
	

	

 
 
 
 

 
A.P.T.A 

Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual – Cinema e Publicidade 
www.apta-audiovisual.pt 

 

 

 

 

2020 
 

 

 
 
 

PUBLICIDADE 
 

CINEMA 
 

 

 

 

 

 
 
 
APTA (Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual – Cinema e Publicidade) representa a associação formal de 
um grupo relevante de profissionais, empenhados na defesa dos seus interesses, tendo por objectivos a segurança, saúde, 
qualidade, e o respeito por boas práticas profissionais, pretendendo ser um interlocutor activo com os diversos agentes 
do sector audiovisual. 
 

NOTA: Este texto não adopta o Acordo Ortográfico de 1990.  



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 1 

ÍNDICE                        pág. 

INTRODUÇÃO          5 
CAOS ORGANIZADO          
HIERARQUIA DA EQUIPA         6 
PLANEAMENTO           
ALIMENTAÇÃO E DESCANSO        7 
FILMAGENS EM LOCAIS PERIGOSOS E AMBIENTES EXTREMOS       

APTIDÃO FISÍCA           
EQUIPAMENTO          8 
GUIAS OU ESPECIALISTAS LOCAIS         

ROUPA ESSENCIAL EM FILMAGENS         
LOCAL            
METEOROLOGIA 
ROUPA CONFORTÁVEL E PRÁTICA 
ROUPA PRETA OU ESCURA        9 
CALÇADO LEVE E IMPERMEÁVEL 
KIT PARA EXTERIORES 
ONDE COMPRAR 

TERMOS BÁSICOS         10 
SEQUÊNCIA 
CENA 
PLANO/SHOT 
TAKE 
CONTINUIDADE          11 

CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPA TÉCNICA       12/13 
EQUIPA TÉCNICA 
FUNÇÕES 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS         
LOCAL DE EXERCÍCO DA PROFISSÃO       14 
CONDIÇÕES DE EXERCÍCO DA PROFISSÃO 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS        15 

REGRAS E COMPORTAMENTOS A ADOPTAR NO LOCAL DE FILMAGENS   16 
CARACTERIZAÇÃO DE FUNÇÕES POR DEPARTAMENTO     17 
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO        18/19 

DIRECTOR DE PRODUÇÃO         20 
CHEFE DE PRODUÇÃO          21 
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO  
LOCALIZADOR           22 
PRODUTOR DE LOCAIS          23 
ASSISTENTE DE PRODUTOR DE LOCAIS  
COORDENADOR DE PRODUÇÃO         24 
COORDENADOR DE CASTING         25 
SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO  
ASSISTENTE DA CARRINHA DE PRODUÇÃO 
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO – CONDUTOR DE PRODUÇÃO      26 
CONDUTOR DE PRODUÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ASSISTENTES DE REALIZAÇÃO E ANOTADORES    27/28 
1ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO        29 
2ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO        30 
3ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO         
ESTAGIÁRIO DE REALIZAÇÃO        31 
 

ANOTADOR 
DEPARTAMENTO DE DUPLOS        32 

COORDENADOR DE DUPLOS 
CONDUTOR DE PRECISÃO 

 

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA        33 
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA 
 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 2 

DEPARTAMENTO DE OPERADORES DE CÂMARA      34 
OPERADOR DE CÂMARA         35 
OPERADOR DE STEADICAM / ESTABILIZADORES  

DEPARTAMENTO DE IMAGEM        36 
1º ASSISTENTE DE IMAGEM         37 
2º ASSISTENTE DE IMAGEM 
ASSISTENTE OPERADOR DE VIDEO       38 

FUNÇÕES AGREGADAS AO DEPARTAMENTO (ARQUIVOS DIGITAIS) 
TÉCNICO DE IMAGEM DIGITAL (DIGITAL IMAGE TECHNICIAN D.I.T.)    39 
DATA WRANGLER  

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO        40/41 
CHEFE ILUMINADOR          42 
1° ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO 
OPERADOR DE MESA DE ILUMINAÇÃO 
ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO        43 
GRUPISTA 
ESTAGIÁRIO DE ILUMINAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA       44/45 
CHEFE MAQUINISTA          46 
1º ASSISTENTE MAQUINISTA         47 
ASSISTENTE MAQUINISTA 
ESTAGIÁRIO MAQUINISTA 
RIGGER 

DEPARTAMENTO DE SOM         48/49 
DIRECTOR DE SOM / OPERADOR DE SOM       50 
OPERADOR DE PERCHE/PERCHISTA       51 
ASSISTENTE DE SOM 

DEPARTAMENTO DE ARTE        52/53 
DESIGNER DE PRODUÇÃO         54 
DIRECTOR DE ARTE  
DECORADOR DE CENA  
DESIGNER DE PROJECTO         55 
CHEFE ADERECISTA  
ASSISTENTE ADERECISTA         56 
ADERECISTA DE CENA 
EQUIPA DE MONTAGEM         57 
ASSISTENTE DE MONTAGENS  
CHEFE CONSTRUTOR 
CHEFE PINTOR          58 
ESTILISTA DE PRODUTO 
ESTILISTA CULINÁRIO         59 
ASSISTENTE ESTILISTA CULINÁRIO 
SUPERVISOR DE VEÍCULOS        60 

DEPARTAMENTO DE GUARDA-ROUPA       61/62 
FIGURINISTA           63 
CHEFE DE GUARDA-ROUPA  
ASSISTENTE DE GUARDA-ROUPA         64 
TÉCNICO DE PATINES 
MESTRE COSTUREIRA  

DEPARTAMENTO DE MAQUILHAGEM       65/66 
CHEFE MAQUILHADOR         67 
ASSISTENTE DE MAQUILHAGEM  

DEPARTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO/EFEITOS ESPECIAIS SFX    68/69 
CHEFE DE CARACTERIZAÇÃO/EFEITOS ESPECIAIS SFX     70 
ASSISTENTE DE CARACTERIZAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CABELOS        71/72 
CHEFE CABELEIREIRO         73 
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO 
 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 3 

DEFINIÇÕES GERAIS         74 
PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO         

EDITOR DE ESTÓRIA         
ARGUMENTISTA          
PRODUTOR           
PRODUTOR EXECUTIVO          
CONTABILISTA DE PRODUÇÃO 
 

REALIZADOR          75 
REALIZADOR DE SEGUNDA EQUIPA 
DIRECTOR DE ELENCO            

ACTOR PRINCIPAL           
ACTOR SECUNDÁRIO 
FIGURANTE ESPECIAL            

DUPLO DE CORPO         76 
STAND-IN           
FIGURANTE            
RESPONSÁVEL DE FIGURAÇÃO         
COACH DE DIÁLOGO          
 

DESIGNER GRÁFICO         77  
CONSTRUTOR DE ADEREÇOS 
JARDINEIRO 
CHEFE CARPINTEIRO 
CHEFE ESCULTOR 
 

SUPERVISOR DE EFEITOS ESPECIAIS SFX 
SUPERVISOR DE ARMAS         78 
ADESTRADOR DE ANIMAIS 

 

CATERING 
SERVIÇO DE APOIO          
 

PÓS-PRODUÇÃO          79 
SUPERVISOR DE PÓS-PRODUÇÃO 
MONTADOR 
TÉCNICO DE GRADING 
SUPERVISOR DE EFEITOS VISUAIS VFX 
COORDENADOR FX         80 
ARTISTA MATTE 
DESIGNER DE SOM 
MONTADOR DE SOM 
TÉCNICO DE DOBRAGEM 
ARTISTA FOLEY 
SUPERVISOR MUSICAL         81 
PUBLICITÁRIO DO FILME 

UTILIZAÇÃO DE WALKIE-TALKIES        82 
SINAIS VISUAIS 
LINGUAGEM ESPECÍFICA         83 

TERMINOLOGIA 
REALIZAÇÃO          84 
IMAGEM          85 
MATERIAL           
EXPRESSÕES GENÉRICAS         88 
GÍRIA           89 

ROUPA PARA CALOR EXTREMO OU EXPOSIÇÃO SOLAR PROLONGADA    90 
RAIOS UV 
ROUPA ADEQUADA E PROTECÇÃO UV 
CHAPÉUS 
ÓCULOS          91 
PROTECTOR SOLAR 
 

 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 4 

ROUPA PARA FRIO EXTREMO OU TEMPERATURAS NEGATIVAS     
CAMADAS          92 
CAMADA DE ISOLAMENTO INTERIOR 
CAMADA DE ISOLAMENTO MÉDIO       93 
CAMADA DE ISOLAMENTO EXTERIOR 
PARTE SUPERIOR DO CORPO 
CABEÇA 
PESCOÇO          94 
MÃOS 
PROTECÇÃO DO ROSTO E DOS OLHOS 
PARTE INFERIOR DO CORPO        95 
PÉS 
MEIAS 
BOTAS           96 
DICAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO 

CALOR EXTREMO OU EXPOSIÇÃO PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS   97 
COMO É QUE O CORPO GANHA E PERDE CALOR 
REACÇÃO A AMBIENTES QUENTES       98 
REACÇÃO EM CONDIÇÕES DE CALOR EXTREMAS 
STRESS TÉRMICO         99 
DOENÇAS POR CALOR: SINTOMAS E PREVENÇÃO 
ACIDENTES 
CÂIBRAS          100 
EDEMA/INCHAÇO 
PELE AVERMELHADA/ERUPÇÕES CUTÂNEAS      101 
EXAUSTÃO  
SINCOPE          102 
PREVENIR OS EFEITOS ADVERSOS DO CALOR      103 

FRIO EXTREMO OU EXPOSIÇÃO PROLONGADA A TEMPERATURAS BAIXAS   104 
PERDA DE CALOR PARA O AMBIENTE       105 
PRODUÇÃO E RETENÇÃO DE CALOR 
EQUILÍBRIO TÉRMICO         106 
DESEMPENHO NO TRABALHO 
CONDIÇÕES DE PREDISPOSIÇÃO 
ACLIMATIZAÇÃO AO FRIO        107 
EFEITOS DE EXPOSIÇÃO AO FRIO 
FRIEIRAS 
PÉ DE IMERSÃO/DE TRINCHEIRA        108 
ARREFECIMENTO EXTREMO/CONGELAMENTO      109 
QUEIMADURA DE GELO         110 
HIPOTERMIA           
PREVENIR OS EFEITOS ADVERSOS DO FRIO       112 

SOBRE PROFISSÕES         113 
O QUE É UMA PROFISSÃO REGULAMENTADA 
O RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS NA UNIÃO EUROPEIA 
ACESSO A PROFISSÃO REGULAMENTADA 
EXERCÍCIO DE PROFISSÃO/ACTIVIDADE PROFISSIONAL REGULAMENTADA 

ACTIVIDADES PROFISSIONAIS        114  
DEPARTAMENTOS E CONTACTOS        117   
FONTES CONSULTADAS         118   
 

Ficha Técnica 
Título: APTA – Equipa Técnica – Funções e Definições 
Documento criado a partir de fichas de caracterização elaboradas  
pelos vários Departamentos que fazem parte da APTA 
 
Compilação, formatação, paginação e arranjo: Jorge Ferreira da Costa 
Revisão: Jorge Ferreira da Costa, Pedro Madeira 
 
1ª Edição 
Lisboa, Outubro de 2020 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 5 

INTRODUÇÃO 
 

 
"Um escritor precisa de uma caneta, um artista precisa de um pincel, mas um cineasta precisa de 
um exército." 
 

“A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army.” 
 Orson Wells  
 

 
 
O Cinema é uma arte colectiva. 
 

Uma ideia brilhante para um filme não sairá do papel se não for correctamente desenvolvida, 
organizada e executada pela equipa técnica.  
 

É preciso um pequeno exército com muitos especialistas a trabalhar em simultâneo para 
transformar uma ideia ou palavras de uma página num filme concluído: aqueles que angariam 
dinheiro e orçamentam o argumento; os que escolhem o casting e coordenam o filme; os que 
fazem o planeamento, organizam e gerem as filmagens; os que fazem a gestão e organizam a 
logística necessária; os que trabalham criativamente no projecto; os que editam o projecto e os 
que lidam com a distribuição.  
 

Um filme pode acabar por ter centenas de pessoas a trabalhar desde o seu início como projecto 
até ao seu final como filme concluído, sendo cada uma destas pessoas necessárias e essenciais ao 
longo das várias fases do processo.  
 

Todas estas pessoas merecem reconhecimento, mas o que fazem todas estas pessoas e porque 
são importantes?  
 

Sem o seu contributo na escolha da utilização de câmara, enquadramentos, iluminação, sons, 
decoração dos locais, guarda-roupa, cabelo e maquilhagem, entre outros, o filme não respeitaria 
a visão do Realizador e/ou a época e ambiente em que se desenrola a acção. 
 

 
CAOS ORGANIZADO 

 

Ter uma equipa a correr frenéticamente não é equivalente a ter uma equipa produtiva. 
Pode até colocar elementos da equipa em risco já que existem equipamentos e materiais que 
requerem atenção no seu manuseamento, colocação e sinalização. 
 

Ver uma equipa a trabalhar num filme pode parecer que se está a ver um acidente de comboio a 
acontecer em directo, mas uma observação mais atenta, revela uma equipa que trabalha de forma 
organizada e é mais semelhante ao movimento de um relógio mecânico de precisão.  
 

Uma equipa experiente está geralmente três passos à frente do plano que se está a filmar.  
 

É, pois, essencial ter uma equipa técnica com experiência nas várias fases do projecto para o 
sucesso de um filme ou série de ficção.  
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HIERARQUIA DA EQUIPA 
 

Há muitos Departamentos num set de filmagens e dentro de cada um, há uma hierarquia única, 
existindo em todos os Departamentos um responsável que os organiza, dirige e coordena que 
normalmente se designa por Chefe de Departamento. 
 

Por exemplo, o Director de Fotografia costuma ter à sua responsabilidade os Departamentos de 
Imagem, Maquinaria e Iluminação, mas depende dos respectivos Chefes para gerir e organizar 
esses Departamentos.  
 

Contará com os Chefes desses Departamentos para seguirem as suas orientações e coordenarem 
as suas equipas, de forma a criar uma sequência de enquadramentos, movimentos de câmara e 
iluminação por cena para dar uma unidade narrativa, visual e estética ao filme. 

 

 
PLANEAMENTO 

 

Visita Técnica (Tech Scout/Recce/Réperage) é um termo que significa a deslocação a um local que 
corresponde à configuração de uma cena do argumento para determinar se é adequado à sua 
filmagem.  
 

Nessa visita faz-se o reconhecimento do local, a avaliação de eventuais problemas de colocação 
de câmara, enquadramentos, iluminação, logística ou som. 
 

O Realizador e Director de Fotografia irão partilhar as suas ideias, debater e analisar o que se 
pretende filmar no local, tipo de iluminação, ambiente a recriar, entre outros. 
 

Por isso é fundamental a presença dos Chefes de Departamento necessários em função do que se 
pretende filmar, para que possam elaborar as suas listas de material e equipamento necessários, 
analisar o seu transporte até ao local, a sua instalação no décor e onde será armazenado durante 
as filmagens.  
 

Detalhes como locais de difícil acesso, ou obras em funcionamento por perto, podem 
comprometer significativamente o desenrolar das filmagens.  
 

A quantidade de pessoas necessárias na preparação e filmagem de um projecto dependerão 
sempre da escala do trabalho a efectuar. 
 

Por exemplo em cenas com muitos figurantes será necessário o reforço dos Departamentos de 
Assistência de Realização, Produção, Maquilhagem, Cabelos, Guarda Roupa, Aderecistas de Cena, 
entre outros. 
 

CHEFE

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

CHEFE CHEFE

EQUIPA EQUIPA EQUIPA EQUIPA EQUIPA EQUIPA EQUIPA
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ALIMENTAÇÃO E DESCANSO 
 

Normalmente a equipa chega antes do Realizador e do Director de Fotografia (preparação) e 
continua a trabalhar depois do Realizador e o Director de Fotografia partirem (arrumação). 
 

A falta de pausas para refeições, de períodos de descanso regulamentares durante a filmagem, 
má alimentação ou desidratação podem levar a situações de risco e pôr em perigo os técnicos de 
uma equipa quando lhes for pedido rapidez na execução do seu trabalho. 
 

De forma a evitar colocar uma equipa cansada e mal alimentada em situações de risco ou perigo, 
os dias de filmagem devem ser planeados e organizados de forma equilibrada, respeitando 
horários de trabalho e descanso, bem como as respetivas pausas para refeições.  
 

Em alguns Departamentos existem elementos que conduzem veículos de transporte de pessoas e 
pesados de transporte de equipamento, manuseiam material electrónico, eléctrico e equipamento 
pesado, devendo ser respeitadas regras de segurança na sua utilização. 
 

A alimentação, bebidas, pausas para refeição e períodos de descanso são por isso fundamentais 
para o bom desempenho de uma equipa.  
 

FILMAGENS EM LOCAIS PERIGOSOS E AMBIENTES EXTREMOS 
 

A segurança é a principal preocupação em todos os tipos de filmagens, o que é especialmente 
verdade em locais perigosos ou ambientes extremos.  
 

Ao mesmo tempo, o conhecimento e o planeamento certos são muito importantes quando se 
filma em áreas com condições difíceis. 
 

Antes de filmar num determinado local, é sempre importante ter o conhecimento adequado dos 
diferentes riscos envolvidos. Isto inclui planos de evacuação e acesso a instalações médicas 
básicas sendo obrigatório ter um membro na equipa formado em primeiros socorros.  
 

Todos os membros da equipa devem ser informados sobre como manter-se seguros, saudáveis e 
preparados para os piores cenários possíveis quando se filma em locais perigosos ou ambientes 
extremos.  É muito importante que seja tido em conta um cuidado extra em condições 
atmosféricas extremas. 
 

Assim, uma equipa saberá tomar medidas imediatas e eficazes para corrigir as coisas se algo 
correr mal, garantindo a sua segurança e a do equipamento em locais ou ambientes extremos 
durante as filmagens.   
 

Há uma série de factores a ter em consideração durante as filmagens neste tipo de situações. 
 

APTIDÃO FÍSICA 
 

Estar fisicamente em forma pode não proteger completamente um indivíduo dos efeitos de 
ambientes climáticos extremos encontrados num local de filmagem.  
 

No entanto, irá ajudá-lo a lidar com o esforço físico de se deslocar e transportar material e 
equipamento em locais ou ambientes extremos. 
 

Problemas médicos que podem não parecer muito graves em condições normais podem ser uma 
ameaça significativa num ambiente climático extremo. 
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EQUIPAMENTO  
 

Os equipamentos electrónicos e de câmara podem ser gravemente afectados pelas condições 
meteorológicas adversas encontradas em muitos locais de filmagem.  
 

Além disso, equipamentos como telemóveis, geradores e rádios podem não funcionar na 
capacidade máxima.  
 

Isto deve ser tomado em consideração.  
 

GUIAS OU ESPECIALISTAS  
 

É sempre aconselhável contratar guias ou especialistas com conhecimento local e que estejam 
habituados a operar numa determinada região.  
 

Pode também ser importante contratar especialistas e equipas de segurança para lidar com 
situações em que as filmagens são muito complicadas ou ocorrem num local particularmente 
difícil e em condições traiçoeiras. Os seus conselhos podem ser cruciais para ajudar a manter o 
conforto e a segurança da equipa. 
 

O conhecimento local pode ser fundamental na elaboração de um plano de filmagem.  
 

ROUPA ESSENCIAL EM FILMAGENS 
 

LOCAL 
Na véspera das filmagens é sempre enviada a folha de serviço com as indicações do local ou 
locais de filmagem, o tempo e os tipos de cenas a serem filmadas (ou seja, interiores ou 
exteriores).  Isto pode ser determinante para o tipo de roupas a usar.  
 

Filmagens noturnas, cenas com chuva artificial ou interiores de uma casa são locais que terão 
provavelmente associados diferentes tipos de roupas.  
 

Mais vale ter sempre à mão mais um casaco, sweat ou impermeável do que não ter nada e 
trabalhar sob condições adversas. 
Nada pior do que estar chocantemente frio ou miseravelmente quente durante um dia de 12 
horas de filmagem. 
 

METEOROLOGIA 
 

A previsão meteorológica deve ser sempre verificada antes de sair de casa, já que são muitas as 
filmagens onde o dia começa quente e acaba chuvoso e frio. 
 

ROUPA CONFORTÁVEL E PRÁTICA 
 

Os sets de filmagem são locais onde muitas vezes o trabalho a efectuar é duro e sujeito a 
sujidade devido ao contacto com materiais e equipamento, o seu carregamento e transporte ou 
a certas posições físicas inerentes à montagem e manuseamento dos mesmos.  
 

Para além do local ser imprevisível, o técnico tem de estar preparado para trabalhar em qualquer 
lugar, veículo, terreno, em qualquer altura do dia ou da noite, nas mais diversas condições físicas 
e sob todo o tipo de condições atmosféricas.  
 

Por vezes os planos são filmados em locais de espaço reduzido ou de acesso difícil. 
 

As roupas devem ser duráveis, confortáveis com um propósito prático, não devem restringir o 
movimento, mas sim permitir a flexibilidade e o conforto do técnico enquanto trabalha. 
 

O vestuário a utilizar nesta actividade deve sempre ter em conta todos estes factores. 
 

Se a opção for entre estilo vs. prático, a escolha deve recair sobre este último — os sets de 
filmagem não são um desfile de moda! 
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ROUPA PRETA OU ESCURA 
 

É sempre importante ter em atenção, o tipo de filmagem que se vai fazer e o local onde se filma.  
 

Interiores com muitos vidros ou filmagens com carros terão sempre o problema dos reflexos, por 
exemplo. 
 

A roupa preta ou escura permite evitar reflexos ou atrair a atenção, o que para um actor, por 
vezes pode ser perturbador.   
 

É sempre mais fácil diluir-se nas sombras ou evitar reflexos se estiver a usar cores escuras. 
 

CALÇADO LEVE E IMPERMEÁVEL 
 

O calçado é talvez a peça de vestuário mais importante a ter em atenção no set – deve ser 
confortável, resistente, de atacadores e apropriado ao local onde se está a trabalhar. 
 

Ao estar e andar de pé durante muitas horas em qualquer tipo de piso (ex. areia, terra, lama, 
alcatrão ou betão), exposto às mais diversas condições atmosféricas e tendo em conta o 
equipamento utilizado, o técnico poderá estar sujeito a lesões, caso não utilize o calçado 
apropriado, por isso chinelos, sandálias ou semelhantes não devem ser usados num set de 
filmagens.  
 

Pontos importantes: 
• Leve, resistente e impermeável de modo a permitir a adaptação a qualquer tipo de piso, local 

e condições atmosféricas; 
• Manter os pés confortáveis (já que o técnico passa muitas horas de pé), a salvo de objectos 

que possam potencialmente cair sobre eles e de lesões eventuais em caso de tropeção no 
equipamento; 

• Permitir a movimentação no set a um ritmo bastante acelerado, algo que muitas vezes 
acontece em filmagens; 

• Protecção da zona dos tornozelos para evitar qualquer entorse especialmente em terrenos 
acidentados. 

  

KIT PARA EXTERIORES 
 

Numa situação de exterior, o técnico pode não ter a possibilidade de se afastar do set e ficar 
exposto às condições atmosféricas adversas e extremas (ex. chuva, mar ou neve), durante muitas 
horas, sendo por isso aconselhável a existência de um kit para exteriores em stand-by e uma 
muda de roupa seca que poderá ser necessária durante ou no final do dia de filmagem. 
 

O kit base deve incluir casaco e calças corta-vento e impermeáveis, uma camisola mais quente, 
um par de meias secas e calçado suplente.  
 

ONDE COMPRAR 
 

O equipamento/vestuário ideal e adequado para filmagens, pode ser encontrado e adquirido em 
lojas de desporto, montanhismo, escalada, vela, actividades ligadas ao mar, caça e pesca, de 
protecção civil, etc. 
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TERMOS BÁSICOS 
 

SEQUÊNCIA: Uma unidade dramática de planos ou cenas ligadas por uma ideia ou imagem comum. 
Pode abranger diferentes tempos ou locais, desde que os seus elementos dramáticos e estrutura 
estejam unificados. Num filme não narrativo, designa uma unidade mantida pelo ritmo, 
composição, tema ou conceito. 
 

CENA: Uma acção dramática composta por um ou mais planos e que ocorre em tempo e espaço 
mais ou menos contínuos geralmente unificados por uma preocupação central - um local, um 
incidente, ou um pequeno clímax dramático.  
 

PLANO / SHOT: É muitas vezes considerado como a divisão elementar de um filme. Define-se por 
uma única filmagem da câmara sem cortes ou interrupções, sendo classificados da seguinte 
maneira: 
 

 1) de acordo com a distância aparente do sujeito principal à câmara (distância da câmara);  
2) de acordo com o ângulo da câmara em relação ao sujeito;  
3) de acordo com o conteúdo, natureza ou objeto (por exemplo, plano sequência, de reacção ou 
de conjunto);  
4) de acordo com os meios utilizados fisicamente (objectiva, movimento da câmara).  
 
NOTA: O termo "shot" tem origem nos primeiros dias de produção cinematográfica quando as câmaras eram operadas por 
manivelas à mão, de forma semelhante às metralhadoras da época.  
Ou seja, um Operador de Câmara "filmava" como alguém que "disparava" balas de uma metralhadora. 
  

TAKE: Uma das muitas filmagens de um plano. Geralmente cada plano é filmado várias vezes. 
 A melhor versão (ou take) de cada plano é escolhida para a montagem final. 
 

CONTINUIDADE: Significa o contínuo espaço-tempo da realidade antes de ser filmado ou a lógica  
implícita na associação de ideias entre imagens editadas.  
 

A continuidade divide-se em quatro áreas: 
 

1. Continuidade de acção 
2. Continuidade dos adereços 
3. Continuidade do Guarda-Roupa/Maquilhagem/Cabelos 
4. Linha 180º 

 

1. CONTINUIDADE DE ACÇÃO. 
Os actores precisam de repetir a mesma acção e dizer a mesma frase em planos e takes diferentes, 
de forma a ser possível montar esses planos e takes diferentes com uma unidade espaço-temporal. 
 

Ex: O actor pode pegar no copo com a mão direita, depois acenar com a mão esquerda e sair por 
uma porta ao meio do plano. No plano seguinte da mesma acção, o actor pega no copo com a mão 
esquerda, depois acena com a mão direita e sai por uma porta à direita. Ao fazer a montagem dos 
planos, a cena não tem continuidade de acção.  
  

2. CONTINUIDADE DE GUARDA-ROUPA/MAQUILHAGEM/CABELOS: 
Os filmes não são filmados em tempo contínuo, ou seja, as cenas não são filmadas por ordem, mas 
sim de forma descontínua. O fim do filme pode ser filmado no início do período de filmagens por 
exemplo. A continuidade de Guarda-Roupa, Maquilhagem e Cabelos é fundamental para não haver 
incoerências no filme concluído. 
 

Ex: Um personagem deverá usar a mesma roupa, maquilhagem ou penteado entre a cena em que 
sai de casa e a cena seguinte em que está na rua, podendo haver um intervalo de tempo 
significativo entre a filmagem das duas cenas.  
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3. CONTINUIDADE DOS ADEREÇOS 
É muito importante respeitar a continuidade dos adereços na sua colocação em quadro ou no seu 
manuseamento por parte do actor para garantir a continuidade visual ou da acção.   
 

Ex: Ao longo da filmagem no mesmo local, pode ser necessário mover mobiliário e os adereços 
entre planos. Depois, mais tarde, poderá ter de se voltar a filmar outro plano em que se veja o 
mobiliário e os adereços no lugar original de forma a manter a coerência visual do local na 
montagem final. Em caso de acções que incluam uma luta, os adereços podem ser movidos e em 
seguida, têm de ser substituídos e recolocados no seu lugar original antes da take seguinte. 
 

4. LINHA DE 180 GRAUS 
A regra dos 180 graus é uma orientação básica sobre a relação espacial no ecrã entre o espaço e 
um personagem, entre dois ou mais personagens ou do posicionamento de um objeto dentro de 
uma cena. Ao colocar a câmara de um lado de um eixo imaginário entre dois personagens, 
estabelece-se a relação física e a linha de olhar entre os dois personagens.  
Diz-se que se está a cruzar o eixo/linha ou saltar o eixo/linha quando a câmara transpõe o eixo 
imaginário criando um efeito de reflexo de espelho em que todas as acções e olhares passam a 
estar invertidos. 

                  
 
 
  

Este esquema mostra o eixo entre dois personagens 
e o arco de 180° sobre o qual as câmaras podem ser 
posicionadas (verde). Ao cortar do arco verde para o 
arco vermelho, os personagens trocam de lugar no 
ecrã. 
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CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPA TÉCNICA 
 
 
 

EQUIPA TÉCNICA  
 

Outras designações: Equipa de Filmagens 
Designação em inglês: Film Crew 
 

Uma equipa técnica é um grupo de pessoas, com diferentes especializações, contratadas por uma 
Produtora, com o propósito de produzir projectos de Cinema (nos seus vários formatos), 
Publicidade, Séries de Ficção ou Projectos Audiovisuais Similares, Documentários e Projectos 
Multiplataforma. 
 

A equipa técnica distingue-se do elenco, uma vez que o elenco é entendido como o conjunto dos 
actores que representam em frente à câmara ou fornecem vozes para personagens no filme, sendo 
também distinta dos Produtores, uma vez que são os proprietários da totalidade ou de uma parte 
da Produtora, ou dos direitos de propriedade intelectual do filme.  
 

Os projectos de Publicidade, Cinema (nos seus vários formatos), Séries de Ficção ou Projectos 
Audiovisuais Similares, Documentários e Projectos Multiplataforma têm três etapas distintas:  
 

a) Desenvolvimento; 
b) Produção; 
c) Distribuição.  

 

Na fase de produção há também três fases sequenciais claramente definidas: 
 

a) Pré-produção; 
b) Filmagem; 
c) Pós-produção. 

 

FUNÇÕES 
 

Uma equipa técnica é dividida em diferentes Departamentos, sendo cada um deles especializado 
num aspecto específico da produção.  
 

Muitas funções estão associadas apenas a uma ou duas das fases do processo.  
 

As funções da equipa técnica evoluíram ao longo dos anos, impulsionadas pela mudança 
tecnológica, mas muitos empregos tradicionais datam do início do século XX e são comuns em 
todas as jurisdições e culturas cinematográficas.  
 

As funções de uma equipa de televisão derivam das funções de uma equipa técnica de filmagens, 
com especificações técnicas próprias. 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

Algumas destas condições são comuns à generalidade das funções desempenhadas numa equipa 
técnica de filmagens, outras são específicas de determinados departamentos. Porém, o carácter 
multidisciplinar de uma equipa de audiovisuais, faz com que seja desejável um conhecimento 
amplo de condições específicas, para um melhor desempenho de cada profissão. 
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• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 
escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos correctos a adoptar no set de filmagens. 
 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

 

• Conhecimento das Condições de Trabalho vigentes (horários, regras, especificidades). 
 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 
 

• Respeitar o seu lugar na equipa, colocando todas as questões directamente ao Chefe do 
Departamento sabendo ouvir e expressar o seu ponto de vista na altura certa. 

 

• Ter a perceção do tempo/condições para a execução do seu trabalho de acordo com as 
especificidades necessárias e transmiti-las à equipa de Realização e/ou Produção. 

 
 

• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 
tal como: 

 

o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 

 

• Capacidade de interpretação de desenhos, esboços e plantas técnicas de construção.  
 

• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos. 
 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

 

• Capacidade de adaptação a diferentes métodos de trabalho, diferentes equipas, ambientes e 
contextos desconhecidos, adversos ou a diferentes realidades e meios culturais. 

 

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

 

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 
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• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

 

• Disponibilidade para se poder ausentar da sua residência por um determinado período de 
tempo se o projecto assim o exigir. 
 

• Capacidade de adaptação à falta de rotina, a horários atípicos, de lidar com stress e às 
diferentes exigências e especificidades de cada trabalho. 

 

• Aptidão física e disponibilidade para trabalhar em qualquer local (interior e exterior) e sob 
qualquer tipo de condições meteorológicas naturais ou artificiais.  
 

• Utilização de vestuário e calçado pessoal adequado à função desempenhada e aos diferentes 
locais e ambientes de filmagem. 

 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

 

• Domínio de línguas estrangeiras aconselhado (de preferência o Inglês).  
 

• Conhecimentos de higiene, saúde e segurança no trabalho. 
 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 

 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

LOCAL DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 
 

• Exteriores e Interiores Naturais, Rurais, Urbanos, Industriais; Estradas; Veículos; Embarcações; 
Aeronaves; Escritórios; Estúdios; Salas de Pós-Produção; Ateliers; Oficinas; Carpintarias; 
Residência,etc. 

 

• Por vezes, a equipa técnica pode estar sujeita a condições de trabalho em locais de difícil acesso 
(montanhas, falésias, pedreiras, praias, florestas, etc) e onde as condições de higiene, saúde e 
segurança, não sejam as mais adequadas (armazéns industriais, locais abandonados ou 
devolutos, ruínas, depósitos de resíduos, etc).  

 

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO  
 

• Horários Diurnos, Mistos e Nocturnos em qualquer dia ou noite da semana, sob as mais variadas 
condições físicas (pó, lama, areia, mar, filmagens sub-aquáticas ou em altura, etc) e 
atmosféricas (chuva, frio, vento, neve, exposição solar, calor, etc.).  

 

• Condições atmosféricas extremas também poderão ser recriadas artificialmente em função do 
projecto a filmar. 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 
e software informático, cronómetros; 
 

• Equipamento de comunicação, walkie talkies, megafones ou outros; 
 

• Equipamento e material de sinalização e apoio logístico diverso (ex. cones de trânsito, tendas, 
etc); 
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• Manuseamento de material pesado, equipamento eléctrico, electrónico, máquinas eléctricas e 
ferramentas profissionais, objectos de corte, maquinaria pesada, material de construção, 
equipamento de cozinha entre outros; 

 

• Exposição e contacto com materiais e produtos químicos, tóxicos, inflamáveis, explosivos, 
fumos, armas, munições, animais, etc; 

 

• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
 

• Veículos ligeiros e pesados de transporte de pessoas, equipamento e mercadorias; 
 

• Veículos especialmente adaptados ao transporte, colocação e utilização de equipamento 
cinematográfico. 
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REGRAS E COMPORTAMENTOS A ADOPTAR NO LOCAL DE FILMAGENS 
 

• Todas e todos os técnicos deverão respeitar os seus pares. 
 

• Todas e todos os técnicos deverão conhecer as funções e responsabilidades de cada técnico 
da equipa. 

 

• O técnico deve respeitar a hierarquia da equipa, ser sempre educado, respeitador e correcto. 
 

• Todas e todos os técnicos deverão ser pacientes com os menos experientes, tentar ensiná-los, 
e corrigi-los sempre que possam. 

 

• Não deverá ser tolerada qualquer forma de bullying, discriminação étnica ou de género, 
descontrolo emocional excessivo, ou qualquer forma de abuso psicológico ou físico.  
O direito à diferença deve ser respeitado! 
 

