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1. Enquadramento, Âmbito e Objectivos

1.1. Enquadramento e Experiência

O Master em Gestão Empresarial e de Conteúdos dos
Media & Entretenimento é uma iniciativa do Departamento
de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de
Lisboa, em colaboração com o Departamento de Gestão desta
universidade. Ao nível das colaborações destaca-se a partici-
pação como docentes (e membros do Conselho Científico) de
alguns dos mais reputados especialistas europeus e americanos
na área da gestão, economia e políticas dos media.

A Universidade Autónoma de Lisboa, fundada em 1985, é uma
das mais dinâmicas e prestigiadas universidades privadas em
Portugal. Possui departamentos e centros de investigação em
várias áreas do conhecimento. Por exemplo, na área de gestão
possui cursos de licenciatura e uma Business School que promove
cursos de pós – graduação (Mba’s, mestrados e doutoramentos).

O Departamento de Comunicação, onde está integrado o
Master, beneficia de todo um know-how desenvolvido
internamente, resultante de um cruzamento de conhecimento
entre a área de gestão e de comunicação. O departamento de
comunicação, para além de licenciaturas, desenvolve mestrados,
pós-graduações e cursos para executivos na área da indústria da
comunicação e entretenimento. Este departamento conta com
um conjunto de infra-estruturas, estúdios de televisão, rádio e
outros recursos fundamentais para o exercício da actividade de
comunicação. Integrada no Departamento de Comunicação, está
a área de cinema, coordenada pelo realizador Lauro António.

Nos últimos anos o Departamento de Comunicação tem vindo
a dinamizar um vasto conjunto de iniciativas (em colaboração
com as principais associações do sector, como é o caso da
Associação Portuguesa de Imprensa, Associação Portuguesa de
Radiodifusão, Centro Protocolar de Formação de Jornalistas,
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entre outros) materializadas em seminários e conferências. A
título de exemplo dos eventos mais recentes, em Outubro de
2005, a UAL realizou um seminário sobre Ética e Responsabilidade
Social dos Media, em que o orador principal foi o Professor
Doutor Alan Albarran, director do International Journal of Media
Management; a 9 de Maio de 2006, realizou-se o seminário
Impactos do Alargamento da UE na Indústria dos Media, promovido
pela Associação Portuguesa de Imprensa em colaboração com a
revista media XXI. Com a Associação Portuguesa de Radiodifusão, a
UAL tem desenvolvido vários seminários.

Ao nível da investigação, a UAL tem colaborado em vários
projectos e está a iniciar outros na área de gestão, economia e
política dos media. Neste sentido, este Master, que vai na sua
segunda edição, surge como resultado de um vasto conjunto de
competências desenvolvidas internamente com a colaboração de
reputados especialistas internacionais.

1.2. Âmbito e Objectivos

O Master em Gestão Empresarial e de Conteúdos  dos
Media & Entretenimento, visa proporcionar uma formação
especializada em áreas transversais à indústria da comunicação
quer em suportes audiovisuais, quer impressos. Vivemos num
contexto local e global de profundas mudanças sociais e
económicas com fortes impactos na actividade dos media.Torna-
-se, por isso, necessário possuir uma perspectiva cada vez mais
integrada da organização, funcionamento e tendências da
comunicação.

Num mercado cada vez mais competitivo é fundamental que os
profissionais dos media & entretenimento demonstrem
competências empresariais e que conheçam – e apliquem –
ferramentas orientadas para a investigação de mercado. Neste
contexto, teremos progressivamente uma redacção mais gestora
e uma gestão mais jornalística.A redacção (ou os departamentos
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criativos) e os gestores não podem – ou não devem – ser
sectores (departamentos) estanques, reciprocamente afastados
do que acontece nos outros departamentos da empresa.

