 -1 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
21 16 -5 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
22 21 -1 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
23 30 7 Podpah Brasil Independente Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Sociedade e cultura 

24 22 -2 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 
 

Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 
25 24 -1 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

26 26 0 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
27 28 1 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
28 27 -1 Terapia de casal Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

29 32 3 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
30 29 -1 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

31 23 -8 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
32 45 13 Sozinho em casa Portugal Indepentente Não 

 
Quinzenal Não Humor 

33 31 -2 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
34 34 0 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
35 43 8 Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
36 40 4 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
37 44 7 Falando de História Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

38 33 -5 FUSO Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
39 41 2 [IN]Pertinente Portugal FFMS Não 

 
Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 

40 38 -2 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
41 42 1 Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
42 36 -6 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 

 
Dias úteis Não Saúde 

43 35 -8 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 
 

Semanal Sim Saúde 
44 48 4 Teorias da Conspiração Portugal Bruá Podcasts Não 

 
Quinzenal Não Sociedade e cultura 

45 -- -- On purpose with Jay Shetty R. Unido Independente Não 
 

Semanal Não Saúde 
46 49 3 A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
47 -- -- Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
48 46 -2 Aleixopédia Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
49 37 -12 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
50 50 0 Ar Livre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 
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13 de Março de 2022 

# dia # dia anterior 
(12/3) Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia original Periodicidade Exclusivo Género 

1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

3 3 0 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 4 0 Made in Portugal Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

5 6 1 Ask.tm Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
6 8 2 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
7 7 0 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

8 9 1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 
 

N/A Não Humor 
9 5 -4 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
10 11 1 Spill the tea Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

11 16 5 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
12 10 -2 Anything goes E.U.A. Ramble Não 

 
Semanal Não Humor 

13 12 -1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
14 13 -1 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

15 14 -1 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
16 15 -1 Bate Pé Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

17 17 0 Salmão com Nata Portugal Independente Não 
 

N/A Não Sociedade e Cultura 
18 19 1 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

19 18 -1 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
20 20 0 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 

 
Semanal Não Desporto 

21 24 3 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 
 

Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 
22 21 -1 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
23 23 0 Podpah Brasil Independente Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Sociedade e cultura 

24 28 4 Terapia de casal Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
25 29 4 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

26 30 4 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Sociedade e Cultura 
27 25 -2 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

28 26 -2 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
29 27 -2 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
30 32 2 Sozinho em casa Portugal Indepentente Não 

 
Quinzenal Não Humor 

31 36 5 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
32 41 9 Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
33 33 0 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
34 31 -3 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

35 22 -13 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
36 38 2 FUSO Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

37 39 2 [IN]Pertinente Portugal FFMS Não 
 

Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
38 37 -1 Falando de História Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

39 43 4 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 
 

Semanal Sim Saúde 
40 34 -6 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
41 46 5 A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
42 35 -7 Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
43 44 1 Teorias da Conspiração Portugal Bruá Podcasts Não 

 
Quinzenal Não Sociedade e cultura 

44 47 3 Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
45 40 -5 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
46 -- -- Anatomy of Murder E.U.A. Audiochuck Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

47 42 -5 Motivation Daily by Motiversity E.U.A. Motiversity Não 
 

Dias úteis Não Saúde 
48 45 -3 On purpose with Jay Shetty Reino Unido Independente Não 

 
Semanal Não Saúde 

49 50 1 Ar Livre Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
50 49 -1 Gabinete de guerra Portugal Observador Sim Nativa digital Diário (Todos os dias) Não Atualidade (Notícias / política) 
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14 de Março de 2022 

# dia # dia anterior 
(13/3) Dif. Rank Título País Publisher OCS Tipologia original Periodicidade Exclusivo Género 

40 22 -18 Deixar o mundo melhor Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e Cultura 
15 5 -10 A beleza das Pequenas coisas Portugal Expresso Sim Imprensa Semanal Não Sociedade e cultura 
46 37 -9 Falando de História Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e cultura 