• É da responsabilidade de cada técnico ter conhecimento sobre a informação distribuída 
diariamente na folha de serviço ou em outros documentos anexos pela Produtora e responder 
a um email ou chamada telefónica. 
 

• Se estiver num trabalho mais prolongado, o técnico deve pedir antecipadamente o plano de 
filmagens previsto para os próximos dias, podendo assim colocar questões, resolver dúvidas e 
a estar preparado para os dias seguintes. 

 

• Para dúvidas ou questões que possam ser respondidas com uma simples consulta à folha de 
serviço ou ao plano de filmagens, cada técnico deve manter consigo, de preferência em formato 
digital, uma cópia da folha de serviço e do plano de trabalho. 

 

• É da responsabilidade de cada técnico estar atento ao seu Chefe, ao que se passa no seu 
Departamento e à sua volta e ao que se passa em redor da câmara, do Realizador, do Director 
de Fotografia e do Primeiro Assistente de Realização (1ºAR.). 

 

• Nenhum técnico deve mexer em equipamento que não pertença ao seu Departamento.  
 

• Antes de o fazer, deve sempre perguntar primeiro. 
 

• Nenhum técnico deve correr a menos que exista uma emergência. 
 

• Qualquer técnico que se aperceba de algo que ponha em perigo a equipa no set/décor, deve 
anunciá-lo imediatamente. 

 

• Qualquer técnico que se aperceba de pessoas estranhas à equipa no local de filmagens, deve 
anunciá-lo imediatamente. 

 

• É da responsabilidade de cada técnico minimizar o ruído que possa produzir para não perturbar 
o ambiente de trabalho. 

 

• No local de filmagens, o técnico deve desligar o som do smartphone, colocando-o no silêncio.  
 

• Se estiver em filmagens com captação de som, deve também desactivar o modo de vibração 
do smartphone - o vibrar também faz barulho. 

 

• Nenhum técnico deve abandonar o local de filmagens sem informar o Chefe de Departamento 
ou o 1ºAR. 

 

• Todas e todos os técnicos deverão respeitar e conhecer as regras de comportamento de uma 
equipa no local de filmagens. 
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CARACTERIZAÇÃO DE FUNÇÕES POR DEPARTAMENTO 

 
 
As equipas podem variar em tamanho, mas geralmente são sempre exercidas um conjunto de 
funções genéricas nos Departamentos que as integram.  
 

Existe uma mais valia na compreensão das responsabilidades de cada função num set de filmagens 
e como contribuem para o processo de filmagem. 
 

Produtor, Produtor Executivo, Realizador, Argumentista e Actores Principais são normalmente 
considerados “acima da linha” (referido como tal devido à sua colocação no orçamento e às suas 
responsabilidades), sendo separados e colocados em lugares de liderança ou destaque, já que são 
normalmente as pessoas a quem se associa o filme final.  
 

Talvez faça sentido considerá-los generais num grande exército, mas por vezes numa grande 
produção, alguns generais nunca vêm à linha da frente. 
 

Então, quem está “abaixo da linha”? 
“Abaixo da linha” encontram-se a maioria das funções da equipa técnica. 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: Em Portugal, numa equipa técnica são desempenhadas funções cuja denominação teve origem no 
início do século XX, mas ao longo dos anos foram sendo criadas e adaptadas outras funções devido a co-produções 
internacionais e consequente adaptação às funções existentes nessas equipas, ou ao progresso tecnológico. 
 

Estas funções têm equivalência com a definição aplicada noutros países, já que a caracterização das profissões 
desempenhadas é transversal no universo cinematográfico. 
 

O cumprimento dos requisitos profissionais exigidos no desempenho da sua actividade e a equivalência internacional 
do seu profissionalismo, são razões objectivas para o reconhecimento, validação, certificação de competências e 
regulamentação de qualificações profissionais das profissões que são exercidas pelos técnicos em Portugal. 
 
NOTA: A nomenclatura portuguesa e a correspondência inglesa adoptada para cada função é da responsabilidade individual de 
cada Departamento. 
A utilização diferenciada do género deve ser encarada numa perspectiva neutra e inclusiva. 
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DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO 
Assegura e coordena a viabilização de meios financeiros, humanos, materiais e logísticos necessários 
à realização de produções audiovisuais.  Faz respeitar as regras de higiene e segurança em vigor, em 
articulação com o Departamento de Realização, os Chefes de Departamento e restantes entidades 
envolvidas numa filmagem. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
 

DIRECTOR DE PRODUÇÃO  
CHEFE DE PRODUÇÃO  
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO  
LOCALIZADOR  
PRODUTOR DE LOCAIS  
ASSISTENTE DE PRODUTOR DE LOCAIS  
COORDENADOR DE PRODUÇÃO  
COORDENADOR DE CASTING  
SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO  
ASSISTENTE DA CARRINHA DE PRODUÇÃO 
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - CONDUTOR DE PRODUÇÃO  
CONDUTOR DE PRODUÇÃO 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Domínio do processo de licenciamento junto das entidades competentes. 
• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos.  
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Conhecimento das Condições de Trabalho vigentes (horários, regras, especificidades). 
• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 

tal como: 
 

o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 
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• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Conhecer e respeitar as regras de higiene e segurança em vigor. 
• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 

técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 

e software informático; 
 

• Equipamento de comunicação, walkie talkies, megafones ou outros; 
 

• Equipamento e material de sinalização e apoio logístico diverso. (ex. cones de trânsito, tendas, 
etc); 

 

• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
 

• Veículos ligeiros e pesados de transporte de pessoas, equipamento e mercadorias. 
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DIRECTOR DE PRODUÇÃO  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: LINE PRODUCER  
 

Gere as operações do dia a dia e supervisiona todos os aspectos inerentes à realização de um 
projecto audiovisual sendo o responsável pelos recursos humanos. Identifica e pode estar 
envolvido no solucionamento de quaisquer problemas ou incompatibilidades que possam surgir 
durante o processo de produção. Garante que o projecto se processa dentro do orçamento e 
calendários previstos. 
 

RESPONSABILIDADES   
• Tem uma visão abrangente do projecto e de acordo com a abordagem do Realizador cria 

o seu desenho de produção; elabora e gere o orçamento de modo a alcançar os objetivos 
propostos. 

• Elabora o cronograma para as várias fases de produção. 
• Acompanha o dia a dia do processo de produção e supervisiona todos os aspectos 

inerentes ao mesmo. 
• Escolhe ou sugere a equipa artística e técnica que melhor se adapta ao projecto.  
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 

gestão executiva e planificação do trabalho da equipa. 
• Coordena e gere recursos humanos e financeiros inerentes à produção. 
• Negoceia condições contratuais, propostas, custos, exigências técnicas, define e ajusta 

condições de fornecedores de material técnico e outros prestadores de serviços. 
• Trata da orçamentação, escolha e reserva do material técnico, negoceia décors, prepara 

os respectivos contratos e debate orçamentos com a equipa artística e técnica. 
• Organiza e supervisiona o casting e a procura de locais, de acordo com a especificidade 

do projecto (Publicidade). 
• Acompanha e reúne o trabalho criativo para apresentação em PPM’s (Publicidade). 
• Trata de seguros relacionados com a produção do projecto. 
• Estabelece a organização do trabalho a efectuar com os Chefes de Departamento e zela 

pela segurança e bem-estar de toda a equipa envolvida. 
• Zela pelo cumprimento dos horários definidos pelo 1ºAssistente de Realização e aceites 

pelo Produtor.  
• Elabora o fecho de filmes, ou seja, faz as contas com os diversos Departamentos, 

apresenta um Relatório de Contas e uma Ordem de Pagamentos. 
• Identifica e soluciona problemas ou ajustes e incompatibilidades que possam surgir durante o 

processo de produção. 
• Pode supervisionar a Pós-Produção. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
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CHEFE DE PRODUÇÃO  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION MANAGER  
 

Supervisiona todos os meios do processo de produção, incluindo pessoal, tecnologia, horários e a 
gestão de custos do dia a dia. Dependendo do projecto em questão, pode ser responsável por 
garantir que tudo se processa dentro do orçamento e horários previstos. Trabalha sob a supervisão 
do Director de Produção e supervisiona o trabalho da equipa de Produção. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Organiza e supervisiona o processo de selecção de casting e de procura de locais, de acordo 

com a especificidade do projecto (Publicidade). 
• Acompanha e reúne o trabalho criativo para apresentação em PPM’s (Publicidade). 
• Pode tratar da orçamentação, escolha e reserva do material técnico, debater orçamentos 

com a equipa artistica, negoceiar e preparar décors e os respectivos contratos, em função 
do projecto em causa. 

• Pode tratar de seguros relacionados com a produção do projecto. 
• Faz gestão do fundo de maneio com a equipa. 
• Organiza a visita técnica com os Chefes de Departamento. 
• Estabelece a organização do trabalho a efectuar com os Chefes de Departamento e zela 

pela segurança e bem-estar de toda a equipa envolvida. 
• Cumpre e cria condições de logística e necessidades técnicas de acordo com os pedidos 

dos Chefes de Departamento, partilhando responsabilidades com o Produtor de Locais. 
• Trata de todas as infraestruturas de acesso e permanência nos locais de filmagem para 

equipa, material e equipamento técnico. 
• É responsável pelo local de filmagem e base de apoio. 
• Zela pelo cumprimento dos horários definidos pelo 1ºAssistente de Realização e aceites 

pelo Produtor. 
• Faz a ligação com a equipa de Realização no set. 
• Organiza uma folha de transportes, se necessário. 
• Elabora fecho de filmes, ou seja, faz as contas com os diversos Departamentos, apresenta 

um Relatório de Contas e uma Ordem de Pagamentos. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: 1st Production Assistant/ Production Manager Assistant  
 

É o assistente directo do Chefe de Produção.  
 

RESPONSABILIDADES  
• Apoia e dá seguimento a todas as decisões da Chefia de Produção no terreno, no escritório ou 

no set de filmagens podendo assumir a responsabilidade de Produção no apoio a outros 
Departamentos como Arte, Efeitos Especiais, Duplos, etc. 
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LOCALIZADOR 
 

Outras designações: RÉPERADOR; PESQUISADOR FOTOGRÁFICO DE LOCAIS 
Designação em inglês: LOCATION SCOUT 
Faz grande parte da pesquisa, procura e selecção de locais. Contacta, visita e tira fotografias aos 
locais seleccionados, para documentar as suas possibilidades e características de acordo com o 
que se pretende filmar segundo o briefing ou indicação do Produtor/Realizador.  
Efectua a intermediação entre os proprietários/gerentes dos locais e a unidade de produção. 
Muitas vezes, faz alguns levantamentos. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Apresenta as ideias e sugestões de locais através de arquivos previamente organizados. 
• Investiga, selecciona e garante alternativas durante o processo, realizando contactos prévios e 

visitas aos locais.  
• Faz levantamentos fotográficos onde sugere as posições de câmara e os ângulos mais indicados, 

mas também as opções reversas/alternativas e espaços potenciais.  
• Inicia também as negociações de datas e valores com os proprietários/responsáveis dos locais 

e pré-garante um conjunto de logísticas afectas ao processo. 
• Selecciona e agrupa o máximo de informação possível, facultando um documento detalhado ao 

Departamento de Produção com todas as opções estéticas e possibilidades ou impedimentos 
técnico/logísticos. 

• Assegura um agradecimento final referente aos locais recusados, garantindo a continuidade de 
uma saudável relação profissional com os proprietários/responsáveis dos locais visitados. 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
 

• Conhecimento da estrutura, organização e hierarquia de uma equipa técnica em todas as fases 
do projecto.  

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. 

• Capacidade para diferenciar a interpretação de um produto publicitário, de um argumento 
cinematográfico ou de uma ideia e de apreciação do produto final. 

• Capacidade de produzir relatórios concisos sobre a logística do local, o custo financeiro implícito 
e a sua respectiva viabilidade espacio/temporal para o projecto.  

• Capacidade de interpretação e síntese, de dinâmicas alternadas e facilidade de adaptação às 
diferentes necessidades de projectos distintos. 

• Capacidade de fotografar um local respeitando os objectivos estéticos da Realização e incluindo 
também fotografias e informações úteis, documentando muito mais do que apenas o que 
potencialmente aparecerá no resultado final.  

• Sentido estético, pontualidade, eficácia, pragmatismo, diplomacia, comunicação clara e 
efectiva, capacidade de gerir interesses diversificados e conhecimento das regras e leis de 
cidadania.  

• Capacidade de trabalhar sob pressão de prazos e de "pensar fora da caixa" quando necessário.  
• A articulação com o Produtor deverá ser constante e mantida com clareza, dinâmica e 

propósito. 
• Capacidade de pesquisa e de um profundo conhecimento geográfico de Portugal Continental e 

Insular e de outros locais do Mundo. 
• Deve possuir e manter uma abrangente e detalhada base fotográfica de locais interiores e 

exteriores em Portugal Continental e Insular e os respectivos dados e contactos.  
 

• Conhecimentos avançados dos meios informáticos na captação e edição de fotografia, (nos 
domínios da concepção, captação, tratamento e aspecto final).  
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Máquina fotográfica digital, tripé fotográfico; 
• Computador portátil, smartphone, programas de edição de fotografia; 
• Discos rígidos e outros suportes de armazenamento; 
• Drones fotográficos; 
• Viatura (própria ou alugada). 
 

PRODUTOR DE LOCAIS  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: LOCATION MANAGER  
 

• Coordena a produção de locais reportando directamente ao Chefe de Produção e ao 1º 
Assistente de Realização. É responsável pela viabilização das licenças necessárias para cada 
local de filmagens, assim como a gestão logística inerente a cada um destes locais, articulando 
e cumprindo os objetivos definidos no orçamento elaborado. Coordena e supervisiona a sua 
equipa, podendo ter Assistentes de Produtor de Locais escolhidos por si, se for necessário. 

RESPONSABILIDADES 
• Responsável pelas autorizações, decores e logística de todos os intervenientes nos locais 

de filmagem, pela base de apoio e limpeza da área a filmar. 
• Pode preparar contratos e alertar para questões relacionadas com o bom desenrolar da 

produção em curso. 
• Partilha a informação, apresenta e analisa com o Chefe de Produção custos do décor e 

outros relacionados com a logística, como policiamento, segurança, salas de apoio, 
limpeza e instalação da equipa no set. 

• Relaciona-se directamente com a autoridade ou outras forças de protecção civil (polícias, 
seguranças, bombeiros, paramédicos, etc) coordenando cortes de trânsito no set quando 
for necessário. 

• Coordena abertura e fecho dos dias de filmagem. 
• Coordena com o Assistente da Carrinha de Produção o material que é necessário para o 

bom decorrer da filmagem. 
• Zela pela boa utilização dos espaços de filmagem, pela devolução dos mesmos nas 

devidas condições e assegura que limpeza ou trabalhos de reparação sejam realizados. 
 

ASSISTENTE DE PRODUTOR DE LOCAIS  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: LOCATION ASSISTANT  
 

É o Assistente directo do Produtor de Locais. Dá apoio no local de filmagens antes, durante e após 
o processo de filmagens. Deve ser o primeiro a chegar ao local de filmagens, de forma a assegurar 
que o mesmo está preparado para receber a equipa técnica. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Contribui para o bom funcionamento da produção e assiste o Produtor de Locais. 
• Poderá pedir autorizações com a supervisão do Produtor de Locais. 
• Estabelece contactos nos locais quer com privados ou entidades, informando-os da 

filmagem e outros detalhes que sejam pertinentes. 
• Prepara no terreno as condições necessárias para o bom funcionamento de 

todos os Departamentos e elabora os respectivos itinerários. 
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• Em conjunto com o Produtor de Locais é responsável pela logística no terreno, indicando 
o estacionamento da equipa, difundindo informações quer de segurança, de regras 
específicas dos locais e da localização das salas de apoio, distribuindo sinalética se for 
necessário. 

• Durante a filmagem mantém o bom funcionamento do set e da base de apoio. 
• Assegura que no final da filmagem os locais ficam limpos e entregues como foram encontrados, 

e reporta danos ao Produtor de Locais e ao Chefe de Produção. 
• Em conjunto com o Produtor de Locais, faz a ponte com a autoridade ou outras forças de 

protecção civil (polícias, seguranças, bombeiros, paramédicos, etc). 
 
 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION COORDINATOR  
 

É o centro nevrálgico de toda a informação do processo de produção, responsável pela organização 
logística do desenvolvimento do projecto desde a contratação da equipa, aluguer de equipamento 
e contratação de casting, contacto com equipa e fornecedores etc. Dá apoio directo ao Director 
de Produção, Chefe de Produção e Contabilidade assim como todos os outros Departamentos 
envolvidos. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Apoia e dá seguimento de todas as decisões da Direção e/ou Chefia de Produção, assim 

como dos Chefes de Departamento. 
• Organiza toda a informação que circula na equipa e faz o registo de todos os técnicos, 

casting, fornecedores e intervenientes na produção do projecto. 
• Pode tratar e acompanhar o processo de todas as autorizações de filmagem, sob 

coordenação do Produtor de Locais (se existir). 
• Pode preparar contratos e alertar para questões relacionadas com o bom desenrolar da 

produção em curso. 
• Envia a folha de serviço e verifica a boa recepção da mesma. 
• Oficializa e arquiva todos os documentos ou troca de correspondência.  
• Trata de toda a logística relativa a reservas de alojamento, viagens/deslocações e aluguer de 

viaturas para cada Departamento em função das necessidades solicitadas, gerindo também 
cada um desses orçamentos e reportando as alterações ao Director de Produção sempre que 
necessário. 

• Poderá ser apoiado por uma Secretária de Produção ou Assistente de Produção, em 
caso de necessidade, em função do projecto em causa. 

• Organiza uma folha de transportes, se necessário, de acordo com as indicações do 
Chefe de Produção. 

• Faz o fecho de filmes, ou seja, apoia o Director de Produção e Contabilidade na obtenção 
de documentos e pagamentos para elaborar respectivo relatório e dossier de fecho para 
o cliente (Publicidade). 

• Faz a gestão do escritório de produção de maneira a respeitar o bem-estar de todos os 
membros, fazendo a ligação entre os Departamentos de forma profissional e positiva. 

• Domínio contabilístico aconselhado. 
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COORDENADOR DE CASTING  
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: CASTING COORDINATOR  
Responsável por toda a informação e organização logística do processo referente a selecção de 
casting podendo incluir a sua contratação. Dá apoio directo ao Director de Produção e/ou Chefe 
de Produção.  
RESPONSABILIDADES 
• Coordena a comunicação e organização entre todos os envolvidos no processo de 

casting. 
• Faz a convocação, organização do transporte, marcação de viagens e estadias (caso seja 

necessário) do casting e ainda pode fazer o seu acompanhamento na filmagem. 
• Pode negociar valores e tratar de contratos com o casting, de acordo com as indicações 

do Chefe de Produção e/ou Director de Produção. 
 

SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION SECRETARY  
 

Dá apoio directo ao Coordenador de Produção e Chefe de Produção em todos os aspectos 
relacionados com a preparação e desenvolvimento de cada projecto. 
RESPONSABILIDADES 
• Apoia e dá seguimento de todas as decisões do Coordenador de Produção assim como da 

Chefia de Produção. 
• Organiza toda a informação que circula na equipa e faz o registo de todos os técnicos, 

casting, fornecedores e intervenientes na produção do projecto, elaborando lista técnicas 
e “bíblias” de filmagem caso seja necessário. 

• Pode tratar e acompanhar o processo de todas as autorizações de filmagem, sob coordenação 
do Chefe de Produção, Coordenador de Produção ou Produtor de Locais (se existir). Oficializa e 
arquiva todos os documentos ou troca de correspondência.  

• Envia a folha de serviço, verifica a boa recepção da mesma e organiza uma folha de transportes, 
se necessário, de acordo com as indicações do Chefe de Produção. 

• Pode preparar e ler contratos sempre com a supervisão do Coordenador de Produção. 
 

ASSISTENTE DA CARRINHA DE PRODUÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION ASSISTANT (P.A.) VAN  
Dá apoio antes, durante e após filmagens em tarefas diversas necessárias no set. Trabalha sob a 
supervisão do Chefe de Produção e do Produtor de Locais. 
RESPONSABILIDADES 
• Em conjunto com o Chefe de Produção e o Produtor de Locais aprovisiona o material necessário 

à filmagem (material de produção e consumíveis). 
• Prepara o set e outros espaços de apoio à filmagem, nomeadamente espaço para os 

Departamentos de Realização, Guarda-Roupa, Cabelos, Maquilhagem, para o casting, Cliente 
(Publicidade), etc. 

• É responsável pelos materiais e equipamentos cedidos bem como a sua devolução.  
• Elabora uma lista de faltas e/ou danos em materiais e consumíveis. 
• Pode organizar transportes de equipamento e pessoas. 
• Deverá ter apoio da equipa de Produção e em casos específicos, poderá ter um assistente, 

quando necessário. 
• Carta de condução imprescindível. 
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ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - CONDUTOR DE PRODUÇÃO  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION ASSISTANT (P.A.) - DRIVER 
 

Dá apoio em tarefas diversas, quer no escritório de Produção, como fora deste. Trabalha sob a 
supervisão do Chefe de Produção, Coordenador de Produção e Produtor de Locais, sendo também 
responsável pelo transporte e acompanhamento de passageiros. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Pode apoiar a Chefia de Produção em algumas tarefas, incluindo dar apoio no set ou na 

preparação. 
• Faz transportes, zelando pela pontualidade e segurança dos passageiros. 
• Pode distribuir informação pelos passageiros verbalmente ou através da distribuição de 

materiais. 
• Participa na organização da recepção dos passageiros sobretudo se for equipa/cliente 

estrangeiro (Publicidade).  
• Assiste as pessoas que transporta podendo organizar refeições em restaurantes. 
• É responsável por todas as questões inerentes às pessoas que conduz e dos demais 

pedidos dos seus clientes (Publicidade). 
• É responsável pelo bom estado do seu veículo, devendo assegurar a sua limpeza e tratar 

do catering e material de apoio necessário no veículo.  
 

CONDUTOR DE PRODUÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DRIVER 
 

É responsável pelo transporte e acompanhamento de passageiros.  Trabalha sob a supervisão do 
Chefe de Produção e Coordenador de Produção.  
 

RESPONSABILIDADES 
• Faz transportes, zelando pela pontualidade e segurança dos passageiros. 
• Pode distribuir informação pelos passageiros verbalmente ou através da distribuição de 

materiais. 
• Participa na organização da recepção dos passageiros sobretudo se for equipa/cliente 

estrangeiro (Publicidade).  
• Assiste as pessoas que transporta podendo organizar refeições em restaurantes. 
• É responsável por todas as questões inerentes às pessoas que conduz e dos demais 

pedidos dos seus clientes (Publicidade). 
• É responsável pelo bom estado do seu veículo, devendo assegurar a sua limpeza e tratar 

do catering e material de apoio necessário no veículo.  
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DEPARTAMENTO DE ASSISTENTES DE REALIZAÇÃO E ANOTADORES 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL  
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO 
Responsáveis pela preparação, levantamento de necessidades, selecção de casting e figuração, 
planeamento, organização, coordenação, gestão e cumprimento do plano de filmagens sendo o elo 
de ligação entre os diferentes Departamentos técnicos. Fazem respeitar as regras de higiene e 
segurança em vigor, em articulação com a Produção, os Chefes de Departamento e restantes 
entidades envolvidas numa filmagem colaborando de perto com o Realizador. 
 

OBSERVAÇÕES: Numa equipa técnica, deverá existir sempre mais do que um Assistente de 
Realização, numa lógica de eficácia, complementaridade e divisão de tarefas. 
 

ANOTAÇÃO: Faz a leitura, correção e cálculo da duração do argumento, levantamento e registo da 
continuidade de todo o projecto. Regista a informação relativa a câmara e continuidade de acção. 
Faz o relatório com a identificação e localização do material filmado/gravado e as diretrizes do 
Realizador para a Montagem e/ou Pós-Produção. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
 

1ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
2ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
3ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
ESTAGIÁRIO 
 
ANOTADOR 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Capacidade de organização/construção de mapas de planeamento e calendarização e de elaborar 

documentação anexa.  
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Conhecimento das Condições de Trabalho vigentes (horários, regras, especificidades). 
• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais tal 

como: 
o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 
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• Capacidade de liderança, organização, método, gestão, simplificação de processos, programação 
de trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Conhecimento e domícotinio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, 
vídeo, e de software específico da actividade do Departamento. 

• Conhecer e respeitar as regras de higiene e segurança em vigor. 
• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 

técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 
 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS  
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, tablets, computadores 

e software informático, cronómetros; 
 

• Equipamento de comunicação, walkie talkies, megafones ou outros. 
 

• Viatura (própria ou alugada). 
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Nome: PRIMEIRO ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
 

Outras designações: 1º ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO (1º AR) 
Designação em inglês: FIRST ASSISTANT DIRECTOR (1st AD) / FLOOR MANAGER(TV) 
 

 

É responsável pela preparação, planeamento, organização e coordenação da equipa antes e durante 
as filmagens, supervisionando a preparação dos décors, elenco, figurantes e meios técnicos de acordo 
com o horário previsto para a filmagem. 
Faz o levantamento de todas as necessidades para a execução de um projecto audiovisual, 
adequando a visão do Realizador às condições físicas, logísticas e financeiras.  
Garante que todos os elementos necessários estão à disposição do Realizador no momento da 
filmagem.  
Colabora de perto com o Realizador e os responsáveis pela Produção, procurando as melhores 
condições para a concretização do projecto.  
 

RESPONSABILIDADES 
 

• O seu trabalho inicia-se na fase de pré-produção.  
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 

gestão executiva e planificação do trabalho. 
• Trabalha de perto com o Realizador, ajudando-o na tomada de decisões técnicas e criativas. 
• Participa na pesquisa e busca de locais, organização, escolha de casting e figurantes.  
• Centraliza a informação e clarifica quaisquer dúvidas a elementos da equipa.  
• A partir da leitura e análise do argumento, faz o mapeamento por cena de todas as necessidades 

logísticas, materiais, humanas e criativas, criando um documento a distribuir pela equipa 
(Levantamento). 

• Organiza o planeamento dividindo o argumento em secções que possam ser filmadas na ordem 
mais eficiente, tendo em conta autorizações, disponibilidade do elenco, ou outras condicionantes, 
definindo horários de filmagem em coordenação com a Produção (Plano/Mapa de Trabalho 
/Rodagem/Filmagem). 

• Antes e durante a fase de filmagem, elabora vários documentos úteis e listas específicas de todos 
os requisitos logísticos, técnicos e artísticos necessários e partilha-as com os Chefes de cada 
Departamento envolvido.  

• Supervisiona e coordena a elaboração da Folha de Serviço, documento que reúne de forma 
sintética a informação necessária para cada dia de filmagem: convocação da equipa técnica e 
artística, figurantes, locais, cenas/planos a filmar, ordem de filmagem, meios necessários, previsão 
meteorológica, tempos de preparação, previsão do dia seguinte e quaisquer outras informações 
relevantes.  

• Nas filmagens, gere e organiza o set, mantendo a ordem e o silêncio, antecipando necessidades, 
fazendo cumprir o plano de trabalho diário previsto, por vezes re-planificando a ordem de 
filmagem, antecipando e resolvendo problemas imprevistos ou de última hora que possam surgir. 

• Deverá deixar ao Realizador apenas a preocupação com os aspectos artísticos da função.  
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
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Nome: SEGUNDO ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
 

Outras designações: 2º ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO (2º AR) 
Designação em inglês: SECOND ASSISTANT DIRECTOR (2nd AD) 
 

Apoia o 1º Assistente de Realização na organização e manutenção da ordem no set de filmagens. 
Coordena a preparação do elenco e equipa, elabora vários documentos, incluindo folhas de 
serviço, lista de casting e figuração ou outros. Organiza figurantes e controla pessoas estranhas às 
filmagens que entrem no set ou no plano.  
É a ligação entre o 1º Assistente de Realização e o Director de Produção. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Apoia e assiste o 1º Assistente de Realização. 
• O seu trabalho inicia-se na fase de pré-produção.  
• A partir da leitura e análise do argumento, participa no Levantamento de todas as necessidades 

logísticas, materiais, humanas e criativas por cena. 
• Antes e durante a fase de filmagem, elabora vários documentos úteis e listas específicas de todos 

os requisitos logísticos, técnicos e artísticos necessários sob a supervisão do 1º Assistente de 
Realização e partilha-as com os Chefes de cada Departamento envolvido.  

• Participa na organização e escolha de casting e figurantes.  
• Elabora a Folha de Serviço, documento que reúne de forma sintética a informação necessária para 

cada dia de filmagem: convocação da equipa técnica e artística, figurantes, locais, cenas/planos a 
filmar e ordem de filmagem, meios necessários, previsão meteorológica, tempos de preparação, 
previsão do dia seguinte e quaisquer informações relevantes.  

• Nas filmagens, apoia o 1º Assistente de Realização; gere e organiza o set, mantendo a ordem e o 
silêncio; antecipando necessidades; fazendo cumprir o programa estabelecido e resolvendo por 
vezes problemas imprevistos ou de última hora.  
 

Nome: TERCEIRO ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO 
 

Outras designações: 3º ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO (3º AR) 
Designação em inglês: THIRD ASSISTANT DIRECTOR (3rd AD) 
 

Apoia o 1º e 2º Assistentes de Realização. É responsável pela deslocação dos actores de acordo 
com a ordem de filmagens; pela organização e coordenação de figurantes assegurando que estão 
disponíveis no local e hora certos.  
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Apoia e assiste o 1º e 2º Assistentes de Realização. 
• Responsável pelo apoio e supervisão dos actores. 
• Coordena e organiza figurantes e dá apoio no set.  
• Substitui o 2º AR no set de filmagens quando este tiver que se ausentar para fazer trabalho de 

escritório ou outro tipo de trabalho de preparação. 
• Supervisiona a preparação de casting, figuração ou de outros Departamentos, nos décores 

seguintes ao décor onde se está a filmar. 
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Nome: ESTAGIÁRIO DE REALIZAÇÃO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: FLOOR RUNNER/TRAINEE 
 

Pode estar envolvido em qualquer coisa, desde o apoio ao escritório, controlo de multidões até à 
limpeza de locais.  Cuida do elenco e da equipa, fornecendo bebidas e comida, sendo 
frequentemente responsável pelo transporte entre a base de apoio e o set de filmagens.   
O trabalho é extremamente variado e oferece uma oportunidade de aprender sobre todos os 
aspectos da produção de um filme, proporcionando uma boa maneira para a entrada no meio 
audiovisual. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Apoia e assiste o 1º,2º e 3º Assistentes de Realização. 
• Dá apoio a qualquer Departamento sob a supervisão dos Assistentes de Realização. 
• Deve fazer a aprendizagem das regras de funcionamento e trabalho de equipas de filmagem. 
 
 

Nome: ANOTADOR 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SCRIPT SUPERVISOR /CONTINUITY PERSON 
 

Acompanha as partes do argumento que foram filmadas e toma notas de quaisquer desvios entre 
o que foi realmente filmado em cada plano e o que está escrito no argumento. 
Supervisiona o cumprimento da continuidade e regista toda a informação que seja relevante de 
todo o material filmado/gravado para a Pós-Produção.  
Estas informações são transmitidas ao Montador todos os dias após a filmagem, descritas em 
relatórios de anotação e com as páginas correspondentes do argumento. Assiste directamente o 
Realizador. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• O trabalho da Anotação começa na leitura e análise do argumento. 
• Faz o Levantamento por cena de todos os detalhes dos diversos Departamentos, estabelece o 

período em que se passa a acção (número de dias) e detecta eventuais incoerências no mesmo. 
• Faz também uma previsão do tempo real de duração do conteúdo (Minutagem). 
• No processo de filmagem assegura o cumprimento da continuidade do projecto, assim como o 

registo da informação das takes escolhidas pelo Realizador que serão posteriormente utilizadas 
para a Montagem e Pós-Produção, podendo esclarecer o Realizador, elenco e demais 
Departamentos sobre quaisquer dúvidas. 

• Anota o efeito de luz, número de cena, alterações de diálogo, objectivas e outras informações 
de câmara e faz respeitar a regra dos 180º. 

• Também está encarregue de fornecer os números de cena "oficiais" ao Director de Som e para 
a claquete. 
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DEPARTAMENTO DE DUPLOS 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL  
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO 
 

É um profissional altamente treinado (em artes marciais, desportos radicais, acrobacias e outro 
tipo de actividades físicas), contratado para planear e executar cenas perigosas que podem 
requerer um alto nível de capacidade física, filmadas com o nível máximo de realismo em filmes, 
televisão e programas ao vivo.  
Tem preparação em várias disciplinas físicas diferentes. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
Dependendo da sua especialidade, um Duplo pode ser obrigado a executar cenas de: 
 

LUTA - Artes Marciais ou Boxe;  
QUEDA - Quedas de edifícios ou outras estruturas altas; 
CONDUÇÃO – Condução a alta velocidade de veículos, incluindo saltos ou acrobacias de moto;  
AGILIDADE E FORÇA - Ginástica, Escalada ou Montanhismo;  
ÁGUA - Natação ou Sub-Aquáticas;  
DIVERSOS - Qualquer habilidade individual realizada a um nível muito elevado. (Ex.Equitação) 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

• Alto nível de aptidão, força e resistência.  
• Capacidade de avaliar e documentar cada cena antes da sua execução.  
• Atitude consciente de segurança de forma a tornar as situações perigosas o mais seguras 

possível, respeitando as instruções dadas. 
• Capacidade de supervisionar uma equipa onde a cena requer aparelhos como tapetes, cordas, 

equipamentos de alpinismo, de protecção e/ou dispositivos incendiários. 
• Capacidade de adaptação a novas situações e de trabalhar em situações desconfortáveis 

ensaiando ou executando uma cena várias vezes e podendo ser solicitado a alterá-la. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS  
• Equipamento e material de protecção de artes marciais, de ginástica, de montanhismo, 

alpinismo, sub-aquático, fatos à prova de fogo, armas ou outros.  
• Vários tipos de veículos de duas ou quatro rodas.  
 

Nome: COORDENADOR DE DUPLOS 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: STUNT COORDINATOR 
 

Coordena os Duplos, em cenas de acção mais arriscadas que podem incluir lutas, combates, saltos, 
capotamentos, mergulho, queda livre, carros em queda, incêndios e outras sequências de ação 
perigosas. Trabalha em estreita colaboração com o Realizador e o 1º Assistente de Realização 
assegurando que todos os equipamentos de segurança estão no set e que todas as normas de 
segurança são respeitadas e cumpridas.  
 

 

Nome: CONDUTOR DE PRECISÃO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: STUNT DRIVER / PRECISON DRIVER 
 

Conduz veículos exatamente à velocidade e ângulo certos em relação à câmara, repetindo 
consecutivamente os percursos da mesma forma, muitas vezes a alta velocidade. Os veículos 
podem ir de uma scooter de 50cc, carros standard, camiões ou motos, até veículos modificados. 
Também recria manobras perigosas, acidentes ou perseguições. 
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DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA 
 

Nome: DIRECTOR DE FOTOGRAFIA (DF) 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY (DOP) / CINEMATOGRAPHER 
Responsável pela qualidade artística e técnica da imagem do filme. 
Ajuda a criar o visual de um filme, escolhendo objectivas, filtros, iluminação e composição corretas 
para alcançar o efeito estético desejado, garantindo que o aspecto visual do filme está em 
conformidade com a visão do Realizador. Pode operar a própria câmara, ou pedir a ajuda a um 
Operador de Câmara para a operar ou definir controlos. 
 

