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Produtores de séries encontram-se em
Lisboa para dar visibilidade ao audiovisual

português

Evento ONSeries realiza-se em Portugal pela primeira vez. Em
Lisboa, de quarta a sexta-feira, o setor audiovisual português
vai poder apresentar os seus projetos e debater soluções para

que o país consiga aproveitar os ventos bons que sopram
atualmente na produção televisiva
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O primeiro episódio de "Causa Própria", drama produzido pela Arquipélago Filmes para a RTP,
será apresentado no arranque da ONSeries, na quarta-feira Ana Brigida
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 Se ouvir dizer que a escassez de CO2, a�nal, pode esvaziar
prateleiras de supermercados e comprometer a ceia de Natal, deve
acreditar 

 65 - 66,7 - 66. As medidas da idade da reforma em Portugal

 Operação Marquês: juíza volta com decisão atrás e dá razão a
Sócrates 

 Atropelamento na A6: assessor tem versão diferente de Cabrita
sobre as reuniões no MAI na tarde do acidente 

rodutores e outros agentes do mercado audiovisual
nacional e internacional vão encontrar-se a partir desta
quarta-feira à noite em Lisboa para debaterem o estado do

setor com vista a dar-lhe a visibilidade que ele não tem mas que
ambiciona vir a ter. O evento, previsto para abril de 2020 mas que
a pandemia de covid-19 acabou por atirar para esta altura, traz a
Portugal canais de televisão, produtores, argumentistas,
realizadores, e demais intervenientes no mercado internacional, e
junta peças essenciais do ecossistema nacional de produção de
séries. Objetivo: incentivar as parcerias entre produtores
nacionais e internacionais e levar as histórias mais longe.

O ONSeries conta com o apoio do Governo através do Ministério
da Cultura e é organizado pela empresa Inside Content, que
organiza em Espanha desde 2017 um evento congénere, o
Conecta FICTION. "O evento está esgotado", diz Géraldine
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Gonard, presidente executiva e fundadora da Inside Content, ao
Expresso, pelo que há otimismo em relação ao sucesso desta
lança em Portugal. Apesar de ter tido um setor "muito focado no
cinema independente e nas telenovelas", o país "tem um enorme
potencial neste momento" para o desenvolvimento de séries,
considera.

Não se compromete, contudo, a possibilidade de uma repetição.
"Gostaríamos de fazer uma nova edição porque seria uma pena
perder o trabalho desta edição", reconhece.

A realização do ONSeries pela primeira vez em Portugal sinaliza,
segundo o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media,
“um momento muito importante da produção audiovisual
portuguesa”.

Isto porque, segundo Nuno Artur Silva, há um conjunto de
medidas já tomadas e outras em preparação que vão dar um
impulso forte ao sector em Portugal. “Este encontro de séries
incentiva o relacionamento entre produtores e criadores
portugueses e internacionais e foca-se numa peça-chave em todo
este processo que é a coprodução, decisiva para aumentar o
financiamento dos projetos, ao mesmo tempo que diversifica os
centros de decisão”, diz Nuno Artur Silva.

“Ao trazer parceiros internacionais a Portugal poder-se-á estar a
abrir as portas a mais produções com empresas de outros países”,
um caminho que já tinha sido seguido pelo cinema.

FALTA VISIBILIDADE

Portugal ainda não tem visibilidade internacional no formato das
séries porque na realidade não tem um grande produto
internacional para mostrar como trunfo, como Espanha já tem,
por exemplo, com a série “A casa de papel”. O país “tem sido visto
como um local bom para vir filmar, temos incentivado isso, um
sítio onde há criatividade, com ambição internacional, mas é
preciso ver como estávamos há uns anos”, diz o secretário de
Estado, lembrando que “em 2015 a produção audiovisual era
basicamente através de telenovelas”. Foi nessa altura que “a RTP



deixou de produzir telenovelas e iniciou uma estratégia de
produção de séries, começou a fazê-las regularmente”.

Quantidade traz qualidade e isso vai fazendo aparecer mais
argumentistas, realizadores e produtores, acrescenta. As
obrigações impostas às plataformas internacionais de
transmissão de conteúdos (streaming) pela diretiva europeia do
audiovisual – produção próprias nos países onde se encontram e
financiamento direto do sector audiovisual – virão dar um
empurrão a um setor que tem também beneficiado dos apoios
públicos concedidos, nomeadamente o reembolso de 30% das
despesas com filmagens (programa conhecido como “cash

rebate”).

“Temos um cinema baseado num financiamento com um modelo
de júri, um cinema livre, autoral mas falta acrescentar a isso uma
componente industrial, se necessário convocando a área da
economia a adicionar outras medidas às que já foram tomadas,
como o cash rebate”, diz Nuno Artur Silva, chutando a bola para
os ministérios das Finanças e da Economia. Dá como exemplos
de potenciais apoios os incentivos fiscais, melhores condições
para a obtenção de empréstimos, garantias bancárias e mecenato.

Se a entrada em vigor da diretiva audiovisual é um dado
adquirido, com as obrigações das plataformas internacionais de
investir, já a revisão do contrato de concessão da RTP e o seu
financiamento, assim como o plano estratégico para o cinema e
audiovisual, ficam condicionados com as eleições antecipadas
decorrentes do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.
Quanto a isto o secretário de Estado apenas refere que
“terminaremos o trabalho até onde pudermos ir”.

O ONSeries é apresentado como um evento que surge para
“apoiar a produção audiovisual independente de Portugal e de
língua oficial portuguesa e com o objetivo de promover o talento
e a produção nacionais e além-fronteiras e de destacar o
impressionante património histórico nacionais, assim como os
seus recursos naturais e infraestruturas para filmagens”, pode ler-
se no site do evento. Conta com um ato de abertura a 24 de



novembro onde será exibido em primeira mão o primeiro
episódio da nova série da RTP, “Causa Própria” (Natural Law), um
drama judicial, de sete episódios, produzido pela Arquipélago
Filmes, e nos dois dias seguintes terá várias sessões de debate
com temas como os públicos nacionais e tendências da ficção,
sessões de apresentação de projetos e workshops, entre outras
iniciativas.
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 Hospital de Loures já tem dois administradores públicos.
Ambos passaram pelo sector privado
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