Os conteúdos deste curso estão formatados de forma a dar uma
perspectiva simultaneamente integrada e específica das boas
práticas de jornalismo e de gestão dos media e demais empresas
do sector da comunicação e entretenimento. Os conteúdos do
curso centram a sua abordagem nas tendências da oferta e da
procura de produtos de informação e entretenimento. Esta pós-
-graduação foi desenhada de modo a proporcionar pistas para
responder, de entre outras, às seguintes questões:

• Como interpretar as mudanças sociais e económicas e os seus
efeitos no desenvolvimento dos produtos audiovisuais, media e
entretenimento? 
• Como desenvolver boas práticas de jornalismo e conteúdos de
acordo com as necessidades de informação? 
• Como definir e desenvolver uma cultura de marketing e ino-
vação nas empresas de media e entretenimento? 
• Como definir estratégias orientadas para o mercado e para a
obtenção de resultados positivos? 
• Como formar e desenvolver o capital humano e gerir conflitos
organizacionais? 
• Quais as tendências do mercado publicitário e a importância
dos suportes de media e entretenimento? 
• Quais as responsabilidades sociais e éticas no presente e no
futuro das empresas e instituições do sector da comunicação? 

Com efeito, a estruturação deste curso tem em consideração
três grandes objectivos:

1) Identificar e sistematizar algumas tendências, nacionais e
internacionais, da oferta e da procura de produtos inerentes às
actividades das empresas de audiovisuais, media e entretenimento.

2) Proporcionar competências aos colaboradores das
empresas de media e entretenimento para adoptarem boas
práticas de jornalismo, de produção de conteúdos e de gestão
que permitam reforçar a competitividade destas organizações.
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3) Produzir e partilhar conhecimento com profissionais
do sector e especialistas de universidades nacionais e
estrangeiras da indústria da comunicação e entretenimento e
aproximar a área jornalística e criativa da área da gestão.

Estamos convictos de que este curso – que é pioneiro em
Portugal e que conta com a participação de alguns dos melhores
professores internacionais nestas áreas –, constitui uma
oportunidade e um desafio com elevado interesse para todos
aqueles que pretendem progredir e assumir responsabilidades
profissionais em empresas transversais ao sector da
comunicação e entretenimento (Empresas Editoras de Livros,
Jornais, Revistas, Audiovisual, Cinema, Comunicação, Publicidade
e Telecomunicações), cuja relevância política, social, cultural e
económica é cada vez maior.
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2. CANDIDATURAS E FUNCIONAMENTO 

2.1 Prazos de candidaturas

As candidaturas vão decorrer em duas fases: 1ª fase- 1
Junho/31 Agosto 2006; 2ª fase – 1 Setembro/31
Outubro 2006.

2.2. Horário / Carga horária

As aulas iniciam-se a 3 de Novembro e funcionam em período pós-
-laboral (6ª feira das 18h30 às 22h30 e Sábados das 9h00 às 13h00).
A carga horária é de 200 horas na parte lectiva e está previsto um
prazo de 6 meses para apresentação de um trabalho final.
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2.3. Actividades Extracurriculares

No âmbito das actividades extracurriculares do curso – após a
parte lectiva – está prevista uma visita ao Media Management and
Transformation Centre da Jönköping International Business School.
Será uma estadia de três dias, durante os quais os alunos terão
aulas e seminários ministrados por professores, desta
universidade, especializados em Media Management.
Quem fizer esta opção terá um custo adicional face à propina
normal do curso de aproximadamente 1.250 € (inclui
alojamento, almoços, viagens, pagamentos aos professores e
outras facilidades da universidade). Os alunos também poderão
optar por uma visita semelhante à Faculdade de Ciências de
Informação da Universidade de Navarra, onde terão aulas durante
três dias úteis ministradas por professores do departamento de
Empresa Informativa.
O custo desta opção é igual à deslocação à Suécia: 1.250 €. É de
realçar que estas visitas são facultativas. Quem optar por uma
destas visitas deverá fazer um relatório sobre as matérias
leccionadas. Este relatório substitui o trabalho final previsto após
a parte escolar.

