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UCCTUNES: análise aos podcasts de áudio criados pelos utilizadores portugueses e 

disponibilizados no iTunes 

Palavras-chave: podcasts, áudio, UCC, iTunes, Portugal 

Resumo: 

A internet, os novos media e os avanços verificados nos dispositivos de captura de áudio, bem 

como a nível do software destinado à sua edição, permitiram a redução dos custos de produção e 

distribuição de conteúdos multimédia e um acesso facilitado às audiências. Os conteúdos criados 

pelos utilizadores (na sigla inglesa UCC) proliferaram, caracterizando-se, em alguns casos, pela 

sua criatividade e inovação, permitindo testar novas ideias e conceitos. O artigo analisa, sob 

diversos parâmetros, uma amostra qualificada de podcasts de áudio criados por utilizadores 

portugueses. A amostra foi extraída tendo por base a listagem dos 200 podcasts de áudio mais 

populares no iTunes (Top Áudio Podcasts), em duas datas distintas do ano de 2017. A análise dos 

dados permite verificar que os conteúdos mais populares se centram na categoria de ficção e 

entretenimento e que os conteúdos se caracterizam por uma liberdade de expressão, e um ângulo 

de abordagem de temáticas, que dificilmente seria possível enquadrar no estatuto editorial de um 

meio de comunicação social comercial ou público. 
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UCCTUNES: analysis of audio podcasts created by portuguese users and available in iTunes 

Keywords: podcasts, audio, UCC, iTunes, Portugal 

Abstract: 

The reduction in multimedia content production and distribution costs, due to Internet, new media 

and advances in capture devices and in the software used for its editing, gave a more direct and 

easy access to audiences. Content produced by users increased, characterized, in some cases, for 

its creativity and innovation, allowing to test new ideas and concepts. The paper presents, under 

different parameters, a qualified sample of audio podcasts created by Portuguese users. The 

sample was extracted based on the list of the 200 most popular audio podcasts in iTunes (Top 

Audio Podcasts), in two different dates of the year 2017. Data analysis demonstrates that contents 

included under fiction and entertainment category are the most popular. Contents are 

characterized by a freedom of expression, that could not fit into the editorial guidelines of a 

commercial or public media. 
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Introdução 

O estudo dos media alternativos, e dos conteúdos produzidos pelos utilizadores, tornou-se, nos 

últimos anos, temática relevante no domínio dos estudos da comunicação e sociedade 

(Cammaerts, 2016, 1). Na era digital, onde os indivíduos podem assumir o papel de produtores e 

distribuidores, verifica-se a proliferação on-line de conteúdos de géneros diversificados, 

merecedores de investigação e aprofundamento. Os conteúdos produzidos pelos utilizadores, 

podendo expressar um foco mais ou menos pessoal, têm geralmente em comum o facto de os seus 

autores e as suas audiências sentirem que os seus interesses, perspetivas ou comunidades não 

estão, adequadamente, representados na maioria dos media comerciais ou de serviço público 

(Harcup, 2016: 20). O presente artigo centra-se no estudo destes conteúdos, especificamente sobre 

podcasts áudio criados pelos utilizadores em Portugal.  

O podcast (palavra formada pela contração das palavras iPod e broadcast) é um modelo de 

distribuição de áudio digital, geralmente gratuito, dependente de subscrição. Os podcasts podem 

ser escutados em vários dispositivos de consumo de media, como são exemplo os smartphones, 

os tablets ou leitores de áudio portáteis, podendo assim ser escutados no tempo e no espaço mais 

adequado para os seus ouvintes: no carro, em transportes públicos ou durante a prática de 

exercício físico (Drew, 2017: 49). A produção de podcasts envolve poucos custos, sendo exigido 

apenas equipamento básico de gravação, como software de gravação de áudio ou um gravador 

digital e um microfone. A sua distribuição on-line é facilitada através de plataformas como o 

iTunes, iVoox, Soundcloud, entre outras. 

Em Portugal, no momento presente (ano de 2017), não existe registo estatístico do número de 

ouvintes de podcasts. Em Espanha, no ano de 2017, passou a diferenciar-se o consumo de rádio 

on-line através de streaming ou de podcast: os números indicam que 1.6% do total de ouvintes 

da rádio optam por escutar os seus conteúdos em diferido (através de podcast) (AIMC, 2017: 1). 

