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Contactos
E-mail

Ana_Isabel_Figueiredo@iscte-iul.pt

Currículo
Licenciada em Sociologia pelo desde 2006, mestre em Ciências do Trabalho desde 2011, é neste momento doutoranda em
Ciências da Comunicação e da Informação no ISCTE-IUL. Entre 2008 e 2011 foi assistente de investigação no CIES-IUL, onde
participou em projectos de investigação em áreas variadas. Em 2012 começa a trabalhar para a AMAEI - Associação de
Músicos Artistas e Editoras Independentes, uma associação profissional sem fins lucrativos com o objectivo de defender e
promover a actividade da produção fonográfica independente portuguesa. No âmbito desta actividade profissional tem
desenvolvido vários projectos de profissionalização e capacitação do sector fonográfico nacional. Assim, em 2016 inicia o
doutoramento em Ciências da Comunicação e da Informação, no contexto do qual se encontra precisamente a
desenvolver um estudo sobre a transformação da indústria fonográfica nacional no contexto da era digital desde a
viragem do milénio, cruzando as áreas da comunicação e dos media com o estudo das indústrias culturais, em particular
das indústrias da música.

Áreas de Investigação
Ciências da Comunicação e da Informação
Sociologia
Indústrias Culturais

Qualificações Académicas
Universidade/Instituição

Tipo

Curso

Período

1

ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa

Mestrado

Ciências do Trabalho e Relações
Laborais

2011

ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa

Licenciatura

Sociologia

2006

Publicações
• Revistas Científicas
- Artigo em revista científica
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