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CARTA DA DIREÇÃO 
 

Caras pessoas amigas e apoiantes, 
 

Há já sete anos que a OTW (Organização para Obras Transformativas) tem 
trabalhado no sentido de promover e proteger as obras de fãs em várias áreas e 
estamos radiantes por poder dizer que, em geral, 2014 foi mais um ano bem-
sucedido nesse esforço contínuo. Não só os nossos esforços de angariação de 
fundos de outubro de 2014 arrecadaram mais dinheiro do que o total das três 
campanhas anteriores, como também fizemos progressos significativos no que 
diz respeito a investimentos relativos a infraestruturas para o Archive of Our Own 
– AO3 (O Nosso Próprio Arquivo), realizámos a segunda reunião anual da 
Direção fora de Washington DC e demos passos largos em direção ao 
cumprimento de normas de boas práticas organizacionais, tal como a 
compilação de um orçamento anual realizada pela primeira vez na história da 
OTW. 

 
Qualquer relatório de 2014 deve começar pela angariação de mais de 173.000$ 
na campanha de angariação de fundos de outubro de 2014. Ficámos sentidos e 
radiantes com o sucesso desta campanha, em especial porque a mesma surgiu 
por entre dificuldades técnicas que tememos que tornassem difícil alcançar o 
nosso objetivo de 70.000$. Contudo, as equipas e pessoas voluntárias da OTW 
estiveram à altura da situação de forma exemplar e a generosidade dos nossos 
fãs e apoiantes foi igual à sua dedicação. Queremos agradecer a todas as 
pessoas que contribuíram e, uma vez mais, a todas os membros das equipas e 
pessoas voluntárias que trabalharam na angariação: sem vocês, o nosso 
sucesso não seria de todo possível. 
 

O retiro anual de 2014 incluiu, pela primeira vez, participantes que não fazem 
parte da Direção. Estiveram presentes todo o comité de Planeamento 
Estratégico e representantes dos comités Legal e de Voluntariado e 
Recrutamento para ajudar nos planos de longa duração para a organização. No 
retiro, demos passos importantes em direção ao esboço de um plano estratégico 
para três anos para a OTW e foi essencial o encontro cara-a-cara durante um 
fim-de-semana para que os progressos fossem tão rápidos. Queremos 
agradecer não só a dedicação, visão e paciência de todos os que estiveram 
presentes no retiro anual, mas também por estes terem arranjado tempo nas 
suas agendas para se juntarem a nós. 
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Também queremos agradecer a Franzeska Dickson, a Anna Genoese e a 
Nikisha Sanders, que fizeram parte da Direção em 2014. Nikisha Sanders 
continua como Tesoureira da OTW agora que terminou o seu mandato na 
Direção e queremos agradecer-lhe novamente pelos seus serviços ao longo do 
tempo. 

 
Em 2014, houve mais investimento nas infraestruturas (de hardware, de 
programação e humana) para suportar o AO3 e os seus comités técnicos, bem 
como a Fanlore, a nossa wiki sobre fandoms que não pára de crescer. Também 
foram feitos esforços notáveis por parte do comité Legal, incluindo o 
preenchimento de cartas amicus curiae em apoio à utilização livre e à atividade 
de fãs em diversos níveis do sistema judicial dos EUA, incluindo o Supremo 
Tribunal, bem como as preparações para a renovação e expansão das isenções 
à Digital Millennium Copyright Act (DMCA) que já tínhamos ganho no Gabinete 
de Direitos de Autor dos EUA. O projeto Open Doors (Portas Abertas) importou 
para o AO3 mais dois arquivos de ficção de fãs em risco, incluindo finalmente o 
arquivo Yuletide Treasure (Tesouro Natalício). O seu estado lastimável foi um 
dos fatores que contribuíram para a criação do projeto do AO3. O que os nossos 
projetos individuais e comités alcançaram será detalhado neste relatório, pelo 
que agora apenas queremos exprimir a nossa gratidão, mais uma vez, pelas 
pessoas nas várias equipas que tanto trabalharam e que estão espalhadas pelo 
mundo mas unidas na sua confiança na missão da OTW. 

 
Olhando para 2015, estimamos mais um ano de trabalho árduo para levar a 
cabo a nossa missão. Em particular, dado o rápido crescimento da popularidade 
do AO3, estimamos, pelo menos, 100.000$ em despesas adicionais para a 
manutenção e expansão do nosso hardware; também estamos a procurar 
formas de impulsionar o seu desenvolvimento este ano. O sucesso arrebatador 
da campanha de angariação de fundos de outubro de 2014 encheu-nos de 
confiança graças à fé constante dos nossos apoiantes e expôs áreas no 
processo de angariação de fundos que já não se adequavam às nossas 
necessidades. O comité de Desenvolvimento e Membros está, neste momento, 
a trabalhar na revisão desses processos para colocar a OTW numa posição de 
angariação de fundos ainda mais forte. Acima de tudo, estimamos um trabalho 
contínuo da nossa parte no que diz respeito à documentação de processos e 
papéis da Direção, de modo a garantir que a OTW se encontra em maior 
conformidade com as boas práticas sem fins lucrativos e mal podemos esperar 
para avaliar o início da implementação do nosso plano estratégico na próxima 
reunião anual. 
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Mais uma vez, nada disto seria possível sem o esforço das nossas equipas e 
pessoas voluntárias, e sem a generosidade das pessoas que doaram e nos 
apoiaram. Agradecemos a cada um de vocês pelo apoio contínuo e convosco 
estimamos que 2015 vai ser o melhor ano da OTW de sempre. 
 

De fãs para fãs, 
A Direção da OTW de 2015 

Eylul Dogruel, Presidente 

Andrea Horbinski, Secretária 
Soledad Griffin 

Margaret J. MacRae 
Cat Meier 

Jessica Steiner 
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PROJETOS 
 

Já com sete anos, a OTW está a mudar no que diz respeito ao apoio a pessoas 
utilizadoras e à publicidade transmitida oralmente e está a ser alvo de um 
aumento acentuado nas contribuições feitas por fãs para os seus projetos. 

 
AO3 
 
O AO3 continuou a sua tendência de crescimento significativo, alcançando 1 
milhão de obras de fãs no dia 15 de fevereiro e ultrapassando 400.000 contas de 
utilizador e 17.000 fandoms diferentes no final do ano. O AO3 obteve 7,5 
milhões de visitantes únicos em dezembro, um aumento significativo 
relativamente aos 4,9 milhões de visitantes únicos registados 11 meses antes, 
em janeiro. As visualizações semanais de páginas do AO3 foram cerca de 49 
milhões em janeiro e aumentaram ao longo do ano, alcançando os 75,9 milhões 
de visualizações na última semana de dezembro. 

 
Ao longo do ano, o AO3 teve um bom desempenho em termos de estabilidade. 
O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia instalou 41 implementações de 
código em 2014, incluindo uma ferramenta de organização em massa de tags 
para a equipa que as organiza e uma melhoria do sistema de perguntas 
frequentes (FAQs), de modo a tornar a extensa secção de ajuda do AO3 
acessível a mais pessoas utilizadoras. 

 
O comité de Tradução começou a trabalhar para que as FAQs do AO3 fiquem 
disponíveis em várias línguas e o comité de Documentação para o AO3, 
juntamente com o grupo de trabalho de Política de Conteúdos, continuou a fazer 
melhorias nas FAQs, em particular através da atualização de informação 
obsoleta e da adição de uma nova política de Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA) redigida pelo grupo de trabalho de Política de Conteúdos. 

