Programa de Trabalho 2006

ORGÃO: RECAM
PROGRAMA DE TRABALHO 2005
Título da
Atividade

Certificado de
Obra
Cinematográfica
del Mercosur

Cota de
Tela
MERCOSUR

Livre Circulação
de filmes no
processo

Referência
Pauta

Descrição
da Atividade

Receber do GMC
o Projeto de Res.
De Cerificado de
Nacionalidade
para sua revisão e
consenso ante os
organismos
competentes, afim
de consolidar um
mecanismo
adequado para a
certificação de
Obras ou Filmes
Cinematográficos
do Mercosul, sem
fins aduaneiros.
Elevar um projeto
de Resolução ao
GMC
Avançar na busca
e consenso de
uma Cota de Tela
Regional.

Identificar em cada
seção nacional as
restrições
existentes e
apresentar casos
demonstrativos, a
ser tratados nos
âmbitos
específicos
nacionais, com
visões a uma
solução regional.

Tipo (1)

Caracterização
(2)

(A)

Específica

(A)
(B)

Específica

Específica

Origem

Data de
Conclusão
estimada

GMC

Outro

GMC

RECAM

junho

RECAM

Outubro/
Novembro

GMC

Outubro /
Novembro

Livre circulação
de cópias

Identificar as
restrições
existentes que
afetam à livre
circulação de
cópias de filmes,
mediante a
comparação das
legislações
nacionais, e a
apresentação de
informes sobre os
aspectos
principais
envolvidos na
circulação de
cópias.

(C)

Específica

Comércio de
Serviços

Manter a
coordenação com
o Grupo de
Serviços no
referente ao setor.

(D)

Permanente

Fórum de
Competitividade
das
Cadeias
Produtivas da
Indústria
Cinematográfica

Analisar os
objetivos e a
sustentabilidade
operativa para a
criação do Fórum,
com o fim de
solicitar sua
criação ao GMC,
baixo ao Dec.
23/02 do CMC

(A)
(B)

Específico

RECAM

GMC

RECAM

Outubro /
Novembro

Observatório
Mercosul
Audiovisual
OMA

Dar seguimento às
tarefas
empreendidas
pelo OMA,
procurando o
Fortalecimento
das unidades
nacionais e o
Impulso de
estudos e
investigações.
Procurar
intercâmbios com
instituições afins.

(D)

Permanente

RECAM

Estudo de
Legislação
Comparada

Realizar um
Estudo de
Legislação
Comparada da
Indústria
Audiovisual

(C)

Específico

RECAM

(1) Indicar Código: (A) = Negociação Acordo
(B) = Implementação Acordo
(C) = Diagnóstico
(D) = Seguimento

(*) Dependendo de instruções do GMC

(2) Indicar caráter:
Específico
Permanente

Outubro