Em países como o Reino Unido e os Estados Unidos da América (EUA) os registos de escuta de 

podcast existem há já vários anos. Assim, estudos referentes ao ano de 2017, indicam que no 

Reino Unido 6.1 milhões de pessoas escutam semanalmente algum podcast, sendo o smartphone 

o dispositivo preferencial para a sua audição (RAJAR, 2017: 3). Nos EUA os dados referentes ao 

ano de 2017 estimam que 42 milhões de indivíduos escutam semanalmente podcasts, sendo em 

média ouvidos 5 podcasts. Entre a audiência encontram-se mais homens (56%) do que mulheres 

(44%). A nível da distribuição etária os podcast são consumidos por indivíduos entre os 18-34 

anos (44%), 35-54 anos (33%), 55 ou mais anos (16%) e os 12-17 anos (7%) (Edison research, 

2017). De acordo com Chang Sup Park, nos EUA o crescimento nas audiências dos podcasts está 

relacionado com o declínio do consumo das emissões de rádio e televisão e com o aumento do 
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número de produtores independentes, que criam os seus trabalhos fora das empresas de media 

tradicionais (Chang Sup Park, 2016: 1150).  

Considerando a perspetiva do ouvinte, a escolha dos podcasts a subscrever requer um 

envolvimento ativo, diverso do processo de escuta da rádio difundida em broadcast, na medida 

em que implica um processo inicial de escolha dos conteúdos (Berry, 2016: 10), naturalmente 

dependente dos interesses do ouvinte, e sobre quando e onde os escutar. Frequentemente a escuta 

dos podcasts ocorre através do smatphone sendo o consumo do áudio individual. Neste sentido, 

os podcasts possibilitam uma experiência de audição com um maior nível de intimidade com 

quem os escuta, verificando-se uma dupla privatização da experiência: esta privatização ocorre 

tanto do lado do consumo como do lado da produção, dado que tratando-se de podcasts de autores 

independentes a gravação ocorre frequentes vezes em espaço doméstico (Berry, 2016: 15). De 

acordo com Meserko estas circunstâncias conduzem a uma maior abertura dos autores e 

convidados, permitindo exporem-se publicamente de uma forma mais descontraída (Meserko, 

2015: 797). Neste contexto, o podcasting está a promover uma linguagem sonora de maior 

proximidade entre autor e ouvintes, diferenciando-se pela apresentação de conteúdos mais 

espontâneos (McHugh, 2016: 65), frequentemente resultantes do diálogo mantido entre autor(es) 

ou autor(es) e convidado(s).  

Com o intuito de estudar os conteúdos áudio, criados por autores portugueses e disponibilizados 

através do modelo de distribuição podcast, levou-se a cabo o presente estudo, cuja metodologia 

seguidamente se apresenta. 

Metodologia 

O artigo analisa uma amostra de podcasts de áudio criados por utilizadores portugueses. A 

amostra foi extraída tendo por base a listagem dos 200 podcasts de áudio mais populares no 

iTunes (Top Áudio Podcasts), em duas datas distintas do ano de 2017 (30 de maio e 31 de agosto), 

usando uma conta ID portuguesa (Figura 1). A análise aos podcasts foi realizada nos dias 31 de 

maio, 1 e 5 de junho e 10 de novembro de 2017.  
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Figura 1: Exemplo da listagem top podcasts de áudio, dia 31 de agosto de 2017 

 

 

As listagens de 200 podcasts de áudio mais populares no iTunes foram divididas segundo: a 

nacionalidade da produção (podcasts portugueses e podcasts não portugueses); produção por 

meios de comunicação social (divididos em rádio e imprensa); podcasts User Created Content 

(UCC) e outros. O conceito de User Created Content (UCC) adotado no estudo segue a definição 

da OCDE (2007): conteúdo disponível publicamente através da internet; esforço criativo colocado 

na elaboração do conteúdo; conteúdo criado fora das rotinas e práticas profissionais (OECD, 

2007: 4) e conteúdo criado tendo ou não por base recompensa financeira. A Tabela 1 apresenta 

os podcasts que em ambas as listagens do Top Áudio Podcasts foram consideradas como 

integrando a categoria UCC. 
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Tabela 1: Podcasts considerados para análise, entre a listagem dos 200 podcasts de áudio mais populares 
no iTunes 