 

O comité de Abuso respondeu a 2750 pedidos e o comité de Suporte respondeu 
a quase 6000 pedidos em 2014. Ao longo do ano, o comité de Suporte realizou, 
com a ajuda do comité de Tradução, cinco conversas online em diversas línguas 
para ajudar as pessoas utilizadoras do AO3. 
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Devido a limitações nos servidores, o comité de Organização de Tags começou 
o ano com regras muito restritivas relativamente às mudanças que a equipa de 
organização podia fazer às tags. Estas limitações incluíram a proibição de novas 
tags oficiais livres genéricas não relacionadas com fandoms específicas e da 
proibição da renomeação ou adição de subtags a tags médias ou grandes. 
Enquanto estas restrições estavam em vigor, o comité de Organização de Tags 
aproveitou para atualizar a sua Política de Fandoms Atribuídas (terminada em 
fevereiro), para criar uma nova Política de Comunicação (terminada em junho), 
para se mudar para o Trello para o acompanhamento das tarefas da equipa 
(setembro), para melhorar a sua documentação e para levar a cabo três fases 
de recrutamento. Em maio, o comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia 
criou uma nova ferramenta de organização em massa de tags para as pessoas 
organizadoras utilizarem dentro das suas fandoms, melhorando drasticamente a 
sua eficiência. Os comités de Acessibilidade, Design e Tecnologia e de Testes e 
Garantia de Qualidade também melhoraram a experiência de organização 
através de testes e reparações de alguns bugs antigos. Em outubro, as 
restrições à organização de tags médias tornaram-se mais flexíveis, uma vez 
que a situação do servidor melhorou graças aos esforços do comité de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia. 

 
FANLORE 
 

Em fevereiro, a Fanlore ultrapassou as 500.000 edições no mesmo dia em que o 
AO3 alcançou 1 milhão de obras de fãs, tornando este dia num dia incrível para 
marcos. A Fanlore alcançou depois o marco de 30.000 artigos em abril com uma 
publicação de Sparcicle relativamente ao tema Nox et Lumos. 

 
O Stub September (Esboços em Setembro), um evento que dura um mês e 
incentiva as pessoas utilizadoras a expandirem artigos esboço na Fanlore para 
que estes se transformem em entradas completas e que pretende dar-lhes a 
conhecer o site, foi especialmente bem sucedido em 2014. O comité da Wiki 
relatou várias contas e entradas novas. 
 

LEGAL ADVOCACY (ASSISTÊNCIA LEGAL) 
 

O comité Legal teve um ano atarefado e bem sucedido. Em janeiro, o membro 
fundador da direção Naomi Novik prestou depoimento perante o Subcomité de 
Tribunais, Propriedade Intelectual e Internet da Câmara dos Representantes dos 
EUA, com assistência do comité Legal. 
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O comité Legal trabalhou com a Electronic Frontier Foundation (EFF) e com o 
projeto Public Knowledge para criar e apresentar uma carta amicus curiae no 
caso DISH Network contra ABC no Segundo Circuito do Tribunal de Recurso 
dos EUA. O caso, também conhecido por “Litígio Autohop”, diz respeito à 
gravação de programas de televisão para visualizar mais tarde e tem 
implicações para pessoas criadoras de vídeos, bem como algumas pessoas fãs 
que dependem de terceiros para criar obras de fãs. 

 

O comité Legal também apresentou uma carta amicus curiae em apoio ao 
pedido da Google de que o Segundo Circuito do Tribunal dos EUA volte a ouvir 
o caso de Garcia contra Google, que abordou cláusulas de “porto seguro” da 
internet que protegem intermediários (como o YouTube e o AO3) de 
responsabilidade relativamente ao conteúdo criado por pessoas utilizadoras. A 
carta amicus curiae ajudou a Google a ganhar o pedido. Depois, o comité Legal 
preencheu outra carta para a nova audiência, onde explicava por que é que o 
resultado anterior promovia a censura online e prejudicava a liberdade de 
expressão. 

 
O comité Legal continuou a participação da OTW no Departamento de Patentes 
e Marcas Comerciais dos EUA/Administração Nacional de Telecomunicações e 
Informação (USPTO/NTIA) no processo “Green Paper” (Livro Verde) em relação 
à lei de direito autoral dos EUA, participando no grupo de trabalho do processo 
multisectorial relativamente à estandardização dos processos “notificação e 
retirada” do DMCA. O comité também participou na Mesa Redonda do Livro 
Verde do USPTO em Los Angeles, com a líder do comité, Betsy Rosenblatt, a 
fazer uma apresentação no tópico de um quadro jurídico para a criação de 
remixes. 
 

Tal como em anos anteriores, o comité de Fan Video e Multimédia trabalhou 
com o comité Legal e com a Electronic Frontier Foundation (EFF) no 
requerimento de uma isenção do DMCA que dê o direito de quebrar a proteção 
de cópia dos ficheiros de média para as pessoas criadoras de fan video, de 
vídeo de música de anime (AMV) e para outras pessoas criadoras de remix de 
vídeo não-comercial. Desta vez, o comité está a tentar expandir a isenção dada 
em 2009 e 2012 para que inclua Blu-ray. O comité Legal apresentou petições ao 
Gabinete dos Direitos de Autor dos EUA para a renovação da isenção do DMCA 
que a OTW ajudou a obter em 2009 e 2012. 
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Juntamente com a Creative Commons Australia, o comité Legal submeteu 
comentários ao governo australiano em associação com o Documento de 
Reflexão sobre os Direitos de Autor Online da Austrália. 

 
Em serviço direto aos fãs, o comité Legal respondeu a várias consultas jurídicas 
de fãs e de um alegado detentor de direitos e aconselhou fãs preocupados com 
a Lei de Combate à Pirataria Online (SOPA) e com a Parceria Transpacífico. O 
comité criou rascunhos dos casos de “The Case Against Licensing Fanworks”, 
utilização livre, direitos de autor na China e do caso “Free Sherlock”. Os 
membros da equipa do comité Legal Betsy e Heidi, juntamente com Josh 
Wattles da DeviantArt, fizeram uma apresentação com uma grande audiência na 
Comic Con de San Diego entitulada “Fans, Love, and the Law” (Fãs, Amor e a 
Lei). 
 

Nenhum dos serviços da OTW recebeu pedidos para informação ao abrigo da 
secção 215 da Lei Patriota dos EUA. 
 

O AO3 tem uma política de notificação e retirada ao abrigo da secção 512 do 
Título 17 do Código dos EUA, publicada na página 
http://archiveofourown.org/dmca. Em 2014, o AO3 não recebeu pedidos de 
retirada que cumprissem esta política em relação a obras alojadas nos seus 
servidores 

 
OPEN DOORS (Portas Abertas) 
 
O Portas Abertas importou dois arquivos para o AO3 em 2014 e anunciou mais 
duas importações futuras. Em março, o Open Doors anunciou a importação 
pendente do Yuletide Archive original para o AO3 e subsequentemente realizou 
duas conversas abertas sobre a importação. O Yuletide Archive original (com 
cerca de 7.500 trabalhos) foi importado para o AO3 em maio pelo comité de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia, com todas as tags geridas pela equipa de 
Organização de Tags. O Portas Abertas lidou com mais de 300 pedidos de 
suporte durante a importação.  

 
O Portas Abertas e a Bettina, moderadora do arquivo German Speaking 
Slashers United, completaram a importação para o AO3 de mais de 700 
trabalhos em abril. 
 

