
No dia 23 de Março o Factory organizou um Webinar sobre Podcast com a Paula Cordeiro. No 
final, vários participantes partilharam connosco alguns dos Podcasts que mais gostam de 
ouvir.
Nós também gostamos tanto que decidimos partilhar contigo 🙌

Mas, primeiro, só te queria alertar que o Podcast é um tipo de conteúdo que está a crescer 
cada vez mais, e se começares agora rapidamente alcanças o sucesso 🚀

Espera, já estou a ver as perguntas na tua cabeça: 
Quais são as ferramentas? Como distribuo? Quais os equipamentos? Como comunico?
E a voz? Será que falo bem? O tema, alguém vai ouvir? 
Para dar resposta a isto tudo criamos o Curso Como Criar um Podcast com a Paula Cordeiro. 

Neste curso vais aprender todos os passos, desde a criação, a organização de conteúdos, 
entrevistas até à edição e distribuição do conteúdo online.

Toda a formação será num modelo completamente interativo.

Podcast: Os 16 que mais ouvimos 🎙
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Apresentação do curso à parte- tinha mesmo que te dar a conhecer esta formação 
fantástica – vamos, então, à lista dos podcasts?

Aliás, prepara o bloco de notas, o Spotify, o iTunes ou outra plataforma que utilizes.

1- Podcast “Sinais” de Fernando Alves
Nas manhãs da TSF, num minuto, Fernando Alves expressa de uma forma muito pessoal 
as ideias, rumores, paradoxos e singularidades da atualidade.

2- Cidade Invisível da Antena 1
É um programa onde acontecem entrevistas e conversas num ambiente informal, sobre a 
aquisição de conhecimento das periferias da sociedade.

3- The Media Show da BBC
Todas as quartas-feiras sai um novo episódio sobre os media, as notícias, as redes 
sociais ou as fake news.

4- The Minimalist
Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus criaram um podcast que conta com 80 
milhões de downloads e mais de 8000 reviews. Discutem maneiras de viver uma vida com 
significado, com menos, ou seja, de uma forma minimalista.

5- Podcast “The Heart”
Uma comunidade de escritores, artistas e locutores de rádio que falam da humanidade e 
de intimidade, do amor e do corpo.

6- The modern Love do NYT
Do New York Times, já foi uma coluna semanal, um livro, um programa de tv e um 
podcast. É sobre relações e sentimentos.

7- Renegades: Born in the USA 
Junta duas personalidades americanas, certamente conhecidas por muitos como heróis. 
O ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o músico Bruce Springsteen 
juntam-se para falar de temas como a igualdade, a paternidade, o casamento e o futuro 
dos Estados Unidos.
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https://www.tsf.pt/programa/sinais.html
https://www.rtp.pt/play/p6377/e532016/cidade-invisivel
https://www.bbc.co.uk/programmes/b00dv9hq/episodes/downloads
https://www.theminimalists.com/podcast/
https://www.radiotopia.fm/podcasts/the-heart
https://www.nytimes.com/column/modern-love
https://open.spotify.com/show/42xagXCUDsFO6a0lcHoTlv


8- Podcast “Tubo de Ensaio” 
A TSF com o Bruno Nogueira apresentam notícias em stand up. Temas da atualidade, 
celebridades, futuro e discussão de soluções para problemas, são alguns assuntos que 
por lá passam.

9-Worklife de Adam Grant
Sabias que passamos mais de 1/3 da vida a trabalhar? Por isso mesmo, o psicólogo 
organizacional Adam Grant acredita que a nossa vida profissional pode e deve ser melhor. 
Neste podcast ele dá-nos as melhores dicas para o conseguir.

10- Podcast “Fumaça”
O Fumaça aposta no jornalismo de investigação, em áudio. Assumem-se como um jornal 
contra-poder, independente, progressista e dissidente.

11- Prova Oral
Um programa de rádio interativo, de Fernando Alvim, que fala sobre diversos temas com 
diferentes convidados e variadas opiniões.

12- The Joe Rogan Experience 
Portanto… É o podcast oficial do comediante Joe Rogan! Pois, já imaginas o resto, não já?

13- Hotel de Luís Franco Bastos 
Uma podsérie, ou seja, uma série de ficção, em áudio. Aliás, o Luís Franco Bastos assume 
todas as personagens e cria uma história à volta de um Hotel.

14- Podcast da Maria Granel
A nossa formadora Paula Cordeiro, em parceria com a primeira loja “Zero Waste” de 
Portugal, criaram o podcast da Maria Granel. Inegavelmente, aproveitam estes minutos 
para homenagear pessoas e ações sustentáveis.

15- Urbanista 2.0 de Paula Cordeiro
Mais um da autoria de Paula Cordeiro, este é um podcast sobre “investigações científicas, 
histórias inspiradoras e experiências para todos os que procuram uma vida com mais 
significado, menos ruído e elementos tóxicos.”
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https://open.spotify.com/show/03b85TmHF8sJ2YlIxGA2zG
https://open.spotify.com/show/4eylg9GZJOVvUhTynt4jjA
https://open.spotify.com/show/6O3lg48fHMX0W6mVbmrReM
https://open.spotify.com/show/4u3dtyI3TZwgMs0Zr1lPxc
https://open.spotify.com/show/4rOoJ6Egrf8K2IrywzwOMk
https://open.spotify.com/show/2FhRNUH1RchqaaLhfE5hQa
https://open.spotify.com/show/4bpCTfPg1B7SQPkHGSyg5A
https://open.spotify.com/show/6n7lkJ8gEvxTTF7tbPeodL


16- Aprender a Comer do Observador 

Embora mais relacionado com a saúde alimentar, decidimos colocar na lista. A 
nutricionista Mariana Machado desfaz os mitos sobre a alimentação e dá conselhos de 
como comer melhor.

 

Então, ouves algum destes Podcasts?
Clica nos botões para continuares a aprender.
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https://open.spotify.com/show/5CD2pagzRTiv5IZLU9hyOh
https://factorybraga.com/academy/?utm_source=Blog&utm_medium=blog&utm_campaign=agenda-academy&utm_content=blogdownloadpdf
https://factorybraga.com/workspaces/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=workspaces&utm_content=blogdownloadpdf
https://factorybraga.com/blog/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=blog&utm_content=blogdownloadpdf
https://factorybraga.com/academy/como-criar-um-podcast/

