
Questionário sobre a aplicação da Recomendação1 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de Novembro de 2005 relativa ao património cinematográfico e à 
competitividade das actividades industriais conexas (a seguir denominada "a 
recomendação") 

1. Que medidas foram tomadas para fomentar uma maior exploração do potencial 
industrial e cultural do património cinematográfico europeu através da 
conservação e do restauro sistemáticos, nomeadamente promovendo políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio da 
conservação e do restauro de obras cinematográficas? 

 
2. Que medidas legislativas, administrativas ou outras foram adoptadas para garantir 

que as obras cinematográficas que fazem parte do património audiovisual 
português sejam sistematicamente recolhidas, catalogadas, preservadas, 
restauradas e disponibilizadas para fins pedagógicos, culturais, de investigação ou 
para outras utilizações não comerciais de natureza similar, no respeito, em todos 
os casos, dos direitos de autor e dos direitos conexos? Como é definido o conceito 
de obras cinematográficas que fazem parte do património audiovisual português?  

 
3. Que entidades idóneas foram designadas (se o foram) para levar a cabo as tarefas 

de interesse público descritas no ponto 2 de forma independente e profissional, 
garantindo-lhes os melhores recursos financeiros e técnicos possíveis? Qual o 
orçamento dessas entidades para 2007? De que efectivos dispõem em 2007? (se 
realizarem outras actividades, queira apresentar os dados relativos às actividades 
relevantes) 

 
4. As entidades designadas foram incentivadas a especificar, de comum acordo ou 

mediante um contrato celebrado com os titulares dos direitos, as condições em 
que podem ser disponibilizadas ao público as obras cinematográficas 
depositadas? 

 
5. Foram criadas ou apoiadas academias nacionais de cinema ou organismos 

similares com o objectivo de promover o património cinematográfico?  
 
6. Que medidas foram tomadas para aumentar a utilização das tecnologias digitais e 

das novas tecnologias na recolha, na catalogação, na preservação e no restauro 
das obras cinematográficas? 

 
Mais especificamente, no que respeita aos seguintes aspectos:  
 

1. Recolha 
 
Que medidas foram tomadas para a recolha sistemática de obras cinematográficas que 
fazem parte do património audiovisual português, através da obrigação legal ou 
contratual de depositar junto das entidades designadas pelo menos uma cópia de boa 
qualidade dessas obras?  
 
• Estão abrangidas todas as produções, nomeadamente as que não receberam qualquer 

financiamento público? Em caso negativo, como funciona o processo de selecção? 

                                                 
1 JO L 323 de 09.12.2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 
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• Que medidas foram tomadas para garantir a boa qualidade técnica das obras 
cinematográficas depositadas (acompanhadas de metadados, se necessário)?  

• De que modo se garante que o depósito seja feito na altura em que o filme é 
disponibilizado ao público ou, em todo o caso, num prazo não superior a dois anos 
após essa data? 

 
2. Catalogação e criação de bases de dados 

 
Que medidas foram adoptadas (por exemplo, um código de arquivo da produção 
cinematográfica) para promover a catalogação e a elaboração de um índice das obras 
cinematográficas depositadas e para incentivar a criação de bases de dados contendo 
informações sobre os filmes, recorrendo a normas europeias e internacionais? 

 
Que medidas foram tomadas para promover a normalização europeia e a 
interoperabilidade das bases de dados de filmografia e a sua acessibilidade ao público, 
por exemplo, através da Internet, em particular através da participação activa das 
entidades designadas?  
 
• Contribuiu Portugal para a criação de uma rede de bases de dados que abarque o 

património audiovisual europeu em colaboração com as organizações pertinentes, 
nomeadamente o Conselho da Europa (Eurimages e o Observatório Audiovisual 
Europeu)? 

• Foram as entidades responsáveis pelo arquivo convidadas a valorizar as obras 
depositadas, organizando-as em colecções a nível da UE, por exemplo por tema, por 
autor e por período? 

