
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Produção Cinematográfica: Indústrias Culturais

Como transformar criatividade em dinheiro 
uma ideia – o que interessa é o que se faz com ela. Esta cadeira vai analisar aquilo a 
que chamamos “Indústrias Criativas” e ajudar os alunos a perceber como elas 
funcionam, como se articulam com a Arte e como estão legalmente enquadr
 
CURRICULAR UNIT   

Film Production: Cultural Industries

How to turn creativity into cash 
an idea - what matters is what you do with it. This course will examine what we call 
"Creative Industries" and help 
articulate themselves with art and how they are legally framed.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Produção Cinematográfica: Indústrias Culturais 

Como transformar criatividade em dinheiro – riqueza, capital e lucro? Não basta ter 
o que interessa é o que se faz com ela. Esta cadeira vai analisar aquilo a 

que chamamos “Indústrias Criativas” e ajudar os alunos a perceber como elas 
funcionam, como se articulam com a Arte e como estão legalmente enquadradas.

   - 3ECTS CREDITS 

Film Production: Cultural Industries 

How to turn creativity into cash - wealth, capital and profit? It is not enough just have 
what matters is what you do with it. This course will examine what we call 

"Creative Industries" and help students understand how do they work, how do they 
articulate themselves with art and how they are legally framed. 
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SYNOPSIS 

lucro? Não basta ter 
o que interessa é o que se faz com ela. Esta cadeira vai analisar aquilo a 

que chamamos “Indústrias Criativas” e ajudar os alunos a perceber como elas 
adas. 
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