RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO RELATIVO A 2015
(artigo 28.º n.º 2 m) e art.º 29.º n.º 5)

a) assistência aos seus associados
ou cooperadores

APIT - Associação de Produtores Independentes de Televisão:
€ 70.000
Este apoio foi atribuído com base na celebração de um Protocolo que visa
desenvolver o associativismo do setor da produção independente em
Portugal, de modo a torna-la mais competitiva no mercado nacional e
internacional

b) ações de formação de
associados ou cooperadores
c) ações de promoção das obras
cinematográficas e
audiovisuais

N.A.

APEC - Associação Portuguesa de Exibidores de Cinema (Festa do Cinema):
€ 25.000
Este apoio foi atribuído com base na celebração de um Protocolo com vista
à realização da Festa do Cinema, em parceria com o ICA (Instituto de Cinema
e Audiovisual) de modo a proporcionar ao público uma oferta de cinema a
preços reduzidos. Com este evento pretende-se aumentar o número de
espectadores de cinema e levar às salas aqueles que, por razões
económicas, têm mais dificuldades em ver filmes em sala de cinema
Apoio à legendagem e/ou dobragem de obras audiovisuais para a língua
portuguesa editadas e comercializadas em homevideo:
€ 24.793
Este apoio foi atribuído às editoras videográficas que adquirem direitos de
distribuição de obras audiovisuais internacionais, editando a respetiva
versão legendada ou dobrada em língua portuguesa de forma a tornar estas
obras acessíveis a um maior número de espectadores.
Projeto “40 anos de produção audiovisual pós 25 de abril”
(investigação documental e edição literária):
€ 10.788
Este projeto visa editar uma obra literária ilustrada de referência,
colmatando uma lacuna nesta matéria, e um documento audiovisual sobre
a história da produção de televisão em Portugal no período pós-25 de abril.
Esta obra será editada em encadernação e paginação de elevada qualidade
para oferta a parceiros institucionais.

d) ações de prevenção,
identificação e cessação de
infrações lesivas de direito de
autor e direitos conexos

FEVIP (Associação de Defesa de Obras Audiovisuais):
€ 120.050
MAPINET – Movimento Cívico Anti Pirataria na Internet:
€ 2.082
Estes apoios foram atribuídos com base em Protocolos especialmente
celebrados para o efeito, com vista a uma maior efetividade na
implementação de medidas de proteção de direitos de Propriedade
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Intelectual das obras produzidas, editadas e comercializadas pelos
produtores cinematográficos e audiovisuais representados pelas entidades
beneficiárias que desenvolvem projetos de combate à fraude, de apoio às
entidades administrativas, policiais e judiciais com competência
fiscalizadora nestas matérias, sendo o Memorando de Entendimento
celebrado em 30 de julho de 2015, o corolário da atividade desenvolvida.
Encargos c/ Processo Judicial contra o website Btuga:

€ 3.075

Encargos c/ Processo Judicial s/ Diretiva Aluguer e Comodato:

€ 32.500

ISAN (International Standard Audiovisual Number)
€ 15.000
Este apoio foi atribuído com base no Protocolo celebrado com a ISAN
Portugal, que está a desenvolver um projeto de atribuição de números de
identificação individual de obras para que os conteúdos produzidos em
Portugal para cinema, televisão e audiovisual em geral e os respetivos
titulares de direitos possam ser identificados a nível mundial de modo a
poderem beneficiar das distribuições a que tiverem direito pelas diversas
Entidades de Gestão Coletiva internacionais existentes.
e) divulgação dos direitos
compreendidos no objeto da
gestão da GEDIPE

EUROCOPYA (European Federation of Joint Management Societies of
Producers for Private Audiovisual Copying):
€ 3.100
Este valor corresponde à quota da GEDIPE enquanto membro associado
desta entidade que representa os interesses dos produtores audiovisuais na
União Europeia.

TOTAL:

€ 306.388
A Direção
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