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Proposta Lista A para 2020 - 2023 
Candidatura aos Corpos Sociais da Academia Portuguesa de Cinema 

 
 
 A Academia Portuguesa de Cinema desde 2011, data em que foi constituída, tem vindo a 
promover, em toda a sua diversidade, a projecção nacional e internacional do Cinema Português e 
respectivo reconhecimento interno pelos pares. 
 
 Seja através da cerimónia anual dos Prémios Sophia, dos Sophia Estudante, de exposições e 
acções paralelas que visam a valorização, profissionalização e a internacionalização do sector, como 
o encontro de escrita para cinema e audiovisual "A Quatro Mãos" ou o “Passaporte”, e ainda através 
de protocolos estabelecidos com a Cinemateca - Museu do Cinema, Instituto do Cinema e do 
Audiovisual ou as Academias de Cinema congêneres Internacionais, tentando assim granjear 
reconhecimento e promover a visibilidade do Cinema Português. 
 
 Apesar das condicionantes e dificuldades conhecidas por todos, temos feito o possível e 
impossível para tentar cumprir tudo aquilo a que nos propusemos e reiteramos o nosso compromisso 
em levar ainda mais longe o Cinema português, tarefa para a qual contamos de forma incondicional 
com todos vós. Nesse sentido gostaríamos de elencar metas já alcançadas pela direcção cessante e os 
objectivos a que nos propomos para um novo mandato, 2020-2023, caso este nos seja conferido. 
 
 

Objectivos alcançados 2017-2019 
 
Organização interna da Academia: 
 

• Foi assegurada, ainda que de forma precária, a viabilidade financeira da Academia. 
• Estabelecemos parcerias com novos patrocinadores privados, como a Estoril Sol, a Fundação 

D. Luis, a Planar, a Pantalha, assim como outros pontualmente. 
• Aumentámos substancialmente o número de membros inscritos que ultrapassam actualmente 

os 700, nas diferentes categorias de associados. 
 
 
Prémios Sophia: 
 

• Melhorias em termos de produção, organização e cerimónia dos Prémios e aumentando a 
projecção pública e a audiência na RTP. 

• Prémios Sophia Estudante, em ligação com os vários cursos e escolas com a escolha das 
melhores Curtas Metragens nas seguintes categorias: Ficção, Documental, Animação, 
Experimental e Melhor Cartaz, dos cursos de cinema e audiovisual em Portugal. Masterclasses 
que trouxeram profissionais aclamados como Vittorio Storaro, Tom Fleischman, Nelson 
Ferreira, Jay Rabinowitz e Tarik Anwar. 

 
 
Prémios Paralelos Instituidos: 
 

• Prémio Bárbara Virgínia – Homenagem a uma mulher profissional do Cinema Português. 



• Prémios Nico - reconhecimento e incentivo de novos talentos do Cinema Português. 
• Prémio Anual para Melhor Cartaz. 
• Prémio Anual para Melhor Trailer.  
• Prémio Anual para Melhor Contribuição Artística, Editoral, Promocional ou Técnica para 

melhor conhecimento ou prestígio do Cinema Português. 
 
 
Relações Internacionais e Protocolos estabelecidos: 
 

• Oscars - Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA. A selecção atual é 
realizada por voto universal de todos os membros da Academia Portuguesa de Cinema. 

• Goyas  - Melhor Filme Ibero Americano da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas 
de Espanha. 

• Ariel – Melhor Filme Ibero Americano da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas 
do México. 

• Academia Galega de Cinema - Protocolo de mostra mútua dos melhores filmes de ambas as 
academias  nas distintas categorias.  

• Membro de pleno direito na Federação das Academias Europeias de Cinema (FAN of Europe) 
• Membro de pleno direito na Federação das Academias Ibero-americanas  (FIACINE) 
• Parceria com a European Film Academy nos "EFA Young Awards - dirigido ao público 

Jovem.  
• Parceria com a Academia Francesa de Cinema através da mostra “Nuits d’Or” - Mostras das 

Curta-metragens das Academia de Cinema do Mundo.  
 
 
Exposições: 
  

• Exposição “Cartazes de Sonho” “Raúl de Caldevilha e os cartazes da ETP e Gráfica do Bulhão” 
• Exposição/ Intervenção “Luz e Sombra” do director de fotografia Acácio de Almeida no 

Centro Cultural de Belém.  
• Cartazes do Cinema Português - parceira entre o ICA, Cinemateca e a Sociedade Nacional de 

Belas Artes. 
 
 
Iniciativas Diversas: 
 

• Produção de uma campanha de spots publicitários de promoção do cinema português junto do 
grande público.  

• Produção de pequenos videos “Próxima Estreia”, com entrevistas e imagens de cada filme ou 
série em estreia, promovidos assim nas redes sociais e site oficial da Academia. 

• Revisão dos Estatutos da Academia e regulamento dos Prémios Sophia. 
• Edição na Colecção da Academia de DVD’s de filmes marcantes da cinematografia nacional, 

de preferência em parceria com a Cinemateca Portuguesa/ANIM. 
 
 
Formação e Internacionalização: 
 

• Passaporte - Programa de Internacionalização de actores portugueses com a presença de 
Directores de Casting como Priscilla John, Camilla Isola, Julie Schubert, Frank Moiselle, 
André Reis, Lissy Holm, Leo Davis e Natalie Chéron, entre muitos outros. 