No final do ano, o Portas Abertas anunciou a importação pendente para o AO3 
dos arquivos Boys in Chains e Ink Stained Fingers.  
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TWC 
 
O comité da Publicação Académica continua a promover e a dar acesso a 
estudos académicos sobre obras de fãs e práticas com uma edição sem tema e 
duas edições especiais de Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas 
e Obras Transformativas). Em fevereiro, a University of Iowa Press lançou The 
Fan Fiction Studies Reader, editado pelas editoras fundadoras da TWC Karen 
Hellekson e Kristina Busse e incluindo ensaios de Francesca Coppa, membro 
fundador da Direção da OTW, e de outras pessoas. 
A 15ª edição, que incluiu artigos de uma grande variedade de fandoms, teve 
como título "Fandom e/como Trabalho" e como pessoas editoras convidadas Mel 
Stanfill e Megan Condis. Os tópicos incluíram a “cultura de doação” das fandoms 
e problemas do trabalho de fãs. A 16ª edição, "Materialidade e Fandom 
Orientada para os Objetos”, teve como editor convidado Bob Rehak e abordou 
elementos da fandom material, como merchandise e colecionismo. A última 
edição de 2014 não teve tema e incluiu um estudo de caso sobre ficção de fãs 
com mudança de género de Sherlock e uma entrevista com o ator Orlando 
Jones acerca de fandom, comunicação social e "interações produtor/fandom." 
 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E EXPANSÃO 
 

A equipa de Desenvolvimento e Membros relatou um recorde de donativos 
durante a campanha de angariação de membros de abril. A equipa de Tradução 
contribuiu para os esforços de expansão com a elaboração de mais de 100 
publicações traduzidas para a campanha de angariação e a equipa de 
Comunicações levou a cabo o grande final com o lançamento do vídeo da OTW, 
um projeto de proximidade que dá a conhecer a OTW e os seus projetos, no fim 
da campanha de angariação de membros. 

 

A campanha de angariação de membros de outubro foi um enorme sucesso: o 
total final da campanha de angariação foi de 174.570,34$, mas no fim de 
outubro tínhamos recebido 182.930,34$ em donativos de 8.211 pessoas. Isto 
excedeu largamente os totais de campanhas de angariação anteriores e 
totalizou mais do que o dobro da meta inicial da campanha, tornando 2014 num 
ano recorde para doações. Ao mesmo tempo, a informação revelada durante a 
campanha informou as pessoas utilizadoras e apoiantes da necessidade de um 
aumento da receita para suportar o rápido crescimento dos projetos da OTW. 
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A equipa de Desenvolvimento e Membros teve de lidar com várias alternativas 
de última hora devido a problemas técnicos e mudanças durante a campanha de 
angariação, incluindo grandes interrupções de funcionamento da 
transformativeworks.org que levaram a que uma página para doação fosse 
alojada no AO3 pela primeira vez.  A equipa de Desenvolvimento e Membros 
também respondeu a centenas de perguntas e comentários de fãs durante a 
própria campanha, com a ajuda de Janita, membro da equipa de Comunicações. 
A equipa de Tradução preparou mais de 100 publicações traduzidas para esta 
campanha — incluindo dois gráficos informativos e muitos tweets. 
 

Em novembro, a equipa de Desenvolvimento e Membros anunciou que a OTW 
vai fazer parte do programa AmazonSmile, permitindo a clientes dos EUA dar 
instruções à Amazon para que esta doe 0,5% do preço de compras elegíveis da 
AmazonSmile à OTW. 

 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

Todas as redes sociais ativas da equipa de Comunicação mostraram aumentos 
no número de pessoas seguidoras, apesar de os números serem geralmente 
modestos. A exceção foi o Tumblr, que ganhou mais de 3.000 pessoas 
seguidoras durante e após o período da campanha de angariação de membros 
de outubro. A conta de Twitter fanlore_news também obteve ganhos 
significativos em visualizações. 
 

A equipa de Comunicação fez rascunhos dedelineou e publicou 193 artigos em 
2014. A equipa ajudou ainda com os rascunhos ou com revisões de publicações 
para comités e distribuiu publicações para os mesmos, incluindo quatro para o 
Portas Abertas, 18 para Desenvolvimento e Membros, 12 para Voluntariado e 
Recrutamento, oito para a Direção, cinco para Eleições, três para o 
Planeamento Estratégico, três para a Wiki, seis para Suporte e 28 para Legal. 
 

O projeto do vídeo promocional da OTW, Introduction to the OTW, um esforço 
colaborativo enorme, foi completado e lançado em abril de 2014. O comité de 
Tradução criou posteriormente 16 versões legendadas para o vídeo. O 
Introduction to the OTW está alojado em três sites para além do da OTW, 
incluindo no YouTube, onde tem mais de 1.700 visualizações até à data. 
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A equipa de Tradução adicionou quatro novas equipas de línguas em 2014: 
catalão, checo, hebraico e russo. O comité esteve bastante ocupado durante 
todo o ano, garantindo que as conversas regulares que a equipa de Suporte tem 
estivessem disponíveis em várias línguas, traduzindo os anúncios e as 
atualizações importantes para os comités de Comunicação, Portas Abertas, 
Legal e Acessibilidade, Design e Tecnologia, entre outros, bem como criando 
material para as duas campanhas de angariação de membros anuais. 

 

O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web esteve bastante 
ocupado com vários problemas com o site da OTW durante o ano. Em julho, a 
equipa de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web desativou 
temporariamente os comentários anónimos no site da OTW devido a uma 
enorme onda de spam. No final do ano, os problemas foram identificados na 
estrutura de gestão do Drupal e no software CiviCRM utilizado pela equipa de 
Desenvolvimento e Membros para processar as adesões e doações. O software 
foi desconectado em novembro e os dois comités começaram a pesquisar outras 
opções para o site e para o alojamento CiviCRM. 

 
PESSOAS E PLANEAMENTO 
 
O comité de Voluntariado e Recrutamento recrutou pesssoas para 20 posições 
únicas em 14 comités durante 2014, integrando 109 novos membros da equipa e 
265 novas pessoas voluntárias. 
 

O comité de Voluntariado e Recrutamento começou o encerramento do comité 
de Financiamento em março. O grupo de trabalho de Eleições tornou-se num 
comité em setembro, em seguimento da aprovação da Direção.  
 

O comité de Planeamento Estratégico continuou com o processo de inquérito 
aos comités, procurando feedback dos líderes e dos membros do comité. O 
mesmo comité apresentou os seus resultados à Direção e às pessoas 
representantes dos comités de Voluntariado e Recrutamento e Legal no retiro 
anual da Direção em outubro. Nesse retiro, foi desenvolvida uma lista de 
objetivos estratégicos gerais a serem atingidos em intervalos de seis meses no 
espaço dos próximos três anos, lista essa que o Planeamento Estratégico 
expandiu para um plano inicial que apresentou para revisão a toda a equipa e 
pessoas voluntárias. 
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Desde que a equipa de Eleições passou de grupo de trabalho temporário a 
comité que esta tem trabalhado na adoção de novos instrumentos de modo a 
facilitar a ampliação da eleição. A equipa conseguiu, com sucesso, fazer uma 
eleição incontestada em novembro, organizando a publicação de informação e a 
interação das candidatas com o público através de sessões de perguntas e de 
conversas. A equipa também melhorou a documentação para todos os aspetos 
do processo de eleição e abordou potenciais mudanças de política. Algumas 
destas mudanças foram implementadas em 2014 e as restantes estão 
agendadas para revisão em 2015. 
 

A pessoa diretora Anna Genoese demitiu-se em outubro e a diretora Nikisha 
Sanders completou o seu mandato em dezembro. Jessica Steiner, M. J. MacRae 
e Soledad Griffin tomaram posse em dezembro. 
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CALENDÁRIO 2014 
 

Janeiro 
 

• O comité de Abuso recebeu cerca de 120 denúncias. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia publicou “Estatísticas do 
Site: Um Olhar sobre 2013 e Além, Parte 1” com uma folha de cálculo a 
acompanhar sobre AO3. 

• O comité de Comunicação começou a publicar notícias na conta LinkedIn 
da OTW. 

• Os comités de Comunicação e Legal criaram diversos artigos para a 
Semana dos Direitos de Autor. 

• O comité Legal trabalhou com a EFF e com o projeto Public Knowledge 
para a criação e apresentação de uma carta amicus curiae no caso de 
Dish Network contra ABC perante o Tribunal de Recurso do Segundo 
Circuito dos EUA. 

• O membro fundador da direção Naomi Novik prestou depoimento perante 
o Subcomité sobre Tribunais, Propriedade Intelectual e Internet da 
Câmara dos Representantes dos EUA, com assistência do comité Legal. 

