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ACVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VALORIZAÇÃO AUDIOVISUAL 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO CONSULTIVO 
 
 

SECÇÃO I - Objectivo do Conselho Consultivo 
 
UM – Foi constituída no final de 2010 a ACVA - Associação Cultural de Valorização Audiovisual, enquanto  
associação independente de direito privado, sem fins lucrativos e regida pela lei geral, pelos seus Estatutos 
e Regulamento Interno. Os seus corpos sociais estão atribuídos a profissionais da área audiovisual e 
multimédia com elevada experiência, e manifesta como principal missão, criar e gerir uma Film Commission 
de abrangência nacional. 
 
DOIS - A sua fundação resulta do desenvolvimento do projecto próprio “Why Portugal ? - Projecto de 
criação de Film Commission”  analisado, aprovado e apoiado institucionalmente pelo ICA - Instituto do 
Cinema e Audiovisual - I.P., tendo o mesmo obtido uma Declaração de Interesse Cultural emitida pelo 
Ministério da Cultura.  
 
TRÊS - As actividades a desenvolver na Portugal Film Commission estão focadas na promoção de Portugal e 
das suas mais-valias enquanto potencial alvo para produções audiovisuais e multimédia oriundas de outros 
países, sem deixar de em paralelo contribuir para a divulgação interna das suas regiões enquanto 
mecanismo descentralizador ao serviço de produções nacionais. 
 
QUATRO - Este projecto pretende preencher uma lacuna há muito existente e identificada,  resultando 
como um imperativo para quem abraçou esta área de actividade. Atendendo às suas especificidades, e aos 
múltiplos intervenientes que de forma directa ou indirecta possuem uma ligação ao sector, cujos desígnios 
particulares encontrem pontos comuns aos propósitos da Film Commission, entendeu a ACVA criar um 
Conselho Consultivo como espaço privilegiado de debate de opiniões. 
 
CINCO - O objectivo fundamental do Conselho Consultivo é o de promover o diálogo e o debate de ideias, 
de fomentar o intercâmbio de pontos de vista,  de estimular a pesquisa conjunta de soluções que possam 
contribuir para elevar os patamares de qualidade, para incrementar as boas práticas e para  harmonizar e 
agilizar a actividade audiovisual e multimédia, sector de especial relevância na cultura e na economia do 
País. 
 
SEIS - Os temas a debater nas reuniões do Conselho Consultivo deverão estar conectados com a vertente 
profissional, legal e logística do sector audiovisual e multimédia. As assembleias não se destinam a analisar 
questões de índole política, por razões estatutárias da ACVA, nem a debater assuntos subjectivos 
associados a premissas estéticas e de preferências pessoais, por imperativos éticos e de isenção, essenciais 
a qualquer Film Commission que se preze.  

 
 

SECÇÃO II – Constituição do Conselho Consultivo 
 

UM -  Poderão fazer parte do Conselho Consultivo os representantes de instituições públicas ou privadas, 
cuja actuação ocorra na área de competência e de actividade da Film Commission. São candidatos naturais 
a participar no Conselho os membros nomeados por:  
a) - Entidades públicas intervenientes na Cultura, no Turismo, no Património, e no Comércio Externo. 
b) - Associações de Municípios de âmbito nacional ou regional. 
c) - Associações (ou similares) representativas de pessoas colectivas do sector audiovisual e multimédia. 
d) - Associações (ou similares) representativas de trabalhadores do sector (técnicos e artistas). 
e) - Associações (ou similares) de outros sectores, cuja eventual participação permita obter sinergias. 
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DOIS - Sendo o Conselho um órgão consultivo da ACVA, será competência exclusiva da Direcção da 
associação o endereçar de convites para eventual adesão ao mesmo.   

TRÊS - As entidades que aceitem o respectivo convite, deverão indicar a nomeação do seu representante, 

através de carta assinada pela respectiva Direcção, remetida à Direcção da ACVA. A adesão do novo 

membro fica activa com a confirmação de recepção da respectiva nomeação. 

QUATRO - É sugerida a nomeação preferencial como representante, de um membro dos Órgãos Sociais das 

entidades a que respeitam, mas tal arbítrio apenas às mesmas competirá. 

CINCO - Cada entidade poderá alterar a sua nomeação de membro do Conselho Consultivo solicitando-o 

através de carta remetida à Direcção da ACVA. Esta modificação é especialmente aconselhada se 

ocorrerem mudanças na titularidade dos seus Órgãos Sociais.  

SEIS - Não existem limites temporais às nomeações para qualquer membro. 

SETE - A Direcção da ACVA deverá solicitar às entidades representadas no Conselho que procedam à  

substituição dos seus membros que faltem injustificadamente a duas reuniões consecutivas. 

 

SECÇÃO III – Funcionamento do Conselho Consultivo 
 

UM -  A participação no Conselho Consultivo é efectuada de forma voluntária e gratuita pelos membros 
que o constituem. A sua presença destina-se a contribuir para promover e incentivar o fomento da 
actividade sob o ponto de vista da entidade que representa. 
 
DOIS - O Conselho Consultivo reunirá ordinariamente uma vez por ano, mediante convocatória prévia 
enviada às entidades aderentes com uma antecedência mínima de 15 dias. Poderá ainda reunir de forma 
extraordinária quando a Direcção da ACVA o julgar necessário, através de idêntico procedimento 
convocatório.  
 
TRÊS - Aos membros que não possam comparecer em reunião ordinária ou extraordinária do Conselho é 
solicitado o aviso à  Direcção da ACVA até dois dias antes da data marcada para a mesma.    
 
QUATRO - As reuniões do Conselho Consultivo poderão iniciar-se à hora marcada na convocatória com 
qualquer número de membros presentes. 
 