3. Preservação  
 
Que medidas foram tomadas (legislativas ou outras) para garantir a preservação das obras 
cinematográficas depositadas? As medidas de preservação devem incluir, 
nomeadamente: 
• a reprodução de filmes em novos suportes; 

• a preservação do material necessário para a exibição de obras cinematográficas em 
diferentes suportes tradicionais. 

 
4. Restauro 

 
Que medidas foram adoptadas para autorizar, no quadro da legislação nacional, a 
reprodução de obras cinematográficas depositadas para efeitos de restauro, permitindo 
que os titulares dos direitos beneficiem do maior potencial industrial das suas obras 
conseguido graças ao restauro, com base num acordo entre todas as partes interessadas? 

 
• De que modo foram incentivados os projectos de restauro de filmes antigos ou de 

filmes com um elevado valor cultural ou histórico? 
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5. Tornar as obras cinematográficas depositadas acessíveis para fins pedagógicos, 
culturais, de investigação ou para outras utilizações não comerciais de natureza 
similar 

 
• Foram adoptadas medidas legislativas ou administrativas para que as entidades 

designadas possam tornar as obras cinematográficas depositadas acessíveis para fins 
pedagógicos, culturais, de investigação ou para outras utilizações não comerciais de 
natureza similar, no respeito dos direitos de autor e dos direitos conexos? Especificar 
as medidas tomadas. 

• Foram tomadas medidas para garantir às pessoas com deficiências o acesso às obras 
cinematográficas depositadas, no respeito dos direitos de autor e dos direitos conexos? 
Especificar as medidas tomadas. 

 
6. Formação profissional e literacia mediática 

 
Que medidas foram tomadas para promover a formação profissional em todos os 
domínios relacionados com o património cinematográfico, a fim de fomentar uma melhor 
exploração do potencial industrial do património cinematográfico? 
 
Que medidas foram tomadas para promover a utilização do património cinematográfico 
como meio de reforçar a dimensão europeia no ensino e promover a diversidade cultural? 
 
Que medidas foram tomadas para fomentar e promover a educação visual, os estudos 
cinematográficos e a literacia mediática no sistema de ensino nacional a todos os níveis, 
em particular nos programas de formação profissional ou nos programas europeus, como 
referido na Recomendação2 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Novembro 
de 2005 relativa ao património cinematográfico e à competitividade das actividades 
industriais conexas (a seguir denominada "a recomendação")? 
 
Que medidas foram tomadas para promover a estreita cooperação entre produtores, 
distribuidores, exibidores e institutos cinematográficos para fins educativos? 

 
7. Depósito 

 
Foi criado um sistema de depósito voluntário ou obrigatório de: 
 
• material acessório e publicitário relacionado com as obras cinematográficas que fazem 

parte do património audiovisual nacional? 

• obras cinematográficas que fazem parte do património audiovisual nacional de outros 
países? 

• imagens em movimento que não são obras cinematográficas? 

• obras cinematográficas do passado? 

 
8. Cooperação entre as entidades designadas  

 
2 JO L 323 de 09.12.2005 
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De que modo se incentivam e apoiam as entidades designadas para trocarem informações 
e coordenarem as respectivas actividades a nível nacional e europeu, por exemplo, com o 
objectivo de: 
• a) garantir a coerência dos métodos de recolha e de conservação e a interoperabilidade 

das bases de dados? 

• b) editar, por exemplo em DVD, material de arquivo com legendagem no maior 
número possível de línguas da União Europeia, no respeito dos direitos de autor e 
direitos conexos? 

• c) compilar uma filmografia europeia? 

• d) desenvolver uma norma comum para o intercâmbio electrónico de informações? 

• e) realizar projectos de investigação e pedagógicos comuns, promovendo 
simultaneamente o desenvolvimento de redes europeias de escolas e de museus de 
cinema? 

 
 
 


