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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

DIREITO DA COMUNICAÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 5 ECTS 

MEDIA LAW AND HUMAN RIGHTS 

 

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)              

 

Licenciatura em Comunicação Social e Cultural/ 2.º Semestre / 2019-2020 

Undergraduate Degree in Social and Cultural Communication / 2nd Semester / 2019-2020 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

José Gabriel Queiró       

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

A disciplina tem o objectivo de proporcionar aos alunos um sólido conhecimento dos 

conceitos e princípios jurídicos básicos relevantes para as diversas profissões no âmbito da 

comunicação social. Insiste-se particularmente nos direitos e garantias constitucionais para 

que os alunos tenham a capacidade de identificar as implicações legais das suas 

actividades futuras e os princípios orientadores a aplicar nas situações com que se 

defrontam. Fundamental para uma boa aprendizagem nesta disciplina não é tanto a 

aquisição de informação legal detalhada, e ainda menos o ensino de teorias do Direito, 

mas antes o desenvolvimento de uma forte sensibilidade jurídica na respectiva área e a 

capacidade para actuar prudentemente em situações de conflitos de valores cada vez mais 

frequentes. 
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The purpose of the discipline is to provide students with a solid knowledge of the basic legal 

concepts and principles that are relevant for the various professions in the media and 

communication area. The main attention is drawn to constitutional rights and warranties, with 

the purpose of giving students the ability to discern the legal implications of their future activities 

and to find the guiding principles in day-to-day situations. The crucial feature of a good learning 

in this discipline is not the acquisition of detailed legal information, even less the mastering of 

legal theories, but rather the development of a strong legal awareness in the respective field and 

the capacity to make balanced assessments of often conflicting legal values. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

O programa da disciplina encontra-se organizado em 10 capítulos. Após uma introdução 

acerca da liberdade de imprensa na História, os primeiros capítulos são dedicados aos 

direitos constitucionalmente consagrados que tutelam a comunicação social na sociedade 

actual: liberdade de expressão, direito à informação, protecção da independência e sigilo 

profissionais e liberdade de imprensa. É conferido especial destaque ao jornalismo e à 

informação.  

A segunda parte do programa respeita aos direitos individuais que podem ser ofendidos 

pelos actos daqueles que exercem a sua liberdade de expressão, abrangendo matérias 

como: reputação, privacidade, fotografias e gravações sem autorização, crimes e 

procedimentos criminais, direitos de autor. Esta parte do programa sublinha o problema 

da limitação recíproca de direitos em caso de conflito. O capítulo final aborda as questões 

de regulação e responsabilidade. 

 

The discipline’s program is organised in 10 chapters. The first half, after an introduction about 

the liberty of the press in History, is dedicated to the constitutional rights that protect 

communication in society today: freedom of speech, freedom of information, freedom of 

profession and freedom of enterprise. Special emphasis is put on information and journalism. 

The second half of the program addresses the individual rights that can be offended by the acts 

of those who exercise their freedom to communicate, covering topics like: reputation, privacy, 

photos and recordings without permission, reporting of crime and criminal proceedings, 

copyright. This part of the program underscores the problem of mutual limitation of conflicting 

rights. The final chapter covers regulation and penalties. 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A disciplina tem uma aula teórica por semana, leccionada a duas turmas. As aulas teóricas 

podem ser, com os naturais limites, informais e interactivas. Podem ser colocadas 

questões aos alunos, pedindo-se-lhes que comentem certos assuntos, quando o professor 
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entenda adequado para reforçar a sua motivação e o seu empenho. Cada turma tem ainda 

uma aula prática por semana, onde são discutidas as questões jurídicas mais importantes 

e, muito frequentemente, através da análise de casos. São apresentados aos alunos uma 

série de casos práticos, reais e fictícios, assim como um conjunto de diplomas legais 

relativos ao regime jurídico da comunicação social. Contudo, é feito algum esforço para 

manter a análise centrada em princípios fundamentais, muito mais do que em 

pormenores de regulamentação.  

Os alunos devem fazer dois testes escritos durante o semestre, cujos resultados são 

complementados com a participação nas aulas práticas de modo a determinar a nota final 

da cadeira. Cada teste vale 50% para o efeito de se determinar a nota de avaliação 

contínua (que poderá ser a nota final, caso dispensem a prova complementar). A 

participação nas aulas práticas contribuirá para resolver dúvidas pontuais relativamente a 

esta nota. Os alunos que obtiverem nota de avaliação contínua igual ou inferior a 9 valores 

terão de realizar o exame complementar que consta de uma prova escrita (50%) e de uma 

prova oral (50%). 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The discipline has one lecture per week, divided in two classes. Lectures can be, to a certain 

extent, informal and interactive. Students can put questions and be asked to comment on 

specific issues, as the teacher may deem appropriate to enhance their motivation. Each class 

must also attend one seminar per week, where the most important issues are discussed, often 

through the study of cases. The students are given a series of cases, real or fictional, as well as a 

set of legal acts pertaining to media law. Effort is made, however, to keep the analysis centered 

on the fundamental principles rather than on the regulations’ minutiae.  

The students take two written exams during the semester, the results of which are supplemented 

with the continuous assessment in seminar. Each exam accounts for 50% of the final mark. The 

assessment in seminar contributes to solve any further doubts about the final mark. If the 

students can’t achieve 10 values, as final mark, they ought to take a complementary exam, which 

has a written test (50%) and an oral test (50%). 

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   

 

 ALBERTO ARONS DE CARVALHO / ANT√ìNIO MONTEIRO CARDOSO / JO√ÉO PEDRO 

FIGUEIREDO, Direito da Comunica√ß√£o Social, Texto Editores, 2012. 

 LU√çS BRITO CORREIA, Direito da Comunica√ß√£o Social, vols. I e II, Almedina, 

2005. 
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 FERNANDO DOS REIS CONDESSO, Direito da Comunica√ß√£o Social - Li√ß√µes, 

Almedina, 2007. 

The students have access to the teacher's notes, which vary in extension and, within 

their current limits, represent a developing textbook. 

Students are encouraged to read specialised articles and foreign literature. 

Freely accessible papers are made available on the discipline's website. 

 