• O comité de Suporte recebeu 445 pedidos. 
• O comité de Sistemas trabalhou nos mecanismos melhorados do AO3 e 

na transição dos sistemas internos da OTW do nosso servidor Linode para 
as nossas próprias máquinas virtuais. 

 
Fevereiro 
 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou a Versão 0.9.13 
no AO3. 

• O AO3 ultrapassou 1 milhão de obras de fãs. 
• O comité de Comunicação anunciou um Dia Internacional para Obras de 

Fãs a ser realizado anualmente a 15 de fevereiro, para dar continuidade 
ao foco em obras de fãs nos próximos anos. 

• A Fanlore ultrapassou 500.000 edições. 

• A líder do comité de Desenvolvimento e Membros, Kristen Murphy, foi 
entrevistada pelo Three Patch Podcast sobre o crescimento e os marcos 
da OTW. 
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• As editoras fundadoras do comité de Publicação Académica Karen 
Hellekson e Kristina Busse publicaram o livro The Fan Fiction Studies 
Reader em conjunto com a University of Iowa Press. O livro inclui ensaios 
de Francesca Coppa e outras pessoas. 

• O comité Portas Abertas trabalhou com o comité de Acessibilidade, 
Design e Tecnologia e com o subcomité de Testes e Garantia de 
Qualidade para atualizar a importação de documentação com as 
correções e funcionalidades na implementação mais recente. 

• O comité de Planeamento Estratégico concluiu os inquéritos aos comités 
de  Abuso, de Comunicação, de Desenvolvimento e Membros, de 
Internacionalização e Expansão e de Estratégia, Design e 
Desenvolvimento da Web e passou para as fases de análise de dados e 
elaboração de relatórios. 

• O comité de Suporte recebeu 461 pedidos. 

• O comité de Organização de Tags coordenou-se com os comités de  
Acessibilidade, Design e Tecnologia e de Sistemas para que grandes 
reorganizações não perturbassem os servidores. 

• O comité de Tradução começou uma nova equipa de língua turca. 
 

Março 
 

• O comité de Abuso recebeu mais de 160 denúncias, sendo as mais 
comuns sobre plágio e conteúdo não relacionado com obras de fãs. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia acrescentou outras duas 
implementações ao ciclo da versão atual (Versão 0.9.14). 

• O comité de Comunicação planeou e executou uma série de eventos em 
março para celebrar as metas alcançadas em fevereiro. 

• O comité de Publicação Académica lançou a 15ª edição da Transformative 
Works and Cultures - TWC (Culturas e Obras Transformativas), que 
incluiu vários artigos sobre uma variedade de fandoms. 

• O comité Legal aconselhou fãs preocupados com a Stop Online Piracy Act 
(SOPA) sobre a Parceria Transpacífico. 

• O comité Legal trabalhou com John, membro do comité de Comunicação, 
para a publicação de um artigo sobre os direitos de autor na China. 

• O Portas Abertas anunciou a importação pendente do arquivo original 
Yuletide para o AO3. 

• O comité de Suporte realizou um chat para ajudar as pessoas utilizadoras 
do AO3. 

• O comité de Suporte recebeu 459 pedidos. 
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• O comité de Sistemas continuou a dividir funções entre os servidores 
virtuais. 

• O comité de Voluntariado e Recrutamento iniciou o desmantelamento do 
comité de Financiamento. 

• O comité de Voluntariado e Recrutamento resolveu mais de 80 pedidos 
internos. 

 

Abril 
 

• O comité de Abuso recebeu mais de 200 denúncias. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia manteve os seus 
lançamentos contínuos com cinco atualizações. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia anunciou mudanças 
futuras nas Perguntas Frequentes (FAQs) do AO3. 

• O comité de Comunicação lançou o vídeo Introdução à OTW no final da 
campanha de angariação de membros. 

• Os contactos do comité de  Comunicação dos comités de Acessibilidade, 
Design e Tecnologia e Wiki criaram e distribuíram tweets e publicações 
para os April Showers (Chás de Abril). 

• O comité de Desenvolvimento e Membros anunciou um recorde de 
donativos durante a campanha de angariação de membros de abril. 

• O comité de Desenvolvimento e Membros anunciou os seus planos para 
uma loja de produtos da OTW. 

• O comité Legal apresentou uma carta amicus curiae no caso Garcia 
contra Google. 

• O Portas Abertas realizou o primeiro de dois chats para a importação do 
arquivo Yuletide. 

• O Portas Abertas e Bettina, moderadora do arquivo German Speaking 
Slashers United, completaram a importação de mais de 700 obras para o 
AO3. 

• O comité de Planeamento Estratégico iniciou uma nova ronda de 
inquéritos, abrangendo os comités de Tradução, Financeiro e de Fan 
Video e Multimédia. 

• O comité de Suporte recebeu 435 pedidos. 
• O comité de Tradução produziu mais de 100 artigos traduzidos este mês 

para a campanha de angariação de membros. 

• O comité de Tradução iniciou uma nova equipa de língua catalã. 
• O comité de Voluntariado e Recrutamento respondeu a mais de 20 

requerimentos de não-indução/remoção.  



Relatório Anual 2014 

17 

Maio 
 

• O comité de Abuso recebeu quase 200 pedidos. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou uma ferramenta 
de organização de tags em lotes para a equipa de organização, que lhes 
permite organizar tags em massa a partir de páginas de fandom 
individuais. 

• A Direção começou a planear um retiro para outubro. 

• O comité de Comunicação publicou o Relatório Anual da OTW para 2013. 
• O grupo de trabalho de Política de Conteúdos atualizou os Termos de 

Serviço/FAQ do AO3 e aprovou uma nova política de Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) para inclusão, publicada pelo comité de  
Acessibilidade, Design e Tecnologia no AO3. 

• O comité Legal apresentou uma Notificação de Protesto com o Gabinete 
de Marcas Registadas dos EUA contra um registante que procurava obter 
direitos pelo termo “FANDOM”. 

• O comité Legal deu continuação à participação da OTW no processo 
“Green Paper” no Gabinete de Patentes e Marcas Comerciais dos 
EUA/Administração Nacional de Telecomunicações e Informação 
(USPTO/NTIA) relativo à lei de direitos de autor dos EUA, desta vez 
participando numa reunião com várias partes interessadas em respeito à 
padronização dos procedimentos de “notificação formal e retirada” do 
DMCA, com a líder do comité Legal, Betsy Rosenblatt, a fazer uma 
apresentação nessa reunião. 

• O Portas Abertas realizou o segundo de dois chats para a importação do 
arquivo Yuletide. O arquivo original Yuletide (com cerca de 7.500 obras) 
foi importado para o AO3 pouco tempo depois pelo comité de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia e todas as tags foram tratadas pela 
equipa de Organização de Tags. O Portas Abertas tratou de mais de 300 
pedidos durante o processo de importação. 

• O comité de Suporte recebeu 534 pedidos. 

• O comité de Tradução começou a colaborar com o comité de 
Comunicação na newsletter mensal externa da OTW. 

• O comité de Tradução iniciou uma nova equipa de língua russa. 
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Junho 
 

• O comité de Abuso lidou com sucesso com mais de 150 denúncias. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez cinco 
implementações, que terminaram 52 problemas no seu localizador de 
bugs. 

• O grupo de trabalho de Política de Conteúdos editou as FAQs para a 
inclusão de algumas perguntas frequentes. 

• O comité de Desenvolvimento e Membros começou a trabalhar com 
outros comités para iniciar um Grupo de Identidade Visual, que se irá focar 
na marca visual da OTW. 

• A Fanlore alcançou a meta de 30.000 artigos com uma publicação sobre 
Nox et Lumos. 

• O comité de Publicação Académica lançou a 16ª edição, uma edição por 
pessoas editoras convidadas sobre cultura de fãs material. 

• O comité Legal continuou a representar a OTW no processo de várias 
partes interessadas do USPTO e da NTIA para melhorar os 
procedimentos de notificação formal e retirada do DMCA. 