• A Quatro Mãos - Encontro de Escrita para Cinema e Audiovisual, que contou com as 



presenças de convidados internacionais como Jim Sheridan, Adriana Falcão, James Bonnet, 
Valentin Tubau, Anna Muylaert, Pedro Rivero, Doc Comparato, Jonathan Coe, Arash T Riahi, 
Eligio Montero, entre muitos outros. 

 
 

Objectivos a alcançar 2020 - 2023 
 
Organização interna: 

• Revisão e atualização dos cadernos dos membros da Academia.  
• Comemorar condignamente os 50 Anos do Centro Português de Cinema (CPC). 
• Acção de sensibilização para angariação de novos membros da Academia.  
• Estudo aprofundado da possível transformação da academia de cinema em academia de 

cinema e televisão, (modelo inglês dos BAFTA), com eventual referendo interno para 
aprovação final. 

• Obtenção de um (ou mais) Mecenas principal  (Major Sponsor), que possibilite a expansão e 
viabilidade das actividades da Academia, assim como patrocinadores para os diferentes 
eventos da academia. 

• Criação de um mini guia prático de quais as condições, vantagens e deveres em ser membro 
da Academia bem como a produção de pequeno video explicativo para o mesmo efeito. 

• Atualização do site de forma a que se torne uma plataforma com toda a informação 
condensada relativa a museus, instituições, apoios, film comissions e produtoras afectas ao 
sector. 

• Encontro informal anual sobre e para apresentação do plano de actividades a desenvolver a 
cada ano com os representantes das diferentes tutelas: Ministério da Cultura, Secretaria de 
Estado e Audiovisual, Cinemateca- Museu do Cinema.  

• Obtenção de uma sede condigna para Academia não só como espaço para escritório e Museu 
da Academia  mas também com um anfiteatro para as actividades e iniciativas regulares, 
promoção de workshops e visionamento de filmes sempre que necessário. 

• Protocolo com o Instituto Superior Técnico ou outra instituição para o desenho de uma nova 
plataforma de votação para os Prémios Sophia . 

 

Colégios: 
• Promover reuniões ou um almoço/jantar anual de cada Colégio com levantamento de 

problemas do sector e possíveis soluções para a respectiva área  
• Estabelecer parecerias com todos os festivais tentando promover a participação e dos 

profissionais da área em masterclasses e workshops.  
• Criação de dois novos Colégios:  

  Colégio Internacional composto por membros de reconhecido mérito de Academias 
congêneres que habitem em Portugal ou tenha recebido prémio carreira e que possam contribuir 
com o seu conhecimento para a Academia.  
  Colégio de Críticos que anualmente irá atribuir o Prémio da Crítica  no dia em que 
nasceu o cinema em Portugal (dia da apresentação do Kinematógrafo Português - 15 de Janeiro 
de 1897).  

 
Memória Histórica: 

• Protocolo com Escolas de Cinema para a produção de pequenos documentários, com duração 
de 10min, sobre os principais nomes do cinema Português. 



• Estabelecer intercambios científicos, artísticos e culturas com entidade nacionais e 
estrangeiras  

• Promover, realizar e editar estudos e trabalhos referentes às artes e indústrias cinematográficas. 
 
Formação: 

• Criação das Oficinas da Academia, com o objectivo de oferecer oportunidades de formação 
nas mais diversas áreas da actividade cinematográfica, convidando para isso profissionais 
reconhecidos no meio. 

 
Comunicação e Imagem: 

• Protocolo com uma televisão generalista para a criação e exibição de um programa ou 
segmento mensal sobre cinema Português, sob a égide da Academia Portuguesa de Cinema.  

• Em parceira com outras entidades, realizar um estudo de opinião junto do público sobre a sua 
relação com o cinema português, os seus desejos, críticas e anseios. 

 
Relações Internacionais:  

• Criação de um Prémio para Melhor Filme em Língua Portuguesa ou Galega  
• Instituir o Observatório da Lusofonia e Prémios Lusófonos  
• Instituir uma Mostra anual de filmes dos países dos PALOP 
• Procurar activar em Portugal um Festival Internacional das Academias de Cinema. 

 
 
 

LISTA A 
CORPOS SOCIAIS DA ACADEMIA PORTUGUESA DE CINEMA 

TRIÉNIO 2020 – 2023 
 

A lista proposta pretende reflectir na nova direcção a diversidade de representação das diversas 
áreas de actividade cinematográfica de forma transversal e abrangente. 

 
 

DIRECÇÃO: 
Presidente: Paulo Trancoso (Produtor) 

Vice-Presidente: Carla Chambel (Actriz) 
Vice-Presidente: Miguel Gonçalves Mendes (Realizador) 

Tesoureiro: Tony Costa (Director de Fotografia) 
Vogal: Branko Neskov (Director de Som) 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL: 
Presidente: Maria João Bastos (Actriz) 

Vice-Presidente: Patrícia Muller (Argumentista) 
Secretária: Maria do Carmo Moser (Produtora) 

 
 

CONSELHO FISCAL: 
Presidente: António Costa Valente (Produtor) 

Vice-Presidente: Ana Paula Rocha (Directora de Arte) 
Secretária: Helena Batista (Caracterizadora) 


