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NOTA: TODOS OS TRABALHOS FINAIS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO DESENVOLVIDOS EM 

COMUNICAÇÃO DEVEM APRESENTAR A JUSTIFICAÇÃO DA SUA IMPORTÂNCIA PARA A ÁREA CIENTÍFICA 

EM ESTUDO, ASSIM COMO, A REVISÃO DE LITERATURA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA SOBRE O TEMA NA 

ÁREA (O QUE IMPLICA O RECURSO A REVISTAS CIENTÍFICAS CLASSIFICADAS EM CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO). TAL NÃO INVALIDA QUE ESTA REVISÃO DE LITERATURA SEJA COMPLEMENTADA COM 

INVESTIGAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS. 

 A escolha do tema deve ser adequada à vertente do Mestrado (Jornalismo ou Comunicação 

Estratégica) em que o aluno está inscrito. 

TEMAS ESPECÍFICOS, POR ORIENTADOR 

Orientadores Temas Áreas Prioritárias 

Alice Trindade Jornalismo Literário (em Portugal, em países de 

língua oficial portuguesa, versando, por 

exemplo: Temas; Épocas; Meios/plataformas 

utilizados) 

Escrita jornalística na CPLP (evolução de escrita 

jornalística: fases iniciais e coloniais; fases de 

guerra, momento actual e evolução recente) 

A Língua Portuguesa e as outras línguas locais 

(países da CPLP): meios utilizados para 

difusão, aprendizagem e registo 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

 

Comunicação e 

Língua Portuguesa 

Carla Cruz As representações sociais na televisão e cinema 

(como as minorias, os grupos, as classes 

sociais, os valores, ideologias, etc., são 

representados nos media, seja ao nível da 

realidade como da ficção) 

O papel do infotainment no consumo mediático e 

na (re)construção social da realidade 

Os efeitos da comunicação de massas sobre as 

transformações identitárias e culturais 

O serviço público na seleção noticiosa 

Informação televisiva 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas  

 

Jornalismo e 

Sociedade  

Catarina Gomes 

(co-orientação) 

Gaming como promotor de competências de 

comunicação. 

O papel da comunicação no trabalho em equipas 

organizacionais. 

Regulamento Geral de Proteção de Dados: 

perceções e aplicações do consentimento 

informado; privacidade e cultura selfie. 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

mailto:atrindade@iscsp.ulisboa.pt
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Célia Belim 
Imagens e representações mediáticas (em vários 

meios, incluindo cinema e fotografia, 

representações identitárias...) 

Agenda mediática, agenda pública e agenda 

política (e.g. inter-media agenda-

setting, estudos de opinião pública sobre temas 

atuais, agenda política em período eleitoral e 

não eleitoral, agenda-building (influências e 

dependências entre agendas)) 

Comunicação política (e.g. análise de campanhas 

políticas, efeitos das fake news) 

Comunicação em saúde (e.g. comunicação 

mediática em saúde, comunicação na relação 

terapêutica) 

 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas 

  

Comunicação política 

e diplomática 

  

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

Fernando Serra 

(só mestrado / 

doutoramento) 

Os Media e o espaço público 

Os media e a educação 

Representações da cidadania e o papel dos media 

na promoção da cidadania 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas 

Filipa Fernandes Marketing e comunicação do Turismo em Portugal 

e nos países da CPLP (Projeto CAPP 

“Marketing e Comunicação do Turismo em 

Portugal” (com Professora Raquel Ribeiro) 

Comunicação e Património 

Os media e as alterações climáticas. 

Novas hospitalidades, economias partilhadas e a 

cultura. 

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas 
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Isabel Soares Jornalismo literário (estudos de jornalismo de 

grande reportagem, jornalismo investigativo ou 

de imersão sobre assuntos relacionados com 

reportagem de guerra, exclusão e 

marginalização social, jornalismo de viagens e 

crónicas) 

 

Estudos de área (CPLP e Commonwealth): 

imagens mediáticas das organizações da língua 

sob perspetivas comparatistas ou casuísticas, 

tratamento mediático de acontecimentos 

pertinentes dentro dessas organizações, ex. 