• O comité Legal criou duas publicações sobre assuntos legais do interesse 
de fãs, uma sobre utilização livre e a outra sobre a decisão do Tribunal de 
Recursos dos EUA no caso “Free Sherlock”. 

• O comité de Planeamento Estratégico continuou o seu trabalho de 
sondagem, inquirindo os comités Legal, de Finanças, de Reestruturação 
de Categorias, de Tradução, de Fan Video e Multimédia, de Publicação 
Académica e de Fanhackers. 

• O comité de Suporte realizou um chat para ajudar as pessoas utilizadoras 
do AO3 em várias línguas com a assistência do comité de Tradução. 

• O comité de Suporte recebeu 505 pedidos. 

• A equipa de Organização de Tags organizou algumas sessões de treino 
lideradas por membros da equipa para pessoas organizadoras novas e 
atuais. 

• O comité de Tradução lançou o vídeo da OTW com legendas em 16 
línguas. 
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Julho 
 

• O comité de Abuso tratou de cerca de 200 denúncias sobre abuso de 
pessoas utilizadoras do AO3. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez mais três 
implementações de código para a Versão 0.9.15. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia terminou 110 problemas 
no localizador de bugs. 

• O comité de Documentação para o AO3 concluiu grande parte da 
restruturação interna do ritmo de trabalho. 

• A Presidente da Direção Cat Meier iniciou um horário regular de trabalho 
às quartas e quintas-feiras das 23:59-02:00 UTC. 

• O grupo de Eleições reiniciou como grupo de trabalho e recrutou novos 
membros para a temporada de 2014. 

• A líder do comité de Fanhackers, Nele Noppe, escreveu uma publicação 
bem recebida sobre os problemas de censura com que fãs de anime e 
manga têm de lidar. 

• Os membros da equipa Legal Betsy e Heidi, em parceria com Josh 
Wattles do deviantART, fizeram uma apresentação com uma grande 
audiência na Comic Con de San Diego intitulada “Fans, Love, and the 
Law” (Fãs, Amor e a Lei). 

• O comité Legal participou na Mesa Redonda do Green Paper do USPTO 
em Los Angeles. 

• O comité Legal respondeu a várias questões individuais de fãs e ajudou 
uma fã que recebeu uma notificação formal de retirada em relação a obras 
de fãs. 

• O comité de Planeamento Estratégico começou a planear discussões 
sobre noções básicas de organizações sem fins lucrativos. 

• O comité de Suporte recebeu 516 pedidos. 

• A equipa de Organização de Tags fez acordos com o comité de Tradução 
para requisitar os seus serviços quando a equipa de organização precisar 
de ajuda com tags ou obras, para ajudar a otimizar a organização de tags 
não inglesas. 

• Os comités de Tradução e de Acessibilidade, Design e Tecnologia 
começaram a testar a PhraseApp, uma potencial ferramenta para a 
tradução da interface do AO3. 
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• O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web interrompeu 
temporariamente a possibilidade de comentar anonimamente devido a 
uma grande vaga de spam. 

• A Wiki terminou com sucesso vários casos de proteção de identidade. 
 

Agosto 
 

• O comité de Abuso recebeu 198 denúncias. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez mais três 
implementações. 

• O AO3 registou o primeiro dia (domingo, 10 de agosto) com mais de 10 
milhões de visualizações de páginas, estimando uma média de 7.000 
visualizações de página por minuto. 

• O comité de Fan Video e Multimédia começou a trabalhar de novo com o 
comité Legal assim como com a Electronic Frontier Foundation (EFF) para 
pedir uma isenção do DMCA que conceda a pessoas criadoras de vídeos, 
de AMV e a outras pessoas criadoras de vídeos remix não-comerciais o 
direito de quebrar a proteção contra cópias dos ficheiros multimédia. 

• O comité Legal respondeu a várias questões legais de fãs e de um 
alegado detentor de direitos. 

• O comité de Suporte realizou outro chat para ajudar pessoas utilizadoras 
do AO3 em várias línguas com a assistência do comité de Tradução. 

• O comité de Suporte recebeu 541 pedidos. 
• O comité de Sistemas mudou a plataforma do Vault da OTW para uma 

máquina virtual diferente. 
• A equipa de Organização de Tags ultrapassou 210 pessoas voluntárias 

ativas este mês. 
 

Setembro 
 

• O comité de Abuso recebeu 420 denúncias. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia completou com sucesso 
quatro implementações substanciais de código. 

• Eleições tornou-se um comité oficial. 
• O comité de Eleições trabalhou com a Direção para esclarecer os 

requisitos de elegibilidade e enviou com sucesso um pedido de 
candidaturas. 

• O comité de Publicação Académica publicou a 17ª edição do TWC.  
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• O comité Legal, juntamente com a Creative Commons Australia, enviou 
comentários ao governo australiano em associação com o Documento de 
Reflexão dos Direitos de Autor Online da Austrália. 

• A OTW celebrou o seu sétimo aniversário com uma publicação convidada 
de Flourish Klink. 

• A OTW participou na Battle for the Net Internet Slowdown a 10 de 
setembro ao exibir banners sobre o ataque à neutralidade na internet para 
informar as pessoas utilizadoras. 

• O website da OTW sofreu interrupções. 
• O comité de Planeamento Estratégico completou mais duas sessões 

internas de noções básicas sobre organizações sem fins lucrativos. 
• O comité de Suporte recebeu 474 pedidos. 

• O comité de Sistemas criou uma nova aglomeração de Elasticsearch para 
uma melhor indexação do AO3.. 

• O comité de Tradução iniciou uma nova equipa de língua checa. 

• O evento da Wiki na Fanlore, Stub September (Esboços em Setembro), foi 
um enorme sucesso. 

• A Wiki realizou um chat de edição a 14 de setembro e publicou mais tarde 
um sumário de assuntos discutidos nesse dia. 

 
Outubro 
 

• O comité de Abuso lidou com mais de 180 denúncias. 
• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez uma série de 

pequenas atualizações de código (Versões 0.9.26, 0.9.27–.29, e 0.9.30–
.32). 

• A Direção e o comité de Planeamento Estratégico reuniram-se com 
representantes dos comités de Voluntariado e Recrutamento e Legal para 
uma sessão de planeamento com o objectivo de mapear planos futuros 
para a OTW. 

• A Direção e os comités de Planeamento Estratégico, de Voluntariado e 
Recrutamento e Legal desenvolveram uma lista de objetivos gerais 
estratégicos a serem cumpridos em intervalos de seis meses no decorrer 
dos próximos três anos. 

• A diretora Anna Genoese demitiu-se do seu cargo na Direção da OTW. 

• O comité de Comunicação lançou uma segunda publicação convidada, 
com uma entrevista à blogger de fandom Jamie Broadnax. 
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• A campanha de angariação de membros do comité de Desenvolvimento e 
Membros foi um enorme sucesso: o total final da campanha foi de 
173.760,34$, mas no final de outubro já tínhamos recebido 182.930,34$ 
em donativos vindos de 8.211 pessoas. 

• O comité de Desenvolvimento e Membros respondeu a centenas de 
questões de fãs e comentários durante a campanha de angariação de 
membros. 

• Os comités de Desenvolvimento e Membros, de Acessibilidade, Design e 
Tecnologia e outros tiveram de tratar de várias soluções alternativas à 
última da hora devido a problemas técnicos e mudanças durante a 
campanha de angariação de membros. 

• O comité de Eleições anunciou os nomes de três candidatas para a 
Direção da OTW e que a eleição não seria contestada. As candidatas 
foram Soledad Griffin, Margaret J. MacRae e Jessica Steiner. 

• O comité de Eleições publicou os manifestos e biografias das candidatas 
para o público ler cuidadosamente, depois abriu ao público a submissão 
de questões, o que levou à publicação de uma Q&A de Candidatas 
abrangendo vários aspetos relacionados com o trabalho da Direção da 
OTW. 

