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A) PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
INOVADORAS

• Ética – Team Building;

• Interação - Aulas mais participativas. 
Trabalhar programas para promoção da 
discussão e a auto reflexão;

• A importância do PITCH de trabalho 
– Limitação de tempo de modo a 
concentrar no essencial os objectivos nos 
seus projectos;

• Mais tempo para feedback e working in 
progress, durante as aulas;

• O professor não deve funcionar como 
professor-espectáculo, mas como veículo 
de aprendizagem;

• Crítica ao ensino vertical e castrador em 
prol de um modelo mais horizontal.

B) DESAFIOS DE PRODUÇÃO EM 
CONTEXTO ACADÉMICO

• Co-produções entre escolas FECA;

• Estágio  - Como forma de interligação 
entre a produtora e a escola. Incentivar 
a participação dos alunos em novos 
projectos e não apenas integrá-los em 
projetos já existentes (não sendo o aluno 
um “prestador de serviço”); 

• Mais estudos práticos sobre os Direitos de 
Autor;

• Mentor/Coaching para orientar os 
estudantes no percurso académico e 
visões de futuro;

• Nas Unidades Curriculares propor 
projectos reais, estabelecendo parcerias 
com produtoras;

• Nas universidades públicas incentivar 
produções maiores, onde os alunos 
tenham a oportunidade de distribuir as 
funções essenciais para a realização de 
uma produção audiovisual;

• Mais parcerias locais para contribuir nas 
produções audiovisuais;

• Incentivar o Crowfunding;

• Criação de um dossier de possíveis 
patrocinadores;

• Apresentação pública dos pitchings para 
angariação de patrocínios e parcerias;

• Valores de produção: estabelecer 
parcerias com agências de atores;

• Trocar serviços (filmagens/ fotografias) 
por apoio – refeições / estadias / outros;

• Analisar possíveis vantagens fiscais para 
mecenato; 

• ICA – No concurso de financiamente 
a produções audivisuais haver um 
critério para priveligiar alunos das 
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áreas artísticas. O financiamento ser 
disponibilizado de forma faseada, evitando 
que as universidades (que consigam 
financiamento) tenham que desembolsar 
a totalidade do valor e sejas reembolsadas 
apenas no final do projeto;

• Estabelecer parceria com a ‘Filmes 
da Praça’ e a cooperativa ‘Histórias em 
Movimento’, para colocar os alunos em 
contexto de produção/ desenvolvimento;

• Proposta de Produções em residência: 
Os alunos ficam em regime de residência 
para a criação de produção audiovisual 
(1 semana pré-produção – 1 semana 
produção), numa espécie de workshop 
intensivo, onde os parceiros possam 
contribuir com estadia e outras despesas. 
Esta produção deverá ser integrada numa 
Unidade Curricular;

• Proposta de descentralização: as 
universidades do interior do país precisam 
de mais apoios financeiros para o 
financiamento de custos de produção 
(atores, deslocações, materiais);

• Film Commission: Agilizar os 
procedimentos para as autorizações de 
filmagem (espaços), baixadas eléctricas 
numa rua, policiamento, etc. Estabelecer 
tabela de preços para estudantes;

• Regulamentar participação dos atores 
em projetos académicos;

• Através da FECA, definir critérios de 
avaliação que normalize os termos 
na prática pedagógica, criando uma 
transparência junto aos alunos.

C) AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃODE 
CURSOS DE CINEMA

 • Necessidade de enquadramento dos 
especialistas e profissionais, nos cursos de 
produção audiovisual;

• Valorização do trabalho artístico (de 
estudantes e docentes): equiparação com 
trabalho científico;

• Incorporação do audiovisual nos 
curriculos do ensino básico e secundário:

 - Abertura de cursos livres para estes 
estudantes;

 - Práticas do audiovisual em reunião 
pedagógica com outras áreas científicas 
obrigatórias (português, Física, Biologia, 
Matemáticas, etc);

• Maior abertura das CAEs à diversidade 
de escolas e programas, conforme região 
onde estão inseridas. A diversidade do 
cinema depende da diversidade das 
escolas.

• Programas de 1º ciclo de estudos, 
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sobretudo as Ucs teóricas, que sejam 
um reflexo das comunidades onde estão 
localizadas as escolas: impacto social.

• Criação de base de dados de Autarquias 
e Empresas já com acolhimento e 
residências artísticas de estudantes e 
docentes . Em contrapartida as escolas 
mostram conteúdos audiovisuais e fazem 
conteúdos sobre essas regiões.

 

D) NOVAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
DAS ESCOLAS

• Os festivais de cinema como espaço 
de confronto do/a estudante de cinema 
fora do contexto académico: a ligação 
à comunidade é feita, muitas vezes, com 
os festivais de cinema que, pelo menos 
nas grandes cidades, têm um papel 
determinante na exibição de cinema 
alternativo para os estudantes de cursos 
de cinema; o fortalecimento destes laços 
com os festivais é importante;

• Cineclubes escolares: os cineclubes 
universitários são boas formas de promover 
debate e literacia audiovisual no interior 
das universidades com cursos de cinema;

• Rede de Cineclubes Académicos: seria 
interessante promover redes de cineclubes 
das escolas de cinema e eventualmente 

perceber como podem sair de uma certa 
clandestinidade (legal);

• Projetos de produção que envolvam 
a comunidade: a escola como agente 
dinamizador da programação/dinâmica 
cultural local;

• Iniciativas individuais dos/as estudantes 
na programação cultural local: ouvimos 
boas histórias de como os alunos são 
excelentes porta-vozes dos cursos, 
mesmo aquando de forma autónoma 
às iniciativas institucionais; os alunos são 
também atores da comunidade onde as 
escolas se inserem;

• Acompanhamento dos/as pós-
graduados/as ao nível da integração 
na indústria: na transição entre a escola 
e o mercado de trabalho deverá haver 
uma articulação com as associações 
do setor para o estabelecimento de 
tabelas mínimas associadas aos diferentes 
trabalhos audiovisuais, de acordo com 
categorias/funções técnicas;

• Atividades extracurriculares, por 
exemplo, residências artísticas nas áreas 
de influências das escolas, bem como 
workshops e masterclasses abertas à 
comunidade;

• Relação de proximidade entre 
professores e estudantes em regiões do 
interior: por vezes, o contexto académico 
esbate-se e emergem relações pessoais, 
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sobretudo, em áreas de baixa densidade, 
como algumas cidades do interior;

• Rede de parcerias com entidades 
externas, promovendo a criação de 
negócios na área de influência das 
escolas: existem vários casos de alunos/
as que implementam negócios no setor da 
produção audiovisual;

• Mobilidade profissional e projeto de vida 
ao nível da fixação de talento em regiões 
de baixa densidade: as escolas são 
também polos de desenvolvimento e de 
estímulo da economia através do emprego 
e riqueza que geram;

• Projetos curriculares no ensino de 
cinema e audiovisual desde o ensino 
obrigatório até ao secundário e superior: 
à semelhança do que acontece em 
alguns países, o sistema educativo em 
Portugal colheria grandes benefícios em 
incluir o estudo do cinema desde o ensino 
obrigatório;

• Ligação entre as escolas e as film 
commissions, ao nível da facilitação de 
logística e burocracia para produções 
académicas.
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