Commonwealth Games, cimeiras, prémios 

literários, etc.; a comunicação no panorama 

destas organizações, ex. Brexit, imperialismos 

informais e pós-imperialismos (como são 

comunicados ao público), etc. 

 

Língua portuguesa (disseminação, ensino, políticas 

de uso): divulgação do AO no espaço CPLP; 

uso do Português em publicidade, plataformas 

online, noticiários, imprensa, legendagem; 

políticas de disseminação da língua portuguesa, 

Camões, embaixadas, comunidades imigrantes e 

diaspóricas, etc. 

 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas  

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

Comunicação e 

Língua Portuguesa 

mailto:isoares@iscsp.ulisboa.pt
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Jaime Fonseca  

 

(Projeto CAPP-

COMPPOR) 

Comunicação Organizacional (e.g. Comunicação 

Organizacional, Motivação no Serviço Público 

e Satisfação no Trabalho; Influência dos Estilos 

de Comunicação Organizacional na 

Internacionalização das Organizações) 

 

Influência da Comunicação nas Comunidades 

Habitáveis 

 

Comunicação e Saúde (e.g. Medição dos efeitos 

das Informações online sobre Saúde: a 

validação de uma escala para o caso Português; 

A influência do estilo de comunicação dos 

médicos na satisfação dos pacientes; E-Saúde 

para Pessoas Idosas. O uso da tecnologia na 

promoção da saúde; influências, uso e 

resultados da pesquisa de informação sobre 

saúde na internet; motivos, barreiras e 

expectativas para o uso das redes sociais pelos 

profissionais de saúde e pelos pacientes, em 

cuidados de saúde; explorando a exclusão 

digital. Uma Análise do Uso da Tecnologia e 

Saúde na procura de Informação em Saúde, 

Comunicação e Gestão de Informação sobre 

Saúde Pessoal; desigualdade digital entre 

idosos incapacitados com rendimento baixo. 

Padrões de uso da Internet, Alfabetização e 

Saúde e Atitudes face ao Uso de Computador / 

Internet) 

 

Comunicação Política (e.g. Efeito da Comunicação 

entre os Jovens na Socialização Política; 

Modelação dos efeitos da Internet na 

Participação Cívica; os papéis do telemóvel e 

das redes sociais na participação política)  

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

(com foco na 

Comunicação 

Estratégica na área 

da Saúde) 

 

Comunicação política 

e diplomática 

Maria João Cunha  Género e comunicação (e.g. Mulheres e media;  

Masculinidades nos media; a sexualidade e os 

media) 

Representações mediáticas 

Audiências dos media 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas  

 

Maria João Ferreira  

 

(co-orientação) 

Os media como actores das relações internacionais  

Soft Power e Diplomacia Pública 

Os Estados e a Mediatização da Política Externa 

A governação global dos fluxos de comunicação 

Os media e a sociedade civil transnacional 

Os media em cenários de guerra 

Os media e o “novo humanitarismo” 

 

Comunicação política 

e diplomática 

 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas 

mailto:jfonseca@iscsp.ulisboa.pt
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Nilza Sena 

 

(só mestrado e 

doutoramento) 

Comunicação Política 

Discurso político, argumentário e comunicação 

Televisão pública e televisão privada 

Serviço público de televisão 

As novas ofertas audiovisuais e a construção de 

grelhas "individuais" 

O jogo da programação televisiva 

O negócio da televisão | A indústria televisiva 

Representações da família nos media 

Media e opinião pública 

Cultura e Língua portuguesa 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas  

 

Comunicação política 

e diplomática 

 

Comunicação e 

Língua Portuguesa 

Paula Cordeiro Media in the XXI Century: Print, Radio and TV in 

2.0 Times: 

 Aplicações móveis (rádio/música) 

 Conteúdos e estratégias em 

plataformas sociais 

 Rádio e Serviço Público de Media 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

Paula Espírito Santo Comunicação política 

Media e Cidadania 

Comunicação política 

e diplomática 

 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas 

Paulo Martins Ética em Comunicação 

- Conflitos de interesse 

- Precariedade laboral e autonomia funcional 

- Autorregulação profissional 

- Jornalista como protagonista 

- Códigos deontológicos internos de órgãos de 

comunicação 

- Eficácia dos instrumentos de regulação ético-

deontológica 

- Jornalismo e privacidade 

 

