QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008
Última actualização: (2008/1/9)
Ministério da Cultura (MC)
Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema

Missão: A Cinemateca, I. P., tem por missão recolher, proteger, preservar e divulgar o património relacionado com as imagens em movimento,
promovendo o conhecimento da história do cinema e o desenvolvimento da cultura cinematográfica e audiovisual.
Objectivos estratégicos (OE):
OE 1 Início da obra de ampliação do Arquivo Nacional das Imagens em movimento (ANIM), por forma a edificar o novo cofre para concretizar o protocolo,
assinado em 2004, para transferência dos suportes filmicos da RTP;
OE 2 Comemorações do centenário do nascimento do cineasta Manoel de Oliveira, na Cinemateca (Outubro, Novembro e Dezembro);
OE 3 Comemorações, na Cinemateca, do Cinquentenário da actividade pública da Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (Abril, Maio, Junho, Julho e
Setembro);
OE 4 Continuação de uma política de salvaguarda dos filmes portugueses dos anos 40 e 50, ainda não preservados, com prioridade para os que ainda
estão em suporte de nitrato e cuja existência está ameaçada;
OE 5 Continuação da política de salvaguarda da produção portuguesa pós-74 que, pela peculiaridade da produção desses anos, é da mais premente
salvaguarda;
OE 6 Enriquecimento da colecção da Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, sobretudo no capítulo referente à aquisição de grandes clássicos
estrangeiros, de que não existem cópias em Portugal;
OE 7 Desenvolvimento da actividade da Cinemateca Júnior sediada no Palácio Foz, inaugurada em 2007, em colaboração com o Ministério da Educação;
OE 8 Inventariação e catalogação do fundo museológico em ordem à integração no projecto "Museu do Cinema";
OE 9 Manutenção da actividade programadora com as orientações prevalecentes desde 1980 (ciclos de Autor, ciclos de Género, ciclos dedicados a
cinematografias menos conhecidas em Portugal, ciclos temáticos);
OE 10 Continuação da política de enriquecimento do nosso centro de documentação com aquisições de novos volumes, documentos importantes para a
história do nosso cinema, elementos iconográficos, etc.;
OE 11 Reunião das várias Bases de Dados da Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e ínicio da construção das Bases novas, em ordem à
constituição de uma base de dados única.
Ano N
Meta Ano Meta Ano
Concretização
Objectivos operacionais
Desvios
n-1
n
Classificação
Resultado
Superou
Atingiu
Não atingiu
EFICÁCIA
OB 1
Ponderação de 100%

Produzir registos
catalográficos detalhados
de todo o património
(fílmico, museográfico,
bibliográfico) adquirido ao
longo do ano

Ind. 1

nº de
documentos
tratados/nº
de
documentos
adquiridos

Peso

100%

100%



1,2



1300



15



80



EFICIÊNCIA
OB 2

Ponderação de 100%

Preservar 12 obras
cinematográficas

Ind. 1
Peso

QUALIDADE
OB 3
Ponderação
Promover o conhecimento
da história do cinema pela
organização e exibição de
ciclos temáticos, incluindo
as efemérides relativas ao
centenário de nascimento
do realizador Manoel de
Oliveira e ao cinquentenário
da actividade pública da
Cinemateca PortuguesaMuseu do Cinema, bem
OB 4

nº de obras
preservadas/
nº técnicos
afectos
100%

de 80%
Ind. 1

Peso

Nº de
acções
desenvolvida
s
90%

Ind. 2

Nº de
publicações
editadas

Peso

10%

Ponderação de 20%

Criar novos públicos,
nomeadamente através das
actividades da Cinemateca
Júnior

Ind. 1
Peso

Nº de
acções
desenvolvida
s
100%

Recursos Humanos
Pontuação
Dirigentes - Direcção superior
20
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa
16
Técnico Superior
12
9
Coordenador Técnico
8
Assistente Técnico
7
Encarregado geral operacional
6
Encarregado operacional
Assistente Operacional
5
TOTAL
Orçamento (milhares de €)
Funcionamento
PIDDAC
Fundos Comunitários

Planeados

Executados

Desvio
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Estimado
3.840.000,00 €
0,00 €
0,00 €
Eficácia
40%
0,0%

Corrigido

Eficiência
40%
0,0%

Realizado

Qualidade
20%
0,0%

Avaliação final do serviço
Bom

Listagem das fontes de verificação
Sistemas de informação da CP-MC, IP
Objectivo 1
Relatórios de actividades
Objectivo 2
Mapas de actividades (inc. dados sobre o público)
Objectivo 3
Mapas de actividades (inc. dados sobre o público)
Objectivo 4

Satisfatório

Insuficiente
0,00%

Desvio
0,00 €
0,00 €
0,00 €