33 26 -7 Alta Definição Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Sociedade e Cultura 
37 31 -6 As piores merdas de sempre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

41 35 -6 Sem moderação Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
14 10 -4 Anything goes E.U.A. Ramble Não 

 
Semanal Não Humor 

20 18 -2 Expresso da Manhã Portugal Expresso Sim Imprensa Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
42 40 -2 Aleixo FM Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
48 46 -2 A noite da má língua Portugal SIC Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
4 3 -1 Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
10 9 -1 Conversas de Miguel Portugal Independente Não 

 
N/A Não Humor 

16 15 -1 Bate Pé Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
22 21 -1 Voz de cama Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Saúde 
28 27 -1 Leste Oeste de Nuno Rogeiro Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
35 34 -1 A História do Dia Portugal Observador Sim Nativa Digital Dias úteis Não Atualidade (Notícias / política) 
1 1 0 Extremamente Desagradável Portugal Renascença Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
2 2 0 Pijaminha de cenas Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

7 7 0 MoneyBar Portugal MoneyLab Não 
 

Semanal Não Economia e finanças 
13 13 0 Janela Aberta Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

17 17 0 Salmão com Nata Portugal Independente Não 
 

N/A Não Sociedade e Cultura 
23 23 0 Podpah Brasil Independente Não 

 
Diário (Todos os dias) Não Sociedade e cultura 

43 43 0 Psicologia na Prática Brasil Independente Não 
 

Semanal Sim Saúde 
3 4 1 Made in Portugal Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

5 6 1 Ask.tm Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Humor 
11 12 1 Eixo do Mal Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
18 19 1 Vale a pena com Mariana Alvim Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Sociedade e Cultura 

19 20 1 Falsos lentos Portugal bwin Portugal Não 
 

Semanal Não Desporto 
24 25 1 Carrossel Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

29 30 1 Tragicamente aleatório Portugal Independente Não 
 

Semanal Não Sociedade e Cultura 
6 8 2 Tubo de Ensaio Portugal TSF Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
9 11 2 Spill the tea Portugal Independente Não 

 
Dias úteis Não Sociedade e Cultura 

12 14 2 E o resto é História Portugal Observador Sim Nativa digital Semanal Não Sociedade e cultura 
26 28 2 Terapia de casal Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

31 33 2 Aleixo Amigo Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
21 24 3 The Joe Rogan Experience E.U.A. Independente Não 

 
Dias úteis Sim Sociedade e Cultura 

36 39 3 [IN]Pertinente Portugal FFMS Não 
 

Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
25 29 4 Pedro Andersson - Contas-poupança Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Economia e finanças 

27 32 5 Sozinho em casa Portugal Indepentente Não 
 

Quinzenal Não Humor 
45 50 5 Ar Livre Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

30 36 6 Vamos todos morrer Portugal Antena 3 Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
32 38 6 FUSO Portugal Independente Não 

 
Semanal Não Humor 

38 44 6 Teorias da Conspiração Portugal Bruá Podcasts Não 
 

Quinzenal Não Sociedade e cultura 
34 41 7 Visão de Jogo Portugal TSF Sim Rádio Semanal Não Desporto 
8 16 8 F1 na Sport TV Portugal Sport TV Sim Televisão Semanal Não Desporto 
39 47 8 Linhas vermelhas Portugal SIC Notícias Sim Televisão Semanal Não Atualidade (Notícias / política) 
44 -- -- Humor à primeira vista Portugal Independente Não 

 
Quinzenal Não Humor 

47 -- -- Aleixopédia Portugal Antena 3 Sim Rádio Semanal Não Humor 
49 -- -- Informação privilegiada Portugal RFM Sim Rádio Dias úteis Não Humor 
50 -- -- How to be a better human E.U.A. TED e PRX Não 

 
Semanal Não Saúde 
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