NOTA: O termo “Cinematographer “é geralmente sinónimo de Director de Fotografia, embora alguns profissionais 
insistam que isso só se aplica quando o Director de Fotografia e Operador de Câmara são a mesma pessoa. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Capacidade de análise do argumento relativamente à estrutura narrativa, personagens, 

investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos de design adequados. 
• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 

mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Capacidade de analisar e debater todos os aspectos do argumento e a abordagem do Realizador 
à imagem, chegando a um acordo sobre o ponto de vista estético e o estilo a dar ao filme. 

• Capacidade para definir o formato de captação de imagem (filme ou digital). 
• Capacidade para criar e aprovar os storyboards. 
• Capacidade para conceber a iluminação de forma a obter o resultado pretendido face à 

narrativa, estilo e conteúdo dramático.  
• Capacidade para calcular os tempos necessários para a execução das filmagens e de forma a ter 

o mínimo de tempos mortos entre mudanças de cenário/cena. 
RESPONSABILIDADES 
• Reconhece e aprova os locais de filmagem, esboça o plano e horário de filmagem, 

(requerimento de dias para cada cena) com o Realizador. 
• Analisa e debate o plano de filmagens definido com 1º Assistente de Realização e a Produção. 
• Efectua uma visita aos locais de filmagens com todos os Departamentos necessários. 
• Identifica e define as condições de iluminação nos locais de filmagem. 
• Visita casas de aluguer para explorar equipamento novo ou criar (ou fazer com que seja criado) 

equipamento especial para a filmagem de um determinado plano. 
• Escolhe e aprova as equipas de Imagem, Iluminação e Maquinaria. 
• Elabora listas de equipamento e material de imagem, de iluminação, maquinaria, de 

equipamento especial e indica o número de técnicos necessários por dia. 
• Assegura que a composição e o movimento cumprem o potencial da cena. 
• Analisa, prepara e aprova todas as cenas perigosas com o coordenador responsável, 

preparando câmaras adicionais e verificando a segurança dessas cenas. 
• Visiona o dia de trabalho anterior através da projecção das rushes/dailies com o Realizador e 

Produtor.  
• Visita o laboratório para calibrar, personalizar e avaliar o sistema de exposição adequada para 

qualquer combinação electrónica ou química de captura de imagem. 
• Aprova as cores e texturas definidas e acompanha a correção de cor (Cor e Densidade). 
• Aprova a versão final para impressão e as cópias de distribuição em qualquer formato. 
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DEPARTAMENTO DE OPERADORES DE CÂMARA 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL  
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO 
De acordo com as indicações do Realizador e do Director de Fotografia, é responsável pela 
composição dos quadros e pelo movimento de câmara.  
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
 

OPERADOR DE CÂMARA 
OPERADOR DE STEADICAM / ESTABILIZADORES  
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Conhecimento profundo dos elementos técnicos utilizados para a captação de imagens em 

movimento: câmaras, cabeças, objetivas, filtros, acessórios, etc. 
• Conhecimento dos sistemas de suporte e movimento de câmara: Dolly, Grua, Rickshaw, 

Tracking Vehicles.  
• Eventual frequência de cursos superiores ou técnicos. 
• Aptidão física, forte acuidade visual, vontade criativa e de experimentação. 
• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 

mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 
escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado nível 
de desempenho. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS  
• Sistemas de câmaras de cinema digital e analógico; 
• Acessórios, ópticas, cabeças, cabeças remotas, outros; 
• Plataformas de movimento de câmara: Dollies, Gruas, Tracking Vehicles;  
• Steadicam & Estabilizadores;  
• Viatura (própria ou alugada). 
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OPERADOR DE CÂMARA 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: CAMERA OPERATOR / CAMERAMAN  
Responsável por todos os aspectos técnicos e artísticos da composição dos planos idealizados pelo 
Realizador e propostos pelo Director de Fotografia.  
 
 

Nome: OPERADOR DE STEADICAM 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: STEADICAM OPERATOR 
 

Um Steadicam (marca de arnês de estabilização de câmara) é uma armação ajustada ao corpo que 
ajuda a manter estável uma câmara portátil. Isto permite que o Operador de Steadicam siga a ação 
sem o movimento irregular visto em câmaras utilizadas à mão. Necessita de formação especial.  
 

NOTA: Inventado por Garrett Brown, o Steadicam foi usado pela primeira vez no filme de Hal Ashby  Bound for Glory (1976) e 
posteriormente em Rocky (1976) nas sequências de corrida e treino como a sequência em que Rocky  sobe os degraus do Museu 
de Arte de Filadélfia até ao momento triunfante no topo, mas ficou mais conhecido nas sequencias que seguem  a criança a andar 
de  triciclo no corredor  do hotel no filme The Shining (1980) de Stanley Kubrick.  
 
RESPONSABILIDADES 
• Analisa e debate os aspectos técnicos do argumento e a composição da equipa de Câmara com 

o Director de Fotografia.  
• Analisa e debate a abordagem estética do filme com o Realizador e o Director de Fotografia.  
• Participa sempre que possível nas visitas técnicas. 
• Analisa e debate os aspectos técnicos da montagem da câmara e da lista de equipamento com 

o Primeiro Assistente de Câmara. 
• Analisa e debate os aspectos técnicos do movimento e suporte de câmara com o Chefe 

Maquinista. 
• Conhece, analisa e debate os aspectos logísticos e de segurança do plano de trabalho e dos 

locais de filmagem com o 1ºAssistente de Realização e o Produtor.  
• Analisa, debate e define qual o Tracking Vehicle a ser utilizado e qual o suporte de câmara 

adequado com o Director de Fotografia e Chefe Maquinista.  
• Acompanha os ensaios e sabe as movimentações de cada actor em relação à câmara.  
• Mantem a continuidade da acção identificando eventuais irregularidades. 
• Opera a câmara e todos os sistemas de suporte envolvidos na execução do plano.  
 

OPERADORES DE STEADICAM / ESTABILIZADORES  
• Conhecimento profundo de montagem e operação de Steadicam e de Estabilizadores, em todas 

as suas vertentes. 
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DEPARTAMENTO DE IMAGEM 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR:  CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO 
Responsáveis pela preparação, organização, transporte limpeza, segurança e manutenção do 
material e equipamento de imagem durante todas as fases do trabalho. Fazem a montagem e 
manuseamento do material e equipamento adequado a cada plano. Trabalham sob a supervisão 
do Director de Fotografia. 
 

OBSERVAÇÕES: Este Departamento pode ter outras funções inerentes que incluem a condução, 
carregamento e descarregamento de veículos de transporte de equipamento e material na 
empresa de aluguer. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
1º ASSISTENTE DE CÂMARA  
2º ASSISTENTE DE CÂMARA 
ASSISTENTE OPERADOR DE VIDEO 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Conhecimento de equipamento e material de captação de Imagem; de qualquer tipo de 

câmara e seus acessórios independentemente do formato; das suas características e funções; 
da sua preparação, montagem, funcionamento, operação, regulação, controle, afinação e 
manutenção.  

• Montagem, manutenção e manuseamento de todos os tipos de captura, recepção e emissão 
de vídeo. 

• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 
escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. Conhecimentos básicos de pós-produção. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Câmaras e objectivas; acessórios de câmara como comando de foco, parasol, filtros, tripés, 

cabeça, baterias, monitores, acessórios de vídeo como cabos BNC, braços-mágicos, etc; 
• Computadores e Discos Rígidos. película ou suportes digitais; 
• Malas de equipamento, consumíveis (camera-tape, canetas, giz, ar comprimido, líquido de 

limpeza de lentes, etc), equipamento pessoal técnico como ferramentas (chaves, laser, saco 
preto/tenda, UPS, carrinho de transporte, etc), sacos para ferramentas e equipamento;  

• Gravadores, monitores e emissores de vídeo; 
• Veículos especialmente adaptados ao transporte, colocação e utilização de equipamento 

cinematográfico. 
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1º ASSISTENTE DE IMAGEM 
 

Outras designações: 1º ASSISTENTE DE CÂMARA  
Designação em inglês: 1ST ASSISTANT CAMERA/1ST AC / FOCUS PULLER  
 

Responsável pela equipa de imagem e Assistente do Director de Fotografia/Operador. Tem como 
principais funções assegurar o foco da imagem filmada e a supervisão do material e equipamento 
de imagem incluindo a montagem, preparação, limpeza e manutenção do mesmo (durante todas 
as fases do trabalho). 
 

RESPONSABILIDADES 
• Trabalha sob indicações do Director de Fotografia e Operador de Câmara. 
• Auxilia o Director de Fotografia na elaboração da lista de material e equipamento de imagem, 

completando-a conforme as necessidades de cada projecto. 
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto sendo o 

responsável pela comunicação com o Departamento de Produção. 
• Testa e verifica o equipamento de câmara de forma a garantir o seu bom funcionamento 

efectuando testes impressos em película ou gravados em suporte digital quando necessário. 
• Monta a câmara e todos os seus componentes e zela pelo seu correcto funcionamento técnico 

e pela segurança do material e equipamento de imagem durante toda a filmagem, em sintonia 
com o 2º Assistente de Imagem. 

• Ajusta, a pedido do Director de Fotografia, os parâmetros da câmara, sendo o responsável pelo 
foco da imagem captada. 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

NOTA: Focar refere-se ao acto de alterar a definição de distância de focagem da objectiva em correspondência com a distância 
física de um sujeito em movimento ou estático no plano focal. Por exemplo, se um actor se mover para longe do plano focal durante 
a acção (de 3m para 8m), o 1ºAssistente de Imagem mudará a definição de distância de focagem da objectiva em relação à mudança 
de posição do actor.  
 

2º ASSISTENTE DE IMAGEM 
 

Outras designações: 2º ASSISTENTE DE CÂMARA  
Designação em inglês: 2ND ASSISTANT CAMERA/2ND AC / CLAPPER/LOADER 
 

É o braço direito do 1º Assistente de Imagem. É responsável pela organização e transporte do 
material e equipamento de imagem, bem como a limpeza, segurança e sua manutenção. É 
também responsável pela gestão da película e suportes digitais. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Trabalha sob indicações do Director de Fotografia/Operador de Câmara e 1º Assistente de 

Imagem. Auxilia o 1º Assistente de Imagem a testar e verificar o material e equipamento de 
imagem de forma a garantir o seu bom funcionamento. 

• Monta a câmara e todos os seus componentes e zela pelo seu correcto funcionamento técnico 
em sintonia com o 1º Assistente de Imagem, durante toda a filmagem. 

• Auxilia o trabalho de foco do 1º Assistente de Imagem, colocando marcas nas posições da 
câmara, dos actores e do seu movimento durante o plano. Identifica os planos através do uso 
da claquete.  

• Nos trabalhos em suporte digital, é responsável pela gestão dos suportes digitais e caso não 
exista a função de DIT/Data Wrangler, assegura as cópias do material filmado durante a 
filmagem. 	

• Nos trabalhos em película, é responsável pela gestão do stock da mesma e pelo carregamento 
dos Magasins.		
	

NOTA: Um Magasin- FR (Camera Magazine-ENG) é um acessório projectado para armazenar e mover a película antes e depois 
de ter sido exposta na câmara. 	
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ASSISTENTE OPERADOR DE VIDEO  
 

Outras designações: ASSISTENTE DE VÍDEO / 3º ASSISTENTE DE IMAGEM  
Designação em inglês: VIDEO ASSIST OPERATOR / VIDEO ASSISTANT  
 

Assegura a gravação e monitorização de cada plano e auxilia a restante equipa de imagem sempre 
que possível. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Trabalha sob indicações do Director de Fotografia, Realizador e 1º Assistente de Imagem. 
• Testa e verifica o material e equipamento de vídeo de forma a garantir o seu bom 

funcionamento. 
• É responsável pela organização e deslocação do material e equipamento de vídeo, bem como a 

limpeza, segurança e sua manutenção. Monta o gravador e monitores no set. 
• Assegura a transmissão de vídeo da câmara para todos os monitores, por cabo ou wireless.  
• Grava todos os ensaios e planos filmados num gravador e sempre que solicitado, 

disponibiliza-os para a visualização no set. 
• Quando necessário pode também fazer uma pré-visualização de algum efeito especial (ex. 

sobreposição de imagens, chroma-key, etc.)  ou uma simples edição entre planos. 
• Na ausência de um DIT, garante dentro do possível o ajuste da imagem de todos os monitores 

no set. 
 

FUNÇÕES AGREGADAS AO DEPARTAMENTO (ARQUIVOS DIGITAIS) 
 

TÉCNICO DE IMAGEM DIGITAL (DIGITAL IMAGE TECHNICIAN D.I.T.) 
DATA WRANGLER  
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Conhecimento profundo da língua inglesa, falada e escrita. 
• Conhecimento dos mais diversos softwares de manuseamento de dados digitais, tratamento e 

edição de imagem e som. 
• Conhecimento de Pós-Produção de vídeo e áudio, nomeadamente saber lidar com vários 

formatos digitais. 
• Conhecimentos de todo o tipo de câmaras. 
• Saber lidar e manusear todo o tipo de ficheiros digitais provenientes de todo o tipo de câmaras.  
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Hardwares (computadores, monitores, RAID’s, monitores de onda, etc) e softwares necessários 

para a execução do trabalho de DIT; 
• Consumíveis: Suportes digitais (discos externos), etiquetas, canetas, papel, cartões de memória; 
• Veículos especialmente adaptados ao transporte de equipamento cinematográfico. 
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TÉCNICO DE IMAGEM DIGITAL 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DIT - DIGITAL IMAGING TECHNICIAN  
 

Embora não trabalhe sob a supervisão directa do chefe da equipa de Assistentes de Imagem 
trabalha em estreita colaboração com a mesma. 
 

RESPONSABILIDADES 
• É responsável por descarregar, armazenar/guardar seguindo indicações da casa de Pós-

Produção, de manter em segurança todo e qualquer conteúdo digital durante uma filmagem 
assegurando a qualidade técnica de tudo o que é filmado e de entregar ao cliente 
(Publicidade/Services) todos os conteúdos filmados em formato digital. 

• Trabalha em estreita colaboração com o Director de Fotografia, seu chefe directo, na obtenção 
da melhor qualidade de imagem tanto técnica como estéticamente, certificando-se que a 
mesma obedece a vários parâmetros, tais como exposição, saturação, correcção de cor etc. 

• Em certos mercados internacionais, o Director de Fotografia não filma, sem que o DIT analize a 
qualidade técnica da imagem em questão. 

• Em caso de gravação de som é responsável por sincronizar todo o som com a imagem e verificar 
que obedece aos requisitos técnicos estabelecidos. 

• Articula com a Produção a entrega do produto final ao cliente (Publicidade/Services). 
• Se necessário envia para o cliente (Publicidade/Services) durante uma filmagem, todos os 

conteúdos digitais que estão a ser filmados através do processo de data upload.  
 

 

DATA WRANGLER 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DATA WRANGLER  
 

É o braço direito do DIT na gestão e armazenamento dos conteúdos filmados em formato digital. 
Na ausência de DIT, assiste o 1º Assistente de Imagem em colaboração com o 2º Assistente de 
Imagem na tarefa descrita anteriormente. É o responsável no set por garantir que as imagens em 
bruto da câmara sejam transferidas para o Montador ou Pós-Produção sem qualquer perda de 
dados ou corrupção. Rastreia todas as cópias das filmagens. 
 

RESPONSBILIDADES 
• É responsável por descarregar, armazenar/guardar e rastrear todo e qualquer conteúdo digital 

durante a filmagem. 
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DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO  
Preparação, montagem e operação de equipamento, material e meios de iluminação.  
 

OBSERVAÇÕES: Este Departamento pode ter outras funções inerentes que incluem a condução, 
carregamento e descarregamento de veículos de transporte de equipamento e material na 
empresa de aluguer. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
 

CHEFE ILUMINADOR  
1° ASSISTENTE ILUMINADOR  
OPERADOR DE MESA DE LUZ 
ASSISTENTE ILUMINADOR  
ESTAGIÁRIO ILUMINADOR  
GRUPISTA 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
• Conhecimento de equipamento e material de iluminação; das suas características e funções; da 

sua preparação, montagem, funcionamento, operação, regulação, controle, afinação e 
manutenção. (Ex.projectores, filtros, cabos, quadros eléctricos, variadores de intensidade, 
equipamentos de medição, entre outros). 

• Capacidade para identificar, ler, interpretar e adaptar projectos e desenhos de luz a espaços 
com características distintas.  

• Conhecimento de iluminação, cor, temperaturas de cor, ótica (reflexão e refração) e 
movimento da luz. 

• Conhecimento de eletricidade (equilíbrio de sistemas trifásicos, saber calcular potências totais 
e parciais, secção de cabos, fichas e quadros eléctricos). 

• Identificar as características de luz (espectro, registo, intensidade, alterações e interações com 
alguns materiais) de um local da filmagem ou gravação.  

• Destreza na manipulação do equipamento de iluminação, materiais e fontes de luz, de forma a 
encontrar as melhores soluções de iluminação para os efeitos de luz desejados. 

• Conhecimento da utilização de aplicações informáticas especificas de iluminação. 
• Competência para testar a boa operacionalidade e condições de uso do equipamento técnico e 

proceder a pequenos ajustes ou reparações se necessário. 
• Definir a montagem do equipamento adequada ao local e à cena, articulando as exigências 

técnicas com os objetivos artísticos definidos pelo Director de Fotografia. 
• Conhecimentos de mecânica dos materiais. 
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 
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• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 
 

RESPONSABILIDADES GERAIS  
 

• Responsáveis pelo estudo, preparação, montagem, operação e segurança dos equipamentos 
técnicos de iluminação de projectos audiovisuais de acordo com orientações criativas 
específicas. 

• Responsáveis pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica e gestão de potência 
consumida de todas as componentes técnicas de um local de filmagem. 

• Responsáveis pela montagem e afinação de todo o equipamento de iluminação, assim como do 
equipamento acessório para modelação e correção da luz (filtros, equipamento de corte e 
reflexão de luz). 

• Caso se aplique, asseguram a ligação e programação entre a mesa de luz e projectores. 
• No caso da utilização da luz solar, directa ou indirecta, monitorizam o estado do tempo, 

precavendo, sempre que necessário, o aparecimento de nuvens ou outros factores que possam 
alterar a intensidade da luz. 

• Requerem ao Chefe Maquinista (ou aos Riggers), a estabilização e segurança de todo o 
equipamento montado. 

• Efetuam a desmontagem de todo o equipamento e procedem ao devido acondicionamento no 
veículo. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

• Lâmpadas e projectores comuns; projectores especialmente criados para utilização em 
filmagens de cinema e televisão; Filtros para modelação, correção e manipulação de luz; 
Quadros de distribuição eléctrica, cabos eléctricos; mesa de luz, sistemas de regulação de 
intensidade e efeitos de luz; Superfícies refletoras de luz (espelhos, metais e plásticos,etc);  

• Equipamentos de montagem (tripés, estruturas de truss, cordas, cabos de aço, etc); 
• Veículos especialmente adaptados ao transporte, colocação e utilização de equipamento 

cinematográfico. 
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CHEFE ILUMINADOR 
 

Outras designações: CHEFE ELECTRICISTA 
Designação em inglês: GAFFER/ CHIEF LIGHTING TECHNICIAN  
Responsável pela gestão de recursos humanos e técnicos afetos ao Departamento de Iluminação 
Trabalha em estreita colaboração com o Realizador, Director de Fotografia, Departamentos de 
Imagem e Maquinaria, sendo o responsável pela iluminação do décor. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Analisa o Argumento ou descritivo do projecto e o local de filmagem, seguindo as indicações 

do Director de Fotografia, aferindo as suas características infraestruturais, sistema eléctrico 
já instalado, acessos, consistência do solo, orientação geográfica, exposição solar e a outras 
condições atmosféricas (em locais exteriores) e de modo a definir o tipo de iluminação 
necessário. 

• Presente nas visitas técnicas, elabora a lista do material e/ou soluções necessárias face aos 
requisitos das filmagens, assim como o número de elementos da equipa de Iluminação 
imprescindíveis para a realização do projecto, devendo comunicar esta informação ao 
Departamento de Produção, que assegurará a reserva, aluguer ou compra do equipamento, 
bem como a contratação dos elementos necessários ao Departamento. 

• Em locais que se justifique e juntamente com Chefe de Produção, procede à planificação 
sumária do estacionamento dos veículos do Departamento, define o local de base para material 
técnico; eventual necessidade de material de apoio à Produção e locais onde poderá existir 
necessidade de ter pontos de eletricidade. 

• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 
gestão executiva e planificação do trabalho. 

• Interpreta correctamente as indicações criativas de Iluminação específicas do projecto. 
• Planifica os tempos necessários de preparação e desmontagem do seu material em 

coordenação com os demais Departamentos.  
• Caso se mostre necessário, procede ao fabrico ou pré-montagem de equipamento específico. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

PRIMEIRO ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO 
 

Outras designações: 1º ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO  
Designação em inglês: BEST BOY LIGHTING 
Coordena as operações do Departamento de Iluminação  

 

RESPONSABILIDADES 
 

• Coordena os recursos humanos e técnicos afetos ao Departamento de Iluminação, de acordo 
com as indicações do Chefe Iluminador.  

• Faz a comunicação e coordenação logística com as casas de aluguer de equipamento e material 
técnico de iluminação e outros fornecedores. 

 

OPERADOR DE MESA DE ILUMINAÇÃO 
 

Outras designações: OPERADOR DE ROBÓTICA 
Designação em inglês: LIGHTING BOARD OPERATOR  
 

Programa e opera mesas controladoras de iluminação.  
 

RESPONSABILIDADES 
• Prepara os desenhos de luz e executa as medidas técnicas de programação e operação de mesas 

controladoras de equipamentos de iluminação (Mesas de Luz) de acordo com as indicações dos 
seus superiores hierárquicos. 

• Garante a segurança e devido acondicionamento de equipamento e material técnico. 
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ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: LIGHTING ASSISTANT  
 

Assistente às operações relacionadas com a iluminação de um projecto audiovisual. 
  

RESPONSABILIDADES 
• Testa previamente o equipamento e material técnico, verificando se este se encontra em boas 

condições de funcionamento e utilização. 
• Executa as medidas técnicas de acordo com as indicações dos seus superiores hierárquicos. 
• Encarrega-se do equilíbrio de sistemas eléctricos trifásicos e da operação de sistemas eléctricos 

monofásicos. 
• Supervisiona a gestão de recursos técnicos e consumíveis afectos à sua actividade. 
• Garante a segurança e devido acondicionamento de equipamento e material técnico. 
 

GRUPISTA 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: GENNY OPERATOR  
 

Operador do grupo gerador e responsável pela distribuição de energia elétrica. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Responsável pela condução das viaturas dos grupos geradores móveis, pela operação e 

funcionamento dos mesmos ou dos grupos geradores estáticos.   
• Testa o Grupo Gerador, verificando os principais componentes e níveis, no sentido de garantir 

as condições de operação.  
• Responsável pela distribuição eléctrica no set de filmagens de acordo ou em conjunto com as 

orientações do Chefe Iluminador. 
• Responsável pela correcta utilização dos quadros eléctricos disponíveis no set para 

todos os Departamentos, bem como pela segurança da sua utilização.                                            - 
• Responsável pelo fornecimento de combustível necessário para o funcionamento do gerador, 

gerindo-o em articulação com o Chefe de Produção.                                                                                                                                                       
• Controla a potência e distribuição da corrente eléctrica e colabora com o Chefe Iluminador de 

modo a gerir o melhor possível a sua distribuição.                                                                                                                           
• Sob a indicação do Chefe Iluminador, verifica antes do início das filmagens, os cabos e quadros 

eléctricos necessários para percorrer a distância do grupo gerador até ao local onde se pretende 
fazer a alimentação eléctrica e assegurar a sua potência. 

• Caso seja necessário procede a pequenos ajustes ou reparações de material.  
• Conhecimentos da mecânica de motores de combustão e de alternadores.  
• Carta de condução de pesados imprescindível. 
 

ESTAGIÁRIO DE ILUMINAÇÃO 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: LIGHTNING TRAINEE 
 

Técnico de experiência reduzida em regime de aprendizagem. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Executa as medidas técnicas de acordo com as indicações dos seus superiores hierárquicos. 
• Deve adquirir conhecimentos sobre todos os Departamentos Técnicos, em especial o seu. 
• Deve fazer a aprendizagem das regras de funcionamento e trabalho de equipas de filmagem. 
• Deve expor dúvidas e questões aos seus superiores hierárquicos quando for oportuno. 
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DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

	

DESCRIÇÃO  
Preparação, montagem e manipulação de equipamento e meios técnicos adequados à 
movimentação ou fixação de câmaras, suportes de luz e elaboração de outras estruturas 
necessárias para as filmagens. 
Responsável pela segurança do equipamento técnico em uso no local de filmagem.   
 

OBSERVAÇÕES: Este Departamento pode ter outras funções inerentes que incluem a condução, 
carregamento e descarregamento dos veículos de transporte de equipamento e material na 
empresa de aluguer. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
CHEFE MAQUINISTA  
1º ASSISTENTE MAQUINISTA  
ASSISTENTE MAQUINISTA 
ESTAGIÁRIO MAQUINISTA 
RIGGER 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

• Conhecimento de equipamento e material de Maquinaria, das suas características e funções; 
da sua preparação, montagem, funcionamento, operação, regulação, controle, afinação e 
manutenção.  

• Conhecimento de material e equipamento de iluminação e de imagem, das suas características 
e funções, da sua preparação, montagem, funcionamento, operação e afinação. 

• Capacidade para identificar, ler, interpretar e adaptar projectos e desenhos de luz a espaços 
com características distintas. 

• Conhecimento das leis da Física (noções de forças aplicadas em montagens), de nós de fixação 
e de mecânica dos materiais. 

• Capacidade criativa e pragmatismo, podendo desenvolver material próprio ou adaptar material 
técnico específico a outra finalidade. 

• Competência para testar o equipamento técnico relativamente à sua operacionalidade e 
condições de uso e proceder a pequenos ajustes ou reparações se necessário. 

• Definir a montagem do equipamento adequada ao local e à cena, articulando as exigências 
técnicas com os objetivos artísticos definidos pelo Director de Fotografia. 

• Sensibilidade e perfeita sintonia com o Operador de Câmara e o Primeiro Assistente de 
Imagem em situações de movimento de câmara. 

• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 
escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 
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• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 
 

RESPONSABILIDADES GERAIS  
• Responsáveis pelo movimento e fixação de equipamentos de Maquinaria, de captação de 

imagem, de iluminação e pela segurança e estabilidade de todo equipamento técnico montado. 
• Responsáveis pelo manuseamento de todo o equipamento técnico que permite efetuar 

movimentos de câmara ou a sua fixação em segurança sobre qualquer suporte. 
• Em situações de utilização de câmara à mão ou Steadicam auxiliam o Operador e garantem a 

sua segurança. 
• Responsáveis pela afinação do equipamento de iluminação, de acordo com a especificidade da 

cena e indicações do Chefe Iluminador. 
• Responsáveis pela difusão e/ou do corte da luz natural ou artificial recorrendo a material de 

grande dimensão se for necessário.   
• Concebem, preparam e manuseiam as estruturas necessárias ou proporcionam uma solução 

e/ou equipamento necessário para os vários Departamentos quando requisitado. 
• Efetuam a desmontagem de todo o equipamento de Maquinaria e procedem ao 

devido acondicionamento no veículo. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

• Estruturas e suportes de vária ordem para a estabilização e fixação de equipamento ou para 
acesso fácil e seguro a locais elevados; Armações e têxteis para difusão ou corte de luz; 

• Dollies, Gruas para movimento da câmara em altura; 
• Equipamento para montagem de câmara e iluminação ou outros em viaturas (Ex. Car Mount, 

etc); 
• Máquinas de fumo e vento, ferramentas diversas, elétricas e manuais; 
• Equipamento desenvolvido pelo próprio; 
• Veículos especialmente adaptados ao transporte, colocação e utilização de equipamento 

cinematográfico. 
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CHEFE MAQUINISTA 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: KEY GRIP, DOLLY GRIP  
 

Responsável pela gestão de recursos humanos e técnicos afetos ao Departamento de Maquinaria 
Trabalha em estreita colaboração com o Realizador, Director de Fotografia, Departamentos de 
Iluminação e Imagem sendo o responsável pela segurança do equipamento e material no set. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Analisa o Argumento ou descritivo do projecto e o local de filmagem, seguindo as indicações 
do Director de Fotografia, de modo a aferir as suas características infraestruturais, acessos, 
consistência do solo, orientação geográfica, exposição solar e a outras condições 
atmosféricas (em locais exteriores). 

• Presente nas visitas técnicas, elabora a lista do material e/ou soluções necessárias face aos 
requisitos das filmagens, assim como o número de elementos da equipa de Maquinaria 
imprescindíveis para a realização do projecto, devendo comunicar esta informação ao 
Departamento de Produção, que assegurará a reserva, aluguer ou compra do equipamento, 
bem como a contratação dos elementos necessários ao Departamento. 

• Em locais que se justifique e juntamente com Chefe de Produção, procede à planificação 
sumária do estacionamento dos veículos de Maquinaria, define o local de base para material 
técnico e eventual necessidade de material de apoio à Produção. 

• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 
gestão executiva e planificação do trabalho. 

• Prepara, elabora e manuseia estruturas para a fixação do equipamento de Iluminação, de 
imagem ou necessárias para outros Departamentos, verificando a sua estabilidade e segurança 
e que a sua utilização não apresenta nenhum perigo para técnicos, actores e figuração. 

• Seguindo as indicações do Director de Fotografia é responsável pela montagem e manipulação 
de todo o equipamento técnico sobre qualquer tipo de suporte permitindo a fixação de câmara 
(planos fixos) ou o seu movimento (travelling).  

• Em situações de utilização de câmara à mão ou Steadicam, auxilia o Operador e garante a sua 
segurança. 

• Em veículos onde a câmara seja instalada, pode desempenhar o papel de condutor dos mesmos.    
• Em casos específicos, pode aconselhar o Departamento de Produção ao recurso a empresas 

especializadas (por ex: empresas de montagem de palcos ou de aluguer de gruas).   
• Coordenação imprescindível com o Chefe Iluminador e o Departamento de Iluminação por 

serem dois Departamentos de responsabilidades comuns e de equipamento complementar. 
• Planifica os tempos necessários de preparação e desmontagem do seu material em 

coordenação com os demais Departamentos.  
• Caso se mostre necessário, procede ao fabrico ou pré-montagem de equipamento específico. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
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PRIMEIRO ASSISTENTE MAQUINISTA 
 

Outras designações: 1ºASSISTENTE MAQUINISTA 
Designação em inglês: BEST BOY GRIP  
 

Coordena as operações do Departamento de Maquinaria. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Coordena de recursos humanos e técnicos afetos ao Departamento de Maquinaria, de 

acordo com as indicações do Chefe Maquinista. 
• Faz a comunicação e coordenação logística com as casas de aluguer de equipamento 

e material técnico de maquinaria e outros fornecedores. 
 

ASSISTENTE MAQUINISTA 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: GRIP  
 

Assistente às operações relacionadas com o Departamento de Maquinaria. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Testa previamente o equipamento e material técnico, verificando se este se encontra em boas 

condições de funcionamento e utilização. 
• Executa as medidas técnicas de acordo com as indicações dos seus superiores hierárquicos. 
• Encarrega-se da monotorização da devida montagem e segurança de equipamento e material 

técnico. 
• Supervisiona a gestão de recursos técnicos e consumíveis afectos à sua actividade. 
• Garante a segurança e devido acondicionamento de equipamento e material técnico. 
 

ESTAGIÁRIO MAQUINISTA 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: GRIP TRAINEE 
 

Técnico de experiência reduzida em regime de aprendizagem. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Executa as medidas técnicas de acordo com as indicações dos seus superiores hierárquicos. 
• Deve adquirir conhecimentos sobre todos os Departamentos Técnicos, em especial o seu. 
• Deve fazer a aprendizagem das regras de funcionamento e trabalho de equipas de filmagem. 
• Deve expor dúvidas e questões aos seus superiores hierárquicos quando for oportuno. 
 

RIGGER 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: RIGGER 
 

Responsável pela montagem, segurança e operação de equipamento em altura e/ou situações de 
risco acrescido. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Executa as medidas técnicas de acordo com as indicações dos seus superiores hierárquicos 
• Garante a sua segurança no trabalho, assim como a dos seus colegas e do equipamento. 
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DEPARTAMENTO DE SOM 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO  
Responsável pela captação, gravação, mistura, monitorização, munição de todos os sons síncronos 
ou não com a imagem. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 
DIRECTOR DE SOM / OPERADOR DE SOM 
1º ASSISTENTE DE SOM - PERCHISTA 
ASSISTENTE DE SOM 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

• Conhecimento de equipamento e material de captação de Som, das suas características e 
funções; da sua preparação, montagem, funcionamento, operação, regulação, controle, 
afinação e manutenção.  

• Saber selecionar o equipamento correto em função das necessidades da produção em causa. 
• Conhecimentos em diferentes áreas, como acústica, eletrónica, informática (software e 

hardware específicos). 
• Saber ler e interpretar as indicações dadas pela Produção, presentes num argumento (script), 

ou storyboard, identificar as características acústicas de um espaço (int ou ext) de forma a 
selecionar os equipamentos mais adequados à captação e gravação de um som com qualidade. 

• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 
escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados estilos e géneros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 
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• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 

(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 
• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 

técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Gravadores, misturadores, equipamentos electrónicos, perche (braços telescópicos leves feitos 

de alumínio, ou fibra de carbono), microfones com fio e sem fio, cabos, baterias, fichas, tapetes 
e outros materiais de amortecimento de som;  

• Sistemas de: 
o Monitorização de som;  
o De munição de som;  
o De sincronização do som com a imagem. 

 

• Material e equipamento de escritório, telefones, tablets, computadores e software informático, 
cronómetros; 

• Viatura (própria ou alugada). 
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DIRECTOR DE SOM  
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION SOUND MIXER  

 

Responsável pela gravação e/ou mistura dos sons em directo durante as filmagens. 
 

NOTA: A designação de Director de Som é utilizada essencialmente em cinema, ficção para televisão (telefilmes, 
séries), publicidade e documentário. 

 
OPERADOR DE SOM  

 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SOUND RECORDIST  

 

Responsável pela gravação e/ou mistura dos sons em directo durante as filmagens. 
 

NOTA: A designação de Operador de Som é utilizada essencialmente em televisão. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

• Sozinho, ou em equipas de duas ou mais pessoas é responsável pela gravação e/ou mistura dos 
sons durante as produções.  