2.4. Formalização de candidaturas

As candidaturas devem ser formalizadas através da apresentação
dos seguintes documentos:

a) Boletim de Candidatura, preenchido e assinado pelo próprio;
b) 2 Fotografias;
c) Certificado de Licenciatura /ou outras habilitações exigidas de
acordo com a análise das valências do candidato;
d) Curriculum Vitae.
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3. CONDIÇÕES DE ACESSO E DESTINATÁRIOS

A candidatura e frequência do Curso está aberta a quem possuir
o grau de licenciatura ou formação superior equivalente.A estes
candidatos, após conclusão com sucesso desta pós-graduação,
será atribuído um Certificado de Pós-Graduação.

Em determinadas circunstâncias, poderão ser admitidos alunos
não licenciados, mas que revelem uma grande experiência e
conhecimento sobre o sector. Caberá à direcção do curso fazer
uma análise caso a caso do perfil destes alunos.

Aos candidatos não licenciados, após conclusão com sucesso
desta pós-graduação, será atribuído um Certificado de Estudos
Avançados. O curso realizar-se-á com um mínimo de 15 alunos e
um máximo de 30. O processo de selecção será realizado com
base na seguinte hierarquia de critérios:

1. Qualificação e experiência profissional;
2. Curriculum académico;
3. Entrevista com o candidato, se tal se revelar necessário.
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4. ESTRUTURA DO CURSO E DOCÊNCIA 

4.1. Conselho Científico e Direcção

O Master é composto por um Conselho Científico constituído por
pelas seguintes personalidades: Professor Doutor Amado da Silva,
Professor Doutor Reginaldo de Almeida, Professor Doutor José
Figueiredo de Almaça,Dr.Luciano Patrão,Professor Doutor Alfonso
Sanchez-Tabernero, Professor Doutor Robert Picard, Professor
Doutor Alan Albarran e Professor Doutor Steve Wildman.

Em termos executivos, o curso é dirigido pelo Mestre Paulo
Faustino, um dos pioneiros no desenvolvimento da área de
economia e gestão dos media em Portugal. A experiência de
Paulo Faustino na área dos media é vasta, destacando-se a sua
ligação ao Grupo Lusomundo/Portugal Telecom, como assessor
da administração entre 1999 e 2003, e como assessor do XV e
do XVI Governo Constitucional. No campo académico, está a
finalizar o doutoramento em Gestão de Empresas de Media na
Universidade Complutense de Madrid e é Visiting Researcher do
Media Management and Transformation Centre da Jönköping
International Business School. É mestre em Sociologia Económica e
das Organizações, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
– Universidade Técnica de Lisboa.

A sua ligação ao sector da comunicação em Portugal é alargada
através da participação em algumas das principais instituições da
comunicação portuguesa, nomeadamente a Associação
Portuguesa de Imprensa (onde foi vogal e vice-presidente da
direcção durante 6 anos) e o Observatório da Comunicação (onde
foi vogal e presidente da direcção em 2003). Foi também
administrador do CENJOR entre 2002 e 2003.
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Paulo Faustino, publicou e tem coordenado vários trabalhos de
investigação, de âmbito nacional e internacional, na área dos
media. Neste contexto, tem participado nos mais importantes
fóruns nacionais e internacionais. É membro do Board da
European Association of Media Management Education e é fundador
do International Media Management Academic Forum. Paulo
Faustino possui vários artigos publicados em revistas científicas
nacionais e internacionais na área de media e comunicação.

4.2. Corpo docente e conferencistas 

O Master integra um corpo docente que reúne académicos,
gestores, jornalistas e outros profissionais de topo das empresas
e instituições do sector do audiovisual, media e entretenimento
que conciliam a sua reconhecida competência profissional com
elevadas capacidades científicas e pedagógicas. Paralelamente, o
curso conta com a colaboração de alguns reputados professores
estrangeiros com conhecimento desenvolvido na área dos media.
De entre alguns professores que integram este curso, destacam-
-se os seguintes:

• Prof. Doutor Reginaldo de Almeida – Doutorado em Ciências
da Comunicação. É Director Geral da Administração Escolar e
Sub-Director do Departamento de Ciências da Comunicação da
UAL. A sua área de investigação centra-se no domínio da
sociedade da informação e conhecimento, tendo vários livros
publicados sobre esta temática.

