MERCOSUL/LX GMC/DT N° 30 /05

ORGÃO: RECAM
PROGRAMA DE TRABALHO 2005
Título da
Atividade

Referência
Pauta

Descrição
da Atividade

Tipo (1)

Caracterização
(2)

Origem

GMC

Data de
Conclusão
estimada

Outro

Observatório
MERCOSUL
Audiovisual

Designação de
consultores para a
elaboração do
projeto e sua
posta em marcha.
Produção de portal
e boletim
eletrônico.
O cinema em
cifras.

(B)
(C)
(D)

Permanente

RECAM

Etapa Inicial

Certificação
de nacionalidade
para produtos
cinematográficos

Elaborar um
projeto de
resolução para a
identificação dos
filmes
considerados
nacionais pelas
autoridades
cinematográficas
dos Estados
Partes para fins
não alfandegários

(A)

Específica

RECAM

Dezembro de
2005
Elevação do
projeto de
Resolução ao
GMC

Livre circulação
de cópias

Procurar acordos
entre os
organismos
nacionais que
correspondam,
para facilitar a livre
circulação das
cópias dos filmes
considerados
nacionais dentro
do MERCOSUL

(A)

Específica

RECAM

Novembro de
2005

Setembro de
2005

Livre circulação
de filmes em
processo de
produção

Estudar e
identificar
mecanismos para
o reconhecimento
e facilitação de
filmes de produção
nacional em
processo de
rodagem e pósprodução

(A)

Comércio de
Serviços

Trabalhar
conjuntamente
com o Grupo de
Serviços, a fim de
avançar no
processo de
liberação dos
serviços no setor,
particularmente
nos de pósprodução, pessoal
técnico e artístico
e assuntos
referentes ao
comércio de
serviços intraMERCOSUL

Fórum de
Competitividade
das cadeias
produtivas da
Indústria
Cinematográfica

Aprofundar
estudos e
encontros
preparatórios,
assim como
fortalecer o
sistema de
informação do
OMA, a fim de
desenvolver os
instrumentos
necessários para a
criação do Fórum
de
Competitividade

(A)

Cooperação
Técnica com
UE

Apresentação de
Projeto de
Cooperação ao
CCT para o
desenvolvimento
do Observatório
MERCOSUL
Audiovisual e
estudos
específicos

(A)

Específica

RECAM

Permanente

GMC

Novembro de
2005

Dezembro de
2005

Específica

RECAM

Dezembro de
2005

Estudo de
Legislação
Comparada

Encarregar ao
OMA a indicação
de critérios e
metodologias para
a realização de um
estudo de
legislação
comparada a ser
realizado pelas
seções nacionais
da RECAM

(B)

Específico

RECAM

Novembro de
2005

Acordo de
Coprodução
cinematográfico
do Mercosul

Elaborar um
acordo de
coprodução
regional, a fim de
incentivar a
coprodução em
condições de
equidade e
reciprocidade
entre os Estados
Partes. Elevar o
projeto ao GMC
Pactuar um
Projeto de
Resolução e iniciar
um período de
consultas.
Convocar uma
Reunião
Extraordinária
para avaliar os
resultados das
consultas.
Se existe
consenso, elevar o
Projeto de
Resolução à
Reunião Ordinária
do GMC

(A)

Específico

RECAM

Novembro de
2005

Cota de
tela

Até 15 de
Novembro
Até 18 de
Novembro

As datas indicadas se referem ao expressado na Ata da VI Reunião Ordinária da RECAM

(1) Indicar Código: (A) = Negociação Acordo
(B) = Implementação Acordo
(C) = Diagnóstico
(D) = Seguimento
(*) Dependendo de instruções do GMC

(2) Indicar caráter:
- Específico
- Permanente