• Faz o planeamento e a programação do trabalho da equipa de Som.  
• Seleciona os materiais e equipamentos de som necessários, em função das características do 

local de trabalho, das necessidades do argumento ou storyboard e garante a viabilidade do 
trabalho solicitado pelo Realizador e/ou pela Produção.  

• Faz captação de som síncrono, som ambiente ou outros. 
• Envia para a Pós-Produção material gravado em condições de ser utilizado, com as informações 

necessárias para a sua utilização. 
• Deve ter boas capacidades de liderança, sentido de responsabilidade e ética profissional. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício destas actividades. 
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OPERADOR DE PERCHE / PERCHISTA 
 

Outras designações: PERCHISTA 
Designação em inglês: BOOM OPERATOR  
 

É responsável pela operação da Perche e pelo seu posicionamento de forma a captar com a maior 
clareza possível os diálogos produzidos pelos intervenientes (actores em ficção, entrevistados, 
etc.) sem interferir na imagem.  
É também responsável, a partir das indicações dadas pelo Operador ou Director de Som, pela 
instalação de microfones adicionais no local de filmagem assim como pela colocação de 
microfones sem fio nos actores. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Deve assegurar o contacto e receber indicações do Operador ou Director de Som em 
permanência no set, para o posicionamento de todos os microfones no local de filmagem. 

• Ajuda o Operador ou o Director de Som a preparar o ambiente de trabalho de acordo com a 
natureza do local de filmagem instalando os equipamentos necessários em coordenação com a 
ordem de filmagem e com os outros Departamentos. 

• Deverá acompanhar a instalação da luz colocada pela Direção de Fotografia e assistir a todos os 
ensaios realizados, informando das necessidades de movimento da perche. 

• Durante a filmagem deve manter uma comunicação visual com o Operador de Câmara e tentar 
antecipar os seus movimentos para que o microfone não apareça na imagem. 

• Deverá ter boa audição, boa memória para os diálogos e boa forma física e agilidade. 
• Deve ter conhecimentos de montagem de material de som (cabos, fichas, etc).  

 

ASSISTENTE DE SOM  
 

Outras designações: ASSISTENTE DE CABO/ESTAGIÁRIO DE SOM 
Designação em inglês: CABLE BOY / CABLE WRANGLER  
 

Ajuda o Operador ou Director de Som e/ou o Perchista a preparar o ambiente de trabalho de 
acordo com a natureza do local de filmagem instalando os equipamentos necessários. 
Durante a filmagem deve manter uma comunicação visual com o Operador ou Director de Som 
e/ou o Perchista de forma a actuar de imediato segundo as suas indicações. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Responsável pela organização e manutenção de todo o material de som, carregamento das 
baterias necessárias ao funcionamento dos diversos equipamentos electrónicos. assim como 
pela distribuição e manutenção do material de munição colocado à disposição dos diferentes 
membros da equipa. 

• Responsável pela instalação de microfones adicionais no local de filmagem e/ou se necessário 
pela colocação de microfones sem fio nos actores no caso do cinema ou series de ficção para 
televisão, locutores, entrevistados, ou público no caso da televisão entretenimento.  

• Responsável pela colocação de tapetes e outros materiais de amortecimento de som em locais 
com piso ou acústica problemáticos.  

• Pode ser chamado a operar uma perche adicional em cenas com maior número de actores ou 
onde os actores estão demasiado afastados fisicamente.  

• Assiste o Operador de Som, o Director de Som e/ou o Perchista. 
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DEPARTAMENTO DE ARTE 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO:  
Responsável pelo conceito visual do filme em termos de cor, forma, definição de espaço, desde o 
período histórico ou local onde se desenvolve a ação, ao estado psicológico ou ambiente 
emocional dos personagens.  
Pesquisa e concebe o projecto cenográfico desde os croquis e ilustrações até aos desenhos 
técnicos para a construção dos espaços e objectos; coordena a escolha e a recolha de todos os 
adereços; cria os elementos de design gráfico combinando os diversos elementos de forma a criar 
um ambiente adequado ao fim a que se destina. 
 

OBSERVAÇÕES: Consoante a dimensão e o tipo de projecto, poderão ser acumuladas 
determinadas funções.  
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO: 
 

DESIGNER DE PRODUÇÃO  
DIRECTOR DE ARTE  
DECORADOR DE CENA  
DESIGNER DE PROJECTO 
CHEFE ADERECISTA  
ASSISTENTE ADERECISTA  
ADERECISTA DE CENA 
EQUIPA DE MONTAGEM  
ASSISTENTE DE MONTAGENS  
CHEFE CONSTRUTOR 
CHEFE PINTOR 
ESTILISTA DE PRODUTO 
ESTILISTA CULINÁRIO 
ASSISTENTE ESTILISTA CULINÁRIO 
SUPERVISOR DE VEÍCULOS 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
• Conhecimento profundo da região onde trabalha e da variada oferta de serviços disponíveis no 

mercado para dar resposta à demanda dos projectos que variam entre a normalidade e a 
especificidade. 

• Conhecimentos de técnicas usadas com os mais diversos materiais.  
• Capacidade de comunicação com a sua equipa e com os fornecedores das diferentes áreas de 

forma a que os adereços sejam adequados ao projecto. 
• Criatividade na apresentação de possibilidades e principalmente em encontrar soluções,  

quando é inviável a localização de algum adereço específico.  
• Capacidade de seleccionar os materiais a utilizar, lojas e casas de aluguer adequadas bem como 

de aquisição de todo o material necessário para elaboração do projecto. 
• Conceber uma pasta de propostas com imagens de acordo com o requerido para o projecto. 
• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos;  
• Capacidade de interpretação de desenhos, esboços e plantas técnicas de construção.  
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 
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• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 
uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação. 

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• A atualização e adaptação às novas tecnologias são imprescindíveis para manter um elevado 
nível de desempenho. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Todos os recursos físicos e informáticos que auxiliem na pesquisa, criação e visualização do 

conceito visual do filme: livros, revistas, equipamento informático, material gráfico e de pintura, 
etc; 

• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 
e software informático; 

• Utensílios, objectos, mobiliário, têxteis, plantas e materiais de limpeza diversos; 
• Ferramentas diversas de montagem e construção (ex. aparafusadora, berbequim, lixadeira, 

martelo, pistola de cola quente, agrafador, chaves de ferramentas diversas, compressor, 
soprador de folhas, etc); 	

• Objectos de corte (ex. rebarbadora, tico-tico, serra de esquadria, serrote, tesoura, x-acto, 
bisturi, etc);  

• Diversos materiais para construção e cenografia (ex. tintas spray, tapes diversas, placas de pvc, 
vinil autocolante, ripas de madeira, parafusos, varões extensíveis, material eléctrico, etc); 

• Produtos tóxicos, químicos e inflamáveis (ex. cola, diluente, álcool, benzina, etc);  
• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
• Viatura (própria ou alugada); 
• Veículos ligeiros e pesados de transporte de pessoas, equipamento e mercadorias. 
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DESIGNER DE PRODUÇÃO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: PRODUCTION DESIGNER 
 

É responsável pela concepção plástica e visual do filme, em colaboração com o Produtor, o 
Realizador e o Director de Fotografia. 
 

RESPONSABILIDADES: 
• Capacidades criativas, de expressão de ideias e conceitos. 
• Define os elementos integrantes do conceito visual do filme em colaboração com o Produtor, o 

Realizador e o Director de Fotografia. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

DIRECTOR DE ARTE 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: ART DIRECTOR 
 

Dirige e coordena o Departamento de Arte em conexão estreita com o Designer de Produção, 
sendo o responsável executivo do visual do filme. 
Em produções de menor escala pode acumular a função de Designer de Produção, enquanto 
criador do conceito e coordenador das equipas de projecto, desenho, construção, pintura 
decoração e adereços. 
 

RESPONSABILIDADES: 
• Dirige e coordena as equipas de projecto, desenho, construção, pintura, decoração e adereços. 
• Capacidade de orçamentação de custos e atribuição de verbas às diversas equipas. 
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 

gestão executiva e planificação do trabalho. 
• Formação específica em áreas técnicas e artísticas. 
• Capacidade criativa e de expressão de ideias e conceitos. 
• Capacidade de chefia e coordenação de equipas dentro do Departamento de Arte.  
• Interpreta e faz a planificação do argumento ou storyboard por cenas e locais, de acordo com 

as suas características, tendo em conta a narrativa. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

DECORADOR DE CENA 
 

Outras designações utilizadas: CHEFE DECORADOR 
Designação em Inglês: SET DECORATOR  
 

Dirige e coordena a decoração de um cenário, assistido pela Equipa de Montagens, utilizando e 
colocando móveis, adereços, tecidos, alcatifas, papéis de parede ou outros elementos decorativos 
no local designado, respeitando a proposta do Designer de Produção ou do Director de Arte. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Projecta, faz a medição, leitura e ilustração do desenho em função do local designado 

respeitando a estória e contexto do filme, demonstrando habilidade para aplicar conceitos 
decorativos a espaços menos adequados, quando necessário.	

• Proactividade, rapidez, precisão nas propostas e soluções apresentadas no local, extremo 
cuidado e vigilância na forma de lidar com os locais e objectos, de forma a evitar danos.  
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DESIGNER DE PROJECTO  
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: CONCEPT DESIGNER  
 

Desenhador técnico e projetista de desenho digital, executa desenhos de construção propondo 
soluções criativas sob a supervisão do Designer de Produção e do Director de Arte. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Sentido estético e espacial. 
• Capacidade criativa, de expressão de ideias, conceitos e de apresentação de várias 

possibilidades.  
• Capacidade de adaptação e rapidez de resposta quanto às mudanças, aos imprevistos e a 

encontrar soluções. 
• Capacidade de desenhar um projecto para comunicação efetiva com as equipas de construção. 
• Capacidade de desenho em computador, utilizando software adequado.     
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Desenho com utilização de computador; 
• Autocad, Sketchup, 3d studio, Photoshop, outros softwares. 
 

CHEFE ADERECISTA  
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: PROPS MASTER  
 

Localiza os adereços necessários e prevê o que deve ser comprado, alugado ou construído, para 
materializar a concepção do cenário sob a supervisão do Designer de Produção e do Director de 
Arte.  
 

RESPONSABILIDADES: 
• Capacidade criativa, de expressão de ideias, conceitos e de apresentação de várias 

possibilidades.  
• Sentido estético e espacial. 
• Organiza, dirige e coordena a equipa de adereços garantindo que os adereços adequados ao 

projecto sejam providenciados.  
• Organiza e coordena e montagem do cenário dentro do prazo estipulado.  
• Garante a manutenção dos adereços durante a montagem, filmagem, desmontagem e 

devolução dos mesmos.  
• Capacidade de adaptação e rapidez de resposta quanto às mudanças, aos imprevistos e de 

forma a encontrar soluções. 
• Capacidade de organização e gestão da logística de transportes. 
• Capacidade de comunicação clara e eficiente com a sua equipa e com os fornecedores das 

variadas áreas.  
• Capacidade de orçamentação de custos e atribuição de verbas às diversas equipas. 
• Gere o seu orçamento e apresenta as contas no final do projecto.  
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ASSISTENTE ADERECISTA 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: PROPS ASSISTANT  
 

• Tem a função de pesquisar,procurar e adquirir todos os adereços necessários para o projecto, 
podendo incluir também a construção, montagem, acompanhamento de filmagens, 
desmontagem do set e devolução dos mesmos. Assiste e apoia o Chefe Aderecista.  

RESPONSABILIDADES: 
• Pesquisa, procura, localiza, adquire e devolve os adereços e materiais necessários para o 

projecto.  
• Ajuda o Chefe Aderecista e o Director de Arte acompanhando e participando na montagem, 

filmagem e desmontagem de cada décor.  
• Organiza e assegura o bom estado, movimentação e manutenção dos adereços nas fases de  

montagem, filmagem e desmontagem.  
• Garante uma comunicação clara e eficiente entre os membros da equipa. 
• Gere e soluciona mudanças e imprevistos de maneira responsável, eficiente e positiva. 
• Ocupa-se do fecho do décor e do acondicionamento dos adereços para a devolução dos 

mesmos.  
 

ADERECISTA DE CENA 
 

Outras designações utilizadas: ADERECISTA DE PLATEAU 
Designação em Inglês: STAND BY PROPS 
 

É o principal responsável pelo Departamento de Arte durante a filmagem, na ausência do Designer 
de Produção e/ou do Director de Arte. 
É responsável pela movimentação, preservação e colocação à câmara dos vários elementos de 
decoração existentes no cenário. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Capacidade de interpretação de desenhos, esboços e plantas técnicas de construção.  
• Capacidade de elaborar um levantamento exaustivo dos adereços de cena após a leitura de um 

argumento, descritivo ou de um shooting board. 
• Capacidades técnicas básicas em diversos sectores, desde carpintaria, pintura, desenho, 

mecânica, informática e trabalhos manuais em geral.  
• Deve ter a capacidade de manter uma relação de proximidade com os actores a quem deverá 

explicar tudo o que seja necessário em relação aos adereços por estes manipulados. 
• É responsável pelos adereços dos actores e pela sua continuidade (raccord) no set durante a 

filmagem, criando um dossier com recurso a fotografias. 
• Em certos projectos o Aderecista de Cena pode criar e/ou gerir efeitos especiais. 
• Deve ter a capacidade de antecipação de problemas para os resolver antes que surjam e manter 

estreita colaboração com o 1º Assistente de Realização, o Anotador, o Director de Fotografia e 
o Realizador. 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

• Profissional dotado do seu próprio equipamento e ferramentas que devem ser suficientes para 
lidar com qualquer intervenção prevista que lhe seja solicitada.  

• Pode também utilizar diversos equipamentos postos à sua disposição por outros 
Departamentos para facilitar a sua tarefa, devendo neste caso, dispor dos conhecimentos 
técnicos adequados para o seu manuseamento. 
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EQUIPA DE MONTAGEM 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: SWING GANG 
Faz a montagem e desmontagem de cenários. 
 

RESPONSABILIDADES 
• Capacidade manual na execução de montagens de cortinados, alcatifas, quadros, mobiliário e 

adereços ou outros utilizando técnicas específicas rápidas e temporárias. 
• Capacidade para adaptar e transformar locais existentes num curto espaço de tempo. 	
• Capacidade de leitura do projecto de forma a obter a sua reprodução. 	
• Proactividade, rapidez e precisão na execução, extremo cuidado e segurança a lidar com os 

locais e objectos, de forma a evitar danos. 	
 

ASSISTENTE DE MONTAGENS  
 

Outras designações utilizadas: BRICÔ  
Designação em Inglês: SET DRESSER / HANDYMAN 
 

Faz a montagem e desmontagem de todos os adereços necessários à concepção dos décores.  
 

RESPONSABILIDADES: 
• É responsável pela montagem e desmontagem de móveis, tapetes, cortinas, iluminação, 

decoração, maçanetas, interruptores, etc, tendo a capacidade para fazer mudanças de última 
hora e solucionar imprevistos.  

• Deve garantir que todos os adereços podem ser movimentados no décor ou removidos 
facilmente de acordo com as necessidades e pedidos no set. 

• Deve ter noções de geometria espacial, belas artes, informática, carpintaria, serralharia, 
electricidade, segurança e prevenção, escultura, pintura e patines.  

• Conhecimento geral de agentes de limpeza, materiais de construção.  
 

CHEFE CONSTRUTOR 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: CONSTRUCTION COORDINATOR  
 

Responsável pela construção de cenários ou elementos de cenografia. Dirige equipa de 
carpinteiros, serralheiros, pintores, electricistas, canalizadores e outros técnicos de construção.  
 

RESPONSABILIDADES 
• Conhecimentos de técnicas específicas e efémeras de construção de cenários, carpintaria, 

serralharia, pintura, têxteis, papel e outros revestimentos.  
• Domínio do comportamento e plasticidade dos materiais. 	
• Capacidade de leitura do projecto de forma a obter a sua reprodução. 	
• Capacidade de executar modelos e propostas construtivas para cenários. 	
• Organiza, dirige e coordena a equipa de construção, garantindo a montagem do cenário dentro 

do prazo estipulado.  
• Capacidade de adaptação e rapidez de resposta quanto às mudanças, aos imprevistos e de 

forma a encontrar soluções. 
• Capacidade de comunicação clara e eficiente com a sua equipa e com os fornecedores das 

variadas áreas.  
• Proactividade, rapidez e precisão na execução, extremo cuidado e segurança com a aplicação 

dos materiais e objectos nos locais de filmagem, de forma a evitar danos. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Ferramentaria geral de construção, máquinas de carpintaria e serralharia.  
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CHEFE PINTOR 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: LEAD PAINTER  
 

Faz a pintura dos cenários, podendo também criar desenho artisticos e texturas coloridas 
expressivas de ambiente ou época.  
 

RESPONSABILIDADES 
• Propõe métodos e aplicações de cor, papel de parede, gessos e patines nas superfícies dos 

decores. 	
• Conhecimentos de desenho, cor, pintura, aplicação de papéis, mistura de cor e outros materiais 

e sua aplicação.  
• Conhecimento de tecnologia de materiais de pintura e de execução de propostas de cor e 

textura.	
• Capacidade de dirigir e coordenar uma equipa.  
• Proactividade, rapidez e precisão na execução, extremo cuidado e segurança com a aplicação 

dos materiais e objectos nos locais de filmagem, de forma a evitar danos. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS	
• Tintas pincéis, espátulas, pistolas de pintura, sprays, pastas e gessos. 	
 

ESTILISTA DE PRODUTO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: PRODUCT STYLIST / PRODUCT HANDLER 
 

A sua função é cuidar do produto a ser publicitado durante a filmagem desde a embalagem ao seu 
conteúdo. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Tem muitas das vezes que melhorar a aparência do produto a publicitar eliminando 
imperfeições que possam ter (resultante de manipulações anteriores, formas de embalamento 
industriais, deterioração por exposição a elementos naturais, etc.) e dando-lhe o aspecto 
pretendido pelo cliente (Publicidade).  

• Dispõe o produto em frente à câmara de forma a realçar a melhor apresentação e 
enquadramento possível. 

• Conhecimentos de física, de diversos reagentes químicos, do comportamento e manipulação 
de diversos materiais sólidos, líquidos e gasosos para garantir a segurança na sua utilização.  

• Conhecimentos de design gráfico e industrial, saber conceber e manipular pequenos efeitos 
especiais e ter conhecimentos informáticos. 

• Aptidões estéticas, capacidade de análise e de resolução de problemas, ser exímio em todo o 
tipo de trabalhos manuais. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

• Profissional dotado do seu próprio equipamento e ferramentas que devem ser suficientes para 
lidar com qualquer intervenção prevista que lhe seja solicitada.  

• Pode também utilizar diversos equipamentos postos à sua disposição por outros 
Departamentos para facilitar a sua tarefa, devendo neste caso dispor dos conhecimentos 
técnicos adequados para o seu manuseamento. 
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ESTILISTA CULINÁRIO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: FOOD STYLIST/HOME ECONOMIST 
 

Prepara e organiza a comida de uma forma apelativa para ser usada em fotografias, filmes 
publicitários ou de ficção. Geralmente tem um vasto passado na culinária, conhecimento de 
receitas e a capacidade de alcançar soluções criativas para fazer o alimento parecer mais atraente. 
 

RESPONSABILIDADES: 
• Coordena, planeia, organiza e prepara os alimentos tornando-os visualmente mais apelativos 

para determinada cena. 
• Assiste os actores no consumo e reposição de alimentos e garante a higiene e segurança 

alimentar dos produtos que irão ser consumidos por actores e/ou animais. 
• Coordena e organiza a instalação da base de trabalho; faz a compra e selecção de produtos e 

alimentos; aplica técnicas de confecção ou outras em alimentos para atingir os resultados 
esperados e zela pelos produtos alimentares em cena. 

• Vasto conhecimento de ingredientes e alimentos; de confecção de carne, peixe, cozinha étnica 
ou pastelaria. 

•  Vasto conhecimento de técnicas de cozinha; de apresentação de alimentos e de higiene e 
segurança alimentar. 

• Deve ter versatilidade e fácil adaptação à necessidade do trabalho, seja fotografia ou vídeo. 
 

ASSISTENTE DE ESTILISTA CULINÁRIO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: FOOD STYLIST ASSISTANT  

 

Ajuda e dá apoio nos preparativos dos alimentos e arranjos da comida garantindo a organização 
da base de trabalho. Deve ter conhecimentos culinários e de receitas. Assiste o Estilista Culinário.  
 

RESPONSABILIDADES 
• Responsável pela montagem e desmontagem da base de trabalho; pela compra e selecção de 

produtos e zela pelos produtos alimentares em cena. 
• Assiste os actores no consumo e reposição de alimentos e garante a higiene e segurança 

alimentar dos produtos que irão ser consumidos por actores e/ou animais. 
• Conhecimento de ingredientes e alimentos; de confecção de carne, peixe, cozinha étnica ou 

pastelaria. 
• Conhecimento de técnicas de cozinha; de apresentação de alimentos e de higiene e segurança 

alimentar. 
• Deve ter versatilidade e fácil adaptação à necessidade do trabalho, seja fotografia ou vídeo. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS:  
• Equipamento e material de cozinha e de confecção de alimentos; 
• Fornos; maçaricos e pistolas de calor;  
• Vários utensílios de cozinha, facas, pincéis e pinças, batedeiras ou outros.  
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SUPERVISÃO DE VEÍCULOS 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO:  
É responsável pela limpeza e preparação técnica de viaturas em filmagens e fotografia. 
Em conjunto com os outros Departamentos deve definir qual será a tarefa a ter em conta 
especificamente para cada viatura. 
 

SUPERVISOR DE VEÍCULOS 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: CAR PREP/ CAR CARE 
 

Faz a análise das condições em que se encontra(m) a(s) viatura(s) para o desempenho pretendido. 
Efectua a limpeza e preparação técnica das viaturas a ser filmadas. 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Trata da limpeza e preparação técnica, desmontagem e remontagem de partes das viaturas 
necessárias para a colocação de equipamento e material de maquinaria, câmara e iluminação. 

• Deve fazer formação em Car Care. 
• Deve ter noções básicas de mecânica automóvel. 
• Capacidade de manter uma relação de proximidade com os actores no sentido de explicar e 

exemplificar o correcto funcionamento da viatura de cena. 
• Deve trajar com roupa de cor escura e utilizar equipamento de protecção e segurança pessoal. 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

• Profissional dotado do seu próprio equipamento e ferramentas inerentes ao desempenho da 
sua função. (Ex. Equipamento, material e ferramentas de mecânica e/ou oficina automóvel);  

• Utilização de produtos de car detail profissionais no sentido de garantir que nenhum produto 
possa afectar ou danificar a viatura; 

• Material de sinalização e protecção rodoviária. 
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DEPARTAMENTO DE GUARDA-ROUPA 
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO:  
Caracteriza as personagens através do vestuário, debatendo ideias, conceitos estéticos, artísticos 
e técnicos com os elementos responsáveis da área artística e actores.  
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO:  
FIGURINISTA  
CHEFE DE GUARDA-ROUPA  
ASSISTENTE DE GUARDA-ROUPA  
MESTRE COSTUREIRA  
TÉCNICO DE PATINES 
 

OBSERVAÇÕES: Consoante a dimensão e o tipo de projecto, poderão ser acumuladas 
determinadas funções.  
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
• Conhecimento da história e técnicas de Estilismo, Moda, Traje e de Arte. 
• Conhecimento de técnicas de desenho, corte e costura, de organização de roupa, de sapatos e 

acessórios; de métodos de limpeza e do comportamento dos diversos materiais/componentes 
utilizados no Guarda-Roupa.  

• Capacidade de seleccionar os materiais a utilizar e lojas e casas de aluguer adequadas bem 
como da aquisição de todo o material necessário para elaboração do projecto. 

• Conceber uma pasta de propostas com imagens de acordo com o requerido para o projecto. 
• Ter a perceção do tempo/condições para a execução do seu trabalho de acordo com as 

especificidades necessárias e transmiti-las à equipa de Realização e/ou Produção. 
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos;  
• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 

uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  
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• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 
tal como: 

 

o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 

 

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

 
 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS:  
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 

e software informático; 
• Materiais de desenho, moldagem, corte e costura; 
• Tecidos, peles e outros materiais de construção de figurinos; 
• Roupa, sapatos e acessórios; Cabides e estruturas de arrumação;  
• Ferramentas diversas; Ferro de passar roupa e vaporizadores; 
• Alfinetes, agulhas, tesouras, linhas, máquinas de costurar;  
• Líquidos a altas temperaturas e matérias químicas; 
• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
• Viatura (própria ou alugada). 
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FIGURINISTA 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: COSTUME DESIGNER, COSTUMIER/COSTUMER/WARDROBE STYLIST  
 

Cria um conceito estético que caracterize as personagens através do vestuário.  
 

RESPONSABILIDADES: 
• Capacidade para ler, interpretar e analisar um argumento cinematográfico. 
• Faz a análise separada e detalhada de cada personagem de acordo com o argumento. 
• Pesquisa e faz o estudo do projecto (dados histórico-culturais, ligações sociais da personagem 

e suas acções). 
• Cria o projecto de figurinos em função do argumento e orientações do Realizador. 
• Capacidade para investigar e conceber o projecto de figurinos adequado. 
• Planifica e coordena as necessidades orçamentais do projecto.  
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 

gestão executiva e planificação do trabalho. 
• Assiste os actores e figuração em questões relacionadas com o guarda-roupa.  
• Dirige a construção, aquisição e alugueres dos figurinos e de outros materiais necessários  

ao projecto. Coordena a base de trabalho e a marcação das provas de roupa.  
• Assegura o conhecimento da continuidade e a suas alterações.  
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

CHEFE DE GUARDA-ROUPA 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: WARDROBE: SUPERVISOR/ COORDINATOR/ MASTER/ MISTRESS 
 

Coordena a equipa de Guarda-Roupa. Faz a ponte entre a parte criativa e a parte técnica.  
 

RESPONSABILIDADES: 
• Capacidade para ler, interpretar e analisar um argumento cinematográfico. 
• Coordena, faz a gestão executiva e planificação do trabalho da equipa. 
• Organiza tudo o que implique a logística do Departamento bem como procede à aquisição 

(compra ou aluguer) dos materiais, produtos e outros bens necessários à execução dos 
trabalhos de acordo com a Produção, exigências de argumento e orientações do Realizador. 

• Coordena e organiza a instalação da base de trabalho e a marcação das provas de roupa 
podendo proceder a adaptações, correcções ou alteração ao longo das mesmas para chegar ao 
resultado aprovado. 

• Auxilia na construção, aquisição e alugueres dos figurinos e de outros materiais necessários.  
• Assegura que os tempos de preparação são os adequados e não ultrapassam o tempo 

estipulado. 
• Assiste os actores e figuração em questões relacionadas com o Guarda-Roupa.  
• Coordena e assegura a manutenção do Guarda-Roupa/figurinos. 
• Planeia os transportes necessários. 
• Organiza processos de verificação de peças do Guarda-Roupa para devoluções e inventários. 
• Responsável por conhecer e manter a continuidade de guarda-roupa durante a 

produção/realização do projecto, criando um dossier com recurso a fotografias. 
• Controla o orçamento e apresenta as contas finais do Departamento. 
• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 

experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 
 

 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 64 

ASSISTENTE DE GUARDA-ROUPA 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: WARDROBE ASSISTANT.  
 

Ajuda na construção, protecção e manutenção de figurinos e assiste os actores/intérpretes em 
provas, ensaios e filmagem. Responsável pela continuidade. 
  

RESPONSABILIDADES 
• Capacidade para ler, interpretar e analisar um argumento cinematográfico. 
• Auxilia na aquisição e devoluções de materiais necessários ao projecto.  
• Organiza e assegura o bom estado e manutenção do Guarda-Roupa nas provas e filmagem. 
• Assiste os actores e figuração em questões relacionadas com o Guarda-Roupa.  
• Responsável por conhecer e manter a continuidade de Guarda-Roupa durante a 

produção/realização do projecto, criando um dossier com recurso a fotografias. 
 

TÉCNICO DE PATINES 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em em Inglês: BREAKDOWN ARTIST  
 

Altera o Guarda-Roupa com técnicas específicas de tintura e envelhecimento de modo a satisfazer 
os propósitos estéticos do projecto.  
RESPONSABILIDADES: 
• Faz a avaliação do tipo de material a alterar e a listagem do material necessário aos 

procedimentos requeridos.  
• Conhecimento do comportamento dos materiais a alterar e de utilização de produtos/técnicas 

de tintura e envelhecimento de vestuário e calçado.  
• Efectua testes adequados aos procedimentos a realizar.  
• Efectua a alteração das peças conforme as indicações do Figurinista e/ou Chefe de Guarda-

Roupa. 
 

MESTRE COSTUREIRA 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: COSTUME CUTTER/SEAMSTRESS  
 

Molda, corta, cose e faz as provas de roupa seguindo as instruções criativas do Figurinista e/ou 
Chefe de Guarda-Roupa. 
RESPONSABILIDADES: 
• Conhecimentos de técnicas de moldagem, corte e costura e do comportamento dos materiais 

usados. 
• Capacidade de interpretação de desenhos ou instruções do Figurinista, a fim de produzir os 

figurinos e de complementar as instruções da equipa criativa.  
• Executa, à mão ou à máquina, trabalhos de costura necessários à confecção ou manutenção do 

Guarda-Roupa.  
• Altera ou adapta peças de figurinos, seus elementos ou pormenores em função dos  

objectivos técnicos e artísticos da produção e/ou da resolução de problemas.  
• Calcula os materiais necessários à construção/alteração/execução/arranjo de figurinos e faculta 

orçamento para aprovação. 
• Pesquisa as técnicas de produção adequadas à época a que corresponde o figurino.  
• Trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidas.  
• Utilização de meios informáticos e outros tipos de pesquisa adequados. 
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DEPARTAMENTO DE MAQUILHAGEM  
 

SECTOR: AUDIOVISUAL 
 

SUB-SECTOR: CINEMA, PUBLICIDADE, TELEVISÃO, MEDIA 
 

DESCRIÇÃO:  
Desenha e executa a maquilhagem/caracterização de todos os personagens. 
Discute ideias e conceitos estéticos, artísticos e técnicos com os elementos responsáveis da área 
artística e actores, demonstrando habilidade para identificar potencialidades criativas na 
elaboração dos personagens. Pode confeccionar próteses variadas a aplicar em todo o corpo como 
feridas, deformidades e outras doenças simuladas (Caracterização). 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO  
CHEFE MAQUILHADOR/A  
ASSISTENTE DE MAQUILHAGEM  
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

• Identificar as características das substâncias e materiais a utilizar, fazendo testes prévios 
(exemplo: alergias); selecionar e utilizar técnicas, materiais ou substâncias mais adequadas na 
execução dos trabalhos em questão. 

• Saber utilizar e adaptar diversos tipos de ferramentas ou outros elementos de Maquilhagem 
(técnicas, tecnologias e equipamentos) para obter determinado objectivo. 

• Conhecimento profundo das exigências técnicas do produto artístico em questão, podendo 
fazer pesquisas de novos métodos e técnicas de criação dos personagens, tendo em atenção a 
forma como estes interferem com o Actor/Personagem, física, psicologicamente, relativamente 
à interpretação, luz e espaço físico onde decorre a acção, etc. 

• Noções aprofundadas de fisionomia, de guarda-roupa (de todas as épocas) e saber combinar 
formas, cores, substâncias e materiais a utilizar para a criação do efeito pretendido. 

• Detectar falhas, imperfeições ou desajustes nos trabalhos efectuados durante a preparação ou 
decorrer da obra e proceder ao ajuste e correcção dos mesmos, sem prejuízo da obra ou causar 
desconforto ao actor. 

• Ter a perceção do tempo/condições para a execução do seu trabalho de acordo com as 
especificidades necessárias e transmiti-las à equipa de Realização e/ou Produção. 

• Ter a responsabilidade de supervisionar o acompanhamento do projecto no set e cuidar e zelar 
pelo bem-estar e conforto dos actores em relação ao trabalho efectuado. 

• Capacidade de seleccionar os materiais a utilizar e lojas e casas de aluguer adequadas bem 
como da aquisição de todo o material necessário para elaboração do projecto. 

• Conceber uma pasta de propostas com imagens de acordo com o requerido para o projecto. 
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 
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• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Respeitar o seu lugar na equipa, colocando todas as questões directamente ao Chefe do 
Departamento sabendo ouvir e expressar o seu ponto de vista na altura certa. 

• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 
tal como: 
o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos.  
• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 

uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• Utilizar as técnicas e os produtos adequados para manter as condições de limpeza e higiene de 
dos equipamentos, utensílios, materiais com respeito pelas normas de higiene. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Manuseamento de material frágil, equipamento electrónico, ferramentas diversas, objectos de 

corte, material pesado no transporte, etc. 
• Contacto com materiais e produtos tóxicos, químicos, inflamáveis, etc 
• Material de maquilhagem (ex: pincéis, bases, pós, sombras, batons, etc); 
• Material de efeitos especiais (ex: sangues, pós, patines, tintas especializadas, etc); 
• Material consumível (ex: lenços de papel, borlas de algodão, álcool, toalhetes, etc); 
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 

e software informático; 
• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
• Viatura (própria ou alugada). 
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CHEFE MAQUILHADOR 
  

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: KEY MAKE-UP ARTIST/MAKE-UP DESIGNER 
 

Analisa características (faciais e/ou corporais) do Actor/ Modelo, e transforma a personagem a 
interpretar segundo a visão do Realizador desenhando e executando a maquilhagem. 
Trabalha juntamente com o Realizador, Director de Fotografia e outros Departamentos para 
desenvolver o conceito de design do projecto. 
Organiza e coordena uma equipa de trabalho tanto na preparação como no decurso do projecto. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 

• Capacidade para ler, interpretar e analisar um argumento cinematográfico. 
• Faz a análise separada e detalhada de cada personagem de acordo com o argumento. 
• Pesquisa e faz o estudo do projecto (dados histórico-culturais, ligações sociais da personagem 

e suas acções e dos materiais a utilizar). 
• Planifica e coordena as necessidades orçamentais do projecto.  
• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 

gestão executiva e planificação do trabalho. 
• Organiza tudo o que implique a logística do Departamento bem como procede à aquisição 

(compra ou aluguer) dos materiais, produtos e outros bens necessários à execução dos 
trabalhos de acordo com a Produção e exigências de argumento. 

• Faz e presencia testes de imagem e ensaios, podendo proceder a adaptações, correcções ou 
alteração ao longo dos mesmos para chegar ao resultado aprovado. 

• Assegura que os tempos de preparação são os adequados e não ultrapassam o tempo 
estipulado. 

• Responsável por conhecer e manter a continuidade de maquilhagem durante a 
produção/realização do projecto, criando um dossier com recurso a fotografias. 

• Identifica e comunica os elementos relativos à concepção e execução dos trabalhos aos outros 
elementos da equipa de caracterização, maquilhadores e cabeleireiros. 

• Responsável em cumprir e exigir todas as regras de higiene em relação aos utensílios e materiais 
imprescindíveis a sua actividade profissional, assim como do local/mesa de trabalho. 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

ASSISTENTE DE MAQUILHAGEM 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: MAKE-UP ASSISTANT   
 

Profissional com conhecimentos técnicos em maquilhagem que durante o período de filmagens se 
responsabiliza por preparar, manter e executar todas as tarefas delegadas pelo Chefe 
Maquilhador. 
 

