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1. Introdução
O presente aviso baseia-se na Decisão 163/2001/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um
programa de formação para os profissionais da indústria europeia de programas audiovisuais (MEDIA —
Formação 2001-2005), publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 26 de 27 de Janeiro de
2001.
Entre as acções previstas pela Decisão incluem-se a melhoria da formação profissional dos profissionais do
sector audiovisual, de modo a proporcionar-lhes os conhecimentos e as competências que lhes permitam
criar produtos competitivos no mercado europeu e em outros, nomeadamente nos seguintes domínios:
— a aplicação das novas tecnologias, designadamente das tecnologias digitais, na produção e distribuição
de programas audiovisuais,
— a gestão económica, financeira e comercial, incluindo as normas jurídicas,
— as técnicas de redacção de argumentos.
2. Objecto
O presente aviso dirige-se a operadores (Escola de Cinema, institutos de formação, empresas, etc.) cujas
actividades contribuam para as actividades supramencionadas. Nele se indica a forma de obter os documentos necessários para a apresentação de uma proposta com vista à obtenção de uma contribuição
financeira da Comunidade para a realização de acções de formação nos domínios em questão.
O serviço da Comissão responsável pela gestão deste convite à apresentação de propostas é a Unidade C3
da Direcção-Geral da Educação e da Cultura.
Os operadores que desejem responder a este convite e receber o documento «Orientações para a apresentação de propostas com vista à obtenção de uma contribuição financeira no âmbito da formação
profissional» deverão dirigir o seu pedido pelo correio ou por fax a:
Comissão Europeia
Jacques Delmoly
Chefe de Unidade DG EAC/C3
Gabinete B100 –– 4/20
B-1049 Bruxelas
Fax (32-2) 299 92 14
E-mail: judith.johannes@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
O prazo de envio de propostas para o endereço supramencionado é até 15 de Março de 2004.
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