
 
Anexo 

Questionário sobre a aplicação da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 
de Novembro de 2005 relativa ao património cinematográfico e à competitividade das 
actividades industriais conexas1 (a seguir denominada "a recomendação") 

Notas: 

1. O questionário refere-se a todas as instituições públicas dos Estados-Membros que gerem o 
património cinematográfico, incluindo as de carácter local ou regional. 

2. A seguir a cada pergunta, indica-se entre parêntesis a sua correspondência com as informações já 
comunicadas no primeiro relatório de aplicação. O objectivo é facilitar a elaboração dos relatórios, 
caso a situação não se tenha alterado. 

 

Perguntas: 

 

1. MEDIDAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A PROMOVER OS OBJECTIVOS DA 
RECOMENDAÇÃO RELATIVA AO PATRIMÓNIO CINEMATOGRÁFICO (QUADRO 8) 

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?  
 

2. DEFINIÇÃO DAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS QUE FAZEM PARTE DO PATRIMÓNIO 
CINEMATOGRÁFICO NACIONAL (QUADRO 8) 

Como é definido o conceito de obras cinematográficas que fazem parte do património 
audiovisual português?  
 

3. INSTITUIÇÕES QUE GEREM O PATRIMÓNIO CINEMATOGRÁFICO (QUADRO 1) 

Que entidades idóneas foram designadas 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 2009? Com que 
pessoal contam em 2009 (pessoal directamente relacionado com o património cinematográfico)? 
 
Fornecer a lista de todas as instituições que gerem o património cinematográfico, incluindo as de 
carácter regional ou local, assim como os respectivos sítios Web. 

                                                 
1 JO L 323 de 9.12.2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 



4. RECOLHA  

4.1. Depósito de obras cinematográficas que fazem parte do património audiovisual 
nacional (quadro 2) 

1) Que passos foram dados para recolher sistematicamente obras cinematográficas que fazem 
parte do património audiovisual português? 

2) Como descreveria o tipo de depósito em Portugal? 

i. Depósito legal 

ii. Depósito obrigatório de todos os filmes financiados 

iii. Depósito voluntário 

iv. Outro (especificar) 

3) Que material tem de ser depositado? 

4) Qual o prazo para o depósito? Portugal 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? 

5) Há maneira de verificar o cumprimento da obrigação de depósito e a qualidade do material? 
Que medidas foram tomadas para garantir a boa qualidade técnica das obras 
cinematográficas depositadas (acompanhadas de metadados, se for caso disso)?  

 
4.2. Recolha de obras cinematográficas que não fazem parte do património audiovisual 

nacional (quadro 9) 

1) Existe alguma disposição ou prática em Portugal para a recolha de obras 
cinematográficas que não fazem parte do património audiovisual nacional?  

2) Idem para material fílmico que não seja obra cinematográfica. 

 
4.3. Recolha de material não fílmico (quadro 9) 

Existe alguma disposição ou prática em Portugal para a recolha de material não fílmico? 
  

5. CATALOGAÇÃO E BASES DE DADOS (QUADRO 3) 

1)  Que medidas foram adoptadas 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? 

2) Que medidas foram tomadas para promover a normalização europeia e a 
interoperabilidade das bases de dados de filmografia e a sua acessibilidade ao público 
através, por exemplo, da Internet? 

3) Contribuiu Portugal para a criação de uma rede de bases de dados que abarque o 
património audiovisual europeu em colaboração com as organizações pertinentes, 
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nomeadamente o Conselho da Europa (Eurimages e o Observatório Audiovisual 
Europeu)? 

4) 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? 

5) Como podem ser descritas as bases de dados utilizadas pelas instituições portuguesas 
que gerem o património cinematográfico? É possível pesquisá-las via Internet?  

 

6. PRESERVAÇÃO (QUADRO 4) 

1) Que medidas ou programas foram adoptados para garantir a preservação das obras 
cinematográficas depositadas? As medidas de preservação devem incluir, 
nomeadamente: 

- a reprodução de filmes em novos suportes de armazenamento; 

- a preservação do equipamento necessário para a exibição de obras 
cinematográficas em diferentes suportes tradicionais. 

2) A legislação nacional sobre direitos de autor inclui a excepção prevista pela Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 
sociedade da informação2? Esta excepção permite que os Estados-Membros 
autorizem actos de reprodução por parte de bibliotecas ou arquivos de acesso público 
que não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, 
directa ou indirecta. 

 

7. RESTAURO (QUADRO 4) 

1) 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? 

2) De que modo foram incentivados os projectos de restauro de obras cinematográficas 
com um elevado valor cultural ou histórico? 

 

8. ACESSIBILIDADE (QUADRO 5)  

1) 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 

                                                 
2 JO L 167 de 22.6.2001, p. 10. 
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natureza similar, no respeito dos direitos de autor e dos direitos conexos? Especificar 
as medidas tomadas. 

2) 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. 

 

9. FORMAÇÃO PROFISSIONAL (QUADRO 5) 

Que medidas foram tomadas para promover a formação profissional em todos os domínios 
relacionados com o património cinematográfico? 
 

10.  EDUCAÇÃO E LITERACIA MEDIÁTICA (QUADRO 6) 

1) 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? 

