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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ECONOMIA E GESTÃO DOS MEDIA 6 ECTS 

MEDIA ECONOMICS & MANAGEMENT 

 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado Ciências da Comunicação / 2.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Communication Studies / 1.st Semester / 2022-2023 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Carla Martins 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Pretende-se que os alunos: 

▪ Sejam capazes de identificar as principais características dos mercados de media e 

os seus funcionamentos; 

▪ Se familiarizem com as transformações recentes, de diferente ordem (societal, 

económica, tecnológica e legal), operadas nos sistemas mediáticos (nacional e 

internacionais) e analisem os impactos de tais alterações na gestão das empresas 

de media; 

▪ Conheçam as políticas de regulação adotadas mais recentemente sobre os media, 

o audiovisual e as plataformas digitais;  

▪ Problematizar e discutir mercados de media emergentes e avaliar projetos 

inovadores; 
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▪ Recensear fontes de financiamento clássicas e alterativas do setor dos media e os 

seus impactos na sustentabilidade. 

 

The curricular unit intends to enable students to: 

▪ Identify the main characteristics of media markets and their respective ways of 

working; 

▪ Become familiar with the recent transformations, of different order (social, 

economic, technological and legal), operated in the media systems (national and 

international) and analyze the impacts of such changes on the management of 

media companies; 

▪ Identify the regulatory policies most recently adopted concerning media, audiovisual 

and online platforms; 

▪ Problematize and discuss emerging media markets and evaluate innovative 

projects; 

▪ Identify classical and alternative funding sources in the media sector and their 

impacts on the sector's sustainability. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Economia e Gestão dos Media: conceitos e questões principais 

2. Sistemas de Media: atualidade do conceito multidimensional e perspetiva de 

estudos comparados 

3. Políticas públicas e modelos de regulação dos media 

4. O sistema mediático português: características e tendências 

5. Transformações e continuidades nos sistemas mediáticos ocidentais 

 

1. Key concepts in Media Management and Economics 

2. Media Systems: relevance of a multidimensional concept and perspective of 

comparative studies 

3. Media policy and regulation 

4. The Portuguese media system: characteristics and tendencies 

5. Transformations and continuities in Western media systems  
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas serão teórico-práticas. Além da exposição dos temas por parte da docente, os / as 

alunos /as serão incentivados /as a discutir casos práticos previamente fornecidos para 

estudo. 

A avaliação terá por base os seguintes elementos: 

▪ Elaboração em grupo de papers de discussão e resolução sobre os estudos de caso 

selecionados (30% da nota final)      

▪ Apresentação individual de um plano de investigação que sustente o ensaio 

científico a desenvolver durante o semestre (10% da nota final) 

▪ Ensaio científico individual sobre um dos tópicos do programa (60% da nota final) 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes will have a theoretical-practical approach. The students will be invited to discuss 

case studies in class.  

Assessment criteria: 

▪ Empirically driven research group papers (30% of the final grade); 

▪ Research plan for the individual final essay (10% of the final grade); 

▪ Individual academic essay related with one of the syllabus topic (60% of the final 

grade).  

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the 

improper use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Albarran, A. (2017). The Media Economy (2 nd ed.). New York: Routledge 

▪ Albarran, A., Mierzejewska, B. I. & Jung, J. (Eds.). (2018). Handbook of Media 

Management and Economics (2nd ed.). New York: Routledge 

▪ Cádima, F. R. (2019). Diversidade e pluralismo nos media digitais. Lisboa: ICNOVA – 

Instituto de Comunicação da Nova 

▪ Cádima, F. R. (2017). Diversidade e serviço público de televisão no contexto 

regulatório português. Media & Jornalismo, 17(31)  

▪ Conde, N. (2012). O papel do Estado no sistema de media. Tese apresentada à 

Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre em Ciências da 

Comunicação, especialidade Media e Jornalismo  
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▪ Doyle, G. (2013). Understanding Media Economics (2 nd Ed.). London: Sage 
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▪ Kueng, L. (2017). Strategic Management in the Media (2 nd Ed.). London: Sage 
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