UCC: 30 de maio de 2017 UCC: 31 de agosto de 2017 

2. Ar livre 5. Ar livre 

8. Com o humor não se brinca 4. Com o humor não se brinca 

15. Sem barbas na língua 162. Sem barbas na língua 

16. O lado coiso da força 87. O lado coiso da força 

69. Uma nêspera 23. Uma nêspera 

85. Até tenho amigos que são 72. Até tenho amigos que são 

106. Biblioteca de bolso 43. Biblioteca de bolso 

135. Falar criativo 15. Falar criativo 

150. Brandos costumes 86. Brandos costumes 

167. A hora da maçã 166. A hora da maçã 

176. Então e eu? 65. Então e eu? 

187. Nas nalgas do Mandarim 194. Nas nalgas do Mandarim 

 3. ask.tm 

 22. Linha lateral 

 95. Sporting 160 

12 podcasts 15 podcasts 

 

Os podcast, integrados na categoria UCC, foram analisados de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

• Autoria; 

• Categoria em que se inserem (Arte e Cultura; Crianças e Jovens; Ficção e 

Entretenimento; Informação; Ciência e Tecnologia; Religião; Desporto e Outras). De 

notar que estas categorias não apresentam correspondência com as categorias definidas 

no iTunes; 

• Frequência de publicação de episódios; 

• Duração aproximada dos episódios; 

• Longevidade (número de meses/anos desde que se iniciou a sua produção); 

• Modelo de financiamento (crowdfunding, publicidade, patrocínio, ecommerce, branded 

content);  

• Presença na internet (website e redes sociais); 

• Quando existia presença nas redes sociais foi considerado o número de seguidores.  

 

Seguidamente apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos da análise realizada. 
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Resultados 

Partindo da amostra de quinze podcasts considerados como UCC sistematizam-se na Tabela 2 os 

dados recolhidos, de acordo com os parâmetros de análise considerados e referidos na seção 

anterior.  
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Tabela 2: Análise dos podcasts de acordo com os parâmetros autoria, categoria, frequência, duração, 
longevidade, modelo de financiamento e presença nas redes sociais 

Nome Autoria 
Apresentação Categoria Frequência Duração 

(aprox.) Longevidade Modelo de 
financiamento 

Presença 
redes 
sociais 

Ar livre Salvador 
Martinha 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 30’ maio 2017 --- --- 

Com o 
humor 
não se 
brinca 

Fernando 
Alvim,  
Nelson Nunes  

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 60’ maio 2017 --- Facebook 
2102 

Sem 
barbas na 
língua 

Guilherme 
Duarte,  
Hugo 
Gonçalves 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 60’ abril 2017 --- YouTube 
506 

O lado 
coiso da 
força 

Diogo Beja, 
Luís Franco-
Bastos, Filipe 
Homem 
Fonseca,  
Nuno Markl 

Ficção e 
entretenimento 

Desconhe-
cida 

120’ maio 2017 --- --- 

Uma 
nêspera 

Bruno 
Nogueira, 
Nuno Markl,  
Filipe Melo 

Ficção e 
entretenimento 

Variável 20’ março 2015  
a maio 2016 

--- Facebook 
67935 
YouTube 
38218 
Twitter 
637 

Até tenho 
amigos 
que são 

Rodrigo 
Nogueira 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 90’ março 2015 Crowdfunding Facebook 
7982 
Twitter 
637 

Biblioteca 
de bolso 

Inês Bernardo, 
José Mário 
Silva 

Arte e cultura Semanal 30’ janeiro 2016 --- Facebook 
2305 

Falar 
criativo/ 
Falar mais 
criativo 

Rui Branco/ 
Rui Branco, 
Anita Silva 

Arte e cultura Mensal 60’/20’ dez.2013/ 
junho 2015 

Crowdfunding 
ecommerce 

Facebook 
2047 
 

Brandos 
costumes 

Pedro Paulos Arte e cultura Bimensal 60’ abril 2015 Publicidade Facebook 
3664 

A hora da 
maçã 

Nuno Luz, 
Ricardo 
Fernandes, 
Pedro 
Aniceto, 
Fábio Santos 

Ciência e 
tecnologia 

Bimensal 90’-120’ nov. 2015 --- Facebook 
261 
Twitter 
47 

Então e 
eu? 