RESPONSABILIDADES: 
• Deve assegurar que o Chefe Maquilhador tem tudo o que precisa para fazer o seu trabalho com 

rapidez e eficácia e executar todas as tarefas definidas pelo mesmo. 
• É responsável pela maquilhagem dos actores que lhe são designados. 
• No set, mantém e assegura a continuidade do trabalho realizado na sala de maquilhagem. 
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DEPARTAMENTO DE CARACTERIZAÇÃO/EFEITOS ESPECIAIS SFX  
 

DESCRIÇÃO:  
É responsável por toda a maquilhagem que não pertence à categoria clássica de maquilhagem de 
beleza. Altera a aparência do actor de modo a retratar episódios de trauma ou características 
singulares relevantes à história. 
 

CARACTERIZAÇÃO:  
Incluem-se todas as intervenções no actor de modo a imprimir a ideia de trauma (ex: feridas, 
escoriações, etc) ou de características singulares que não necessitem de construção prévia à 
filmagem. 
 

EFEITOS ESPECIAIS SFX:  
Incluem-se todos os efeitos que transformem o actor de maneira tridimensional, recorrendo-se 
tradicionalmente ao uso de próteses e sendo a construção destas realizada previamente ao início 
da filmagem e em espaço de trabalho próprio. 
 

CONHECIMENTOS ESSENCIAIS  
o Anatomia humana e animal; 
o Anatomia patológica; 
o Pintura; 
o Escultura; 
o Moldagem; 
o Química; 
o Higiene e segurança no trabalho. 

 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO  
CHEFE DE CARACTERIZAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS SFX 
ASSISTENTE DE CARACTERIZAÇÃO 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

• Garantir a segurança dos intervenientes na caracterização/efeito, incluindo-se aqui o(s) actor(s) 
bem como a equipa técnica. 

• Demonstrar criactividade, rigor pela naturalidade, sensibilidade no trato ao elenco e empatia 
de modo a aliviar possíveis desconfortos inerentes à caracterização/efeito. 

• Capacidade de seleccionar os materiais a utilizar, lojas e casas de aluguer adequadas bem como 
da aquisição de todo o material necessário para elaboração do projecto. 

• Conceber uma pasta de propostas com imagens de acordo com o requerido para o projecto. 
• Coordenação com a equipa visando o cumprimento dos objectivos propostos. 
• Ter a perceção do tempo/condições para a execução do seu trabalho de acordo com as 

especificidades necessárias e transmiti-las à equipa de Realização e/ou Produção. 
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 
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• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Respeitar o seu lugar na equipa, colocando todas as questões directamente ao Chefe do 
Departamento sabendo ouvir e expressar o seu ponto de vista na altura certa. 

• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 
tal como: 
o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 

• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos;  
• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 

uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação. 

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Material de maquilhagem (ex: pincéis, bases, pós, sombras, batons, etc); 
• Material de pintura (ex: tintas acrílicas, solventes, etc); 
• Material de moldagem (ex: gessos, plastilinas, silicones, etc); 
• Material prostético (ex: latex, silicone, colas para prostéticos, removedores, etc); 
• Material de efeitos especiais (ex: sangues, pós, patines, tintas especializadas, etc); 
• Material consumível (ex: lenços de papel,borlas de algodão, álcool, toalhetes, etc); 
• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 

e software informático; 
• Viatura (própria ou alugada). 
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CHEFE DE CARACTERIZAÇÃO/EFEITOS ESPECIAIS SFX 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: HEAD OF MAKE-UP SPECIAL EFFECTS SFX 
 

Responsável pelo Departamento de Caracterização/Efeitos Especiais SFX e tem como função 
coordenar a sua equipa na criação de alterações na fisionomia do actor de maneira a expressar 
fisicamente o percurso do personagem ou a sublinhar as características físicas relevantes 
expressas no argumento. 
 

RESPONSABILIDADES: 
• Faz o Levantamento de caracterizações/efeitos especiais presentes no argumento. 
• Cria a conceptualização e desenho das caracterizações/efeitos especiais presentes no 

argumento. 
• Coordena com os Departamentos necessários (tradicionalmente Realização, Direcção de 

Fotografia e Guarda-Roupa) para definir qual a melhor execução possível dos efeitos. 
• Elabora o orçamento e faz o controlo do mesmo durante a preparação e filmagem cumprindo 

o tempo de construção acordado. 
• Faz a supervisão na construção de efeitos através de escultura, moldagem, na aplicação e 

pintura de outros efeitos durante a filmagem. 
• Escolhe e coordena a sua equipa, cumprindo os objectivos propostos e fazendo a ligação 

com os restantes Departamentos, promovendo uma comunicação positiva, eficaz e 
célere. 

• Responsável por conhecer e manter a continuidade de caracterização durante a 
produção/realização do projecto, criando um dossier com recurso a fotografias. 

• Assegura o cumprimento de boas práticas de segurança e higiene no trabalho a fim de respeitar 
a saúde do elenco, do seu Departamento e restantes membros da equipa. 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

ASSISTENTE DE CARACTERIZAÇÃO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: MAKEUP SPECIAL EFFECTS SFX ASSISTANT 
 

Assiste o Chefe de Caracterização/Efeitos Especiais SFX, no cumprimento das tarefas necessárias 
à execução de alterações na fisionomia, de maneira a expressar fisicamente o percurso do 
personagem ou a sublinhar as características físicas relevantes no argumento. 
Coordena-se com os restantes membros da equipa de Caracterização/Efeitos Especiais SFX, bem 
como os diversos Departamentos técnicos envolvidos no projecto.  
 

RESPONSABILIDADES: 
• Construção de efeitos através de escultura, moldagem, aplicação e pintura. 
• Aplicação e pintura de outros efeitos durante a filmagem. 
• Manutenção dos efeitos pelo período em que são necessários, quer em trabalho de atelier, 

quer no set. 
• Utilização dos seus conhecimentos técnicos e artísticos integrados na criação e execução dos 

efeitos definidos pelo Chefe de Caracterização/Efeitos Especiais. 
• Cumprimento de boas práticas de segurança e higiene no trabalho a fim de respeitar a saúde 

do elenco e restantes membros da equipa. 
 

 

 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 71 

DEPARTAMENTO DE CABELOS 
 

Descrição:  
É o responsável por conceber os visuais dos cabelos executando os penteados dos actores e 
figurantes nas filmagens. Desenvolve o visual pretendido para o projecto, discutindo ideias com o 
Realizador. Pode alterar a aparência do actor de modo a retratar a época desejada, através de 
construção e confeccão de barbas, bigodes, postiços, aplicação de perucas e/ou cortes de cabelo. 
 

FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO  
CHEFE CABELEIREIRO 
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO 
 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

• Formação profissional. 
• Manter-se ao corrente de novas técnicas/tendências/workshops de penteados. 
• Conhecimento do guarda-roupa, chapéus ou outros adereços utilizados nos cabelos dos 

actores/figurantes. 
• Conceber uma pasta de propostas com imagens de acordo com o requerido para o projecto. 
• Capacidade de seleccionar os materiais a utilizar e lojas e casas de aluguer adequadas bem 

como da aquisição de todo o material necessário para elaboração do projecto. 
• Ter a perceção do tempo/condições para a execução do seu trabalho de acordo com as 

especificidades necessárias e transmiti-las à equipa de Realização e/ou Produção. 
• Conhecimento da totalidade do processo de produção de um projecto cinematográfico; de 

escrita de argumento; da estrutura, organização e funcionamento de uma equipa técnica e de 
cada Departamento; das regras e comportamentos corretos a adoptar no set de filmagens. 

• Capacidade de ler, interpretar e analisar o argumento cinematográfico relativamente à 
estrutura narrativa, personagens, investigação da época, acontecimentos, assunto e elementos 
de design adequados. 

• Conhecimentos da técnica cinematográfica, fotográfica, de iluminação e de televisão nos seus 
mais variados géneros e estilos; cultura geral; referências de literatura, de história da arte, 
arquitetura, design, traje, pintura, escultura entre outros. 

• Conhecimento e domínio de linguagem e gíria cinematográfica, técnica; do funcionamento e 
potencialidades do material e equipamento técnico utilizado. 

• Capacidade de organização, método, gestão, simplificação de processos, programação de 
trabalho, gestão eficiente de recursos, comunicação eficaz e diplomacia. 

• Capacidade de trabalhar em equipa, partilhar ideias, aceitar sugestões, em colaboração, 
cooperação e comunicação com o seu Departamento e com os outros Departamentos. 

• Respeitar o seu lugar na equipa, colocando todas as questões directamente ao Chefe do 
Departamento sabendo ouvir e expressar o seu ponto de vista na altura certa. 

• Saber ler, interpretar, analisar e mapear documentação própria de projectos audiovisuais 
tal como: 

 

o Argumentos/Guiões; 
o Storyboards/Lista de Planos (Shot List); 
o Orçamentos, Contratos; 
o Levantamentos, Listas, Notas Informativas e Relatórios; 
o Planos/mapas de trabalho e documentos anexos; 
o Folhas de Serviço; 
o Plantas de colocação de Câmara, Luz, Equipamento e Logística. 
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• Compreender, adaptar-se e colaborar com as exigências técnicas dos projectos revelando 
sensibilidade e sentido artístico.  

• Capacidade de trabalhar com orçamentos e tabelas de tempo definidos.  
• Capacidade de adaptação a imprevistos e circunstâncias em constante mudança, adoptando 

uma postura discreta e demonstrando capacidade de antecipação, improvisação e iniciativa na 
busca das soluções adequadas para cada situação.  

• Ser pontual, cordial, positivo, utilizando linguagem de forma clara e concisa, demonstrando 
espírito prático, sentido de responsabilidade, concentração constante, boa memória visual e 
capacidade de observação. A calma e a paciência são qualidades fundamentais no desempenho 
das funções. 

• Capacidade de manter a calma, concentração e profissionalismo em situações de grande tensão 
(Ex: equipas a trabalhar em simultâneo em espaços/locais apertados ou menos confortáveis). 

• Conhecimento e domínio de equipamento e software informático, de fotografia, cinema, vídeo, 
e de software específico da actividade do Departamento. 

• Consulta e investigação de informação actualizada sobre evolução de material e equipamento 
técnico, processos técnicos, artísticos, técnicas adequadas de trabalho, fornecedores, de 
referências e bibliografia técnica sobre a profissão entre outros. 

• Utilizar as técnicas e os produtos adequados para manter as condições de limpeza e higiene na 
sala de preparação e local de filmagens. 

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
• Material de cabeleireiro: tesouras, secadores, ferros de moldar, pentes, escovas, rolos quentes, 

etc; 
• Material consumível: lacas, ceras, espumas, sprays, ganchos, pinças, etc; 
• Material e equipamento de escritório, de fotografia e vídeo, telefones, computadores, tablets, 

e software informático, cronómetros; 
• Equipamento, materiais e produtos de limpeza e desinfecção; 
• Viatura (própria ou alugada). 
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CHEFE CABELEIREIRO  
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: KEY HAIR STYLIST /HAIR DESIGNER/ CHIEF HAIR STYLIST 
 

Responsável pelo Departamento de Cabelos e tem como função desenvolver os visuais e 
coordenar a sua equipa na criação dos penteados para o filme. Corta e estiliza os cabelos dos 
actores.  
 

RESPONSABILIDADES: 
 

• Capacidade para ler, interpretar e analisar um argumento cinematográfico. 
• Faz a análise separada e detalhada de cada personagem de acordo com o argumento. 
• Pesquisa e faz o estudo do projecto (dados histórico-culturais, ligações sociais da personagem 

e suas acções e dos materiais a utilizar). 
• Planifica e coordena as necessidades orçamentais do projecto.  
• Organiza tudo o que implique a logística do Departamento bem como procede à aquisição 

(compra ou aluguer) dos materiais, produtos e outros bens necessários à execução dos 
trabalhos de acordo com a Produção e exigências de argumento. 

• Cria o desenho original dos cabelos e os penteados para o projecto. 
• Faz e presencia testes de imagem e ensaios, provas de postiços e cortes de cabelo, podendo 

proceder a adaptações, correcções ou alteração ao longo dos mesmos para chegar ao resultado 
aprovado. 

• Escolhe e coordena a sua equipa em função das necessidades do projecto, fazendo a 
gestão executiva e planificação do trabalho. 

• Assegura que os tempos de preparação são os adequados e não ultrapassam o tempo 
estipulado. 

• Responsável por conhecer e manter a continuidade de cabelos durante a produção/realização 
do projecto, criando um dossier com recurso a fotografias. 

• Garante que os produtos, perucas ou equipamentos não danifiquem o cabelo natural ou pele 
do actor e providencia cuidados capilares. 

• Responsável em cumprir e exigir todas as regras de higiene em relação aos utensílios e materiais 
imprescindíveis a sua actividade profissional, assim como do local/mesa de trabalho. 

• Independentemente da formação académica, seja curso superior ou formação profissional, a 
experiência é uma componente essencial para o exercício desta actividade. 

 

ASSISTENTE CABELEIREIRO 
 

Outras designações utilizadas: n/a 
Designação em Inglês: ASSISTANT HAIR STYLIST 
 
 

Profissional com conhecimentos técnicos em cabelos que, durante o período de filmagens se 
responsabiliza por preparar, manter e executar todas as tarefas delegadas pelo Chefe Cabeleireiro. 
           

RESPONSABILIDADES 
 

• O Assistente certifica-se que o Chefe tem tudo o que precisa para fazer o seu trabalho com 
rapidez e eficácia. 

• Executa todas as tarefas definidas pelo Chefe Cabeleireiro. 
• Auxilia nas compras e alugueres dos materiais escolhidos. 
• Mantém e assegura a continuidade do trabalho realizado na sala de preparação e local de 

filmagens. 
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DEFINIÇÕES GERAIS 
 

PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO  
 

EDITOR DE ESTÓRIA 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: STORY EDITOR  
 

Supervisiona vários analistas que lêem livros e outros documentos literários à procura de filmes 
potenciais. Após a leitura, o analista escreve então uma sinopse do material. O Supervisor de 
Estória revê a sinopse e analisa o potencial da mesma para o possível desenvolvimento de um 
argumento. 
 

ARGUMENTISTA 
Outras designações: GUIONISTA 
Designação em inglês: SCREENWRITER 
 

É da sua responsabilidade criar histórias originais ou adaptar uma já existente, criando o enredo 
do argumento, as personagens e sua descrição, indicações do ambiente das cenas e os diálogos. 
Escrevem conteúdo para meios visuais, argumentos para longas-metragens, curtas-metragens, 
televisão, filmes publicitários e videojogos.  
 

PRODUTOR 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCER 
 

Cria as condições para a produção de um projecto, iniciando, coordenando, supervisionando e 
controlando questões como a angariação de fundos, a contratação de pessoal chave e a 
organização de distribuidores. Está envolvido em todas as fases do processo de produção do 
projecto desde o desenvolvimento até à sua conclusão. Poderão existir vários Produtores no 
mesmo filme com um papel diferente em várias áreas, tais como desenvolvimento, financiamento 
ou produção. 
 

PRODUTOR EXECUTIVO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: EXECUTIVE PRODUCER  
 

Desempenha um papel financeiro ou criativo garantindo que o projecto vai para produção não 
estando, no entanto, envolvido nos aspectos de montagem financeira do processo de produção 
na sua definição original (ver Produtor).  
 

CONTABILISTA DE PRODUÇÃO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION ACCOUNTANT 
 

Faz a gestão do dinheiro disponível, assegurando que a produção respeita o orçamento e que 
todos os salários ou despesas são pagas. É frequentemente assistido por contabilistas assistentes, 
responsáveis pelas contas a receber ou a pagar e pelo pagamento de salários. 
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REALIZAÇÃO 
 

REALIZADOR 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DIRECTOR 
 

Dirige a realização do filme sendo a maior parte das vezes a maior autoridade no set de filmagens. 
Controla os aspectos artísticos e dramáticos de um filme e dirige a equipa técnica e os actores no 
cumprimento da sua visão do argumento. Tem um papel fundamental na escolha dos membros 
do elenco, design de produção e aspectos criativos da produção do projecto. De acordo com a lei 
da União Europeia, o Realizador é visto como o autor do filme. 
 
 

REALIZADOR DE SEGUNDA EQUIPA 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SECOND UNIT DIRECTOR 
 

Dirige a segunda equipa — uma equipa de produção separada que filma cenas e planos que na 
maior parte das vezes não envolvem os actores principais. Estes planos podem incluir imagens de 
fundo em locais remotos, imagens usadas para efeitos especiais e cenas que não são essenciais 
para o enredo. 
 

ELENCO / CASTING 
 

DIRECTOR DE ELENCO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: CASTING DIRECTOR 
 

Seleciona e participa na escolha dos actores para as personagens do filme. Isto geralmente envolve 
convidar potenciais actores para ler um excerto do argumento para uma audição e filmar pessoas 
a desempenhar uma determinada acção ou diálogo do argumento. 
 

ACTOR PRINCIPAL 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: ACTOR 
 

Retrata e encarna o papel de uma personagem numa representação. 
O maior papel que interpreta um actor é chamado de protagonista ou personagem principal. 
 
 

ACTOR SECUNDÁRIO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SUPPORTING ACTOR 
 

Desempenha um papel que tem interação directa com os actores principais e não deve ter mais 
do que algumas linhas de diálogo. 
 
 

FIGURANTE ESPECIAL 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: FEATURE EXTRA 
 

Ainda é considerado um figurante, mas que é potencialmente reconhecível no filme concluído, 
apesar de não ter diálogo, não ter planos individuais e de não interagir com o produto  
(Publicidade) a ser filmado (a menos que especificamente indicado). Destaca-se da multidão, 
entregando um jornal, servindo uma chávena de café, tropeçando numa calçada ou bloqueando a 
passagem ao actor. Pode participar em murmúrios de multidões ou conversas de fundo. Se tiver 
diálogo, já não é um Figurante Especial, mas sim um Actor Secundário. 
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DUPLO DE CORPO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: BODY/PHOTO DOUBLE  
 

Substitui um Actor em situações especificas como em caso de indisponibilidade, cenas mais 
arriscadas, cenas de nus ou semi-nus, ou outras, não podendo, no entanto, ser reconhecido. 
 

STAND-IN 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: STAND-IN 
 

É requisitado apenas para fins de enquadramento/iluminação e não é filmado. Deve ter a mesma 
estatura e aparência do actor que substitui. 
 

FIGURANTE 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: BACKGROUND EXTRA  
 

É filmado, mas não é reconhecível, não interagindo com os actores ou com o produto 
(Publicidade). Geralmente não fala e é visto a meio ou em fundo de uma cena. 
 

RESPONSÁVEL DE FIGURAÇÃO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: CROWD  
 

Verifica as presenças, controla e dá apoio aos figurantes, coordenando as suas deslocações no set 
de filmagens. 
 

COACH DE DIÁLOGO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: DIALOGUE COACH 
 

Ensaia os diálogos com os actores ajudando a memorizar o texto, incluindo os sotaques ou dialetos 
que são necessários para criação dos personagens. 
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ARTE 
 

DESIGNER GRÁFICO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: GRAPHIC DESIGNER 
 

É responsável pelo design e criação de todos os elementos gráficos que são criados 
especificamente para o filme, incluindo: sinais, outdoors, cartazes, logótipos, placas de 
identificação e elementos para a adereçagem de automóveis, criando várias versões de um design, 
para serem depois escolhidas pelo Designer de Produção. Pode igualmente sob a direção do Chefe 
Aderecista, criar pequenos artigos impressos, tais como panfletos, recibos, faturas de venda, etc. 
 

CONSTRUTOR DE ADEREÇOS 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PROPMAKER 
 

Constrói os adereços que são usados no filme. São muitas vezes técnicos especializados em 
madeira e metalomecânica. 
 
 

JARDINEIRO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: GREENSMAN 
 

Trata do arranjo artístico ou desenho paisagístico da vegetação, às vezes real e às vezes artificial, 
e geralmente uma combinação de ambos.  
 

CHEFE CARPINTEIRO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: HEAD CARPENTER 
 

É responsável pelo tratamento de madeira nos décores. Isto inclui corte, montagem da estrutura, 
e construção. Coordena a equipa de carpinteiros. 
 

CHEFE ESCULTOR 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: HEAD PLASTER 
 

É responsável pela gestão de gessos e fibras, fabricando moldes ou fundindo materiais, sendo 
altamente qualificado para poder recriar qualquer época.  
 

SUPERVISOR DE EFEITOS ESPECIAIS (SFX) 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SPECIAL EFFECTS SUPERVISOR (SFX) 
 

Supervisiona os efeitos mecânicos, também chamados efeitos práticos ou físicos, que criam ilusões 
óticas durante a filmagem da ação ao vivo. Coordena a equipa de efeitos especiais de modo a 
conceber elementos e adereços que se possam partir, explodir, queimar, colapsar e implodir em 
segurança, sem colocar em perigo a equipa, nem destruir o set. É também responsável pela 
reprodução de condições meteorológicas e de outros efeitos na câmara como ondas de calor.  
 

NOTA: Não deve ser confundido com o Supervisor de Efeitos Visuais (VFX) que adiciona efeitos fotográficos durante as filmagens 
de modo a serem alterados mais tarde durante a montagem no processo de pós-produção, ou Supervisor de Efeitos Especiais 
Digitais (FX) que recria ou elimina elementos filmados ao vivo utilizando meios digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 78 

SUPERVISOR DE ARMAS 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: WEAPONS MASTER 
 

É especificamente responsável pela supervisão, controlo, manutenção e funcionamento de 
quaisquer armas no set (incluindo armas de fogo, facas, espadas, arcos entre outras).  
Na maioria das jurisdições isto requer formação especial e licenças. 
 
 

ADESTRADOR DE ANIMAIS 
 

Outras designações: n/a 
Designação em inglês: ANIMAL HANDLER/ANIMAL WRANGLER 
 

Responsável por treinar os animais de modo a realizar quaisquer ações ou comportamentos 
necessários numa cena, assim como mantê-los preparados e tranquilos entre planos. 
Usa técnicas de reforço positivo para treinar animais. 
 
 

ALIMENTAÇÃO 
 

CATERING 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: PRODUCTION CATERING 
 

Fornece todas as refeições numa produção, especialmente em filmagens, garantindo que a comida 
fornecida satisfaz as necessidades do elenco, técnicos ou outros elementos da equipa, muitas 
vezes incluindo itens especiais para algumas dessas pessoas. 
 
 

SERVIÇO DE APOIO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: CRAFT SERVICES 
 

São responsáveis pelo café, bebidas, petiscos e sua distribuição no set. Também executam várias 
pequenas tarefas. 
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PÓS - PRODUÇÃO 
 

Nome: SUPERVISOR DE PÓS-PRODUÇÃO 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: POST- PRODUCTION SUPERVISOR  
 

Supervisiona o acabamento do filme assim que a filmagem termina. Acompanha e supervisiona a 
montagem, o controlo de qualidade de imagem, a mistura de áudio, gráficos de computador e 
todas as outras necessidades técnicas. Mantem a informação entre o Realizador, Produtor, 
Montador, Editor de Som, Técnico de Grading, as empresas de efeitos visuais e o Contabilista de 
Produção.  
Embora este não seja um papel criativo, é fundamental para garantir que o orçamento de Pós-
Produção do filme seja gerível e exequível e que todos os prazos sejam cumpridos. Uma vez que 
estão envolvidas grandes quantidades de dinheiro e a maior parte do orçamento de um filme é 
gasto durante a produção, o período Pós-Produção pode muitas vezes ser difícil e desafiante. 
 

Nome: MONTADOR 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: FILM EDITOR 
 

É o Chefe criativo do Departamento de Pós-Produção e é responsável por montar o filme numa 
estória coesa, com a ajuda do Realizador. Selecciona os melhores planos e/ou takes com o 
Realizador, ajustando o ritmo e a estrutura final do filme.  
Começa muitas vezes a trabalhar enquanto o filme ainda está a ser filmado, fazendo uma pré-
montagem das filmagens diárias, ajudando por vezes a descobrir planos em falta. 
Está também envolvido na mistura de som, efeitos visuais ou digitais e música, sob a supervisão 
do Realizador e colabora com o Técnico de Grading e o Director de Fotografia para ajustar a 
unidade visual do filme.  
Existem geralmente vários montadores assistentes que apoiam criativamente o Montador, bem 
como fazem a gestão de material filmado e dados para toda a equipa de pós-produção. 
 

Nome: TÉCNICO DE GRADING 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: COLORIST/TELECINE COLORIST/COLOR TIMER 
 

Através de um processo fotoquímico, ajusta a cor do filme para uma maior consistência e unidade 
nas cores e iluminação do filme. Com um processo digital, pode usar ferramentas digitais na 
manipulação da imagem e tem maior liberdade criativa na mudança da estética de um filme. 
Corrige e equilibra a cor do filme sendo responsável pelo “grade” – visual criado com um sistema 
de “grading” -  que ajusta o brilho, o contraste e a cor, sob a orientação do Realizador e do Director 
de Fotografia. 
 

Nome: SUPERVISOR DE EFEITOS VISUAIS 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: VISUAL EFFECTS SUPERVISOR (VFX) 
 

Ajuda o Realizador a compreender as limitações de filmagem de determinados planos que 
afectarão a Pós-Produção.  
Também pode trabalhar ao lado do Departamento de Efeitos Especiais para quaisquer efeitos 
óticos no set que precisem de representação física durante as filmagens. 
Os Efeitos Visuais geralmente referem-se a alterações feitas em Pós-Produção às imagens do filme, 
sendo da responsabilidade do Supervisor de VFX, informar quais os fundos (plates) a filmar no set 
para Pós-Produção. Isto pode incluir a adição de marcadores de rastreio (tracking markers) ou 
elementos de referência.  
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Nome: COORDENADOR FX (FX) 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: FX COORDINACTOR (FX) 
 

FX é abreviatura para Efeitos Especiais Digitais.  
As partículas realistas e os efeitos fluidos estão entre os Efeitos Especiais Digitais mais desafiantes 
para recriar no ambiente digital. Tais efeitos incluem fogo, fumo, água em movimento, detritos de 
ar, neve e nuvens. Para realizar uma sequência convincente envolvendo estes efeitos, os estúdios 
contam com a experiência de um supervisor técnico para resolver problemas complexos de 
modelação de computadores e geometria. 
Trabalha sob a supervisão do Supervisor de Efeitos Visuais. 
  

Nome: ARTISTA MATTE 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: MATTE ARTIST 
É membro do Departamento de Efeitos Especiais Digitais (FX) que ajuda a criar locais que nunca 
existiram. Cria, prolonga ou elimina locais, edificios, objectos que se integram com a ação filmada 
ao vivo.  
 

NOTA:Um bom exemplo de uma pintura mate é a estrada de tijolos amarelos em "The Wizard of Oz" (1939)  de Victor Fleming. 
 

Nome: DESIGNER DE SOM 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SOUND DESIGNER 
 

É responsável pela Pós-Produção do som num filme.  
 

Nome: MONTADOR DE SOM 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: SOUND EDITOR 
 

É responsável pela montagem e sincronização do som e efeitos sonoros com a imagem.  
 

Nome: EDITOR DE DOBRAGEM 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: ADR EDITOR (DUBBING) 
 

Supervisiona o processo, quando os actores são chamados durante a Pós-Produção, para re-gravar 
o diálogo que não foi gravado corretamente durante as filmagens.  
Sincroniza os diálogos recém-gravados com a imagem. 
ADR (A.D.R–Automatic Dialogue Replacement (Dubbing)) é um acrónimo para substituição 
automática do diálogo.  
 
 

Nome: ARTISTA FOLEY 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: FOLEY ARTIST 
 

Cria sons que não podem ser devidamente gravados durante as filmagens.  
Isto inclui frequentemente a criação de passos, movimentos do corpo, manipulação de objectos, 
trovões, o ranger de portas e até mesmo o som de socos durante uma luta num bar.  
Pode bater num pedaço de couro para obter um bom soco, ou estalar uma cenoura quando um 
osso é partido. Estes efeitos sonoros são gravados em sincronização com a imagem.  
 

NOTA: O Artista Foley deve o seu nome ao primeiro executante conhecido, um Montador de Som de Hollywood 
chamado Jack Foley. 
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Nome: SUPERVISOR MUSICAL 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: MUSIC SUPERVISOR 
 

A sua principal responsabilidade é fazer a ligação entre a produção cinematográfica e a indústria 
discográfica, negociando os direitos de utilização de toda a música original num filme. 
 

Nome: PUBLICITÁRIO DO FILME 
Outras designações: n/a 
Designação em inglês: UNIT PUBLICIST  
 

Garante que os meios de comunicação estão informados de uma produção através do envio de 
comunicados de imprensa, marcando entrevistas com o elenco e equipa, organizando visitas no 
local e distribuindo pacotes de media, que incluem imagens publicitárias, clips de vídeo e resumos 
de enredo. 
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UTILIZAÇÃO DE WALKIE-TALKIES  
 

Os walkie-talkies e auriculares são uma ferramenta inestimável no set porque mantém a agitação 
e a atmosfera mais silenciosos, ao mesmo tempo que permitem que os Departamentos sejam mais 
eficientes.  
Cada Departamento deverá ter o seu próprio canal de walkie-talkie, de forma a tornar a sua 
comunicação eficaz e sem interferências. 
A utilização de auriculares deverá ser transversal a todos os Departamentos de forma a minimizar 
o ruído para não perturbar o ambiente de trabalho durante mudança, preparação de planos e 
filmagem, sendo da responsabilidade de cada técnico aprender a usar o seu walkie-talkie de 
maneira correcta e responsável. 
Deve ser breve e dizer só o que é necessário na comunicação e responder “Recebido 
(Copy)” quando falarem consigo através do walkie-talkie. Se for necessário deve repetir o que lhe 
foi pedido, como confirmação e deverá sempre informar quando mudar de canal e voltar ao canal 
de origem. 
De forma a respeitar a uniformidade na indústria, esta deve ser a ordem de canais estabelecida 
nos walkie-talkies em produções audiovisuais: 

Canal 1–   Realização 
Canal 2–   Produção (Catering incluído) 
Canal 3–   Departamento de Arte 
Canal 4–   Guarda Roupa / Make-Up / Cabelos 
Canal 5–   Canal livre para outras comunicações 
Canal 6–   Imagem 
Canal 7–   Iluminação 
Canal 8–   Maquinaria 
Canal 9-    Outros Departamentos   

O Canal 1 deverá sempre pertencer á Realização já que é a equipa que gere o Set/Décor e faz 
cumprir o plano de filmagens; 
O Canal 2 deverá sempre pertencer á Produção, já que é a equipa que gere o apoio logístico no 
local de filmagens. 
Ao estabelecer esta ordem nos canais, e sendo estes os dois primeiros canais a sintonizar, toda a 
equipa terá conhecimento que no Canal 1 são comunicadas informações relativas às filmagens, e 
que no Canal 2 são comunicadas informações relativas a apoio logístico. 
 

SINAIS VISUAIS 
 

São utilizados em várias situações podendo ajudar a reduzir o ruído num set, impedir a passagem 
de pessoas, parar um trabalho que esteja a decorrer quando se está a filmar ou dar acção e corte 
num plano.  
Levantar e descer o braço: Acção!. 
Dedo no ar em rotação: Estamos a filmar. 
Antebraços cruzados no ar: Deve ser impedida a passagem de peões, veículos ou elementos da 
equipa; se o sinal for feito no final do plano significa que cortou ou seja a filmagem foi 
interrompida. 
Duas palmas da mão viradas para baixo: Avançar com cuidado e evitar o ruido. 
Abrir e fechar a mão: Indicação de que alguém está a falar durante um ensaio ou filmagem. 
Punho fechado: Todos os trabalhos e circulação devem ser interrompidos; também significa 
bloquear uma posição.  
Mão aberta com os dedos juntos no ar: Paragem imediata no local onde se está.  
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LINGUAGEM ESPECÍFICA 
 

Fazer um filme tem a sua própria linguagem e é muitas vezes o aspecto mais confuso de um set de 
filmagens. Como em qualquer trabalho, existe uma mão cheia de frases, termos e gíria usada nos 
sets de filmagem. A ideia por trás disso é a rapidez e a eficiência. 
Os termos e frases usados podem parecer estranhos ou desnecessários, mas são tão amplamente 
utilizados que apenas um novato seria apanhado a dizer o contrário. 
Conhecer a frase, termo ou gíria para algo pode ser a diferença entre alguém que é respeitado no 
set e alguém que é alvo de brincadeiras durante o almoço. 
Seguem-se alguns exemplos de terminologia e linguagem mais comum utilizada em sets de 
filmagem.  
 

TERMINOLOGIA 
 

BASE DE APOIO (CIRCUS) – A área onde estão estacionados os camiões de equipamento, de 
catering, tendas e reboques junto ao local das filmagens. 
CARAVANA (HONEYWAGON/WINNIE) – Um dos grandes trailers ou autocaravanas no set que 
pode alojar um membro do elenco, Maquilhagem e Cabelos, Guarda-Roupa, o escritório da 
Produção e Realização e que podem conter casas de banho portáteis. 

DOBRAGEM (A.D.R – Automatic Dialogue Replacement (Dubbing)) - Substituição automática do 
diálogo através do processo de regravação do diálogo num estúdio após a conclusão das filmagens. 
FOLHA DE SERVIÇO (CALL SHEET) – Documento normalmente supervisionado pelo 1ºAssistente de 
Realização que é distribuído diariamente com informação sobre o horário e local de convocação 
da equipa, contactos importantes, tempo de preparação de actores, identificação e necessidades 
das cenas a filmar e previsão do dia seguinte.  
HORÁRIO DE CONVOCAÇÃO (CREW CALL) – A hora de início do dia de filmagem no set e quando 
a maioria do elenco e equipa iniciam o seu trabalho. Alguns elementos da equipa poderão ter 
horários de convocação diferentes dependendo de quando forem necessários.  
MAKING-OF - Documentário de bastidores sobre o processo de produção, realização e 
repercussão de um filme, série de ficção ou qualquer outro produto audiovisual.  
 

NOTA: O documentário de curta metragem "Making motion pictures: a day in the Vitagraph Studio", produzido em 1908, é 
considerado o primeiro making-of de Hollywood. Poucos anos depois, em 1912, a produtora de Thomas Edison realizou a sua versão 
de "How motion pictures are made and shown", com 15 minutos de duração. 
M.O.S – Plano ou take que não requer gravação de som.  Existem muitos mitos e teorias por trás 
deste termo.  
 