• Mestre Pedro Pinto – Mestre em relações internacionais. É
docente de Licenciatura de Comunicação da UAL e
jornalista/pivot na TVI.A sua área de conhecimento centra-se no
âmbito do jornalismo e dos impactos dos processos de
globalização nos media.
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• Dr. Pedro Luís de Castro – Especialista em Produção Audio-
visual. É docente da Licenciatura da UAL e Director Geral da
Primeira Imagem. Foi durante mais de 20 anos quadro da RTP.
A sua área de conhecimento incide na vertente da gestão e
produção de conteúdos e no papel das TIC no desenvolvimento
dos produtos de media.

• Dr. Fernando Cascais – Foi jornalista e dirige há mais de 10 anos
o CENJOR. Encontra-se a realizar um doutoramento na
Universidade Complutense de Madrid. A sua investigação tem
sido centrada no âmbito das necessidades formativas dos
profissionais da informação e comunicação.

• Prof. Doutor Manuel Teixeira – Doutorado em Direito da
Comunicação pela Universidade de Vigo. Ex-Administrador da
Lusomundo Media para a área da Rádio. É Chefe de Gabinete da
Câmara Municipal do Porto. A sua principal área de
conhecimento situa-se no âmbito da gestão e direito da
comunicação.

• Prof. Doutor Arons de Carvalho – Deputado e ex-Secretário
de Estado da Comunicação Social. Está a realizar um
doutoramento sobre serviço Público de Televisão, na
Universidade Nova de Lisboa.A área de regulação e as políticas
públicas do sector constituem as suas áreas preferenciais de
investigação.

• Prof. Doutora Ana Roque – Doutorada em Direito. É docente
da Universidade Autónoma de Lisboa, na Licenciatura de Ciências
da Comunicação. A sua área de conhecimento é centrada no
âmbito do Direito da Comunicação, especialmente da regulação,
ética e deontologia dos media.

• Dr. João Palmeiro – Presidente da Associação Portuguesa de
Imprensa. Encontra-se a realizar um doutoramento na área da
comunicação na Universidade de Salamanca. Interessa-se pela
área da Gestão Empresarial e Políticas Públicas do sector. Foi
durante várias anos adminstrador de empresas de media.
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• Dr. Hugo Correia Pires – Economista e ex- Director Comercial
da RTP. É administrador da Controlinveste/Lusomundo Media.
Esteve durante vários anos ligado à indústria da publicidade – foi
director de agências e centrais de compras.A sua experiência e
área de conhecimento preferencial situa-se no âmbito da
vertente comercial do negócio da comunicação.

• Prof. Doutor Robert Picard – Director do Media Management
and Transformation Centre da Jönköping International Business
School. É fellow researcher da Universidade de Harvard. É um dos
pioneiros e reputados especialistas internacionais da área de
gestão, economia e política dos media. Foi fundador do Journal of
Media Economics.

• Dr.ª Luísa Ribeiro – Economista e Investor da Sonaecom.Esteve
durante mais de dez anos ligada ao sector bancário. É especialista
em análise e avaliação de investimentos. A sua área de
investigação incide no âmbito dos modelos de negócio e
regulação da indústria do cabo e telecomunicações.

• Dr. Gonçalo Reis – Licenciado e possui um MBA em Gestão. É
Administrador da RTP. Os seus interesses na área da
comunicação, situam-se ao nível da vertente empresarial, em
particular estratégia e marketing.

• Dr. Luciano Patrão – Economista e ex-Presidente da Luso-
mundo Media. É CEO da Heska. É professor da Licenciatura de
Comunicação da UAL. Foi durante mais de 10 anos presidente
do grupo Lusomundo.A sua área de conhecimento está centrada
no âmbito da economia, gestão e estratégia aplicada aos media.