• O comité de Internacionalização e Expansão realizou uma série de 
reuniões internas para ajudar a desenvolver um entendimento mais 
profundo das necessidades e ideias da OTW. 

• O comité de Publicação Académica trabalhou na reelaboração da sua 
documentação para programação. 

• O comité Legal respondeu a vários contactos de fãs com questões legais 
e pedidos de ajuda. 

• O comité de Planeamento Estratégico apresentou os dados que recolheu 
através de inquéritos e entrevistas à equipa e a pessoas voluntárias atuais 
e aposentadas. 

• O comité de Planeamento Estratégico realizou três reuniões, abertas a 
observadores de toda a OTW, para revisão dos objetivos pensados 
durante o retiro da Direção. 

• O comité de Suporte realizou um chat para ajudar as pessoas utilizadoras 
do AO3 em várias línguas com a assistência do comité de Tradução. 

• O comité de Suporte recebeu 519 pedidos. 

• O comité de Tradução produziu 180 traduções de artigos este mês para a 
campanha de angariação de membros — incluindo dois infográficos e 
muitos tweets. 
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• O comité de Tradução iniciou uma nova equipa de língua hebraica. 

• A equipa de Organização de Tags começou a utilizar o Trello para a 
gestão interna de tarefas.. 

 
Novembro 
 

• O comité de Abuso lidou com cerca de 270 pedidos. 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou duas 
implementações de código (Versões 0.9.33 e 0.9.34). 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia tratou de uma questão 
de segurança relativa ao nosso desenvolvimento de dados através da 
atualização do nosso método de encriptação e do pedido a pessoas 
utilizadoras para alterarem as suas passwords (através da publicação nas 
Notícias do AO3 e emails diretos). 

• O comité de Documentação para o AO3 enviou as primeiras cinco novas 
FAQs a outros comités para revisão. 

• O comité de Desenvolvimento e Membros trabalhou com a Direção na 
produção de uma publicação sobre o futuro financeiro da OTW em 
seguimento da campanha de angariação de membros de outubro, que 
bateu recordes. 

• O comité de Desenvolvimento e Membros anunciou que a OTW vai fazer 
parte do programa Amazon Smile. 

• O comité de Eleições concluiu o período de eleições de 2014 com uma 
publicação de notícias final da OTW contendo transcrições dos três chats 
públicos com as candidatas. 

• O comité Legal apresentou petições com o Gabinete de Direitos de Autor 
dos EUA para renovar a isenção do DMCA que a OTW ajudou a conseguir 
em 2009 e 2012. 

• A carta amicus curiae do comité Legal ajudou a Google a conseguir uma 
nova audiência no caso de Garcia contra Google no Tribunal de Recursos 
do Nono Circuito dos EUA. O comité Legal apresentou uma nova carta 
amicus curiae na nova audiência. 

• O comité Legal publicou um artigo sobre “The Case Against Licensing 
Fanworks.” 

• O comité de Portas Abertas anunciou a importação pendente para o 
arquivo Boys in Chains. 

• O comité de Planeamento Estratégico elaborou um plano inicial a partir da 
lista de objetivos estratégicos que foram delineados no retiro da Direção 
em outubro e apresentou-o a toda a equipa e pessoas voluntárias para 
revisão. 
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• O comité de Planeamento Estratégico organizou dois chats gerais para 
revisão dos objetivos do retiro da Direção de outubro, abertos a qualquer 
pessoa voluntária que desejasse assistir. 

• O comité de Sistemas fez algumas mudanças à arquitetura de email 
interno da OTW para lidar melhor com os futuros emails da campanha de 
angariação de membros da OTW, de modo a que estes não afetem o 
envio de emails internos. 

• O comité de Suporte recebeu 510 pedidos. 

• O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web resolveu o 
problema com o website da OTW que estava a causar paralizações 
frequentes. 

 
Dezembro 
 

• O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou três 
implementações de código (Versões 0.9.35, 0.9.36, e 0.9.37 — 0.9.39) 

• O comité de Abuso lidou com cerca de 260 denúncias, concluindo 2014 
com um total de 2750 denúncias resolvidas. 

• Os comités de Acessibilidade, Design e Tecnologia, de Abuso e de 
Organização de Tags enfrentaram uma situação de várias contas de spam 
e um excesso no número de downloads no AO3. 

• O comité de Comunicação fez a primeira antevisão da publicação para o 
Dia Internacional para Obras de Fãs. 

• O comité de Eleições finalizou o pedido e a revisão do Feedback de 2014 
e completou o seu Plano de Desenvolvimento para 2015. 

• O comité de Portas Abertas anunciou a importação pendente do arquivo 
Ink Stained Fingers para o AO3. 

• O comité de Suporte realizou um chat para ajudar as pessoas utilizadoras 
do AO3 em várias línguas com a assistência do comité de Tradução. 

• O comité de Suporte recebeu 541 pedidos, concluindo 2014 com um total 
de quase 6000 pedidos resolvidos. 

• O comité de Organização de Tags tratou das tags para as muitas trocas 
festivas, incluindo um grande número de novas fandoms adicionadas ao 
AO3 pela primeira vez. 

• O comité de Tradução inquiriu a sua equipa de tradutores em relação às 
suas opiniões e sugestões no comité, aos seus procedimentos e aos seus 
planos para o futuro. 
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CONTINUAR A SERVIR FÃS: Metas para 2015 
 

A Direção reviu os seus objetivos para 2014 como parte do processo de 
planeamento estratégico para 2015 e mais além no retiro anual. Os objetivos 
para 2015 refletem essas conversações assim como o feedback recebido de 
membros e participantes nos vários projetos da OTW. 

 

1. Continuar a implementação das melhores práticas sem fins lucrativos e de 
software livre para apoiar o recrutamento de uma nova equipa de pessoas 
voluntárias e gestão de pessoal atual; 

2. Continuar a aumentar a abrangência de políticas e práticas 
organizacionais de maneira a melhorar o ajustamento à realidade de 
expansão contínua nas necessidades de pessoal e dos projetos; 

3. Aumentar os ganhos da angariação de fundos de modo a suportar 
totalmente todos os aspetos do trabalho da OTW, incluindo o aumento do 
ritmo no desenvolvimento do AO3 e o fornecimento do apoio necessário 
às pessoas voluntárias através da utilização a curto prazo de contratantes 
pagos; 

4. Explorar maneiras de aumento do apoio organizacional para obras de fãs 
de multimédia; 

5. Apoiar as publicações académicas do TWC na publicação de duas novas 
edições; 

6. Continuar o trabalho nas isenções do DMCA e continuar a fornecer 
educação e apoio legal no que diz respeito a problemas que pessoas 
criadoras de todos os tipos de obras de fãs enfrentam através do trabalho 
do comité Legal; 

7. Fortificar relações com organizações aliadas e com indivíduos amigos da 
fandom nas comunidades legais, sem fins lucrativos, de entretenimento, 
do setor académico e de software livre, parcialmente através de uma 
maior participação e representação em conferências e eventos. 
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FINANÇAS 
DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA  

da Organização para Obras Transformativas  

para o Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2014  

BALANÇO 
Todos os valores apresentados estão em dólares americanos. 

