
                                                                 

 

Informativo 

Maior acesso aos conteúdos culturais e audiovisuais da região 

Primeira Oficina de Difusão, Exibição e Comercialização de Documentários organizada pelo Programa 

MERCOSUL Audiovisual 

Buenos Aires, junho de 2011. Do dia 6 ao dia 8 de julho será realizada em Buenos Aires a primeira Oficina de 

Difusão, Exibição e Comercialização de Documentários organizada pelo Programa MERCOSUL 

Audiovisual, um convênio de cooperação entre o MERCOSUL e a União Europeia que promove o sentimento 

de pertencimento nos cidadãos do MERCOSUL, por meio de um maior acesso aos conteúdos culturais e 

audiovisuais próprios. 

A oficina é destinada aos integrantes de Pequenas e Médias Empresas do setor audiovisual da região e tem 

como objetivo favorecer a identificação dos principais aspectos que caracterizam os processos de distribuição, 

exibição e comercialização de documentários. Além de promover a análise da cadeia de valor, serão tratadas as 

tendências atuais da economia do audiovisual e em particular do Documentário, como desafios para o 

desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas especializadas. 

Os conteúdos que serão desenvolvidos dentro da oficina são o fomento, as fontes e o financiamento na 

produção audiovisual em geral e na de documentários em particular. Também serão tratadas a distribuição 

audiovisual, as vias, as características e os modos de funcionamento, bem como os aspectos jurídicos e 

comerciais críticos na distribuição do documentário. 

Por último, o módulo “exibição audiovisual” abordará aspectos da exibição comercial, cultural e alternativa, 

incorporando os novos meios emergentes. Em todos os temas serão tratadas as oportunidades e ameaças que 

apresentam a produção, distribuição e exibição para os conteúdos do MERCOSUL. 

 

Os profissionais a cargo das oficinas serão Octavio Getino, diretor de cinema e TV, Orlando Senna, diretor, 

roteirista, documentarista brasileiro, Carmen Guarini doutora em antropologia e documentarista, Guillermo 

Rossi, diretor de DOC Meeting Argentina e Rodolfo Hermida realizador, roteirista e diretor. 

Sobre o Programa MERCOSUL AUDIOVISUAL 



                                                                 

O Programa MERCOSUL Audiovisual faz parte da Reunião Especializada de Autoridades 

Cinematográficas e Audiovisuais do MERCOSUL (RECAM), que é o órgão consultor do MERCOSUL na 

temática cinematográfica e audiovisual e é formada pelas máximas autoridades governamentais nacionais na 

matéria. 

Esse programa conta com o aporte de 1,5 milhão de euros da União Europeia e de 360.000 euros do 

MERCOSUL como contrapartida. O objetivo geral é apoiar a integração regional e promover o sentimento de 

pertencimento nos cidadãos do MERCOSUL, por meio de um maior acesso aos conteúdos culturais audiovisuais 

próprios. O objetivo específico é fortalecer o setor cinematográfico e audiovisual do MERCOSUL como um 

instrumento que favorece o processo de integração regional, a participação da sociedade civil e o reforço das 

indústrias envolvidas. 

Os eixos de trabalho incluem a criação de uma rede de 30 salas digitais nos países do bloco, nas quais circulem 

conteúdos audiovisuais próprios da região, e a realização de estudos comparativos da legislação do setor 

audiovisual nos países da região. Também será parte do trabalho conjunto a conservação, restauração, 

digitalização e difusão do patrimônio audiovisual dos quatro países, assim como o fortalecimento das 

capacidades profissionais e técnicas (tecnológicas, comerciais e artísticas) do setor audiovisual. 

A Entidade Executora do Programa MERCOSUL Audiovisual é o Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA) da Argentina. 

 

Para mais informações: 

Alina Membibre 

Responsável de Comunicação e Visibilidade do Programa MERCOSUL Audiovisual 

comunicacionpma@recam.org 

 

Entidad de Gestión 

Calle Lima 319 , Mesa de Entradas. 

C1073AAG -CABA-Argentina 

0054 11 3220 1350 pma@recam.org 

                                                                                              