 

Novas abordagens no Jornalismo Económico 

 

 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

 

mailto:nsena@iscsp.ulisboa.pt
mailto:pcordeiro@iscsp.ulisboa.pt
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=186
http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=319:paulo-martins&catid=151:auxiliares-
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Raquel Baltazar 

 

(co-orientação) 

Presença nos media e promoção da Literatura 

Portuguesa Contemporânea e da Literatura 

Hispano-Americana 

 

Estudos de Identidade 

Utopia e Viagem 

Cidadania / Educação / Cultura 

Estudos Digitais (na área da cultura, lazer, turismo) 

As funções sociais dos 

media e as 

representações 

mediáticas  

 

Comunicação e 

Língua Portuguesa 

Raquel Ribeiro Marketing e comunicação do Turismo em Portugal 

e nos países da CPLP (Projecto CAPP 

“Marketing e Comunicação do Turismo em 

Portugal” (com Professora Filipa Fernandes) 

As tendências de Marketing (Projecto CAPP 

“Tendências de Marketing e Comunicação nas 

Organizações”, com Professora Isabel Soares) 

Monitorização de tendências atuais no marketing 

nas seguintes áreas: 

 Marketing relacional e CRM.  

 A qualidade do atendimento ao 

consumidor e cliente.  

 A comunicação interpessoal, presencial 

e online. 

Avaliação da eficácia das estratégias de 

marketing e comunicação. Ferramentas de 

SEO. ROI e métricas em debate. 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

 

Rita Amorim 

 

(co-orientação) 

Cultura e Cidadania, Sociolinguística (a 

importância da língua e das linguagens na 

Comunicação)  

Estudos de Identidade (Eu/Outro) 

Jornalismo Literário (jornalismo de investigação e 

de imersão, jornalismo de viagens e crónicas 

em Portugal e nos países da CPLP) 

CPLP e Commonwealth- Comunicação e escritas 

jornalísticas; Políticas de uso, ensino e 

disseminação das línguas portuguesa e inglesa 

Jornalismo e 

Sociedade 

 

Comunicação e 

Língua Portuguesa 

http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=186
mailto:rribeiro@iscsp.ulisboa.pt
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Sónia Sebastião Comunicação Estratégica (em especial: 

comunicação no sector da saúde e relações 

públicas) 

Ética em Comunicação (e.g. Códigos de Ética e 

Conduta do Consultor de Comunicação; 

autenticidade no uso das redes sociais digitais 

em campanhas de comunicação) 

Comunicação e Relações Diplomáticas (e.g. 

produtos embaixadores; promoção das 

exportações portuguesas; eventos e missões 

diplomáticas) 

CPLP: A comunicação na projecção da Cultura (e 

Língua) Portuguesa (e.g. representação 

mediática da CPLP; comparação das profissões 

de comunicação nos estados membros; os 

eventos da CPLP como impulsionadores da sua 

notoriedade)  

 

European Communication Monitor 2018 (análise 

dos resultados sobre a importância dos media 

interativos nas profissões de comunicação, 

relevância da monitorização e da avaliação de 

resultados em comunicação, liderança e 

comunicação, as implicações das fake news). 

 Nota: já existe base de dados de resultados 

quantitativos. 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

Comunicação política 

e diplomática 

 

Susana de Carvalho 

Spínola 

Comunicação Estratégica (em especial: Relações 

Públicas estratégicas – estudos de identidade 

organizacional; estudos de públicos 

organizacionais; valores organizacionais. 

comunicação no sector da saúde;  

Ética em Comunicação (e.g. Responsabilidade 

Social e sua comunicação, a responsabilidade 

social de comunicar) 

Diplomacia Corporativa (em especial Relações 

Governamentais e Lobbying) 

Relações Públicas e Diplomacia Pública  

 

A Comunicação 

Estratégica a nível 

meso (grupos e 

organizações) e 

macro (sociedades, 

mercados) 

 

 

Comunicação política 

e diplomática 
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