CINCO - As reuniões do Conselho Consultivo serão presididas pela Direcção da ACVA, podendo esta se 
assim o entender, delegar essa competência a qualquer outro membro legítimo do Conselho.  
 
SEIS - As reuniões do Conselho Consultivo poderão ser gravadas ou filmadas para arquivo e como suporte 
de produção de uma acta expositora dos factos debatidos. A este documento apenas é atribuída a 
propriedade de memória descritiva da assembleia, não requerendo assinaturas dos membros presentes. 
 
SETE - De todas as reuniões do Conselho Consultivo deverá resultar a respectiva acta cuja redacção 
competirá à ACVA. Uma cópia da mesma será remetida a todas as entidades aderentes do Conselho.  
 
OITO - Quando das reuniões do Conselho Consultivo resultem reflexões, sugestões ou conclusões, que se 
julguem carecer de comunicação às entidades competentes e/ou divulgadas publicamente, será 
responsabilidade da ACVA proceder em conformidade. 
 
NOVE - Quando um assunto a debate requerer uma votação interna do Conselho, é conferida igualdade de 
voto a  todos os membros legítimos, possuindo a Direcção da ACVA de um voto de qualidade em caso de 
empate. 
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SECÇÃO IV – Direitos dos Membros do Conselho Consultivo 
 

UM - Constituem direitos dos representantes legítimos do Conselho Consultivo : 
a) - Ser convocado e participar nas reuniões do Conselho Consultivo. 
b) - Propor temas a debate em futuras reuniões, ou na presente se existir viabilidade temporal. 
c) - Pedir e usar a palavra nas reuniões em que esteja presente. 
d) - Expressar livremente a sua opinião (e da entidade que representa) sobre os assuntos a debate. 
e) - Propor iniciativas que no seu entender (e da sua entidade) possam contribuir para melhorar o sector. 
f) - Votar em igualdade de circunstâncias com os outros membros, nas deliberações que o solicitem. 
g) - Solicitar cópia da acta da reunião. 
 
 

SECÇÃO V – Deveres dos Membros do Conselho Consultivo 
 

UM - Aos membros do Conselho Consultivo são conferidos os deveres seguintes : 
a) - Participar nas reuniões com cordialidade e civismo. 
b) - Assinar a folha de presenças de cada reunião. 
c) - Contribuir para a elevação do debate interno do Conselho Consultivo. 
d) - Respeitar a Presidência da reunião e os demais membros do Conselho. 
e) - Utilizar com moderação o tempo que lhe for atribuído para expor as suas ideias. 
f) - Não utilizar linguagem incorrecta nas reuniões. 
g) - Não hostilizar ninguém nas reuniões, mesmo partilhando de convicções opostas. 
 

 
SECÇÃO VI - Exclusão do Conselho Consultivo 

 
. 

UM -  Qualquer entidade aderente pode solicitar a exclusão do Conselho Consultivo se assim o entender, 
bastando comunicar a sua decisão por escrito à Direcção da ACVA. Esta prerrogativa não é passível de ser 
utilizada pelo representante no Conselho, sendo exclusiva da sua representada. 

 DOIS - Serão excluídas do Conselho Consultivo as entidades aderentes cujos membros não tenham 
comparecido injustificadamente a  duas reuniões consecutivas,  e que tendo sido avisadas de tal facto, não 
tenham procedido à sua substituição, ou não tenham respondido até à data da reunião seguinte. 

TRÊS - Incorre em risco de exclusão do Conselho Consultivo qualquer membro que após um primeiro aviso, 
reincida no não cumprimento dos deveres descritos nas alíneas a) ; d) ; f) e g) do ponto Um da Secção V 
destas normas. 
 
QUATRO - Não se apresenta como  desejável a  exclusão de nenhum dos membros, mas a possibilidade 
mencionada no ponto três é necessária como garantia de salvaguarda da harmonia e do bem-estar do 
próprio Conselho. Compete à Direcção da ACVA a decisão final sobre a eventual exclusão do membro 
infractor.  
 
CINCO - No caso de ser aplicada a exclusão de um membro por comportamento incorrecto como descrito 
no ponto três, tal facto será comunicado por escrito à entidade representada, permitindo que a mesma 
possa nomear outro representante se assim o desejar. 
 
 

SECÇÃO VII - Casos Omissos 
 

UM -  Todas as questões relacionadas com o Conselho Consultivo que se encontrem  omissas ou 

insuficientemente esclarecidas nestas normas serão objecto de decisão ponderada pela Direcção da ACVA. 

 



 

Normas do Conselho Consultivo da ACVA- Associação Cultural de Valorização Audiovisual – Página 5 de 5 

 

5 

 
SECÇÃO VIII - Dissolução do Conselho Consultivo 

 
UM - Caso a ACVA conclua que o Conselho Consultivo não cumpre com os objectivos previamente 

idealizados e que deram origem à sua criação, poderá decidir-se pela sua dissolução, bastando para tal 

comunicar a decisão a todas as entidades representadas. 

 

SECÇÃO IX - Aprovação das Normas do Conselho Consultivo 
 

UM - As presentes normas de funcionamento do Conselho Consultivo foram aprovadas em Assembleia-

Geral da ACVA - Associação Cultural de Valorização Audiovisual em 03 de Março de 2011. Serão assinadas 

pelos Presidentes dos seus Órgãos Sociais e rubricadas por todos os presentes. 

 

O Presidente da Assembleia Geral 

Jorge Alexandre Ferraz Ferreira da Costa 

 

 

O Presidente da Direcção 

Sérgio da Silva Monteiro Carlos 

 

 

O Presidente do Conselho Fiscal 

Raul Fontainhas Correia 

 
 
 


