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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Organização e Gestão II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Planning and Management II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Nuno Manuel Ferreira da Fonseca 

Aulas teórico-práticas: 30 horas - Orientação tutorial: 10 horas 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Nuno Manuel Ferreira da Fonseca 

Lectures and practicals: 30 hours Tutorial: 10 hours 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
• Conhecer: 

- os parâmetros essenciais da economia do audiovisual, à escala mundial, 

europeia e nacional; 

- a diversidade dos mercados e das oportunidades de financiamento, público e 

privado; 

- noções básicas de direito das sociedades, investimento/financiamento e 

fiscalidade aplicadas. 

• Compreender as especificidades do sector audiovisual relativamente a outras 

actividades económicas e os seus reflexos na gestão dos projectos e das empresas, bem 

os desafios da protecção e gestão da PI enquanto  activo  audiovisual essencial. 

• Compreender os principais aspectos jurídicos relevantes para a actividade do 

sector e para a criação e produção em particular. 

• Compreender os requisitos, vantagens e riscos da coprodução internacional. 

• Saber determinar a ambição nacional ou internacional dos projectos, a sua 

apresentação diferenciada em função de etapas e de contextos e conhecer bases, fontes 

e métodos para a optimização da procura de parceiros e do financiamento. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Being acquainted with: 

- The essential parameters of the audiovisual economy, at global, European and 

national levels; 

- The diversity of markets and funding opportunities, public and private; 
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- Basics of company law, investment / financing and taxation. 

Understanding the specifics of the audiovisual sector in relation to other economic 

activities and their effects on the management of projects and companies and the 

challenges of protection and management of IP as an essential audiovisual asset. 

Understanding the main legal aspects relevant to the sector, in particular to creation 

and production. 

Understanding the requirements, benefits and risks of international co-production. 

Knowing how to assess the national or international ambition of projects, their 

different presentation in terms of stages and contexts and being acquainted with bases, 

sources and methods for optimizing the search for partners and funding. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Cadeia de valor, mercados e segmentos. As lacunas estruturais. Os financiamentos 

públicos e as obrigações de investimento. A viabilização de projectos e empresas. 

Financiamento vs. exploração/receitas futuras. 

Aspectos de direito das sociedades e comercial, investimento/financiamento e fiscal. 

Gestão de projectos e empresas e especificidades do audiovisual. 

Aspectos jurídicos. Direitos básicos (personalidade, imgem, vida privada, bom nome); 

direitos de autor e conexos; outros direitos de propriedade intelectual e industrial 

relevantes; contratos; aspectos penais; os contatos relativos à exploração das obras. 

Contrato de coprodução. 

Financiamento e mercado (Portugal e outros paíse)s. Paradigmas e modalidades. 

Coprodução internacional e seu financiamento. Eurimages e Europa Criativa. 

Optimização de financiamentos e receitas futuras. 

Procura de parceiros. Conhecimento de mercados e das oportunidades de 

financiamento (mediante coprodução) e comercialização. Fontes, fóruns, redes. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Value chain, markets and segments. Structural gaps. Public financing and investment 

obligations. 

The feasibility of projects and companies. Funding vs. exploitation / future revenues. 

Aspects of corporate, investment / financing and tax law. 

Project and company management and specifics of audiovisual. 

Legal aspects. Basic rights (personality, image, privacy, good name); copyright and 

related; other relevant intellectual and industrial property rights; contracts; criminal 

aspects; contacts relating to exploitation of works. Co-production contract. 

Financing and market (Portugal and other countries). Paradigms and modalities. 

International co-production and financing. Eurimages and Creative Europe. 

Optimization of financing and future income. 

Partner searching. Knowledge of markets and financing opportunities (co-production) 

and marketing. Sources, forums, networks. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos seleccionados constituem uma resenha abrangente dos 

principais aspectos envolvidos e permitem realizar os objectivos estabelecidos e 

equipar os alunos de bases para aprofundarem futuramente os conhecimentos e 

aptidões adquirirdos, na meedida em que estes são familiarizados com uma diversidade 

de fontes e com os métodos que lhes permitem trabalhar com essas e outras fontes e 

determinar o seu estatuto e fiabilidade. 



 

3/4 

 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The proposed syllabus offers a comprehensive overview of the main aspects involved, 

thus allowing the achievement of learning objectives and equiping the students with 

bases to further deepen knowledge and skills, as the students get acquainted with a 

variety of sources and methods that allow them to work with these and other sources 

and determine their status and reliability 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Exposições pelo professor. Consolidação de conhecimentos/aprofundamento e 

transições entre temas e aulas com base em indicações de leituras curtas. Utilização de 

fontes de informação nacionais e internacionais e análise de case studies. Aplicação 

dos conceitos e metodologias explicados na UC ao desenvolvimento de temas 

específicos ou case studies. Debates sustentados em elementos objectivos. 

 

Avaliação: 

Trabalho escrito com apresentação intercalar: 70% 

Mini-apresentações e participação geral nas aulas: 30% 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

Lectures. Consolidation of knowledge / deepening and transitions between subjects 

and classes based on short reading suggestions. Use of national and international 

sources of information and analysis of case studies. Application of the concepts and 

methodologies explained in the CU to the development of specific topics or case 

studies. Debates based on objective grounds. 

Evaluation: 

Written work with preliminary presentation: 70% 

Mini-presentations and participation in general: 30% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As noções teóricas estudadas na UC são tratadas na perspectiva da sua utilização futura 

na vida profissional dos alunos. Assim, é solicitada sistematicamente a participação 

dos alunos, nas aulas e em trabalhos individuais, de modo a exercitar a aplicação 

prática dos conteúdos de aprendizagem, e privilegia-se a avaliação por trabalhos 

efectuados ao longo da UC, em detrimento de um teste final. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Theoretical notions studied in the CU are treated in terms of their future use in the 

professional lives of students. Thus, it is participation of students in class and 

individual work is systematically requested, in order to work out the practical 

application of learning content, and emphasis is placed on evaluation work carried out 

throughout the CU, rather than a final test. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Códigos e outras leis: Direito das Sociedades, Direito Comercial, Civil, Penal, Valores 

Mobiliários, Publicidade, Direito de Autor e Conexos 

 

Kanzler M. and Talavera J. (ed.) Focus 2015. Word Film Market Trends. Tendances 

du marché mondial du film Edited by the European Audiovisual Observatory 
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Marché du film / Festival de Cannes, Paris, 2015 

 

Lange A. (ed.) Fiction on European TV channels (2006-2013) 

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2015 

 

Lange A. (ed.) Yearbook 2014 - Television, cinema, video and on-demand audiovisual 

services - the pan-European picture 

European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2015 

 

Mario La Torre, The Economics of the Audiovisual Industry Financing TV, Film and 

Web, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014 

 

David Graham & Associates Ltd for the European Commission, Impact Study of 

Measures (Community and National) Concerning the Promotion of Distribution and 

Production of TV Programmes Provided for Under Article 25(a) of the TVWF 

Directive, 2005 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