 
Total 

 A 31 de dezembro  
de 2014 

A 31 de dezembro  
de 2013 

ATIVOS   

 Ativos Correntes   

   Contas Bancárias   

     Cheques 278.383,23 141.842,73 

     PayPal 12.671,34 21.842,79 

     PayPal 2 11.300,51  

   Total das Contas Bancárias 302.355,08 163.685,52 

   Contas a Receber   

     Contas a Receber 0,00 0,00 

   Total de Contas a Receber 0,00 0,00 

   Outros Ativos Correntes   

     Outros Ativos Correntes 300,00 300,00 

   Total de Outros Ativos Correntes 300,00 300,00 

 Total de Ativos Correntes 302.655,08 163.985,52 

 Ativos Fixos   

   Máquinas e Equipamento 127.804,54 74.973,71 

     Desvalorização 3.791,68 3.791,68 

   Total Machinery and Equipment 131.596,22 78.765,39 

 Total de Ativos Fixos 131.596,22 78.765,39 

 Outros Ativos   

   Total de Ativos a Longo Prazo 10.131,93 10.113,75 

 Total de Outros Ativos 10.131,93 10.113,75 

TOTAL DE ATIVOS 444.383,23 252.864,66 

PASSIVOS FINANCEIROS E CAPITAL PRÓPRIO   

 Passivos Financeiros   

 Total de Passivos Financeiros   

 Capital Próprio   

   Saldo Inicial do Capital Próprio 0,00 0,00 

   Lucros Acumulados 252.864,66 140.099,26 

   Lucro Líquido 191.518,57 112.765,40 

 Total do Capital Próprio 444.383,23 252.864,66 

TOTAL DOS PASSIVOS FINANCEIROS E 
CAPITAL PRÓPRIO 

444.383,23 252.864,66 
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LUCROS E PREJUÍZOS 
Todos os valores apresentados estão em dólares americanos. 

 

 Total (ano anterior) 

 Janeiro - 
Dezembro 2014 

Janeiro - Dezembro 
2013  

Rendimento   

 Rendimento Não-lucrativo 298.543,92 167.323,84 

Rendimento Total 298.543,92 167.323,84 

Despesas   

 Despesas da ADT 4.721,35  

 Encargos Bancários 508,00 505,00 

 Angariação de Fundos 16.884,77 11.011,30 

 Seguro 2.433,24 2.000,00 

 Leitor de Estudos de Média  814,72 

 Despesas de Escritório  27,79 

 Despesas de Escritório/Administrativas 
Gerais 

9.577,35 3.015,04 

 Gestão do Projeto 6.965,27 2.200,59 

 Despesas dos Sistemas 47.377,66 27.797,49 

 Impostos e Licenças 60,00 25,00 

 Viagens 18.355,21 6.861,90 

 Alimentação em Viagem 160,68 340,00 

Total de Despesas 107.043,53 54.598,83 

Outros Rendimentos da Rede 191.500,39 112.725,01 

Outros Rendimentos   

 Juros Obtidos 18,18 40,39 

Total dos Outros Rendimentos 18,18 40,39 

Outros Rendimentos da Rede 18,18 40,39 

Rendimento Líquido 191.518,57 112.765,40 
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NOTAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
31 de dezembro de 2014 

Organização e Resumo de Políticas Contabilísticas Significativas 
 

Organização: A Organização para Obras Transformativas (OTW) é uma 
organização 501c3 sem fins lucrativos com sede em Delaware. A OTW foi criada 
por fãs para servir os interesses dos fãs, permitindo o acesso e preservação da 
história das obras de fãs e cultura de fãs em todos os seus aspetos. A OTW é 
um esforço coletivo iniciado e impulsionado por fãs e para fãs. 

 
Base de Apresentação: As apresentações financeiras anexas são 
apresentadas usando um método de caixa modificada. 
 

Apresentação da Situação Financeira: A informação relacionada com a 
posição financeira e atividades é classificada nas classes aplicáveis ao 
património líquido: património líquido ilimitado, património líquido 
temporariamente restrito e património líquido permanentemente restrito. 
Atualmente, as despesas são classificadas em despesas de serviços e 
despesas de apoio. Adicionalmente, as despesas são classificadas em 
despesas de serviço a programas e despesas de suporte. 

 

Dinheiro e equivalentes de caixa: A OTW mantém saldos de tesouraria dentro 
de limites segurados federalmente. Não existem equivalentes de caixa na 
organização. 
 

Utilização de estimativas: A preparação das demonstrações financeiras em 
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites requer gestão 
para fazer estimativas e hipóteses que afetam valores declarados de ativos e 
passivos e divulgação de ativos contingentes e de passivos na data das 
demonstrações financeiras e dos valores declarados de receitas e custos 
durante o período do relatório. Os resultados reais podem diferir dessas 
estimativas. 

 
Contribuições: A OTW reconhece todas as contribuições recebidas como 
rendimento no período de receção. As contribuições recebidas são registadas 
como apoio não restrito, temporariamente restrito ou apoio permanentemente 
restrito conforme a existência e/ou a natureza de restrições impostas pelas 
pessoas doadoras. Todas as contribuições são consideradas como disponíveis 
para uso não restrito excepto quando especificado pela pessoa doadora. 
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Serviços doados: A OTW não atribui um valor às atividades das pessoas 
voluntárias na declaração de atividade. 
 

Contribuição dos membros: O reconhecimento da contribuição dos membros 
como receita baseia-se no período de adesão que é abrangido por essas 
mesmas contribuições. 
 

Repartição de despesas funcionais: O custo de providenciar os vários 
programas e outras atividades da organização têm sido resumidos em base 
funcional na declaração financeira. Em conformidade, certos custos podem ter 
sido distribuídos pelos programas e serviços de apoio beneficiados. 
 

Impostos de rendimento: A OTW é uma organização 501c3 isenta das taxas 
de rendimento federais e estatais segundo as provisões da Secção 501c3 do 
Código Fiscal e da Secção 1902(b)(6), Título 30 do Código de Conduta do 
Estado de Delaware, respetivamente. Como tal, nenhuma norma para imposto 
financeiro foi disponibilizada nestas demonstrações financeiras. 

 
Concentração de risco de crédito: A OTW tem os seus saldos de caixa num 
banco. Contas nesse banco são seguradas pela Corporação Federal 
Asseguradora de Depósitos (FDIC) no valor de 250.000$. 
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A OTW / MISSÃO, VISÃO, VALORES 
 

A NOSSA MISSÃO 
 

A OTW (Organização para Obras Transformativas) é uma organização sem fins 
lucrativos estabelecida por fãs para servir o interesse de fãs, fornecendo acesso 
e preservando a história de obras e cultura de fãs nas suas várias formas. 
Acreditamos que as obras de fãs são transformativas e que obras 
transformativas são legítimas. 

 
A OTW representa uma prática de obras de fãs transformativas com raízes 
históricas numa cultura primariamente feminina. A OTW irá preservar os registos 
dessa história enquanto segue a sua missão e encoraja expressões novas e não 
convencionais de identidade cultural dentro da fandom. 

 
A NOSSA VISÃO 
 
Antevemos um futuro em que todas as obras de fãs são reconhecidas como 
legais e transformativas e são aceites como uma atividade criativa legítima. 
Somos pessoas proativas e inovadoras na proteção e defesa do nosso trabalho 
contra a exploração comercial e desafios legais. Preservamos a economia, os 
valores e a expressão criativa de fãs, através da proteção e do estímulo dos 
nossos fãs, do nosso trabalho, do nosso comentário, da nossa história e da 
nossa identidade enquanto fornecedores do mais alargado acesso possível à 
atividade de fãs para todos os fãs. 

 

OS NOSSOS VALORES 
 

• Damos valor a obras de fãs transformativas e às comunidades inovadoras 
que lhes deram origem, incluindo média, ficção com pessoas reais, anime, 
banda desenhada, música e vídeo. 

• Damos valor à nossa identidade como uma comunidade 
predominantemente feminina com uma história rica em criatividade e 
comentários. 

• Damos valor à nossa infraestrutura baseada em voluntariado e à cultura 
de doação por fãs, que reconhece e celebra o seu mérito numa miríade 
diversa de atividades. 
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• Damos valor a tornar as atividades de fãs o mais acessíveis possível a 
todas as pessoas que queiram participar. 

• Damos valor à diversidade infinita em combinações infinitas. Damos valor 
a todas as pessoas fãs envolvidas em obras transformativas: fãs de 
qualquer raça, género, cultura, identidade sexual ou capacidade. Damos 
valor à polinização cruzada desimpedida e troca de ideias e culturas entre 
fãs, ao mesmo tempo que evitamos a homogeneização ou centralização 
da fandom. 

