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Sessão de Abertura 14h00
Olívia Marques da Silva Presidente ESMAD

Manuel José Damásio Presidente FECA

Conferência 14h30
O rito das fillas. Unha xenealoxía da teoria e crítica
feministas no cinema.
Marta Pérez Pereiro Prof. Doutora da Fac. de Ciencias da Comunicación da USC

Desde que a inicios dos anos 70, a segunda vaga do feminismo 
comezara a analizar os textos fílmicos na procura da mirada dunha 
espectadora-muller e da idea dunha estética feminina nas imaxes, 
a práctica fílmica foi acompañando os procesos de pensamento 
arredor das imaxes. Así, non se sabe con certeza que foron primeiro, 
as imaxes ou o pensamento sobre elas, ou se, como en movimentos 
coetáneos, xorden ao mesmo tempo. Con todo, como en calquera 
expresión subalterna, tanto a práctica fílmica como a teoría feminista 
arredor das imaxes foron entendidas fóra do feminismo como 
pequenas explosións espontáneas, separadas unhas das outras non 
só polo tempo, senón polos ocos sen cubrir dunha historiografia que 
elaborara un canon que fora transformándose e incorporando novas 
expresións. Faise, por tanto, necesaria unha xenealoxía que poña en 
relacións os textos e filmes de décadas precedentes. Como fixera 
Michelle Citron en Daughter rite (1983), un diálogo entre nais e fillas 
que recoñeza as continuidades do pensamento feminista no cinema. 

Estratégias de integração dos estudantes no meio profissional 
15h15

O festival FEST como uma porta de entrada para a indústria
Fernando Vasquez Diretor de Programação / FEST

Agente a Norte e o apoio a estágios e a projetos académicos
Diana Roquette Produtora e Diretora de Casting / Agente a Norte

A ausência de conteúdos e/ou novos conteúdos 16h15

Parceria e co-produção internacional no cinema:
vantagens e desvantagens.
Rodrigo Areias Realizador e Produtor / Bando À Parte

Formas de comunicar conteúdos na Web.
Abordagens criativas no âmbito do cinema e do audiovisual.
João Vasconcelos Diretor Executivo / Canal 180º

Imersão emocional total
Celestino Alves Vice-Presidente para a Comunicação e Marketing / ENSICO

São cada vez mais ensurdecedoras as vozes que anunciam o início 
de uma nova era: a intersecção da criatividade com a tecnologia. 
Projectam-se visões que nos transportam para experiências sociais 
imersivas - 3D/VR/AI - em tempo real, numa convergência entre o 
cinema, a música e os jogos. Será o “Gaming” a nova “lufada de ar 
fresco” da indústria do entretenimento? Vem aí o “Primetime game-
tainment”? Num tempo de procura por novas ferramentas de criação e 
distribuição, onde ficam os criadores e contadores de histórias? 

Programa Europa Criativa 2021-2027 17h45

Subprograma MEDIA
Susana Costa Pereira Coordenadora Executiva do CIEC e Responsável pelo Subprograma MEDIA

Europa criativa – programa da União Europeia de apoio aos sectores 
cultural e criativo que decorrerá entre 2021 e 2027.
O subprograma MEDIA do Europa Criativa é um instrumento da 
Comissão Europeia de apoio ao Cinema e Audiovisual europeus