• Prof. Doutor Alan Albarran – Director do Departamento de
Media e Filme da University of North Texas. Foi director do Journal
of Media Economics e actualmente dirige o International Journal on
Media Management. É um dos mais conceituados investigadores
internacionais na área de economia e gestão dos media. Possui
mais de 10 livros publicados.
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• Prof. Doutor Steve Wildman – Director do Departamento de
Media e Telecomunicações da Michigan State University. É director
do Journal of Media Economics. A sua área de investigação incide
no âmbito da economia e gestão da indústria de media e
telecomunicações. É um dos mais conceituados especialistas
nestes temas.

• Prof. Doutor Alfonso Sanchez-Tabernero – Vice-Reitor da
Universidade de Navarra. Foi presidente da European Association
of Media Management Education. Foi decano da Faculdade de
Comunicação da Universidade de Navarra. Tem vários livros e
artigos publicados sobre gestão e economia dos media. O tema
da concentração dos media constitui uma das suas principais
áreas de investigação.

• Prof. Doutor Giuseppe Richeri – Dean da Universitá della
Svizzera, Suiça. É um dos mais reputados investigadores europeus
na área audiovisual e das políticas públicas de comunicação.
Possui vários livros publicados sobre o sector dos media na
Europa, especialmente a televisão. Integrou durante vários anos
diversos grupos e comissões da UE para a área dos media e
audiovisual.

• Prof. Doutora Annet Aris – Docente no INSEAD e consultora
de vários grupos europeus de media. A sua área centra-se no
domínio da gestão de empresas de media. Neste âmbito, os
processos de diversificação multimédia, como parte integrante da
estratégia empresarial, constituem alguns dos seus temas de
estudo preferenciais.
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Conferencistas

• Prof. Doutor Rui Cádima – Ex-director executivo do Obercom
e docente da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de
Comunicação e Ciências Sociais.

• Dr. Florian Nehm – Licenciado em jornalismo. É quadro do
grupo Axel Springer, onde é responsável pela área de relações
internacionais e desenvolvimento sustentável.

• Dr. Diogo Vasconcelos – Foi Presidente da Agência de Inovação
e Sociedade do Conhecimento.

• Dr. Rui Brites – Director Geral da Xerox Portugal 

• Dr. Jaime Quesado – Economista e Gestor do Programa
Operacional Sociedade do Conhecimento.

• Engº Luís Montez – Empresário da Comunicação e da Indústria
do Lazer e Entretenimento.

• Dr.ª Teresa Ribeiro – Formada em Direito e Presidente do
Instituto da Comunicação Social.

• Dr. José Eduardo Moniz – Director de Informação da TVI.

• Dr. Manuel Falcão –  Ex-director da “2” e director geral da
Nova Expressão.

• Dr. Elísio Oliveira – Ex-presidente do Instituto do Cinema
Audiovisual e Multimédia. Actualmente é membro da comissão
executiva da Entidade Reguladora da Comunicação.

• Prof. Doutor Amado da Silva – Professor da UAL e Presidente
da ANACOM.
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4.3. Disciplinas e principais módulos

I – Gestão, Produção e Tendências de Conteúdos
nos Media & Entretenimento

• Produção e Edição de Conteúdos
- Conteúdos e Necessidades de Informação e Comunicação 
- Técnicas de Produção e Estratégias de Programação 
- Desenvolvimento de Produtos de Media e Multimédia 

• Tendências Sociais e Práticas Jornalísticas 
- Comunidades Globais versus Locais 
- Atitudes,Valores e Transformações Sociais 
- Formatos e Linguagem Jornalística 

• Os Media e Sociedade da Informação
- Conteúdos e Plataformas de Difusão 
- Impactos das Novas Tecnologias na Sociedade 
- Tendências da Sociedade da Informação e Conhecimento 

II – Direito, Ética e Regulação da Indústria da
Comunicação 

• Direito da Indústria dos Media & Entretenimento
- Leis da indústria da Comunicação e Publicidade 
- Procedimentos Legais das Empresas e Sociedades 
- Directivas Comunitárias dos Media e Sociedade da 

