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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 4 

Direito 

Esta undade curricular pretende fornecer aos alunos o vocabulário e as ferramentas 

necessárias para os familiarizar com os princípios gerais do direito, do sistema jurídico 

português e europeu, e, ainda, com as obrigações decorrentes da criação e apresentação 

de um espetáculo teatral. A partir desta unidade curricular os alunos conseguirão ler e 

entender com maior facilidade a documentação oficial, percepcionar pequenos conflitos 

de interesses e perceber algumas incorreções básicas em contratos, comportamentos e 

atitudes tanto de particulares como de órgãos oficiais. Dado que o trabalho de um 

produtor executivo deve antecipar todas as necessidades e obrigações a que uma 

companhia/criação deve estar obrigada, os alunos serão familiarizados com as matérias 

que dizem respeito às obrigações com a Segurança Social dos criadores e da própria 

companhia, às licenças necessárias para a apresentação de espectáculos, aos direitos de 

autor, entre outros. 

 

CURRICULAR UNIT     - 4 ECTS CREDITS 

Law 

This curricular unit aims to provide students with the necessary vocabulary and tools to 

familiarize them with the general principles of law, the Portuguese and European legal 

system, and the obligations arising from the creation and presentation of a theatrical 

performance. With this curricular unit students will be able to read and understand the 

official documentation more easily, perceive minor conflicts of interest and perceive 

some basic errors in contracts, behaviors and attitudes of both individuals and official 

bodies. Since the work of an executive producer must anticipate all the needs and 

obligations to which a 2/5 company / creation must be bound, students will be familiar 

with the matters that relate to the obligations with Social Security of the creators and 

the company itself, the licenses necessary for the presentation of shows, copyright, 

among others. 

 