Encerramento 18h30
Maria João Cortesão Presidente da Assembleia Geral da FECA

Manuel Costa e Silva Vice-Presidente FECA

Todas as sessões decorrerão em videoconferência
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87826796828
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Marta Pérez Pereiro é profesora contratada doutora da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de 
Santiago de Compostela onde imparte aulas de produción de cinema e cultura audiovisual contemporânea. As súas 
liñas de investigación son os small cinemas, os estudos de xénero no audiovisual e o humor nos medios de comunicación. 
Co-dirixe, xunto com Margarita Ledo, o Seminario Permanente CO(M)XÉNERO e forma parte do grupo de investigación 
Estudos Audiovisuais. 
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Nascido no Porto em 1980, Fernando Vasquez licenciou-se em Cinema na Buckinghamshire Chilterns University College, e 
em Jornalismo na London School of Journalism. 
Após vários anos a trabalhar como jornalista e crítico de cinema para publicações britânicas como o The Independent 
on Sunday, Bulb Magazine e Red Pepper Magazine, juntou-se à equipa do FEST- Novos Realizadores | Novo Cinema em 
2010, desempenhando várias funções, incluindo a de Produtor Executivo e Diretor de Programação, posição que ainda 
hoje desempenha. 
Entre 2012 e 2016 foi também Diretor do Departamento de Debate da Nisi Masa - Rede Europeia de Cinema Jovem, onde 
foi também Chefe de Redação da publicação Nisimazine. 
Durante vários anos executou a workshop de Crítica de Cinema da Nisimazine em alguns dos maiores eventos de cinema 
a nível mundial, como os Festivais de Cannes, Veneza, San Sebastian entre muitos outros. 
Desde 2014 que colabora com os websites C7nema.net e Cinemasetimaarte.com, e participa na produção do Podcast 
“Feios, Porcos e Maus”.Fe
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Fundadora da Agente a Norte em 2014. Nasceu em 1960 em Lisboa e vive no Porto desde 1962. Começou o seu percurso 
profissional na extinta produtora Miragem onde produziu inúmeros programas de televisão dos quais destaca Doutores e 
Engenheiros, Despedida de Solteiro e Ligações Perigosas.
A partir de 1998 colaborou com diversas produtoras como a NBP e a Nova Imagem, na produção de telenovelas e filmes 
publicitários.
Foi diretora de produção na Filbox, onde produziu diversos programas de televisão e a partir de 2003 na LT-Studios. Nos 
últimos anos tem trabalhado também como diretora de casting.D
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É Produtor e Realizador de Cinema e Rock n’ Roll.
É licenciado em Som e Imagem pela Escola das Artes da UCP, possui um curso de especialização em Realização 
Cinematográfica da Tisch School of Arts da Universidade de Nova Iorque e fez o programa de produção Eurodoc e da 
Bienalle College de Veneza.
Tem tido um percurso rico e diversificado com produção ou co-produção de mais de 150 filmes que vão desde o cinema 
de autor, em longas, curtas, documentário e animação. 
As suas produções têm estreado nos maiores festivais de cinema do mundo como Cannes, Berlim, Veneza, Roterdão, 
Clermont Ferrand, Annecy entre muitos outros, onde já venceu mais de 200 prémios internacionais.
Foi responsável pela produção de cinema de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura onde produziu filmes de 
realizadores como Jean-Luc Godard, Aki Kaurismaki, Peter Greenaway, Manoel de Oliveira, Victor Erice, entre muitos 
outros.
Como realizador, recebeu mais de 40 prémios internacionais e está a preparar a sua 8ª longa metragem.
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Fundador do Canal180 - canal de televisão sobre cultura e criatividade, lançado em Portugal em 2011, vencedor de 
um leão em Cannes em 2012. Economista com duas décadas de experiência em comunicação e media, criação e 
desenvolvimento estratégico de marcas com foco na última década em plataformas e ferramentas digitais. Passou pela 
Sonae/Optimus, BBDO e TBWA, antes de assumir a gestão da OSTV. Venceu o Prémio Nacional das Indústrias Criativas 
Serralves/Superbock em 2010.
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Empreendedor criativo, com mais de 25 anos de experiência no setor dos media (rádio, televisão e publicidade), 
empreendimentos em tecnologia, desenvolvimento de negócios e estratégia, start-ups inovadoras.
A sua experiência está na compreensão das tendências atuais e futuras dos mercados emergentes das tecnologias de 
ponta, capacidade de identificar e dimensionar oportunidades de negócio com precisão.
Profissional de marketing experiente com um histórico comprovado de trabalho na indústria da internet e competências 
em edição musical, publicidade, rádio, editoras e televisão.C
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Desde Junho 2019: Coordenadora Executiva do Centro de Informação Europa Criativa.
Anteriormente: Responsável pelo Subprograma Cultura do Programa Europa Criativa 2014-2020 (2014-2019); Ponto 
de Contacto Cultural no Programa Cultura da União Europeia 2007-2013; Consultora na IGAC – Inspecção-Geral das 
Actividades Culturais (Direito de Autor e Modernização Administrativa); Directora de Projectos e Clientes na MasterLink, 
Sistemas de Informação; Directora de Área de Negócio Online e Direcção de Marketing no Grupo Media Capital; Técnica 
Superior no Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia (Promoção Internacional e Modernização Administrativa); 
Iniciativa Mosaico, Gabinete do Ministro da Cultura. Account Senior na agência de comunicação IPSIS, Comunicação e 
Imagem.
Licenciatura em Ciências da Comunicação, pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH
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