  



Relatório Anual 2014 

32 

ACERCA DA OTW / QUEM SOMOS 
 

A OTW é dirigida por fãs para fãs. As pessoas diretoras da Direção da OTW têm 
todas parte ativa na fandom, tal como mais de 100 pessoas que fazem parte dos 
nossos comités, e as nossas pessoas voluntárias. 

 
DIREÇÃO 
 
Eylul Dogruel (Presidente) é uma artista e candidata ao Mestrado em Belas 
Artes da Universidade de Marmara, em Istambul. Possui uma formação eclética 
que combina as ciências informáticas com a arte. O seu conhecimento e os seus 
interesses cobrem uma vasta área de tópicos, incluindo comunicação social, 
ficção científica, atendimento ao cliente, tecnologias informáticas e usabilidade. 
Eylul tem sido uma fã durante toda a vida e passou por várias fandoms de média 
e de jogos. É uma leitora de fanfic, uma apreciadora de fanart, uma roleplayer 
em RPGs e, às vezes, uma escritora meta. As suas fandoms atuais incluem 
Warcraft, Doctor Who e The Longest Journey/Dreamfall. 
 

Andrea Horbinski (Secretária) é candidata ao Doutoramento em História 
Contemporânea do Japão com especialização em Meios de Comunicação na 
Universidade da Califórnia, em Berkeley. Para além da Direção da OTW, 
também faz serviço no conselho consultivo da Ada Initiative, que se dedica ao 
aumento da participação de mulheres em tecnologias «abertas» e na cultura. 
Recebeu uma bolsa do programa Fulbright no Japão, dedicando-se ao estudo 
de manga hipernacionalista em Quioto e foi uma das pessoas fundadoras do 
comité de Internacionalização e Expansão da OTW em 2010. Juntou-se à 
fandom online em 1999, depois de escrever sobre o seu amor pela Guerra das 
Estrelas no discurso de graduação de 3º ciclo, e rapidamente começou a fazer 
parte da fandom de anime e manga como editora de AMV e, mais tarde, como 
tradutora fã. Debateu fandom, anime, manga e a história e o folclore do Japão 
em convenções e conferências nos cinco continentes, incluindo Otakon, Sirens, 
WisCon, AnimeExpo e HASTAC, e os seus artigos e comentários apareceram 
na The WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia e na TWC. 

 
Soledad Griffin está atualmente a tirar a licenciatura em Letras na Universidad 
Nacional de La Plata na Argentina. Trabalha para um plano educacional do 
governo para a juventude argentina, denominado Jóvenes y Memoria (Os 
Jovens e a Memória), depois de um longo período como voluntária. Tem feito 
parte da fandom durante mais de metade da sua vida, com início na fandom de 
anime dobrado em Espanhol no final dos anos 90 e depois fazendo parte de 
uma grande variedade de fandoms.  
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Margaret J. MacRae licenciou-se em História pelo Smith College. Depois, MJ 
passou três anos como gerente de um pequeno teatro comunitário sem fins 
lucrativos. Quando chegou a altura de mudar, decidiu tornar-se advogada, 
porque ninguém estava a recrutar cavaleiros andantes. Estudou na Lewis and 
Clark Law School, onde foi editora do Environmental Law Journal. MJ pretendia 
regressar à gestão sem fins lucrativos, mas a sala de audiências seduziu-a e 
agora passa os dias de fato (infelizmente, não é uma armadura). Desde que 
aprendeu a ler que devora livros a uma velocidade espantosa e encontrou a 
fandom online quando era adolescente, quando estava demasiado impaciente 
para esperar pelo novo romance de Tamora Pierce. As suas fandoms atuais 
incluem Marvel, Arrow, Star Trek e A Guerra dos Tronos. 
 

Cat Meier estudou Relações Internacionais na American University e desde 
então trabalhou em vários campos sem alguma relação com esse curso, 
incluindo administração financeira, marketing e propaganda política. Atualmente 
é colíder do comité de Finanças da OTW, do qual faz parte desde o início. 
Durante toda a vida foi uma leitora de ficção científica e fantasia e tem sido 
membro da fandom online desde 1999, participando como leitora, beta, escritora 
meta e recomendando obras de fandoms que vão de filmes históricos a banda 
desenhada de superheróis. De 2005 a 2011, foi uma das pessoas compiladoras 
da popular newsletter de fãs Metafandom. 

 

Jessica Steiner começou a sua carreira em fanfiction quando escreveu o seu 
primeiro romance de Star Trek no ensino básico. No final dos anos 90, descobriu 
que não era a única a fazer isso e entrou para a fandom, escrevendo, no início, 
sobre Gundam Wing e Weiß Kreuz e depois passando para outras fandoms. 
Sempre foi uma viajante da fandom e escreveu obras para mais de 30 fandoms 
desde que encontrou no AO3 o seu lar. Atualmente as suas fandoms principais 
são Homestuck e o universo Marvel. Para além de escrever fanfiction, passa os 
dias a praticar a lei e a trabalhar na sua carreira de escritora profissional. Juntou-
se à OTW em 2012 e fez parte do comité de Planeamento Estratégico antes de 
se juntar à Direção. 
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Funcionários 

 
Nikisha Sanders (Tesoureira) tem um bacharelato em Sociologia e 
Antropologia pelo Earlham College, onde foi autora de uma tese sénior sobre a 
representação de género entre mulheres queer. Trabalhou como ativista para a 
sensibilização e educação relativamente à SIDA, pressionou os governos locais 
e estatais para o reconhecimento dos direitos das pessoas LGBT como parte da 
equipa da Fairness Campaign e foi membro da direção da aliança do Kentucky 
do Jobs with Justice. Traz para a Direção experiência em gestão sem fins 
lucrativos e contabilidade e tem um interesse pessoal em alcançar as 
comunidades de fãs de cor. É relativamente nova na fandom online, tendo-se 
juntado a esta em 2000 como leitora ávida de fanfic de Buffy - a Caçadora de 
Vampiros, e tem escrito em várias fandoms da televisão e do cinema desde 
2006, incluindo Investigação Criminal, Mentes Criminosas e Harry Potter. 
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MEMBROS EMÉRITOS DA DIREÇÃO 
 
Para mais informação acerca dos antigos membros da Direção, aceda a: 
http://transformativeworks.org/about/emeritus 
 

Rachel Barenblat (2009–2011) 
Julia Beck (2011–2013) 

KellyAnn Bessa (2007–2009) 

Maia Bobrowicz (2013) 
Hele Braunstein (2011) 

Francesca Coppa, PhD (2007–2012) 
Cathy Cupitt, DCA (2007–2008) 

Franzeska Dickson (2012–2014) 
Anna Genoese (2014) 

Susan Gibel, JD (2007–2009) 

Ira Gladkova (2010–2013) 
Sheila Lane (2009–2011) 

Allison Morris (2010–2011) 
Kristen Murphy (2010–2013 

Naomi Novik (2007–2010, 2012) 
Nikisha Sanders (2011–2014) 

Jenny Scott–Thompson, MA (Cantab) (2012) 

Michele Tepper, PhD (2007–2008) 
Rebecca Tushnet, JD (2007–2010) 

Elizabeth Yalkut (2010) 
 

  



Relatório Anual 2014 

36 

COMITÉS 
 
Abuso 

Acessibilidade, Design e Tecnologia 
Comunicação 

Desenvolvimento e Membros 
Fan Video e Multimédia 

Financeiro 

Financiamento 
Internacionalização e Expansão 

Publicação Académica 
Legal 

Open Doors 

Planeamento Estratégico 

Suporte 

Sistemas 
Organização de Tags 

Tradução 
Voluntariado e Recrutamento 

Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web 
Wiki 

 

GRUPOS DE TRABALHO 
 

Documentação para o AO3  
Reestruturação de Categorias 

Política de Conteúdos 
Eleições 

 