NOTA: De acordo com a teoria que virá da expressão "Mit out sound”, mistura de inglês e alemão.. Um Realizador alemão, recém-
chegado a Hollywood (provavelmente Ernst Lubitsch, mas possivelmente Fritz Lang), foi questionado por um Anotador como 
gostaria de filmar a próxima cena. O Realizador aparentemente respondeu "mit ohne sprechen!" que se traduz em "sem falar" e 
isso foi transformado em brincadeira nos relatórios de produção e na informação da claquete antes da filmagem.  
A explicação mais provável para o M.O.S é que significa "Motor Out of Sync" e foi escrito numa claquete para que o Montador 
desacoplasse a cabeça de som na mesa de montagem Moviola de forma a que a imagem fosse visualizada sem som. 
PLAYBACK – Reprodução do plano filmado. Pode referir-se também a som de referência (como no 
caso de cenas de dança ou coreografia e de videoclipes). 
SOM DIRECTO (LIVE SOUND) – Gravação em directo do som no plano que servirá para utilização 
na Montagem. Normalmente exige silêncio total da equipa, grande controlo de ruídos no set e nas 
suas imediações.  
SOM DE REFERÊNCIA – Gravação em directo do som no plano, mas que apenas servirá para 
referência e não para utilização na Montagem. Normalmente os diálogos serão regravados em 
Pós-Produção (ver Dobragem).  
SOM AMBIENTE (WILD TRACK /AMBIENT SOUND) – Gravação dos sons ambientes de uma cena.  
Estes sons podem ser de tráfego ou ambiente do local, sendo obrigatórios em cenas de diálogo 
com muita acção ou figuração para estabelecer um som de fundo a ser usado na Montagem.  
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REALIZAÇÃO 
 

ACÇÃO (ACTION) – Ordem que pode ser dada verbalmente ou através de sinal visual para que se 
começe a acção do plano ou cena. 
 

ATENÇÃO! (WATCH YOUR BACK) - Um aviso dito por qualquer pessoa quando algo represente 
perigo, ou quando um técnico passe ou atravesse o set com um objeto que possa potencialmente 
atingir alguém. 
AO INICIO/ PRIMEIRAS POSIÇÕES (BACK-TO-ONE/FIRST POSITIONS) – Voltar às posições iniciais 
para nova filmagem, ou seja, repor tudo ao início da cena outra vez. Isto refere-se a todos os 
intervenientes no plano (actores, câmara, equipa, figuração, etc.) e é normalmente dito pelo 
1ºAssistente de Realização.  
CORTA/CORTOU (CUT) – Ordem para que a câmara, o som e a ação parem. 
CORTE DE PESSOAS - Impedir a circulação de transeuntes na zona que está a ser filmada.  
CORTA TUDO (LOCK IT UP) – Ordem dada pelo 1º Assistente de Realização para indicar que todo 
o ruído, tráfego ou actividade devem ser interrompidos já que as filmagens estão prestes a 
começar.  
ENSAIO (REHEARSAL) – Quando uma cena é trabalhada pelos actores sob a supervisão do 
Realizador. Os actores costumam estar preparados como personagens já que normalmente o 
ensaio pode preceder a filmagem. 
ENSAIO MECÂNICO/ BLOQUEAR (BLOCKING) – O processo de trabalhar uma cena antes de filmar 
para decidir para onde os actores se vão deslocar, onde a iluminação e a câmara devem ser 
colocadas. Geralmente toda a equipa no set observa esta prática, uma vez que muitas vezes 
fornece informações vitais para a filmagem. Os actores podem ou não estar já preparados como 
personagens.  
ESTAMOS DE VOLTA (BACK IN) – Significa que a pausa para refeição e/ou qualquer pausa acabou 
e o trabalho recomeçou. 
ESTAMOS PRONTOS/VAMOS FILMAR (PICTURE’S UP) –Aviso de que tudo no set está pronto para 
filmar. 
FIM DE DIA (WRAP/ITS A WRAP) – Indica que o dia de filmagens terminou. 
NOTA: Vem do antigo termo utilizado em estúdio de filmes mudos que significa - Wind Reel And Print. 
 

LISTA DE PLANOS (SHOT LIST) - Lista das cenas e ângulos a serem filmados nesse dia, incluindo 
detalhes como o local, quais os actores e Departamentos envolvidos. 
RELATÓRIO DE CONTINUIDADE (CONTINUITY REPORT) - Uma lista específica de tudo o que 
aconteceu quando uma cena foi filmada, incluindo as condições meteorológicas e as configurações 
da câmara. Isto destina-se a evitar que os erros de continuidade aconteçam entre takes ou planos. 
RETOQUES (LAST LOOKS/CHECKS) – Frase usada pelo 1º Assistente de Realização para a última 
oportunidade de Maquilhagem, Cabelos e Guarda-Roupa darem uma verificação final no look dos 
actores antes de uma cena ser filmada. 
SILÊNCIO POR FAVOR! (QUIET ON SET) – Quando é feito este pedido todos devem parar de fazer 
barulho., não devendo falar, movimentar-se, mexer em material ou equipamento, nem manusear 
ou utilizar telemóveis (nem mesmo a vibrar). 
STAND BY – Usado pelo 1ª Assistente de Realização para colocar a equipa em alerta ou para deixar 
outra pessoa saber que está ocupado para responder no momento. 
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IMAGEM 
 

ALTA VELOCIDADE (HIGH SPEED) – Significa que o plano é filmado a mais imagens por segundo do 
que a velocidade a que irá ser reproduzido, criando um efeito de acção em câmara lenta  
(slow motion). Pode também referir-se a objectivas com um maior diâmetro máximo de 
abertura (f stop).  
CÂMARA DE FILMAR - Tipo de câmara fotográfica que tira uma sequência rápida de fotografias 
num sensor de imagem ou em película. Isto é conseguido através de um mecanismo 
intermitente. Estas são posteriormente reproduzidas a uma velocidade específica, (número de 
fotogramas por segundo - (FPS)). Ao ver os fotogramas a uma determinada velocidade, os olhos 
e o cérebro de uma pessoa fundem as imagens separadas, criando a ilusão de movimento. 
CLAQUETE (CLAP/SLATE/CLAPPER) – Uma placa normalmente de acrílico que mostra informações 
chave sobre a cena a filmar (número de cena, número de plano, número do take), filmada antes 
de cada take. Em cima (ou em baixo) encontra-se um pedaço de madeira sobre uma dobradiça 
(tradicionalmente pintada em listas pretas e brancas), que bate na placa após se anunciar a 
informação contida na mesma, permitindo a sincronização do som com a imagem. 
CLAQUETE DE FIM (END BOARD) - Também pode ser batida no final do plano, mas de forma 
invertida devendo o anúncio da informação ser feito só após o batimento da mesma. Nesse caso 
deve ser anunciado “Claquete de Fim” antes de dar a ordem “Acção”. 
SEGUNDA CLAQUETE (SECOND CLAP/SLATE) – Aviso para informar que o bater da claquete não foi 
devidamente filmado da primeira vez e que é necessário repetir novamente. 
ESTÁ A ANDAR (SPEED) – Informação dada pelo Operador de Som que o som está a gravar ou pelo 
1º Assistente de Imagem indicando que a câmara está a filmar à velocidade correcta. 
ESTAR EM CAMPO/QUADRO - Tudo o que está dentro area que é visível na câmara.  
FALSEAR (CHEAT) – Alteração intencional da posição dos actores ou objectos para melhor se 
ajustarem ao enquadramento na câmara. 
FORA DE CAMPO/QUADRO - Tudo o que está fora da area que é visivel na câmara. 
INSERT - Um plano fechado/close-up, por vezes filmado por uma segunda equipa, normalmente 
de um objeto. 
HORA MÁGICA (MAGIC HOUR) – Entende-se por hora mágica, o período anterior e posterior ao 
pôr-do-sol ou ao nascer do dia. 
Nessas fases a luz natural ganha tons dourados (Golden Hour - antes do pôr do sol (última hora) 
ou depois do nascer do dia (primeira meia hora)) e azulados (Blue Hour - após o pôr do sol e antes 
de ficar totalmente de noite (anoitecer) ou antes do nascer do dia (amanhecer)).  
LIMITE DE QUADRO/CAMPO (EDGE OF FRAME) – Limite da imagem no enquadramento de 
câmara.   
MARCA (MARK) - Referencia para foco ou para posição de actor, geralmente marcado por um "x" 
no chão em fita adesiva e com cores diferentes para os diferentes personagens. Também pode ser 
utilizado um pequeno rolo revestido de pano para ajustar a posição do actor em determinados 
planos, sendo fácil de tocar com o pé sem olhar para o chão. Estas marcas são chamadas de 
GROUCHO'S MARKS. 
MOTOR/SOM (ROLL CAMERA/ROLL SOUND/TURN OVER) – Ordem dada pelo 1º Assistente de 
Realização para iniciar a filmagem com som e/ou câmara. Também pode ser utilizada para iniciar 
a gravação de som antes de iniciar a filmagem com câmara. 
PANORAMICA - Movimento de câmara lateral (direita-esquerda ou esquerda-direita) sobre o 
mesmo eixo. 
PASSAR AO CONTRACAMPO (TURNING AROUND) – Virar a câmara para o angulo oposto em 
relação ao angulo em que se estava a filmar. Também se diz na gíria “VIRAR O BICO AO PREGO”. 
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PLANO DE GRUA (CRANE SHOT) – Indica que uma grua de câmara vai ser usada na filmagem para 
movimento ou obtenção de um ponto de vista mais alto. 
PLANO FIXO - Plano filmado sem recurso a qualquer movimento de câmara. 
PLANOS DE CORTE – Planos que são relativos a pequenos detalhes, objectos, etc. Também pode 
ser apenas parte de um plano já filmado, começando a acção a meio (PICK UPS).  
Normalmente isto refere-se apenas a parte do diálogo ou da ação. 
POV/PLANO SUBJECTIVO (POINT OF VIEW ANGLE) - Filmagem do ponto de vista de um 
personagem ou lugar.  
TRAVELLING – Movimento de cãmara ao longo de um percurso determinado.  
VIDEO VILLAGE – O local onde é instalado o monitor no set para verificação ou visualização do 
plano. Em Publicidade poderão existir duas Video Village; uma para o Realizador e outra para 
Agência e Cliente. 
WHIP-PAN - Quando a câmara se move rapidamente da direita para a esquerda ou no sentido 
inverso sobre o mesmo eixo, resultando em borrão de movimento. Isto é frequentemente usado 
para criar um corte no plano.  
 

MATERIAL 
 

1x1m- Esferovite de 1x1m com um dos lados pintado de preto. Pode ser utilizado para reflectir ou 
reduzir a intensidade da luz.  
15, 20,30 - Cubo oco de madeira com as medidas 15x20x30cm. 
3 TABELAS – Cubo de madeira fechado com a mesma uitilização dos cubos de imagem. 
BALASTRO (BALLAST) – Um dispositivo que regula a corrente do gerador para uma luz HMI. 
Ninguém além de iluminadores deve utilizar este equipamento, porque podem ser potencialmente 
perigosos. 
BANDEIRA/NEGRO (FLAG/CUTTER) – É usado para "cortar" a luz, criando zonas de sombra e 
definindo a área iluminada, criando uma zona mais ou menos marcada na transição da luz para o 
escuro. 
NOTA: Note-se que os termos "negro" e "bandeira" são usados alternamente; no entanto, em rigor, quando está a controlar o 
excesso de luz de um projector (como um flare (brilho intenso) na câmara) está a “bandeirar” essa luz. Quando estiver a definir 
uma forma precisa para a luz (por exemplo, numa luz de conjunto), está a utilizar um “negro”.  
 

BARRACUDAS - Tubos de alumínio metidos em tensão entre 2 paredes de forma a criar um arco e 
assim permitir uma maior sustentação. 
BASE DE CHÃO - Equipamento que permite colocar a cabeça de câmara o mais junto ao chão 
possível.  
BLACKOUT – Tapar totalmente a entrada de luz natural num décor. 
BOLACHA - Equipamento em forma de tridente que permite fixar uma esferovite. 
BRAÇO LATERAL (SIDEARM) - Pode ser colocado em qualquer lugar entre a parte superior e inferior 
de um tripé, permitindo que seja colocada uma fonte de luz ou equipamento de controlo de luz 
em qualquer lugar do tripé.  
O tripé deve ser devidamente equilibrado na perna oposta (com um saco de areia) para evitar a 
inclinação ou queda. 
BRAÇO MÁGICO (FLEX ARM) – Equipamento para a montagem com várias articulações de esferas 
bloqueáveis que facilitam um ajuste e colocação precisos. 
CABEÇA ESTABILIZADA (STABILIZED HEAD) - Equipamento que sustenta a câmara e que permite 
minimizar ou anular por completo o seu estremecer quando está em movimento. 
CALHAS (TRACKS) – Estruturas paralelas semelhantes a carris utilizadas para mover a Dolly.  
CEFERINO (C-STANDS) – Servem de suporte a uma grande variedade de equipamento, adereços, 
etc, com um design de patas único que permite a colocação de vários num espaço muito apertado.  
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CHROMA (GREENSCREEN) - Uma técnica onde os actores atuam em frente a um fundo forte e 
monocromático, geralmente verde brilhante ou azul sendo posteriormente substituído por uma 
imagem de fundo em Pós-Produção. Também conhecido como "cromakeying". 
CICLORAMA – É uma cortina ou parede grande, geralmente côncava na parte inferior, posicionada 
na parte de trás dos actores ou da acção de modo a criar um fundo. Se for de tecido deve ser 
pendurado e esticado sobre os lados e na parte inferior, para criar uma superfície lisa e plana. 
Também se utiliza em contexto fotográfico, para criar um fundo na sessão fotográfica.  
 

CUBO/CUBO DE IMAGEM (APPLE BOX) – Caixas de madeira de vários tamanhos ou espessuras 
com suportes para transporte recortados nas laterais ou no topo. É omnipresente no set e usado 
para nivelar, suportar estruturas, como plataforma temporária, ou simplesmente como banco. 
NOTA: Foi provavelmente desenvolvido a partir da utilização de caixas de tampo aberto usadas por apanhadores de maçã e o nome 
em inglês teve a sua origem aí.  
CUCULORIS (CUCOLORIS) – É usado para quebrar a luz, criando padrões de sombra em fundos ou 
pessoas. Podem ser feitos de contraplacado, cartão, plástico com um padrão abstracto por onde 
passa a luz ou utilizando ramos de árvores, vegetação ou outros objectos. 
CUNHA – Pequena peça triangular de madeira que permite corrigir ângulos de forma a nivelar o 
equipamento. 
DIFUSÃO - Filtro semelhante a papel vegetal utilizado para suavizar a intensidade da luz. 
DIMMER - Regulador de intensidade de luz. 
DOLLY – Plataforma com rodas para a câmara e/ou equipa, projetada para deslizar ao longo de um 
enorme número de superfícies, mas montada muitas vezes em estruturas especiais 
(calhas/tracks), para criar um movimento suave num eixo horizontal conhecido por tracking shot. 
A maior parte das dollys profissionais possuem um braço hidráulico, que sobe e desce a câmara 
no eixo vertical. 
NOTA: O desenho original era um carregador de bombas de 220 a 350 Kg em aviões da WW2.  
Allan Dwan (1885/1981), realizador americano com mais de 400 longas-metragens, é creditado como o criador do dolly-shot ao 
usar um automóvel em movimento para filmar o passeio do actor William H em Harum (1915) e com a invenção do equipamento 
usado para os planos de grua em Intolerance (1916) de D.W.Griffith. 
ESTRELA (SPREADERS) - Equipamento do tripé de câmara que permite a sua estabilização.  
EXTENSOR - Acessório que permite alcançar uma distância extra. 
FILTROS – Folha de gel (Iluminação) utilizado para alterar ou colorir a luz dos projectores. Também 
existem os filtros de câmara: elementos em vidro para corrigir ou alterar a imagem.  
FLANELA - Tecido preto ou branco de elevada gramagem que permite ocultar ou refletir a luz 
natural ou artificial. 
FLOPPY - Grande bandeira rígida com um retalho extra que é mantido no lugar com um gancho e 
laço de tecido.  
GAFFER TAPE - Fita adesiva de pano, forte e impermeável. 
GARRA (MAFER CLAMP) - É usada para fixar acessórios e equipamentos a uma variedade de 
superfícies irregulares, incluindo mobiliário. Possui uma superfície de aderência acolchoada e um 
design que combina uma mandíbula plana e uma mandíbula em v. 
LUZES DE CENA (PRACTICALS) - Iluminação que normalmente é encontrada no local onde se está 
a filmar, ou seja, um candeeiro numa secretária ou um candeeiro de pé numa sala de estar. 
MASSA C – Massa adesiva multiusos. 
MÉRDIER (DITTY BAG) – Derivado do francês refere-se a um saco de ferramentas usado para 
armazenar objectos pessoais, acessórios e material essencial a utilizar pelo técnico. Normalmente 
utilizado pelos Assistentes de Imagem ou Maquinistas. 
MOLA DA ROUPA (CP-47) - Mola em madeira, utilizado para prender filtros de gel ou difusões em 
papel vegetal às palas dos projectores.  
NIVEL/BOLHA - Permite verificar os ângulos, usado para nivelar vários equipamentos. 
PAGGANINIS – Pequenas caixas ou tampos de madeira para regular e nivelar a altura. 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 88 

PLACAS - Placas de madeira de 2,20x1.40m que permitem a deslocação da dolly sem necessitar 
calhas dando mais liberdade de movimento. 
PRATICAVÉL/MESA DA ROSCO – Plataformas que permitem elevar material ou pessoas. 
RAMPA (de gás ou de chuva) - GÁS - Alimenta artificialmente a chama de uma fogueira, (com 
madeira real ou de gesso); CHUVA - Alimenta o sistema de projeção de água, simulando efeito 
chuva. Ambas podem ser desligadas entre takes. 
REDES SIMPLES, DUPLAS, TRIPLAS, (SINGLE, DOUBLE, TRIPLE, HOMERUN NETS) - As redes são 
semelhantes às bandeiras, mas são usadas para reduzir a quantidade de luz que está a incidir 
sobre o sujeito ou conjunto.  
REFLECTOR – Superfície que reflete a luz. Pode ser feito de diversos materiais. 
RÓTULA - Acessório de iluminação que permite uma rotação livre e a fixação em qualquer ângulo 
desejado.  
SACO DE AREIA (SANDBAG) – São usados para fixar tripés, equipamento e estruturas. Incluem uma 
dobra "incorporada", o que facilita a sua colocação sobre objectos irregulares, como as pernas, ou 
pés de vários suportes de equipamentos. Por vezes são usados como marcas de referência. 
SEDA 6X6/4x4 (BUTTERFLY FRAME) - É uma grande moldura de alumínio geralmente utilizada ao 
ar livre, para prender e segurar vários tipos de tecido para difusão de luz. 
TRACKING VEHICLES – Veículos especialmente adaptados á colocação e utilização de equipamento 
cinematográfico para filmagens em movimento. 
TEIA - Estrutura já existente em estúdios de filmagens ou construído pelos Maquinistas permitindo 
a fixação de projectores ou outro equipamento. 
TIGE - Tubo oco geralmente com 15mm ou 19mm de diâmetro e comprimento variável que serve 
para acoplar objectos à câmara. 
TIRA BRILHOS - Spray usado para tirar reflexos. 
TRIPÉ CRANK - Tripé pesado de grande alcance em altura, ideal para projectores pesados. 
TRUSS - Equipamento de metal, geralmente quadrados ou triangulares, com vários comprimentos 
e uma grande capacidade de sustentação usado para suporte de estruturas de luz ou outras. 
 

EXPRESSÕES GENÉRICAS 
 

ALGUÉM VIU...? (EYES ON…) – Utilizado quando se procura alguém que não está visível no set. 
Normalmente é perguntado no walkie-talkie. 
ESTAR PRATICÁVEL – Quando é pedido que elementos funcionem realmente no décor. Por 
exemplo: Torneiras, duches ou um armário praticável, (abre e dentro tem adereços).  
ESTOU A CAMINHO/A CHEGAR (FLYING IN) - Significa que o item ou pessoa necessário está a 
caminho do set. 
FAZER UMA BANANA (DOING A BANANA) - Significa que quando se move para longe da objectiva, 
o actor precisa de descrever um arco (em forma de banana) para alcançar um objetivo 
cinematográfico, como revelar algo no enquadramento no momento apropriado, ou para fazer o 
movimento parecer natural na câmara. 
FICAR DE GUARDA (FIRE WATCH) – O dever de observar o material, equipamento e o set enquanto 
o elenco e a equipa estão na hora do almoço.  
NINGUÉM MEXE EM NADA! (HOT SET) –Refere-se a um set de filmagens onde nada deve ser 
tocado ou alterado. 
ONDE ESTÁS? (WHAT IS YOUR 20?) – Qual é a sua localização exata? Normalmente significa que 
alguém está à sua procura.   
RECEBIDO/COPIADO! (COPY/10-4) – Uma resposta afirmativa. Confirmação de que alguém ouviu 
uma mensagem no walkie-talkie, normalmente após a pergunta "Copiaste?". 
RECICLAR FIGURANTES – Reutilização dos mesmos figurantes em cenas ou planos diferentes, 
trocando-os de posição ou alterando a sua roupa e visual. 
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GIRIA 
 

A QUE HORAS É A PALHA? – A que horas é o almoço? 
ALMOÇO! - Reivindicação que se ouve de vez em quando por alguns elementos e de forma rotativa 
quando a hora dessa refeição já foi ultrapassada de maneira abusiva.  
ARRUMA (86 IT) – Algo precisa de ser removido do local (isto é, um adereço, projector, 
equipamento, etc). 
COUVES - Plantas ou outra vegetação existente no décor.  
ELECTRICISTA (SPARK/JUICER) – Refere-se a um Iluminador. 
FERRUGEM – Nome dado aos Departamentos de Iluminação e Maquinaria já que normalmente 
são conhecidos por manusearem o “Ferro” (equipamento mais pesado feito de metal como tripés 
calhas, etc). 
ENCHER CHOURIÇOS - Expressão usada quando alguém não está a fazer nada relevante ou quando 
existe a necessidade de fazer qualquer coisa sem utilidade definida. 
ESPARGUETE - Cabos utlizados no set. Podem ser eléctricos, de vídeo ou outros. 
ESTA FOI PERFEITA, VAMOS FAZER MAIS UMA! - Maneira de encorajar toda a equipa a voltar a 
repetir o plano na esperança de atingir a sensação da perfeição (muitas das vezes confirma-se o 
oposto).  
GARRAFÃO DOS AMPERES - Objecto que não existe e que serve de praxe para os novos técnicos 
a quem é pedido que o encontrem. 
ISSO MORREU! - Expressão geralmente usada quando já se pode arrumar uma coisa que não vai 
ser usada até ao final. Também usado quando um plano ou cena já não se faz. 
LEVAR TAREIA - Expressão de lamento empregue quando o trabalho é exigente fisicamente e de 
maneira a surtir alguma compaixão da parte da outra pessoa.  
LISTA NEGRA (BLACKLIST) - Outrora uma fonte de vergonha para a indústria cinematográfica, 
referia-se originalmente a actores e Realizadores evitados por Hollywood durante o auge do 
Macarthismo na década de 1950 por alegadas ligações ao comunismo.  
Ainda hoje utilizada para referir o afastamento de certos técnicos. 
MAÇARICO (GREEN) – Quando se é inexperiente ou se executa mal uma tarefa no set.  Também 
usada quando um técnico com experiência comete um erro grosseiro e que geralmente é 
apanhado em flagrante.  
MANGA – Cabo eléctrico principal que fornece a energia a ser distribuída no set de filmagens, 
vinda do grupo gerador.  
MALA DOS DIAFRAGMAS – Mala carregada com pesos e que serve de praxe para os novos técnicos 
a quem é pedido que a carreguem. 
MARTINI SHOT – Último plano do dia, mas não a última take a ser filmada.  
MATA ISSO (KILL THAT) – Expressão empregue quando já não se precisa de algo. Normalmente 
refere-se a um ruído alto que está a perturbar as filmagens. Também pode ser utilizado para 
desligar ou desmontar equipamento. 
NÃO SE VÊ, MAS SENTE SE - Maneira delicada de dizer que qualquer coisa está num sítio, mas que 
é melhor retirar ou o inverso. 
PAPA CHUCHAS – Alguém que pretende ser o que não é ou que não sabe o que está ou anda a 
fazer. 
VERIFICAR A JANELA/O PÊLO (CHECKING THE GATE) – Ordem dada pelo 1º Assistente de 
Realização antes de uma alteração da posição de câmara. O 1º Assistente de Câmara examinará a 
placa de abertura/janela da câmara onde passa a película para verificar se existem quaisquer 
detritos acumulados que invalidem a filmagem efectuada.  
NOTA: Embora técnicamente seja apenas aplicável a filmagens onde se usa película, também pode significar a verificação dos 
últimos segundos de um plano filmado em digital para ver que a imagem foi filmada.  
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ROUPA PARA CALOR EXTREMO OU EXPOSIÇÃO SOLAR PROLONGADA  
 

RAIOS UV 
 

A luz solar contém radiação ultravioleta (UV) e a longo prazo, a exposição regular a raios UV pode 
causar danos graves tanto na pele como nos olhos, acelerando o processo de envelhecimento 
prematuro da pele, o aparecimento de rugas, cataratas e aumentando a probabilidade de 
desenvolver cancro de pele.  
 

Não há raios UV ou bronzeados seguros!  
 

ROUPA ADEQUADA E PROTECÇÃO UV  
 

Usar roupas adequadas durante períodos de calor extremo fará toda a diferença na capacidade 
de reacção e resistência ao longo do dia. A protecção à exposição solar prolongada também deve 
ser acautelada. 
 

Roupas inadequadas que restringem a evaporação do suor podem resultar numa dissipação de 
calor em quantidade insuficiente do corpo, já que se o suor não evaporar da pele, a temperatura 
do corpo vai subir e eventualmente receber mais calor do que pode perder, por isso tecidos e 
vestuário restrictivos, pesados e de cor escura devem ser evitados. 
 

A exposição regular a este estado desconfortável pode resultar na falha dos mecanismos de 
controlo do corpo.  
 

Tecidos respiráveis bem como roupas protectoras dos raios solares (UV), podem ajudar a reduzir 
este desconforto. 
 

A utilização de tecidos de fibras naturais (algodão, linho e seda) funcionam melhor para absorver 
o suor e permitir que a pele respire, ao contrário das fibras sintéticas, que retêm calor e 
absorvem mal o suor, aumentando a temperatura corporal.  
 

É recomendada a utilização de tecidos de cor clara já que refletem a luz e o calor, peças de 
vestuário largas e leves (de mangas compridas, camisas largas, calças compridas e saias) que 
cubram o máximo de pele possível para a proteger contra os eventuais danos permanentes e que 
permitam a circulação de ar e uma melhor respiração da pele, ajudando a manter a temperatura 
corporal mais baixa.  
 

Deve ser efectuada a mudança de roupa sempre que a mesma ficar completamente húmida. 
 

Se forem utilizadas roupas pesadas por razões de protecção durante o tempo quente (por 
exemplo, para alguns desportos, motociclismo ou trabalho), devem ser retiradas o mais 
rapidamente possível quando já não forem necessárias. 
 

CHAPÉUS  
 

Em exteriores muitas são as situações em que se está exposto ao sol durante 12 ou mais horas. 
Um chapéu pode ser de grande utilidade e protecção, já que mantem a sombra nos olhos e 
protege a cabeça do sol.  
É recomendado um chapéu bem ventilado e de aba larga (com pelo menos 7,5 cm de largura) 
para proteger a cabeça, o rosto, testa, olhos, nariz, orelhas e o pescoço do sol e não um boné de 
basebol. 
Ter um chapéu no set, mesmo que fique num saco, é sempre uma boa ideia. 
 

 
 
 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 91 

ÓCULOS  
 

Ao trabalhar regularmente à luz solar, deve ser acautelada a protecção contra os danos UV nos 
olhos. Num ambiente não perigoso, os óculos de sol com protecção UV são normalmente 
suficientes. Os raios UV são mais intensos entre as 10:00 e as 16:00. 
 

NOTA: A marca UV400 indica que um produto está optimizado para evitar a exposição à radiação UVA e UVB.  
Estas lentes são capazes de bloquear raios de luz tão pequenos como 400 nanómetros, o que significa que 99 a 
100% da radiação nociva do sol é mantida longe dos olhos.  
Antes de comprar óculos de sol, deve-se consultar a etiqueta do produto. 
 

PROTECTOR SOLAR 
 

Queimaduras solares afectam a capacidade de arrefecimento do corpo e podem provocar 
desidratação. 
 

As pessoas que trabalham ao ar livre em tempo quente têm um maior risco de desenvolver 
cancro de pele, uma vez que estão expostas ao sol por longos períodos. 
 

Mesmo a vermelhidão suave da pele é um sinal precoce de danos, devendo ser feita a verificação 
de verrugas recém-formadas ou descoloração da pele. 
 

Deve ser observado um cuidado especial com a exposição solar por pessoas que passem muito 
tempo ao ar livre, ou tiverem qualquer uma das seguintes características físicas: sinais 
numerosos, irregulares ou grandes; sardas; pele clara; cabelo loiro, vermelho ou castanho claro.  
 

Encorajar a utilização de protector solar diariamente em tempo ensolarado é pois muito 
importante - especialmente durante uma onda de calor, já que embora nenhum protector solar 
possa bloquear 100% dos raios UV, o melhor é fornecer o máximo de protecção possível. 
 

O protector solar (no mínimo UV50 ou superior) deve ser aplicado 30 minutos antes de sair de 
casa e de acordo com as instruções da embalagem.  
 

NOTA: Protectores solares de "amplo espectro" ou "protecção UVA/UVB" funcionam melhor. 
 

ROUPA DE FRIO EXTREMO OU TEMPERATURAS NEGATIVAS 
 

As roupas devem ser selecionadas de acordo com a temperatura, as condições meteorológicas 
(por exemplo, velocidade do vento, chuva,etc), o nível e duração da actividade e o tipo de 
trabalho.  
 

A escolha da roupa para condições de frio extremo dependerá por isso do tipo de função 
exercida pelo técnico - fisicamente mais ativa (ex. manuseamento de equipamento) ou 
fisicamente menos activa (ex. coordenação e logística).  
 

Se o ritmo de trabalho for demasiado elevado ou se o tipo e a quantidade de roupa não forem 
corretamente selecionados, poderá ocorrer uma transpiração excessiva.  
 

As temperaturas podem ainda variar consideravelmente já que pode estar frio de manhã, quente 
durante o dia e arrefecer ao início da noite, levando o corpo a suar o que pode causar muito frio 
quando o corpo ou a roupa se encontrarem húmidos.  
 

Se a roupa interior junto ao corpo ficar húmida, o nível de isolamento da roupa diminuirá 
drasticamente, aumentando o risco de lesões provocadas pelo frio.  
 
Estes são factores importantes a considerar, para que se possa regular a quantidade de calor e 
transpiração que é gerada durante o trabalho.  
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CAMADAS 
 

O usos de camadas é altamente recomendado já que permite a adaptação regular ao nível de 
actividade, à variação da temperatura e das condições meteorológicas. 
 

As sucessivas camadas exteriores devem ser mais largas do que a camada interior, caso contrário 
a camada mais externa comprimirá as camadas interiores e diminuirá as propriedades de 
isolamento da roupa.  
 

O ar entre camadas de roupa proporciona melhor isolamento do que a roupa em si.  
 

As camadas adicionais de vestuário devem proporcionar um isolamento adequado às condições 
meteorológicas em que o trabalho está a ser feito.  
 

Também devem ser fáceis de abrir, ou remover antes de se aquecer demasiado para evitar 
transpiração excessiva durante uma actividade física, ou de serem repostas em caso de 
arrefecimento.  
 

A camada interna deve fornecer isolamento. A segunda camada deve ser mantida afastada da 
pele e ajudá-la a manter-se seca.  
 

Os casacos exteriores devem dispor de fechos na cintura, pescoço e pulsos para ajudar a 
controlar a quantidade de calor que é retida ou retirada, bolsos e aberturas de rede em torno do 
tronco e sob os braços (com fechos ou velcro) para permitir a possibilidade de ventilação 
adicional.  
 

Para o trabalho em condições húmidas, a camada exterior deve ser impermeável.  
 

Se a área de trabalho não puder ser protegida contra o vento, deve ser utilizada uma peça de 
vestuário corta-vento facilmente amovível.  
 

Se não for necessária destreza manual, devem ser utilizadas luvas em temperaturas inferiores a 
4°C. 
 

A roupa deve ser mantida limpa e seca, uma vez que a sujidade enche as células de ar entre as 
fibras de roupa e destrói a sua capacidade de isolamento.  
 

Se a área de descanso estiver suficientemente quente, é preferível retirar a camada exterior para 
que a transpiração possa evaporar da roupa.  
 

CAMADA DE ISOLAMENTO INTERIOR 
 

A função desta camada é fornecer isolamento, podendo adicionar um calor significativo ao 
mesmo tempo que obriga a absorção do suor nas camadas exteriores se o técnico estiver ativo.  
 

Deve ser leve, muito justa para ter um bom desempenho e de cor escura de forma a não ser 
visível através das camadas exteriores. Tem também a vantagem de ser uma forma 
relativamente barata de adicionar mais isolamento.  
 

Algodão não é recomendado, já que tende a ficar húmido ou molhado rapidamente e a perder as 
suas propriedades térmicas. 
 

Por outro lado, a lã ou lã merino e as fibras sintéticas, são as melhores opções, pois afastam a 
humidade da pele para as camadas exteriores, proporcionam um melhor isolamento e mantêm 
grande parte da sua eficiência térmica mesmo quando molhadas.  
 

A roupa interior longa e grossa é usada como parte do sistema de camadas para condições de 
frio extremo e não como uma camada de isolamento principal. 
 

Embora introduza um isolamento extra, também reduz a flexibilidade e não é uma solução muito 
prática para reduzir a temperatura corporal no caso de ser necessário retirar a roupa interior 
quando existe sobreaquecimento! 
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CAMADA DE ISOLAMENTO MÉDIO  
 

É a camada isolante principal. Aqui a flexibilidade, a ventilação e a capacidade de regular a 
temperatura são importantes durante o esforço ou em condições mais quentes.  
 

Os requisitos para esta camada variam muito de acordo com as condições de trabalho (interior 
ou exterior) e meteorologia (exposição aos elementos naturais).  
 

Períodos de elevado esforço que geram calor, trabalho que envolve pouco esforço ou horas de 
actividade relativamente estática em condições frias, são considerações a ter em conta, bem 
como a temperatura real.  
 

No exterior, os requisitos podem mudar muito rapidamente, tais como variações de 
temperatura, o vento, chuva e neve que significam que a flexibilidade e a ventilação são vitais 
para manter o conforto e continuar a trabalhar de forma eficaz. 
 

Casacos térmicos são bons, mas quando molhados são inútéis.  
 

CAMADA DE ISOLAMENTO EXTERIOR  
 

Esta camada é a protecção directa aos elementos naturais adversos.  
 

Pode ser simplesmente uma camada à prova de vento sem isolamento adicional, ou pode ter 
isolamento incorporado e ser impermeável.  
 

Se o frio não for tão extremo, ou se usar camadas extras quando está muito frio, uma camada 
impermeável e sem isolamento adicional é uma boa escolha, pois pode ser usada durante todo o 
ano. 
 

Permanecer estático, exposto ao frio extremo, por um longo período de tempo, significa no 
entanto, que será necessário isolamento incorporado. 
  