Paulo 
Almeida, Rui 
Cruz,  
Vasco Duarte 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 5´-10’ março 2016 --- Facebook 
1339 
 

Nas nalgas 
do 
Mandarim 

Carlos Reis, 
Miguel 
Ferreira, 
Pedro Alarção 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 20’ nov. 2015 --- Facebook 
1317 
YouTube 
252 
 

ask.tm Pedro 
Teixeira da 
Mota 

Ficção e 
entretenimento 

Semanal 30’ julho 2017 --- --- 

Linha 
lateral 

Luís 
Cristóvão, 
Tiago Estêvão 

Desporto Semanal 60’ agosto 2017 Publicidade Facebook 
328 
Twitter 
402 

Sporting 
160 

João Castro, 
Pedro Varela,  
José Duarte 

Desporto Mensal 60’-90’ nov. 2016 --- Facebook 
858 
YouTube 
127 
Twitter 
1392 
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Pela análise dos dados, verifica-se uma reduzida presença de conteúdos UCC no top dos 200 

podcasts de áudio (iTunes) em Portugal. Considerando a autoria dos programas verifica-se que a 

maior parte dos autores são profissionais provenientes da rádio. Entre trinta e três autores, apenas 

dois são mulheres (Inês Bernardo e Anita Silva, respetivamente co-autoras/apresentadoras dos 

programas “Biblioteca de Bolso” e “Falar mais Criativo”). Vários dos autores são profissionais 

com carreiras firmadas na área da comunicação social ou no humor, como é o caso de Nuno 

Markl, Fernando Alvim, Bruno Nogueira e Salvador Martinha.  

Os conteúdos UCC analisados inserem-se em apenas quatro das oito categorias definidas na 

análise: Ficção e entretenimento, Arte e Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. A temática 

privilegiada nos podcasts analisados é a Ficção e Entretenimento, com ênfase nos programas de 

pendor humorístico.  

No que concerne à frequência de criação de episódios verifica-se que a maior parte dos programas 

apresenta uma periodicidade semanal, o que remete para um elevado nível de implicação dos seus 

autores. Em termos de duração dos episódios esta é bastante variável: seis dos programas 

apresentam uma duração de até 30 minutos; cinco dos programas durações entre os 30 e os 60 

minutos. Quatro programas  apresentam durações que vão dos 60 aos 120 minutos. Os programas 

de maior duração tratam temáticas relativas a cinema, desporto e tecnologia.  

O programa “Falar criativo” é aquele que apresenta uma maior longevidade, tendo-se iniciado no 

ano de 2013. Nos anos de 2015 e 2016 tiveram início oito programas (dois dos projetos já 

terminaram). No ano de 2017 surgiram seis novos programas presentes no top analisado. 

Existe uma quase ausência de modelo de financiamento associado aos podcasts considerados na 

análise. Alguns autores recorrem ao crowdfunding (através do Patreon), como é o caso de 

Rodrigo Nogueira  (“Até tenho Amigos que são”) ou a uma associação de crowdfunding (Patreon) 

mais ecommerce (venda de merchadising), como é exemplo Rui Branco no podcast “Falar 

Criativo”. Um dos projetos que em Portugal conheceu maior notoriedade “Uma nêspera” 

apresentou como extensão um espetáculo ao vivo (4 noites nos Coliseus de Lisboa e Porto) com 

as salas esgotadas, traduzindo o sucesso e recetividade que este podcast descomplexado alcançou 

junto do público. Exemplo isolado, que deve parte do seu sucesso ao facto dos seus autores terem 

elevada notoriedade junto do público, conquistada pelas suas carreiras nos meios de comunicação 

social, em particular na rádio. 

Considerando a presença na internet dos podcasts analisados verifica-se que sete apresentam um 

website próprio (informação não apresentada na Tabela 2). Alguns dos autores dos programas 

optam apenas por marcar presença nos sites de redes sociais, sendo privilegiado o facebook (onze 

podcasts).  O maior número de seguidores nesta rede encontra-se no podcast “Uma nêspera” 
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(superior a 65.000). Programas categorizados como Arte e Cultura (“Biblioteca de bolso”, “Falar 

criativo”, “Brandos costumes”) apresentam um número de seguidores superior a 2000 indivíduos. 