2) Que medidas foram tomadas para incrementar e promover a educação visual, os 
cursos de cinema e a literacia mediática em todos os níveis de ensino, em particular 
nos programas de formação profissional ou programas europeus? 

3) Que medidas foram tomadas para promover a estreita cooperação entre produtores, 
distribuidores, exibidores e institutos cinematográficos para fins educativos? 

 

11. ACOMPANHAMENTO DAS PRIORIDADES IDENTIFICADAS NO PRIMEIRO RELATÓRIO DE 
APLICAÇÃO 

O que foi feito em Portugal para responder às seguintes prioridades, identificadas no ponto 
24 do primeiro relatório de aplicação? 
 

1) Estabelecer uma estratégia de longo prazo para o património cinematográfico 
nacional e planos anuais para questões específicas (digitalização, restauro, ensino, 
etc.); 

2) Monitorizar o cumprimento das formas obrigatórias de depósito (tanto da obrigação 
de depósito como da qualidade técnica do material); 

3) Promover o depósito voluntário como complemento do depósito legal. Os Estados-
Membros devem incentivar por todos os meios o estabelecimento de acordos entre as 
instituições que gerem o património cinematográfico e as associações de detentores 
de direitos que cubram as possíveis utilizações para fins culturais do material 
depositado pelo arquivo. 

4) Prosseguir os esforços para conseguir a interoperabilidade das bases de dados e para 
as tornar acessíveis pela Internet; 

5) Estabelecer parcerias com o sector comercial e com outros arquivos cinematográficos 
para o restauro de obras cinematográficas, com o objectivo de partilhar 
conhecimentos e técnicas e aumentar os recursos disponíveis; 
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6) Procurar estabelecer acordos com os detentores de direitos tendo em vista promover 
o acesso cultural ao património cinematográfico da forma mais generalizada possível. 
As entidades designadas foram incentivadas a especificar, de comum acordo ou 
mediante um contrato celebrado com os detentores dos direitos, as condições em que 
podem ser disponibilizadas ao público as obras cinematográficas depositadas? 

7) Criar cursos especializados a nível universitário em todos os domínios relacionados 
com arquivos cinematográficos; 

8) Atribuir maior prioridade e visibilidade a programas e actividades educativos. 

 

12. DESAFIOS DA ERA DIGITAL PARA AS INSTITUIÇÕES QUE GEREM O PATRIMÓNIO 
CINEMATOGRÁFICO 

O que foi feito ou está previsto ser feito para responder aos desafios da era digital, descritos 
no ponto 25 do primeiro relatório de aplicação? 
 

1) Recolha / aquisição de material digital (distribuído em cinemas ou através de novos 
canais); 

2) Armazenamento / conservação de material digital, que poderá exigir a migração 
regular para novos formatos ou suportes; 

3) Aplicação das tecnologias digitais ao restauro; 

4) Concessão de acesso, via Internet, às colecções, garantindo ao mesmo tempo o 
respeito da legislação em matéria de direitos de autor; 

5) Integração na biblioteca digital europeia3. 

 

13. POLÍTICA DO CINEMA E PATRIMÓNIO CINEMATOGRÁFICO 

Está o património cinematográfico plenamente incluído na política do cinema em Portugal? 
Considerou-se a possibilidade de ligar o financiamento da produção de filmes e o do 
património cinematográfico? Por exemplo, poderá estudar-se a possibilidade de os filmes 
que tenham sido objecto de financiamento público serem depositados e disponibilizados para 
efeitos culturais e educativos por instituições reconhecidas que giram o património 
cinematográfico. Esse princípio poderá ser aplicado na prática, por exemplo, pedindo aos 
produtores que tenham recebido fundos que concordem com o seguinte:  
- que as instituições que gerem o património cinematográfico façam exibições culturais 
desses filmes sem pagar quaisquer encargos;   
- que se faça uma utilização pedagógica dos seus filmes (exibições em escolas, excertos 
disponibilizados para fins pedagógicos);  
- que excertos dos seus filmes sejam disponibilizados na biblioteca Europeana. 
 

                                                 
3 www.europeana.eu 
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14. ACTIVIDADES EUROPEIAS E INTERNACIONAIS (QUADRO 6) 

1) Estão as instituições portuguesas que gerem o património cinematográfico envolvidas 
numa cooperação bilateral com instituições homólogas de outros Estados-Membros? 
Participam activamente em associações e projectos europeus? Estão activas a nível 
internacional? 

2) De que modo se incentivam e apoiam as entidades designadas para que troquem 
informações e coordenem as respectivas actividades a nível nacional e europeu, com 
o objectivo de, por exemplo: 

 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 museus de cinema? 

 

15. PROGRESSOS EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS CONSTATADOS NO PRIMEIRO RELATÓRIO DE 
APLICAÇÃO (QUADRO 7) 

O que foi feito para resolver os problemas detectados ou corrigir as debilidades identificadas no 
quadro 7 do primeiro relatório de aplicação, no que se refere a Portugal? 

 

16. BOAS PRÁTICAS 

Existe alguma boa prática específica no domínio do património cinematográfico em Portugal que 
mereça ser assinalada? 

 

17.  NECESSIDADE DE OUTRAS ACÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA 

Deve a UE conceber outras acções em qualquer dos domínios relacionados com o património 
cinematográfico? 
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