A camada exterior deve ter características semelhantes à camada de isolamento médio, para 
evitar que o ar quente seja bombeado durante o movimento, como cabos de ajuste e punhos 
que podem fechar por cima das luvas. 
 

PARTE SUPERIOR DO CORPO  
 

Camisas grossas, camisolas ou outros em materiais naturais como lã, algodão ou sintéticos com 
comprimento suficiente na parte de trás para evitar a exposição do corpo durante o esforço são 
os mais aconselhados.  
 

As roupas isolantes que não sejam suficientemente resistentes ao vento ou à prova de água em 
condições frias não são aconselhadas.  
 
 

Coletes são bons para um nível moderado de actividade especialmente onde a liberdade de 
movimento do braço é importante para tarefas ao ar livre no inverno. 
 

Casacos 3 em 1, à prova de vento e geralmente impermeáveis, são casacos que permitem a 
separação do casaco interior isolante, que pode ser usado separadamente.  
Os casacos devem ter sempre capuzes. 
 

CABEÇA 
 

No inverno, a cabeça é a parte do corpo mais descoberta, por isso colocar um chapéu ou um 
gorro é o primeiro passo para se manter quente.  
 

Para além de mais liberdade de movimento e melhor visão do que um capuz, tem a grande 
vantagem de ser fácil de retirar no caso de ficar muito quente. 
No entanto a utilização de capuz para isolamento extra-rápido ou para proteger do vento não 
deve ser descurada. 
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PESCOÇO 
 

Juntamente com a cabeça, o pescoço é muitas vezes outra zona do corpo que não é isolada, 
onde o ar aquecido pode ser bombeado e perdido para o exterior, sendo substituído por ar frio e 
que requer aquecimento constante.  
 

Ambas as questões podem ser ultrapassadas com um cachecol, uma gola ou uma balaclava. 
 

O cachecol deve ser feito de lã/lã merino ou fibras sintéticas e deve ser ajustado em volta do 
pescoço impedindo a perda de calor. 
 

Uma gola é a versão mais limpa de um cachecol, um tubo de material isolante elástico que pode 
ser usado como um cachecol ou puxado para cima sobre a parte inferior do rosto como a parte 
inferior de uma balaclava. 
 

As balaclavas são muito úteis e versáteis, podem ser enroladas para trabalhar como um chapéu 
ou puxadas para baixo para cobrir o rosto e o pescoço, bem como podem fornecer isolamento e 
prevenir a entrada de frio. 
 

MÃOS 
 

As mãos podem ficar frias muito rapidamente, mas os dedos têm uma superfície de exposição 
alta em comparação com o seu volume, o que significa que perdem calor facilmente. 
 

Não precisam de ficar muito frios antes que a destreza manual sofra, o que pode ter impacto no 
tipo de actividade que se esteja a fazer devendo ser dada uma atenção especial em mantê-los 
aquecidos.  
 

A maioria dos técnicos luta para encontrar luvas que possam manter as mãos quentes e que 
permitam operar o equipamento.  
 

As opções incluem luvas que permitem descobrir as pontas dos dedos sem remover toda a luva e 
luvas Isotoner Smartouch (tipo de luvas que permite usar dispositivos de ecrã tátil sem as tirar).  
 

A abordagem mais comum é usar luvas sem dedos e em seguida, colocar um par de luvas grossas 
por cima quando não se estiver a filmar.  
 

Dependendo da utilização, o par interior pode ter isolamento extra ou apenas ter uma camada à 
prova de condições adversas. 
 

O par exterior deve ser à prova de vento e resistente à água o que se revela de grande utilidade 
ao manusear material ou equipamento húmido. As luvas de ski são mais eficazes para manter as 
mãos quentes. 
 

PROTECÇÃO DO ROSTO E DOS OLHOS 
 

Em condições extremamente frias, quando a protecção facial é utilizada, a protecção ocular deve 
ser separada do nariz e da boca para evitar que a humidade exalada embacie os óculos.  
 

A protecção contra a luz ultravioleta do sol, o brilho da neve, cristais de neve/gelo, ventos fortes 
e temperaturas frias deverão ser tidos em conta quando se seleccionar o protector de olhos 
apropriado para o trabalho a realizar.  
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PARTE INFERIOR DO CORPO  
 

Utilizar calças grossas e quentes forradas com lâ ou material sintético pesado, (como 
poliéster/algodão) e com uma boa camada à prova de vento e chuva como nylon/gore-tex, 
embora este material fique bastante duro e faça barulho o que é mau para o som. 
 

Não devem ficar justas pois um ajuste demasiado apertado irá afectar a circulação e aumentar o 
frio. 
 

As calças de chuva impermeáveis, se forem vestidas por cima da roupa comum, devem ter fechos 
laterais do comprimento total da perna pois tornam-se muito mais fáceis de vestir sem ser 
necessário tirar primeiro as botas. 
 

Os macacões de neve são particularmente bons, pois adicionam isolamento extra e mantêm o 
corpo coberto enquanto a pessoa se dobra ou estica. 
 

PÉS   
 

O isolamento do solo frio é tão importante como o isolamento do ar frio. 
 

Devem ser adicionadas palmilhas térmicas a quase todos o tipo de calçado para o isolar do solo 
frio, no entanto, não substituem, o calçado de inverno adequado. 
 

MEIAS 
 

Usar sempre a espessura certa de meias para as botas utilizadas, já que se forem muito grossas, 
as botas ficarão "apertadas" e as meias perderão grande parte das suas propriedades isolantes 
quando forem comprimidas dentro da bota.  
O pé também seria "apertado" o que retardaria o fluxo sanguíneo e aumentaria o risco de lesões 
provocadas pelo frio.  
 

Usar muitos pares de meias também pode tornar o calçado muito apertado, reduzindo a camada 
de ar interior, perdendo assim o isolante principal e baixando a temperatura dos pés.  
 

O ideal será um par interior fino (de polipropileno ajudarão a manter os pés secos e quentes, 
afastando o suor da pele), em seguida, um par de lã grossa (70% proporciona o melhor 
isolamento). 
 

Se os dois pares de meias estiverem gastos, a meia exterior deve ter um tamanho maior para que 
a meia interior não seja comprimida. 
 

No entanto, à medida que a meia exterior perde a sua elasticidade, as suas propriedades de 
isolamento diminuem.  
 

Se as meias forem muito finas, as botas ficam mal ajustadas aos pés e podem levar à formação 
de bolhas. 
 

Por segurança, a solução mais aconselhável é ter um par de meias extra disponíveis, para que se 
possa secar os pés e trocar de meias durante o dia.  
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BOTAS 
 

Botas com boa aderência, anti-derrapantes e com forro quente são essenciais no tempo frio, 
devendo ter solas espessas (borracha é melhor que plástico) e partes superiores isolantes, pois 
para além de cobrirem e protegerem os tornozelos, reduzem a perda de calor através da única 
parte do corpo pouco isolada e em contacto com o solo frio ou gelado.   
 

Se os trabalhos implicarem estar em pé na água ou na lama, então devem ser usadas botas de 
borracha impermeáveis.  
 

Estas evitam que os pés se molhem, no entanto, também impedem que a transpiração escape. 
As meias isolantes ficarão húmidas mais rapidamente aumentando o risco de congelação. 
 

DICAS ADICIONAIS DE PREVENÇÃO 
 

Para evitar transpiração excessiva durante o trabalho, a roupa deve ser retirada pela seguinte 
ordem: 
 

• Luvas (a menos que seja necessário protecção contra neve ou gelo); 
 

• Gola ou cachecol; 
 

• Abrir o casaco na cintura e pulsos; 
 

• Retirar as camadas de roupa; 
 

• À medida que arrefece, seguir a ordem inversa; 
 

• Ter em atenção, que trabalhar requer mais esforço quando se usa roupa volumosa e botas de 
inverno. 

 
Sites de consulta para mais informação: 

DryVent™ vs Gore-Tex® Technology: Which One is Better? 
https://norwaygeographical.com/dryvent-vs-gore-tex-technology/ 
 

You Know How Well We Do Waterproof. 
https://www.gore-tex.com/technology/what-is-gore-tex 
 

DryVent™ 
https://www.thenorthface.com/about-us/technology-innovation/technology/dryvent.html 
 

All About Waterproof Fabrics 
https://www.paddypallin.com.au/blog/all-about-waterproof-fabrics/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   EQUIPA TÉCNICA – FUNÇÕES E DEFINIÇÕES     

	 97 

CALOR EXTREMO OU EXPOSIÇÃO PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS 
 

A maioria das pessoas sente-se confortável quando a temperatura do ar está entre 20°C e 27°C e 
quando a humidade relativa varia de 35 a 60%. 
  

Quando a temperatura do ar ou a humidade são mais altas, as pessoas sentem-se 
desconfortáveis.  
 

A combinação de calor e humidade pode ser uma séria ameaça para a saúde durante os meses 
de verão, já que estes ambientes muito quentes podem sobrecarregar os mecanismos de defesa 
do corpo levando a uma variedade de consequências graves e possivelmente fatais. 
 

COMO É QUE O CORPO GANHA OU PERDE CALOR 
 

A principal fonte de calor em condições normais é o calor interno do próprio corpo.  
 

O chamado calor metabólico, é gerado dentro do corpo pelos processos bioquímicos que 
mantêm a vida num organismo e pela energia utilizada na actividade física.  
 

O corpo troca calor com o ambiente principalmente através de radiação, convecção e 
evaporação do suor. 
 

RADIAÇÃO - Processo pelo qual o corpo ganha calor com objectos quentes circundantes, tais 
como metal quente, fornos ou tubos de vapor e perde calor para objectos frios, como superfícies 
metálicas refrigeradas, sem contacto com eles. 
  

Não ocorre qualquer ganho ou perda de calor radiante quando a temperatura dos objectos 
circundantes é a mesma da temperatura da pele (cerca de 35°C). 
 

CONVECÇÃO - Processo pelo qual o corpo troca calor com o ar circundante. O corpo ganha calor 
com o ar quente e perde calor para o ar frio que entra em contacto com a pele.  
A troca de calor convectiva aumenta com o aumento da velocidade do ar e o aumento das 
diferenças entre a temperatura do ar e da pele.  
 

EVAPORAÇÃO - Processo pelo qual o suor da pele arrefece o corpo. A evaporação ocorre mais 
rapidamente e o efeito de arrefecimento é mais perceptível com altas velocidades do vento e 
baixa humidade relativa.  
 

Nos locais de trabalho quentes e húmidos, o arrefecimento do corpo devido à evaporação do 
suor é limitado porque o ar não pode aceitar mais humidade.  
 

Nos locais de trabalho quentes e secos, o arrefecimento devido à evaporação do suor é limitado 
pela quantidade de suor produzido pelo corpo. 
 

À medida que a humidade corporal é perdida através dos vários processos, o volume total 
circulante de fluídos é reduzido, o que pode levar à desidratação. 
 

O corpo também troca pequenas quantidades de calor por condução e respiração.  
 

CONDUÇÃO - Processo pelo qual o corpo ganha ou perde calor quando entra em contacto 
directo com objectos quentes ou frios.  
 

RESPIRAÇÃO - Processo pelo qual se dá a troca calor quando o sistema respiratório aquece o ar 
inalado. Quando expirado, este ar aquecido transporta parte do calor do corpo.  
 

No entanto, a quantidade de calor trocada por condução e respiração é normalmente pequena o 
suficiente para ser ignorada na avaliação da carga de calor no corpo. 
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REACÇÃO A AMBIENTES QUENTES 
 

Em ambientes moderadamente quentes, o "termóstato" do corpo humano saudável mantém 
uma temperatura interna constante em torno de 37°C, aumentando a produção de suor, 
provocando o arrefecimento e baixando o calor em excesso principalmente através da 
transpiração. 
 

A outra forma do corpo baixar o calor em excesso é alterando a circulação sanguínea.  
O coração começa a bombear mais sangue para os pequenos vasos sanguíneos perto da 
superfície da pele, onde o calor é transferido para o ambiente exterior mais frio. 
 

Tais situações não causam danos desde que o corpo possa ajustar-se e lidar com o calor 
adicional, mas, no entanto, se o ambiente exterior não for mais frio do que os 37ºC do corpo, 
estes métodos são ineficazes. 
 

Podem ainda ocorrer variações, geralmente inferiores a 1°C, em função da hora do dia, do nível 
de actividade física ou do estado emocional, mas uma mudança de temperatura corporal 
superior a 1°C ocorre apenas em caso de doença ou quando as condições ambientais superam a 
capacidade do corpo lidar com o calor extremo.    
 

REACÇÃO EM CONDIÇÕES DE CALOR EXTREMAS 
 

NOTA: Condições de trabalho em temperaturas extremas não se limitam apenas a países tropicais! 
 

Quando a temperatura ambiental sobe acima dos 30°C, há mais exposição a calor ou a 
humidade, podendo afectar a saúde e o desempenho das tarefas físicas e mentais do ser 
humano.  
 

O trabalho manual cria calor metabólico adicional e aumenta a carga de calor corporal.  
 

À medida que a temperatura ou o ambiente de calor aumentam, podem fazer-se sentir os 
seguintes sintomas: 
 

• Aumento da irritabilidade; 
• Perda de concentração e capacidade de fazer tarefas mentais; 
• Perda de capacidade para fazer tarefas qualificadas ou trabalho pesado. 
 

Num ambiente muito quente, a taxa de "ganho de calor" é maior do que a taxa de "perda de 
calor". 
 

Dão-se mudanças no fluxo sanguíneo, ocorre a transpiração excessiva, que remove sal e minerais 
do corpo que precisam de ser repostos, reduzindo a capacidade de uma pessoa fazer trabalho 
físico e mental.  
 

A primeira reacção do corpo será provavelmente aumentar a temperatura interna, ou seja, dar 
sintomas febris.  
 

Estas mudanças colocam exigências adicionais ao corpo.  
 

Em condições de calor extremo, quando o corpo já não conseguir arrefecer corretamente, 
poderão ocorrer vários problemas de saúde e acidentes graves associados ao trabalho.  
 

O risco de doenças relacionadas com o calor varia de pessoa para pessoa.  
 

A idade, a má saúde geral, um baixo nível de aptidão física, a capacidade do sistema circulatório, 
a produção de suor, a capacidade de regular o equilíbrio dos eletrólitos, excesso de peso, 
doenças de pele e erupções cutâneas tornarão as pessoas mais suscetíveis de sentir os efeitos do 
calor. 
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As condições médicas tais como: doenças cardíacas, hipertensão arterial, doenças respiratórias e 
diabetes descontrolada podem precisar de precauções especiais. 
 

Medicamentos diuréticos, da tiroide, antidepressivos tricíclicos e alguns antipsicóticos, também 
podem aumentar a susceptibilidade ao calor.  
 

Em caso de dúvida deve ser consultado um médico. 
 

STRESS TÉRMICO 
 

O que é conhecido como "stress térmico" ocorre em ambientes de trabalho que podem 
potencialmente sobrecarregar a capacidade do corpo de lidar com o calor, levando à falha do 
controle da temperatura interna do mesmo. 
 

Vários factores podem contribuir para este estado, incluindo a temperatura do ar, o calor 
metabólico (calor produzido pelo corpo através de processos químicos, exercício, actividade 
hormonal, digestão, etc), o tipo de trabalho, a humidade e a roupa usada. 
 

Todos estes factores terão um impacto significativo na capacidade do técnico para desempenhar 
a sua actividade, já que em condições de tempo quente, todos estão em risco. 
 

Os efeitos do stress térmico são numerosos e incluem a incapacidade de concentração, cãibras 
musculares, erupção cutânea, risco de sobreaquecimento, sede severa, desmaios, exaustão e 
sincope por calor.  
 

A resposta varia de acordo com a aptidão e o tipo de actividade física que o trabalho requer.  
 

DOENÇAS POR CALOR: SINTOMAS E PREVENÇÃO 
 

Perturbações do sono, sintomas semelhantes à gripe, tais como febre, inchaço do nódulo 
linfático, rigidez do pescoço, fadiga generalizada, dores de cabeça, dores musculares ou nas 
articulações, suscetibilidade a lesões e doenças menores foram atribuídas aos possíveis efeitos 
da exposição prolongada ao calor. 
 

Acidentes, cãibras, edema ou inchaço, pele avermelhada / erupções cutâneas  
são outros riscos menos nocivos para a saúde e relacionados com o calor que podem causar 
doenças temporárias.  
 

Exaustão ou sincope por calor são as doenças de saúde mais graves causadas por ambientes 
quentes e representam um perigo real para as pessoas que trabalham em ambientes de calor 
extremo. 
 

Em casos raros, sem cuidados médicos imediatos, podem causar danos cerebrais ou morte 
quando o sistema regulador do corpo falha e a temperatura corporal sobe demasiado alto. 
 

É preciso saber reconhecer cada um deles e qual o tratamento de primeiros socorros adequado. 
 

ACIDENTES 
 

Trabalhar em ambientes quentes, pode promover acidentes como queimaduras, percalços 
causados por mãos escorregadias e suadas ou óculos de segurança embaciados.  
 

Menos óbvios são os acidentes causados por fadiga física e mental devido ao stress térmico.  
 

Prevenção/Tratamento 
Devem ser feitas pausas regulares em áreas frias e beber água a cada 15 a 20 minutos, quer se 
sinta sede ou não para substituir a perda de líquido. 
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CÃIBRAS  
São dores agudas nos músculos e são tipicamente causadas por transpiração excessiva ou ser 
combinadas com uma das outras perturbações do stress térmico.  
 

A causa é o desequilíbrio salino resultante da não substituição do sal perdido pelo suor.  
As cãibras ocorrem mais frequentemente entre as pessoas que estão a realizar trabalho físico 
duro, bebem muito pouca água ou quando bebem grandes quantidades de água sem 
substituição suficiente de sal (eletrólito).  
 

Sintomas 
• Dor e/ou espasmos musculares geralmente no abdómen, braços ou pernas. 
 

Prevenção/Tratamento 
• Beber água (0,25 l) a cada 20 minutos, sumos naturais ou uma solução de eletrólito.  
• A recuperação ocorre depois de descansar numa área fria e consumir bebidas frescas (por 

exemplo, água, sumo natural ou uma bebida desportiva). 
• Deve ser procurado tratamento médico se as cãibras persistirem durante uma hora ou mais. 
 

EDEMA/INCHAÇO 
 

É a retenção/acumulação de líquidos nos tecidos do corpo. As regiões afectadas com maior 
frequência são os braços ou as pernas. Geralmente ocorre em pessoas que não estão habituadas 
a trabalhar em condições quentes ou quando se fica parado na mesma posição muito tempo, 
seja em pé ou sentado.  
O calor faz as veias dilatarem, alterando a sua anatomia e dificultando o retorno venoso, o que 
pode fazer o corpo inchar. 
 

Sintomas 
• Pele esticada; 
• Sensação de peso na região afectada; 
• Dificuldade em mover as articulações afectadas;  
• O inchaço é muitas vezes mais perceptível nos tornozelos.  
 

Prevenção/Tratamento 
• Exercícios como caminhadas leves de 30 minutos todos os dias ajudam, assim como evitar que 

o corpo fique parado na mesma posição, mudando de posição pelo menos a cada 2 horas.  
• Os alongamentos ou a colocação dos pés mais altos que a cabeça para favorecer a circulação, 

são extremamente importantes.  
• Poderão ser utilizadas meias de compressão e a diminuição da ingestão de sal também é 

aconselhada. 
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PELE AVERMELHADA/ERUPÇÕES CUTÂNEAS  
 

Este é um dos problemas mais comuns em ambientes de trabalho quentes e húmidos. Ocorre 
quando o suor não pode evaporar da pele - seja porque o ambiente é muito húmido ou por 
causa de roupas inadequadas - provocando uma irritação da pele causada por transpiração 
excessiva, sob a forma de pequenas manchas vermelhas que causam uma sensação de picada 
durante a exposição ao calor.  
 

Sintomas 
• Aglomerado vermelho de borbulhas ou pequenas bolhas normalmente no pescoço e no peito, 

na zona da virilha, sob os seios e em vincos de cotovelo; 
• A erupção cutânea é muito desconfortável, especialmente quando complicada por uma 

infecção subsequente.  
 

Prevenção/Tratamento 
• Descanso periódico num local fresco; 
• Lavagem regular da pele com sabão e água, efectuando a secagem imediatamente após a 

lavagem;  
• Para evitar uma erupção cutânea, deve ser evitado o uso de roupa sintética.  

A fibra natural, como o algodão, é a melhor. 
 

EXAUSTÃO 
 

A exaustão por calor é causada pela perda de água corporal e sal através de transpiração 
excessiva.  
A pele ficará pegajosa e húmida, a tez pode ser pálida ou corada, mas a temperatura do corpo 
será normal ou apenas ligeiramente elevada. As pupilas também estarão normais. 
 

Sintomas 
• Fraqueza extrema ou fadiga;  
• Tonturas e/ou confusão;  
• Irritabilidade;  
• Temperatura corporal elevada;  
• Suor excessivo;  
• Sede intensa;  
• Distúrbios visuais;  
• Cãibras musculares;  
• Náuseas, diarreia; 
• Dormência;  
• Falta de ar, palpitações, calafrios;  
• Dor de cabeça e até vómitos ou desmaios;  
• A exaustão por calor pode progredir rapidamente para uma sincope por calor! 
 

Prevenção/Tratamento 
• Contactar o 112 imediatamente. A exaustão por calor é uma emergência médica; 
• A vítima deve ser levada para um lugar fresco, devendo-lhe ser retirada o máximo de roupa 

possível (incluindo meias e sapatos); 
• Ingerir líquidos frescos e não alcoólicos, só no caso de a vitima estar consciente;  
• Aplicação de panos frescos e molhados ou gelo na cabeça, rosto ou pescoço, axilas e virilha e 

pulverização com água fria; 
• Acompanhamento e supervisão até chegar a ajuda médica.  
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SINCOPE 
 

Este é o tipo mais grave de doença térmica causado pelo trabalho em ambientes quentes e o 
reconhecimento e tratamento precoces são fundamentais.  
Ocorre quando o cérebro não está a receber o oxigénio suficiente, o corpo já não transpira e a 
temperatura corporal atinge níveis perigosos. As vítimas geralmente não reconhecem os seus 
próprios sintomas. 
 

A sua sobrevivência depende, portanto, da capacidade dos seus colegas de trabalho em 
detetarem os sintomas (Buddy System), procurarem imediatamente os primeiros socorros e 
cuidados médicos.  
O tratamento atrasado pode resultar em morte. 
 

Existem dois tipos de sincope por calor - "clássica", onde há pouco ou nenhum suor (geralmente 
ocorre em crianças, pessoas que estão cronicamente doentes e idosos) e " de esforço", onde a 
temperatura corporal sobe devido ao exercício ou trabalho extenuante e o suor está geralmente 
presente. 
 

Sintomas 
Os técnicos que ficam eretos e imóveis são especialmente propensos a desmaiar (o exemplo 
clássico é o soldado que desmaia enquanto está atento numa linha durante a formatura).  
Embora os sintomas variem de pessoa para pessoa, incluem: 
• Pele avermelhada seca, quente (devido à falta de suor) ou suor excessivo; 
• Temperatura corporal muito alta (muitas vezes superior a 41ºC);  
• Discurso desconexo;  
• Alucinações, confusão;  
• Pupilas dilatadas;  
• Pulso forte e rápido;  
• Convulsões e perda total ou parcial da consciência.  
 

Prevenção/Tratamento 
• Contactar o 112 imediatamente. O tratamento médico de emergência é crucial; 
• A vítima precisa de primeiros socorros imediatos, seguidos de hospitalização, para prevenir 

danos cerebrais ou morte;  
• A vítima deve ser levada para um lugar fresco e não ingerir líquidos frescos, devendo-se 

molhar a sua roupa e pele em água fria para baixar a temperatura corporal; 
• Retirar o máximo de roupa possível (incluindo meias e sapatos); 
• Aplicação de panos frescos e molhados ou gelo na cabeça, rosto ou pescoço, axilas e virilha e 

pulverização com água fria; 
• Acompanhamento e supervisão até chegar a ajuda médica.  

  

PREVENIR OS EFEITOS ADVERSOS DO CALOR 
NOTA: Suar é o mecanismo de arrefecimento mais eficaz do corpo.  

O arrefecimento ocorre à medida que o suor evapora.  
• Embora qualquer pessoa em qualquer momento possa sofrer de doenças relacionadas com o 

calor, algumas pessoas estão em maior risco do que outras; 
• Utilizar o Buddy System - capacidade dos seus colegas de trabalho em detetarem os sintomas 

e procurarem imediatamente os primeiros socorros e cuidados médicos; 
• Monitorizar o estado dos colegas e pedir a alguém que faça o mesmo por si;  
• Estar atento aos sinais de doenças relacionadas com o calor;  
• Saber como identificar sintomas e supervisionar outros técnicos que possam estar em risco; 
• A doença induzida pelo calor pode fazer com que uma pessoa fique confusa ou perca a 

consciência.  
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• Fazer pausas curtas e frequentes em áreas frias ou de sombra; 
• Descansar especialmente em caso de ficar tonto, confuso ou fraco; 
• Evitar a exposição solar e trabalhar à sombra sempre que possível;  
• Manter-se hidratado, bebendo água a cada 15 a 20 minutos, quer se sinta sede ou não para 

substituir a perda de líquido;  
• Evitar bebidas muito frias, porque podem causar cãibras estomacais;  
• Evitar fumar, consumir álcool e grandes quantidades de açúcar, já que provocam 

desidratação;  
• As bebidas cafeínadas ou café, devem ser limitadas porque aumentam a produção de urina e 

contribuem para a desidratação;  
• Uma bebida desportiva pode substituir o sal e os minerais que se perdem no suor. 
 

AVISO: Em caso de dieta de baixo sal, diabetes, hipertensão arterial ou outras condições crónicas, consultar um 
médico antes de beber uma bebida desportiva ou tomar comprimidos de sal e para saber o que beber enquanto 
o tempo está quente. 

 

• Comer refeições mais ligeiras compostas por legumes, frutas ricas em fibra, sumos naturais, 
etc;  

• Evitar alimentos ricos em proteínas e refeições quentes e pesadas já que aumentam a 
temperatura do corpo; 

• Conhecer os seus próprios limites e capacidade de trabalhar ao calor em segurança; 
• Trabalhar com um ritmo constante e uniforme;  
• Usar um pano húmido para limpar o rosto ou colocar em volta do pescoço; 
• Manter-se informado sobre alertas de calor extremo e recomendações de segurança; 
• Toda actividade deve ser imediatamente interrompida em caso de dificuldades 

respiratórias, tonturas, fraqueza e falta de força!  
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FRIO EXTREMO OU EXPOSIÇÃO PROLONGADA A TEMPERATURAS BAIXAS 
 

Trabalhar em ambientes frios pode ser não só perigoso para a saúde, como também para a vida. 
É fundamental que o corpo seja capaz de preservar a temperatura do corpo estável a 37°C 
(98,6°F).  
 

Este equilíbrio térmico deve ser mantido para preservar o funcionamento normal do corpo, bem 
como fornecer energia para a actividade (ou trabalho).  
 

Os mecanismos do corpo para gerar calor (o seu metabolismo) têm de enfrentar a baixa 
temperatura, o vento e a humidade - os três grandes desafios dos ambientes frios. 
 

Temperatura do ar: A temperatura do ar é medida por um termómetro normal em graus Celsius 
(°C) ou graus Fahrenheit (°F). 
 

Velocidade do vento: O movimento do ar é geralmente medido em m/s, enquanto a velocidade 
do vento é geralmente medida em km/h ou mph.  
 

Humidade: A água conduz o calor para longe do corpo 25 vezes mais rápido do que o ar seco. 
 

Para funcionar em segurança, estes desafios devem ser contrabalançados por isolamento 
adequado (vestuário de protecção em camadas), por actividade física e por exposição controlada 
ao frio (horário de trabalho/descanso). 
 

Actividade Física: A produção de calor corporal por actividade física (taxa metabólica) é difícil de 
medir. A produção de calor metabólico é medida em quilocalorias (kcal) por hora. Uma 
quilocaloria é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um quilograma 
de água em 1°C. 
 

Horário de trabalho/descanso: As pausas de aquecimento necessárias para o trabalho em 
condições de frio extremo devem ser feitas de duas em duas horas. O horário deverá permitir 
pausas adicionais à medida que a velocidade do vento no local de trabalho aumenta e/ou a 
temperatura diminui. 
 

Temperatura do vento 
É essencialmente a temperatura que se sente quando o ser humano é exposto a uma 
combinação da temperatura do ar e da velocidade do vento. A qualquer temperatura, sente-se 
mais frio à medida que a velocidade do vento aumenta. 
 

Pode ser usado como uma orientação geral para decidir os requisitos de vestuário e os possíveis 
efeitos para a saúde do frio. 
 

O termo "vento frio" ou "índice de arrefecimento do vento" é usado como factor de medição da 
taxa de perda de calor causada pela exposição ao vento e é expressa em unidades semelhantes à 
temperatura. 
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PERDA DE CALOR PARA O AMBIENTE 
 

RADIAÇÃO 
É a perda de calor para o ambiente devido à variação de temperatura. Neste caso, é a diferença 
entre a temperatura do ar e a temperatura do corpo. Outro factor importante na perda de calor 
radiante é o tamanho da superfície exposta ao frio. 
 

CONDUÇÃO 
É a perda de calor através do contacto directo com um objeto mais frio. A perda de calor é maior 
se o corpo estiver em contacto directo com água fria. O corpo pode perder 25 a 30 vezes mais 
calor quando em contacto com objectos frios e molhados do que em condições secas ou com 
roupa seca. Geralmente, a perda de calor condutor representa apenas cerca de 2% da perda 
global. No entanto, com roupas molhadas, a perda aumenta 5 vezes. 
 

CONVECÇÃO 
É a perda de calor do corpo para o ar circundante à medida que o ar se move através da 
superfície do corpo. A taxa de perda de calor da pele por contacto com o ar frio depende da 
velocidade do ar e da diferença de temperatura entre a pele e o ar circundante. A uma dada 
temperatura do ar, a perda de calor aumenta com a velocidade do vento. 
 

EVAPORAÇÃO 
É a perda de calor devido à conversão de água de um líquido em gás.  
 

• Transpiração/Suor – evaporação de água para remover o calor em excesso. 
• Transpiração "insensível" – suores corporais para manter o nível de humidade de 70% á 

superfície da pele. Particularmente num ambiente frio e seco, pode haver perda de uma 
grande quantidade de humidade desta forma e não se notar essa perda, por falta de sinais 
visíveis de suor. 

• Respiração – o ar é aquecido à medida que entra nos pulmões e é expirado com um teor de 
humidade extremamente elevado. 
 

É importante reconhecer a forte ligação entre os níveis de fluido, perda de fluidos e perda de 
calor. À medida que a humidade corporal é perdida através dos vários processos, o volume total 
circulante é reduzido, o que pode levar à desidratação. Esta diminuição do nível de fluido torna o 
corpo mais susceptível à hipotermia e a outras lesões causadas pelo frio. 
 

PRODUÇÃO E RETENÇÃO DE CALOR 
 

Para sobreviver e manter-se activo no frio, a perda constante de calor tem de ser compensada 
pela produção constante de igual quantidade de calor.  
 

O calor necessário é produzido a nível celular resultando de processos metabólicos complexos 
que convertem os alimentos – uma fonte primária de energia – em glicogénio.  
O glicogénio é uma substância (composto bioquímico) que é o "combustível" para os processos 
bioquímicos subjacentes a todas as funções de vida, incluindo a produção de calor. 
 

Os factores importantes para a produção de calor incluem: 
• Ingestão de comida. 
• "Combustível" (glicogénio). 
• Equilíbrio de fluidos. 
• Actividade física. 
• Tremor – uma reacção reflexa, que aumenta a produção de calor do corpo (até 500%) quando 

necessário. Esta reacção limita-se a algumas horas devido ao esgotamento do glicogénio 
muscular e ao aparecimento da fadiga. 
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A retenção de calor e a tolerância ao frio também dependem da estrutura do corpo, certos 
mecanismos de reflexo e comportamento que retêm o calor dentro do corpo, bem como o tipo 
de roupa que se está a usar.  
Os factores importantes para a retenção de calor incluem: 
 

• Tamanho e forma do corpo (relação superfície/volume); 
• Camada de gordura sob a pele (tecido adiposo subcutâneo); 
• Diminuição do fluxo sanguíneo através da pele e partes externas do corpo; 
• Isolamento (camadas e tipo de roupa). 

 

EQUILÍBRIO TÉRMICO 
 

O corpo mantém o seu equilíbrio térmico aumentando a produção do calor e ativando 
mecanismos de retenção de calor. 
 

Ambientes em que se dá uma perda de calor superior aos processos e mecanismos combinados 
de produção e retenção de calor, podem gerar uma temperatura no corpo abaixo de 37°C.  
Esta diminuição causa hipotermia que pode prejudicar as funções musculares e mentais normais. 
 

DESEMPENHO NO TRABALHO 
 

O frio prejudica o desempenho de tarefas mentais complexas e prejudica também as tarefas 
manuais, já que a sensibilidade e a destreza das mãos e dos dedos são reduzidas pelo frio. 
  

Em temperaturas ainda mais baixas, o frio afecta os músculos mais profundos, resultando em 
força muscular reduzida e articulações endurecidas.  
 

O estado de alerta mental é reduzido devido ao desconforto relacionado com o frio.  
Por todas estas razões, condições de trabalho desconfortavelmente frias podem levar a uma 
menor eficiência do trabalho e a taxas de acidentes mais elevadas.  
 

 

CONDIÇÕES DE PREDISPOSIÇÃO 
 

A susceptibilidade a lesões provocadas pelo frio, varia de pessoa para pessoa. Em geral, as 
pessoas com boa saúde física são menos susceptíveis. Enquanto qualquer pessoa que trabalhe 
num ambiente frio pode estar em risco, as seguintes condições podem tornar o risco de lesões 
provocadas pelo frio ainda maior: 
 

• Idade (bebés com menos de um ano e idosos são mais suscetíveis); 
• Doenças do sistema de circulação sanguínea; 
• Lesões que resultam em perda de sangue ou alteração do fluxo sanguíneo; 
• Ferimentos anteriores provocados pelo frio; 
• Fadiga; 
• Consumo de álcool ou nicotina (tabagismo); 
• Uso de certas drogas ou medicação;  
• Fenómeno de Raynaud. 

 

NOTA: Ataques de má circulação sanguínea nos dedos são o sintoma mais notório do fenómeno de Raynaud.  
Os sintomas geralmente incluem: 
 

• Formigueiro e ligeira perda de sensibilidade ou dormência nos dedos, dedos dos pés, nariz, lábios, orelhas. 
• Branqueamento dos dedos, geralmente sem afectar o polegar. 
• Dormência, sensação de picada ou dor às vezes com vermelhidão, após o aquecimento. 
• Sequência de mudanças de cor na pele pode progredir de branco para azul para vermelho. 
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ACLIMATIZAÇÃO AO FRIO 
 

A aclimatização é o termo dado ao desenvolvimento da resistência ou tolerância a uma mudança 
ambiental.  
 

Embora as pessoas se adaptem facilmente a ambientes quentes, não se aclimatizam bem ao frio. 
No entanto, partes do corpo frequentemente expostas podem desenvolver algum grau de 
tolerância ao frio.  
 