Relativamente aos meios de produção, item não incluído na Tabela 2, nos casos em que foi 

possível identificar esses meios, constata-se que se tratam de produções de baixo custo, 

frequentemente gravados em locais públicos informais (ex. cafés, encontros literários). A 

gravação recorre ao equipamento essencial: gravador digital, cartão de memória e microfone. No 

caso do programa “Nas Nalgas do Mandarim” o autor indica que, propositadamente, o programa 

é gravado com poucos recursos técnicos. Constata-se que por vezes os intervenientes nos 

programas analisados estão em locais físicos diferentes, tirando partido de ferramentas síncronas 

de comunicação a distância. 

Da análise realizada constata-se que os programas criados para podcast assentam num registo 

sobretudo informal, recorrem frequentemente à conversa/entrevista com convidados e assumem 

uma liberdade de expressão e um ângulo de abordagem de temáticas que dificilmente seria 

possível enquadrar na programação dos meios de comunicação social tradicionais, em virtude do 

controlo regulatório a que o mesmos estão sujeitos.  

Discussão e considerações finais 

A análise realizada aos podcasts portugueses, considerados como User Created Content, 

presentes no top dos 200 podcasts de áudio mais populares no iTunes em Portugal, revela que 

estes parecem assumir “o espírito das rádios piratas”1 e diferenciar-se pela sua livre expressão, 

permitindo levar a cabo projetos que não têm enquadramento nas rádios em Portugal. Os podcasts 

estão a possibilitar uma fragmentação das audiências, uma diferenciação da oferta de conteúdo, 

proliferando múltiplos centros de produção, por vezes assentes num só indivíduo, que recorre a 

diversos canais (sites de agregação de podcasts), para a difusão dos conteúdos produzidos, e à 

presença em websites e em sites de redes sociais para aumentar a sua visibilidade e estreitar a 

relação com as suas audiências. Os projetos apresentam para a sua produção parcos recursos, 

caracterizando-se por investimentos modestos. Na origem destes projetos de podcasts UCC 

nacionais parece não estar presente qualquer ambição comercial, como é possível constatar pela 

quase ausência de um modelo de financiamento que lhes confira sustentabilidade. Possivelmente 

poderá também ser esta a sua grande fragilidade, ditando a insustentabilidade dos projetos e longo 

prazo.  

 

                                                
1	Nuno Markl, Entrevista concedida ao Jornal Económico, 16 de novembro de 2016.	
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O conjunto de podcasts independentes configura-se como uma oferta complementar à de outras 

plataformas sonoras mais consolidadas. Por um lado, os podcasts independentes abarcam 

temáticas pouco frequentes na radiodifusão comercial. Perante a difusão de informação sobre a 

atualidade, música e magazines radiofónicos, que constituem o grosso do conteúdo da rádio 

convencional, os podcasts independentes apostam num conteúdo muito mais segmentado, 

orientado para perfis específicos da audiência. Em suma, em comparação com a abordagem 

generalista e vinculada ao tempo presente da rádio convencional, os podcasts adotam um modelo 

mais especializado e intemporal. 

 

Nos podcasts não se deteta uma diferença marcante face aos recursos sonoros usados pelo rádio. 

A narrativa sonora de uns e de outros apresenta semelhanças. Em todo o caso, os aspetos ligados 

ao conteúdo não constituem parte essencial do presente, embora abram, no entanto, oportunidades 

para futuras investigações comparadas entre meios nativos digitais, como os podcasts, e outros 

meios sonoros não nativos. 

 

Limitações 

O trabalho exposto apresenta limitações inerentes à metodologia seguida e à análise realizada. Os 

podcasts analisados partem de uma amostra de um top de podcasts de uma única plataforma 

(iTunes). De igual modo, basear investigação em rankings é vulnerável, dado que pode existir 

manipulação por parte dos detentores das plataformas ou dos seus utilizadores. Também as 

dimensões e categorias de análise escolhidas são influenciadas pelo viés interno dos próprios 

autores, derivado grandemente dos seus percursos profissionais. Contudo, trata-se de uma 

investigação teórica, de natureza exploratória, pelo que os resultados são sugestivos e não 

conclusivos. 
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