Informação 

• Políticas e Mecanismos de Regulação da Comunicação
- Instituições da Comunicação e Responsabilidades 
- Política Europeia para os Media e Sociedade da 

Informação 
- Associativismo e Políticas Públicas para o Sector 
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• Direitos de Autor e Propriedade Intelectual
- Direitos de Autor e Tipologias Contratuais 
- Protecção de Bases de Dados 
- Deontologia e Ética Jornalística 

III – Economia e Gestão nas Empresas de 
Comunicação 

• Liderança e Gestão Organizacional
- Gestão do Capital Humano e Empreendedorismo 
- Inovação e Desenvolvimento de Processos e 

Conteúdos 
- Estilos de Liderança e Modelos de Direcção de Pessoas 

• Financiamento e Controlo de Gestão
- Avaliação e Elaboração de Planos de Negócios 
- Contabilidade Geral e Gestão Financeira 
- Estratégias de financiamento de projectos 

• Gestão e Estratégias das Empresas de Media
- Consolidação Empresarial e Diversificação Multimédia 
- Actuais e Potenciais Oportunidades de Negócio 
- Regionalização e Internacionalização dos Media 

IV – Marketing e Vendas de Produtos de Media e
Audiovisuais 

• Gestão e Organização Comercial
- Psicologia da Argumentação e Técnicas de Negociação 
- Gestão e Organização de um Departamento Comercial 
- Logística e Distribuição de Conteúdos 
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• Gestão de Marketing e Comunicação
- Gestão e Planeamento Estratégico 
- Marketing Digital e Relacional 
- Marketing e Comunicação Integrado 

• Estratégias e Mercados da Comunicação
- Análise de Clientes e Audiências 
- Estruturas e Mercados da Publicidade 
- Gestão e Desenvolvimento de Novos Media
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5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos resultará da avaliação realizada em duas
principais fases:

• Parte lectiva

1. Teste diagnóstico: este diagnóstico é um instrumento de
avaliação individual.

2. Casos práticos: estes casos serão desenvolvidos a nível
individual e em grupo.

• Trabalho final

O trabalho final consistirá num relatório ou monografia de
pesquisa, de reflexão aprofundada sobre um assunto ou na
execução de um projecto – caso prático – no domínio da
indústria dos media & entretenimento, elaborado com o apoio
de um dos professores do curso.

6. ESTÁGIOS

Tradicionalmente, o perfil dos alunos tem sido predo-
minantemente profissionais ligados à indústria de media e
entretenimento. Contudo, no caso de alunos que estejam a
iniciar a sua ligação a este sector e demonstrem interesse em
desenvolver a sua actividade profissional nesta área, a direcção
do curso poderá, dadas as suas relações com grupos de media
nacionais e internacionais, desenvolver contactos para a
realização de estágios.
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7. PAGAMENTO E FACILIDADES

O pagamento das propinas poderá ser feito por pronto
pagamento, no acto da matrícula, ou por prestações.

O pagamento por prestações realizar-se-á segundo a seguinte
calendarização:

1.ª Prestação (no acto da matrícula) — 580 € 

2.ª Prestação (Novembro) — 720 € 

3.ª Prestação (Dezembro) — 720 € 

4.ª Prestação (Fevereiro) — 720 € 

No caso do pagamento ser efectuado na totalidade no acto de
matrícula, será feito um desconto de 15% sobre o valor total da
propina.

A Universidade Autónoma de Lisboa tem protocolos com vários
bancos no sentido de serem concedidas facilidades de crédito aos
alunos que queiram recorrer a esta forma de financiamento do
curso. Para este efeito, deverá contactar o secretariado do curso.

Informação e Inscrições:
Universidade Autónoma de Lisboa - Palácio dos Condes do Redondo, Rua de
Santa Marta, 56, 1169-023 Lisboa
Dra. Marta Sousa | Telf.: 213 929 266 | e-mail: dcc@universidade-autonoma.pt
mastermedia.ual@gmail.com | www.ual.pt
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