Esta adaptabilidade é percetível entre os pescadores que são capazes de trabalhar com as 
próprias mãos em tempo extremamente frio. O fluxo sanguíneo nas suas mãos é mantido em 
condições que causariam extremo desconforto e perda de destreza em pessoas não 
aclimatizadas. 
 

EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO FRIO 
 

O arrefecimento das partes do corpo pode resultar em várias lesões - sendo a hipotermia a mais 
grave que ocorre devido à perda excessiva de calor corporal e à consequente redução da 
temperatura interna do corpo. A hipotermia pode ser fatal. 
 

O corpo preserva o calor mantendo os órgãos internos quentes reduzindo o fluxo de sangue para 
as extremidades em condições frias.  
 

Nunca se deve ignorar a dormência. Ao sentir dormência ou formigueiro, devem ser tomadas 
medidas para aquecer a área imediatamente. (por exemplo, colocar as mãos debaixo das axilas 
ou puxar os braços para dentro do casaco para um contacto mais directo com o corpo) 
 

Dedos, orelhas e nariz estão em maior risco porque estas áreas não têm músculos principais para 
produzir calor.  
 

Se os olhos não estiverem protegidos com óculos em condições de frio com vento forte, as 
córneas dos olhos podem congelar. 
Além disso, mãos e pés tendem a arrefecer mais rapidamente do que o corpo (torso) porque: 
 

• Perdem calor mais rapidamente, uma vez que têm uma relação superfície-volume mais 
elevada; 

• São mais propensos a estar em contacto com superfícies mais frias do que outras partes do 
corpo; 
 

FRIEIRAS 
    

Consistem numa lesão da pele resultante da ação física do frio sobre os vasos sanguíneos 
superficiais causada por exposição prolongada e repetida durante várias horas a temperaturas 
do ar frias, mas não congeladas (acima de temperatura de congelação 0°C (32°F) até 16°C (60°F).  
           

À superfície da pele existem pequenos vasos por onde o sangue circula, permitindo uma 
adaptação à temperatura ambiente. A contração dos vasos pelo frio é fisiológica, porém há 
pessoas mais sensíveis do que outras e isto impede a circulação do sangue até às extremidades 
do corpo designadamente os dedos das mãos e dos pés, nariz e orelhas, podendo aparecer 
noutras localizações, embora com menos frequência. 
 

Sintomas 
• Pele fria e vermelha; 
• Pele dormente, dura, branca ou pálida (por vezes, azulada ou púrpura); 
• Bolhas; 
• Inchaço (pode aparecer ao aquecer as mãos); 
• Prurido, por vezes intenso; 
• Dor; 
• Fissuras. 
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Prevenção/Tratamento 
• Hidratar bem a pele; 
• Não se expor demasiado ou limitar o tempo de exposição ao frio, à humidade e ao vento; 
• Usar roupas adequadas à estação e à temperatura ambiente, protegendo bem as zonas do 

corpo mais expostas; 
• Não usar calçado ou roupas apertadas; 
• Não fumar e evitar alimentos com cafeína: o tabaco e a cafeína contribuem para a contração 

dos vasos sanguíneos, o que está na origem das frieiras; 
• Beber água, fazer uma alimentação saudável e evitar os açúcares, que potenciam a 

inflamação; 
• Fazer alguma actividade física. 
 

Deve ser procurada ajuda médica se ocorrer uma infecção. Normalmente desaparecem 
sozinhas, especialmente em tempo mais quente. A recorrência é comum por muitos anos.  
 

PÉ DE IMERSÃO/DE TRINCHEIRA  
 

Ocorrem quando os pés ficam molhados, quando a pessoa usa sapatos e meias húmidas ou 
permanece em água ou lama por muito tempo (até 12 horas). 
Podem ocorrer a temperaturas até 10°C (50°F). 
 

Desenvolvem-se quando os vasos sanguíneos dos pés contraem, para manter o resto do corpo 
aquecido, o que reduz a quantidade de oxigênio e nutrientes enviados aos tecidos dos pés. 
 

Sem o oxigênio e os nutrientes necessários, os tecidos dos pés incham e com o tempo, morrem. 
Além disso, as bactérias da água também podem provocar infecções, quando há cortes ou 
abrasões nos membros. 
 

Uma condição semelhante das mãos pode ocorrer se uma pessoa usar luvas molhadas por um 
período prolongado em condições semelhantes às descritas acima.  
 

Dependendo da temperatura, um início de sintomas pode variar de várias horas a muitos dias, 
mas a média é de três dias.  
 

O pé de trincheira é mais propenso a ocorrer a temperaturas mais baixas, enquanto que o pé de 
imersão é mais provável de ocorrer a temperaturas mais altas e tempos de exposição mais 
longos.  
 
Sintomas  
• Dores e/ou Inchaços nos pés; 
• Pontos frios e manchas na pele; 
• Dormência, peso anormal ou sensação de comichão nos pés; 
• Vermelhidão e temperaturas altas; 
• Pele seca; 
• Bolhas seguidas da morte do tecido (Em casos graves, a gangrena pode desenvolver-se). 
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Prevenção/Tratamento 
• Passar vaselina ou pó de talco nos pés. Estes produtos ajudam a absorver a humidade; 

NOTA: Já na época da Primeira Guerra Mundial, os soldados usavam esse truque para evitar o pé de trincheira: passavam 
muito óleo de baleia nos pés para afastar a humidade e combater as baixas temperaturas.  

• Usar meias secas e limpas. O ideal será um par interior fino (de polipropileno ajudarão a 
manter os pés secos e quentes, afastando o suor da pele), em seguida, um par de lã grossa 
(70% proporciona o melhor isolamento). 

• Caso fiquem molhadas, trocar um par limpo e seco para evitar ou diminuir as chances de 
desenvolver os sintomas. Ter sempre um par extra;  

• Usar botas impermeáveis do tamanho certo e que cubram os tornozelos;  
• Botas de borracha e afins são excelentes para quem precisa ficar algumas horas na água, mas 

também podem deixar a pessoa susceptível aos sintomas após muito tempo — ainda mais se 
a borracha não tiver revestimento isolante; 

• Não permanecer exposto á água por muito tempo. Fazer pausas a cada duas horas ou menos 
para secar os pés regularmente; 

• Dependendo da situação, pode ser melhor trocar de calçado algumas vezes por dia e deixar os 
pares molhados a secar por algumas horas; 

• Retirar as meias para dormir ou descansar. Estas peças de vestuário reduzem a circulação e 
pioram a situação. Em vez de usar meias, aquecer os pés com uma manta de lã; 

• Não elevar os pés já que vai diminuir a circulação nas pernas; 
• Colocar compressas quentes ou mergulhar os pés em água quente por 5-10 minutos. O calor 

pode abrir (dilatar) os vasos sanguíneos e aumentar a circulação no local, o que impede a 
progressão do problema. Não usar água quente demais que pode piorar a situação;  

• Em caso de ferimento aberto nos pés, aplicar pomada antibacteriana ou um desinfetante à 
base de álcool depois de secá-los, antes de voltar a calçar os sapatos ou as botas; 

• Anti-inflamatórios são as melhores opções quando tomados por períodos curtos, de poucas 
semanas; 

• Este sintoma pode levar à gangrena, problema emergencial que só pode ser tratado por meio 
de antibióticos ou cirurgias;  

• A nicotina contida nos cigarros (tabaco) reduz a circulação por isso deve-se evitar fumar 
durante o período de recuperação. 

• Quem não cuida bem da alimentação e do sono também pode estar predisposto a 
desenvolver o problema; 

• Consulte imediatamente um médico se seus pés adquirirem tons de preto, verde ou azul 
escuro. Esse tipo de descoloração da pele pode indicar que o tecido está a morrer por não 
receber oxigênio e nutrientes por períodos muito prolongados. 

 

ARREFECIMENTO EXTREMO/CONGELAMENTO  
 

É a forma mais suave de uma lesão por exposição ao frio extremo. Ocorre quando as camadas 
superiores da pele, lóbulos auriculares, nariz, bochechas, dedos das mãos ou dos pés são 
expostos a temperaturas muito baixas e ao congelamento.  
 

Sintomas 
• A pele da área afectada pode parecer brilhante e rosada, fica mais pálida do que a área à sua 

volta e sentindo-se dor ou picada, seguida de dormência.  
• A camada superior da pele parece dura, mas o tecido mais profundo ainda parece normal 

(macio). É um aviso de que a queimadura de gelo está a começar.  
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Prevenção/Tratamento 
• Pode ser evitado usando roupa quente. 
• Como em todas as lesões induzidas pelo frio, nunca esfregar as partes afectadas - os cristais 

de gelo no tecido podem causar danos se a pele for esfregada.  
• Não utilizar objectos muito quentes, como garrafas de água quente, para reajustar a área ou a 

pessoa. 
• Consultar imediatamente um médico. 
 

QUEIMADURA DE GELO 
 

É uma lesão comum causada pela exposição ao frio ou pelo contacto com objectos frios 
(especialmente os feitos de metal). Pode também ocorrer em temperaturas normais devido ao 
contacto com gases arrefecidos ou comprimidos.  
 

Sintomas 
• A pele pode parecer cerosa,sentir-se mais fria do que a área à sua volta e mais difícil ao toque.  
• Em casos leves, os sintomas incluem inflamação da pele em manchas acompanhadas de dor.  
• Em casos graves, pode haver danos sem dor nos tecidos, sensações de queimadura ou de 

picada que resultam em bolhas.  
• Os vasos sanguíneos podem estar severamente ou permanentemente danificados e a 

circulação sanguínea pode parar no tecido afectado.  
• A pele queimada é altamente susceptível a infecções e a gangrena (morte local de tecidos 

moles devido à perda de suprimento de sangue) pode desenvolver-se.  
 

Prevenção/Tratamento 
• Se possível, mover a vítima para uma área quente, retirar a roupa molhada e desapertar ou 

remover roupas ou objectos que possam restringir a circulação. Se a pessoa estiver 
consciente, dar-lhe líquidos quentes. 

• Aquecer a pessoa lentamente embrulhando-a em cobertores ou colocando roupas secas, 
cobrindo a cabeça e o pescoço. Evitar o calor directo que pode queimar a pele. 

• Procurar sinais de hipotermia e monotorizar a respiração. 
• Colocar um pouco de gaze na área afectada ou entre os dedos dos pés para absorver a 

humidade e evitar que fiquem colados. NÃO esfregar a area afectada. 
• NÃO tentar reaquecer a área afectada e queimada no local (mas tentar impedir que a área 

fique mais fria) - sem os cuidados médicos adequados, o tecido que foi aquecido pode voltar a 
congelar e causar mais danos. 

• NÃO descongelar a área se voltar a congelar. 
• NÃO permitir que a vítima beba álcool ou fume. 
• Consultar imediatamente um médico. 
• Se necessário, transportar rapidamente a vítima para um centro de emergência. 
 

HIPOTERMIA 
 

Hipotermia é uma emergência médica!  
Ao primeiro sinal, encontre ajuda médica imediatamente!  
 

A sobrevivência da vítima depende da capacidade dos colegas reconhecerem os sintomas de 
hipotermia. A vítima geralmente não é capaz de notar a sua própria condição. 
 

Um dos primeiros sinais de hipotermia leve é a sensação de frio seguida de dor em partes 
expostas do corpo. 
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À medida que a temperatura continua a baixar ou à medida que o tempo de exposição aumenta, 
a sensação de frio e dor começa a diminuir devido ao aumento da dormência (perda de 
sensação). Se não se sentir dor, pode ocorrer ferimentos graves sem que a vítima perceba. 
 

Em seguida, a fraqueza muscular e a sonolência são experimentadas.  
Os sintomas adicionais de hipotermia incluem interrupção de tremor, diminuição da consciência 
e pupilas dilatadas. À medida que a hipotermia progride, podem ocorrer sintomas graves, 
incluindo a morte. 
 

Sintomas 
Stress frio (não hipotérmico) 
• Tremores; 
• Estado mental normal; 
• Capaz de cuidar de si mesmo. 

 

Hipotermia leve 
• Tremores vigorosos e queixa de frio; 
• Diminuição da função física; 
• Dificuldade em cuidar de si mesmo. 

 

Hipotermia moderada 
• Tremor fraco e intermitente; 
• Às vezes queixando-se do frio; 
• Falta de coordenação ou de expressão;  
• Comportamentos confusos ou incomuns; 
• Julgamento deficiente; 
• Possível falta de resposta. 

 

Hipotermia grave 
• O tremor parou; 
• Respiração lenta ou paragem respiratória; 
• Possível perda de consciência; 
• Corpo rígido; 
• Sem pulso. 

 

Prevenção/Tratamento 
 

• Procurar ajuda médica imediatamente. Hipotermia é uma emergência médica. 
• Verificar se as vias respiratórias e de circulação funcionam; 
• Manusear a pessoa com cuidado. Não massajar nem esfregar a pele; 
• Evitar que a pessoa permaneça de pé, deitando-a; 
• Tirar ou isolar do frio (por exemplo, aplicando um invólucro de hipotermia); 
• Aquecer a pessoa aplicando cuidadosamente garrafas de água morna, almofadas de 

aquecimento ou cobertores eléctricos na parte superior do corpo (como as axilas, o peito e a 
parte superior das costas);  

• Embrulhar a pessoa em toalhas ou roupas, se estiverem disponívéis. O calor corporal de outra 
pessoa também pode ajudar em caso de emergência; 

• NÃO reaquecer a pessoa com demasiada rapidez (por exemplo, não utilizar um aquecedor ou 
uma lareira, nem mergulhar num banho/duche quente); 

• Dar alimentos ou bebidas de alta caloria (sem cafeína, não alcoólico) apenas se o indivíduo 
tiver hipotermia leve (por exemplo, quando a pessoa estiver consciente e reactiva); 
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• Realizar RCP (reanimação cardiopulmonar) se a vítima estiver em falha respiratória. Continuar 
a fornecer RCP até que a ajuda médica esteja disponível;  

• O corpo abranda quando está muito frio e, em alguns casos, as vítimas de hipotermia que 
apareceram "mortas" foram ressuscitadas com sucesso. 

 

PREVENIR OS EFEITOS ADVERSOS DO FRIO 
 

• As pessoas envolvidas em trabalho em ambientes frios devem ser informadas sobre sintomas 
de exposição a efeitos adversos, tipo de vestuário adequado, práticas de trabalho seguras, 
requisitos de aptidão física e procedimentos de emergência em caso de lesões provocadas 
pelo frio.  

• Enquanto trabalha no frio, usar o Buddy System. A sua sobrevivência depende da capacidade 
dos seus colegas de trabalho em detetarem os sintomas de hipotermia e procurarem 
imediatamente os primeiros socorros e cuidados médicos.; 

• Evitar o contacto da pele nua com superfícies frias (especialmente metálicas) abaixo de -7°C, 
bem como evitar o contacto com a pele ao manusear líquidos evaporativos (gasolina, álcool, 
líquidos de limpeza) abaixo de 4°C.; 

• Deve também evitar-se ficar sentado ou parado por períodos prolongados superiores a 02 
horas; 

• Trabalhar no frio requer mais energia do que em tempo quente porque o corpo está a 
trabalhar em esforço para manter a temperatura média a 37ºC; 

• Refeições equilibradas e ingestão líquida adequada são essenciais para manter o calor 
corporal e prevenir a desidratação;  

• Deve-se comer com frequência e corretamente, beber líquidos muitas vezes, especialmente 
quando se faz trabalho extenuante; 

• Para fins de aquecimento, são sugeridas bebidas quentes não alcoólicas ou sopa;  
• Evitar fumar, consumir álcool e grandes quantidades de açúcar, já que provocam 

desidratação;  
• Uma bebida desportiva pode substituir o sal e os minerais que se perdem no suor. 
• As bebidas cafeinadas ou café, devem ser limitadas porque aumentam a produção de urina e 

contribuem para a desidratação;  
• A cafeína também aumenta o fluxo sanguíneo na superfície da pele, o que pode aumentar a 

perda de calor corporal; 
• O álcool não deve ser consumido porque provoca a expansão dos vasos sanguíneos na pele 

(vasodilatação cutânea) e prejudica a capacidade do corpo de regular a temperatura (afecta o 
tremor que pode aumentar a temperatura do seu corpo);  

• Em ambientes frigoríficos, a velocidade do ar não deve exceder 1 metro por segundo. Se as 
pessoas forem simultaneamente expostas a vibrações e/ou substâncias tóxicas, podem ser 
necessários horários reduzidos para a exposição a frio. 

• Conhecer os seus próprios limites e capacidade de trabalhar ao frio em segurança; 
• Trabalhar com um ritmo constante e uniforme;  
• Manter-se informado sobre alertas de frio extremo e recomendações de segurança; 
• Toda actividade deve ser imediatamente interrompida em caso de dificuldades 

respiratórias, tonturas, fraqueza e falta de força!  
 

• Procedimentos de Emergência 
• Os procedimentos de prestação de primeiros socorros e de prestação de cuidados médicos 

devem ser claramente delineados.  
• Deverá estar presente uma pessoa com formação em primeiros socorros a quem deverá ser 

atribuída a responsabilidade de atender a emergências. 
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SOBRE PROFISSÕES 
 

Em Portugal, vigora o princípio da liberdade de escolha de profissão, constante no n.º 1 do artigo 
47.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), que estabelece que “todos têm o direito de 
escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as restrições legais impostas pelo 
interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade.” 
 

Para limitar o acesso e o exercício de uma profissão, tonando-a regulamentada, é necessário que 
existam razões objetivas que fundamentem a restrição de direitos, liberdades e garantias, devendo 
ser observado o princípio da proporcionalidade.  
 

Assim, deve proceder-se a uma avaliação prévia relativa à necessidade de regulamentar uma 
profissão, a qual deve ser justa e adequada, de modo a não colidir com outro direito fundamental, 
o da liberdade de escolha de profissão. 
 
 

O QUE É UMA PROFISSÃO REGULAMENTADA 
 

 

A profissão regulamentada é aquela cujo acesso, o exercício ou uma das modalidades de exercício 
dependem directa ou indirectamente do cumprimento de requisitos profissionais, constituindo, 
nomeadamente, uma modalidade de exercício o uso de um título profissional limitado aos 
detentores de uma determinada qualificação profissional. 
 
 

O RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS NA UNIÃO EUROPEIA 
 

 

A Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pelas Leis n.º 41/2012, de 28 de agosto , n.º 25/2014, de 
2 de maio e n.º 26/2017, de 30 de maio, transpõe para a ordem jurídica nacional o regime de 
reconhecimento de qualificações profissionais para cidadãos de Estados Membros que tenham 
obtido diplomas ou títulos académicos e profissionais num Estado Membro e pretendam exercer 
a profissão ou actividade em outro Estado Membro. 
  
 

ACESSO A PROFISSÃO REGULAMENTADA 
 

 

O acesso a profissão regulamentada poderá estar sujeito à verificação de requisitos profissionais, 
definidos por lei sectorial, tais como, a capacidade jurídica, a habilitação académica e 
determinadas qualificações profissionais. 
 

A forma de obter as qualificações previstas no CNQ poderá ser a formação inserida no CNQ, de 
acordo com o regime previsto no sistema nacional de qualificações, e/ou o reconhecimento, 
validação e certificação de competências adquiridas noutras formações ou contextos pessoais e 
profissionais (RVCC). 
 

O documento que atesta as competências e qualificações profissionais necessárias para o 
desempenho de uma profissão ou actividade profissional é o título profissional (artigo 8.º do DL 
n.º 37/2015, de 10 de março), que tem validade nacional, quer seja emitido em território 
continental ou nas Regiões Autónomas, de acordo com a respetiva competência, sendo a sua 
duração indeterminada. 
 

Esta duração indeterminada não prejudica as funções das autoridades competentes para a 
suspensão ou revogação dos títulos profissionais de acordo com a legislação sectorial em vigor. 
 
 

EXERCÍCIO DE PROFISSÃO / ACTIVIDADE PROFISSIONAL REGULAMENTADA 
 
 

O exercício de uma profissão ou actividade profissional (artigo 10.º do DL n.º 37/2015, de 10 de 
março) pode estar sujeito à verificação de alguns requisitos profissionais, que devem estar 
definidos em legislação sectorial, designadamente: (i) incompatibilidades ou impedimentos; (ii) 
sigilo profissional; (iii) regras deontológicas ou técnicas; (iv) verificação periódica de capacidade 
ou aptidão. 
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ACTIVIDADES PROFISSIONAIS 
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SECTOR SUB-SECTORES
AUDIOVISUAL CINEMA Art

PUBLICIDADE TArt
TELEVISÃO Med

MEDIA TR

DEPARTAMENTO FUNÇÃO / DESIGNAÇÃO OUTRAS DESIGNAÇÕES

Actor Principal Art TR TRANSVERSAIS 
Actor Secundário Art TR TRANSVERSAIS 
Modelo / Manequim TArt TR TRANSVERSAIS 
Figurante Especial TArt
Figurante TArt
Duplo de Corpo TArt
Stand-In TArt
Actor de Dobragem Art
Director de Dobragem Art
Locução Art TR TRANSVERSAIS 
Agente Artístico Med TR TRANSVERSAIS 
Director de Elenco Director de Casting TArt
Assistente de Elenco Assistente de Casting TArt
Responsável de Figuração Crowd Med
Coach de Diálogo TArt
Coach de Voz TArt
Director de Actores Art
Animador Art
Artista de Storyboard de Animação Art
Criador Gráfico de Animação Art
Produtor de Animação Med

Editor de Estória Art
Argumentista Guionista Art
Dialoguista Art
Realizador Co-Realizador / Realizador de 2ªEquipa Art
Primeiro Assistente de Realização TArt
Segundo Assistente de Realização TArt
Terceiro Assistente de Realização TArt
Anotador TArt
Consultor Med TR TRANSVERSAIS 
Desenhador de Storyboard TArt
Documentalista TArt
Estagiário de Realização TArt
Produtor Med
Produtor Executivo Med
Director Financeiro Med TR TRANSVERSAIS 
Director de Produção Med
Chefe de Produção Med
1ºAssistente de Produção Med
Localizador Réperador TArt
Produtor de Locais Med
Assistente de Produtor de Locais Med
Coordenador de Produção Med
Secretariado de Produção Med TR TRANSVERSAIS 
Contabilista de Produção Med TR TRANSVERSAIS 
Coordenador de Casting Med
Assistente de Produção Med
Assistente de Carrinha de Produção Med
Coordenador de Transportes Med
Motorista Med TR TRANSVERSAIS 

ANIMAÇÃO

Artísticas
Artísticas
Artísticas
 Mediação

 Mediação

 Mediação

PRODUÇÃO

 Mediação

 Mediação

 Mediação

 Mediação

Técnico-Artísticas

 Mediação

 Mediação

 Mediação

 Mediação

Artísticas
Artísticas
Artísticas

Artísticas

 Mediação

ACTIVIDADES PROFISSIONAIS - SECTOR AUDIOVISUAL 

Artísticas

 Mediação

 Mediação

ACTORES 
 ELENCO 

 INTÉRPRETES
 OUTROS

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas
Artísticas
Artísticas

DIRECÇÃO
 DE ACTORES

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

ACTIVIDADES

TRANSVERSAIS (a vários sectores)

 Mediação
Técnico-Artísticas

Artísticas

Artísticas

ACTIVIDADES

Artísticas

ARGUMENTO

REALIZAÇÃO

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

 Mediação

 Mediação

 Mediação

 Mediação

 Mediação

 Mediação
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DEPARTAMENTO FUNÇÃO / DESIGNAÇÃO OUTRAS DESIGNAÇÕES

Director de Fotografia Art
Operador de Câmara TArt
Operador de Steadicam Operador de Estabilizadores TArt
Primeiro Assistente de Imagem TArt
Segundo Assistente de Imagem TArt
Assistente Operador de Video  3º Assistente de Imagem TArt
Técnico de Imagem Digital (DIT) TArt
Data Wrangler TArt
Operador Aquático / Subaquático TArt
Operador de Alta Velocidade TArt
Operador de Drone TArt
Operador de Cabeça Estabilizada TArt
Operador de Motion Control TArt
Chefe Iluminador Chefe Electricista TArt
1ºAssistente de Iluminação TArt
Operador de Mesa de Iluminação Operador de Robótica TArt
Assistente de Iluminação TArt
Grupista TArt
Estagiário de Iluminação TArt
Chefe Maquinista TArt
1ºAssistente Maquinista TArt
Assistente Maquinista TArt
Operador de Grua TArt
Estagiário de Iluminação TArt
Rigger TArt
Director de Som / Operador de Som TArt
Operador de Perche Perchista TArt
Assistente de Som Assistente de Cabo / Estagiário de Som TArt
Coordenador de Duplos TArt
Duplo TArt
Condutor de Precisão TArt
Figurinista Art
Chefe de Guarda-Roupa TArt
Assistente de Guarda-Roupa TArt
Técnico de Patines TArt
Mestre Costureira TArt TR TRANSVERSAIS 
Costureira TArt TR TRANSVERSAIS 
Caracterizador / Efeitos Especiais SFX Art
Assistente de Caracterização / SFX TArt
Chefe Maquilhador TArt
Assistente de Maquilhagem TArt
Supervisor de Maquilhagem Med
Chefe Cabeleireiro TArt
Assistente Cabeleireiro TArt
Designer de Produção Art
Director de Arte TArt
Decorador de Cena Chefe Decorador TArt
Designer de Projecto TArt
Projectista TArt
Ilustrador TArt
Chefe Aderecista TArt
Assistente de Aderecista TArt
Aderecista de Cena Aderecista de Plateau TArt
Designer Gráfico TArt
Construtor de Adereços TArt
Equipa de Montagens TArt
Assistente de Montagens Bricô TArt
Especialista de Produto TArt
Estilista Culinário TArt
Assistente Estilista Culinário TArt
Preparador de Carros TArt
Jardineiro TArt
Chefe Construtor TArt
Chefe Carpinteiro TArt
Chefe Escultor TArt
Chefe Pintor TArt
Pintor Cenoráfico TArt
Supervisor de Armas Armeiro Med

ANIMAIS Adestrador de Animais TArt
Supervisor de Efeitos Especiais Físicos TArt
Assistente de Efeitos Especiais Físicos TArt
Coordenador de Efeitos Visuias TArt
Supervisor de Efeitos Especiais Visuias TArt
Técnico de Efeitos Especiais Visuais TArt

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

 Mediação

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

SFX

VFX

DUPLOS

MAQUILHAGEM 
CARACTERIZAÇÃO

CABELOS

Técnico-Artísticas

GUARDA-ROUPA

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

SOM

DECORAÇÃO
ARTE

 Mediação

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

ILUMINAÇÃO

MAQUINARIA

Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

ACTIVIDADES

IMAGEM

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas

Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
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DEPARTAMENTO FUNÇÃO / DESIGNAÇÃO OUTRAS DESIGNAÇÕES

Coordenador de Efeitos Digitais TArt
Supervisor de Efeitos Especiais Digitais TArt
Técnico de Efeitos Especiais Digitais TArt
Artista Matte TArt
Técnico de 3D TArt
Supervisor de Pós-Produção Med
Montador  de Imagem Editor de Imagem Art
Assistente de Montagem / Edição TArt
Colorista TArt
Técnico de DCP TArt
Técnico de Grading TArt
Técnico de Laboratório TArt
Designer de Som Art
Montador de Som Editor de Som Art
Artista Foley Art
Editor de Dobragem TArt
Misturador de Som TArt
Técnico de Dolby TArt
Compositor Art TR TRANSVERSAIS 
Director Musical Art TR TRANSVERSAIS 
Supervisor Musical Med TR TRANSVERSAIS 
Designer Gráfico TArt TR TRANSVERSAIS 
Fotógrafo de Cena TArt TR TRANSVERSAIS 
Publicitário Med TR TRANSVERSAIS 
Técnico de Making-of TArt
Serviço de Catering Med TR TRANSVERSAIS 
Serviço de apoio ao Catering Craft Services Med TR TRANSVERSAIS 
Supervisor de Segurança Med TR TRANSVERSAIS 
Técnico de Segurança Med TR TRANSVERSAIS 

 Mediação

PÓS-PRODUÇÃO
VIDEO

MÚSICA

COMUNICAÇÃO
 MARKETING

CATERING 

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas

FX

Técnico-Artísticas

 Mediação
 Mediação

 Mediação

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

ACTIVIDADES

 Mediação

Artísticas

 Mediação

SEGURANÇA

Técnico-Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

 Mediação

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas

Artísticas

Técnico-Artísticas
Técnico-Artísticas

Artísticas
Artísticas

PÓS-PRODUÇÃO
AUDIO
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DEPARTAMENTOS E CONTACTOS 
 
Os Departamentos que constam da tabela seguinte, colaboraram na elaboração neste 
documento, sendo responsáveis pela nomenclatura e equivalência em inglês dos nomes 
adoptados para as funções desempenhadas pelo seu Departamento: 

	

 
 
 
 

APTA - Departamentos e Contactos

2021

DEPARTAMENTO NOME LOGO EMAIL SITE 

APTA 
APTA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
TÉCNICOS DE AUDIOVISUAL - CINEMA E 
PUBLICIDADE

apta.audiovisual@gmail.com https://aptasite1.wixsite.com/aptaaudiovisual

AIP - DIRECTORES DE FOTOGRAFIA AIP - ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM 
PORTUGUESA aip.cinematografia@gmail.com http://www.aipcinema.com

AIP - OPERADORES DE CÂMARA / 
STEADYCAM

AIP - ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM 
PORTUGUESA operadores.aip@gmail.com http://www.aipcinema.com

ARTE - ADERECISTAS DE CENA/     
             ESTILISTAS DE PRODUTO/
             CAR PREP

aderecistascena@gmail.com

ARTE - ADERECISTAS E ASSISTENTES aderecistaspt@gmail.com

ARTE - PRODUCTION DESIGNERS/
             DIRECTORES DE ARTE DAP - DIREÇÃO DE ARTE PORTUGAL direcaodearteportugal@gmail.com

ASSISTENTES DE IMAGEM ASSISTENTES DE IMAGEM PORTUGAL  ptimagem@gmail.com

ASSISTENTES DE REALIZAÇÃO & 
ANOTADORES

ARA - ASSISTENTES DE REALIZAÇÃO & 
ANOTADORES aaraportugal@gmail.com http://www.araportugal.pt/

DUPLOS (Stunts) A.D.P. - AGRUPAMENTO DE DUPLOS 
DE PORTUGAL adpstunts@gmail.com

GUARDA ROUPA AGRA  - AGRUPAMENTO DE GUARDA 
ROUPA PARA AUDIOVISUAL agraguardaroupa@gmail.com

ILUMINAÇÃO E MAQUINARIA GAFFERS & GRIPS gaffersgrips@gmail.com https://gaffersgrips.com/gaffers/

MAQUILHADORES/CABELEIREIROS/
CARACTERIZADORES

MCC - 
MAQUILHADORES/CABELEIREIROS/
CARACTERIZADORES

maquilhagemecabelos@gmail.com

PRODUÇÃO PFCP  -  PRODUCTION FILM CREW 
PORTUGAL producaocinemapub@gmail.com https://prodfilmcrew.wixsite.com/website

SOM
MOSCA  - MOVIMENTO DOS 
OPERADORES DE SOM DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL

associacao.mosca@gmail.com.

DEPARTAMENTOS E CONTACTOS

ADERECISTAS E ASSISTENTES DE ARTE
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FONTES CONSULTADAS 
 

Film Crew / Jobs and responsabilities 
https://thefilmproduction.wordpress.com/ 
 

PGA – Producers Guld of America 
https://www.producersguild.org/page/coc_tmp_2 
 

Safety Guidelines for the Film and Television Industry in Ontario  
https://www.actratoronto.com/downloads/Safety_Guidelines_FilmTV_June2009.pdf#page139 
 

Safety Guidelines For The Film And Television Industry In Ontario 
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/filmguide/ 
 

Movie Crew Job Titles 
https://filmincolorado.com/resources/job-descriptions/ 
 

Movies and Film: The Job Descriptions 
https://www.infoplease.com/culture-entertainment/film/movies-and-film-job-descriptions 
 

Film & TV Production Roles and Departments 
http://www.listeninglistening.com/uploads/6/4/4/8/6448263/crew-roles-and-departments-guide.pdf 
 

Film crew 
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_crew 
 

A Guide To Understanding Film Production Lingo On Set 
https://www.shutterstock.com/blog/understand-film-set-production-lingo 
 

Camera Crew Breakdown: Jobs And Responsibilities 
https://www.premiumbeat.com/blog/camera-crew-breakdown-jobs-and-responsibilities/ 
 

Art Department Glossary for Film & Television 
https://artdepartmental.com/resources/art-department-glossary-film-television/ 
 

Stunt Performers 
https://www.vault.com/industries-professions/professions/s/stunt-performers/the-job 
 

What Is An Extra? 
https://oconnorcasting.tv/what-is-an-extra/ 
 

Film Glossary 
http://www.owlnet.rice.edu/~engl377/film.html 
 

Film Lingo 
https://www.filmtraining.mb.ca/resources/industry-info/film-lingo/ 
 

Film School Essentials: 20 Film Terms You Need to Know to Survive On-Set  
https://indiefilmhustle.com/20-set-film-terms-need-know/ 
 

The Dictionary Film, Audio, And Video Terminology 
http://www.filmland.com/glossary/Dictionary.html 
 

Film Terminology Updated List Of Film Set Jargon 
https://www.amyclarkefilms.com/blog/film-terminology 
 

Film Industry Lingo Guide  
https://www.mapleridge.ca/1351/Lingo 
 

Glossary of motion picture terms 
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_motion_picture_terms 
 

Glossary of Grip & Gaffer Terms  
http://filmandvideolights.com/grip_glossary/index.html 
 

Industry Jargon 
https://www.clevelandfilm.com/jobstraining/glossary-of-terms/ 
 

Film Set Terminology List 
https://www.freelancevideocollective.com/film-set-terminology/ 
 

Extreme Heat 
https://www.ready.gov/heat 
 

Heat Stress 
https://www.cdc.gov/niosh/topics/heatstress/default.html 
 

Actions For Very High To Extreme Risk Conditions: 
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/protective_veryhigh.html 
 

What Is Heat Stress? 
https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/heat_health.html 
 

Heat and Outdoor Workers 
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/workers.html 
 

The Importance of UV Protective Workwear for Outdoor Workers in Hot Weather Conditions 
https://www.wiseworksafe.com/blog/view/protecting-outdoor-workers-in-hot-weather-conditions 
 

Heat and what to wear 
https://healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Heat-and-what-to-wear 
 

Cold Stress 
https://www.cdc.gov/niosh/topics/coldstress/default.html 
 

Cold Working 
https://www.ccohs.ca/oshanswers/phys_agents/cold_working.html 
 

A Guide To Filming In Freezing Temperatures 
https://www.theknowledgeonline.com/guides/post/2013/12/02/A-guide-to-filming-in-freezing-temperatures 
 

Regime de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais 
https://www.dgert.gov.pt/regime-de-acesso-e-exercicio-de-profissoes-e-de-atividades-profissionais 

 


