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CARTA DA DIREÇÃO 
 
Caras pessoas doadoras, voluntárias e apoiantes da OTW (Organização para 
Obras Transformativas), 
 
2015 tem sido um ano de muitos desafios e vitórias para a nossa organização. 
Celebrámos algumas conquistas incríveis em conjunto enquanto continuámos a 
nossa missão para proteger os interesses de fãs e para preservar e dar acesso a 
obras e a culturas de fãs. 
 
A nossa equipa Legal participou em inúmeras petições, comentários e cartas 
amicus curiae por todo o mundo em defesa da utilização livre de direitos de 
autor, de políticas de Internet flexíveis e da liberdade de expressão e, ao 
mesmo tempo, ajudou fãs a compreender melhor os seus direitos e a responder 
a questões sobre direitos de autor e outros tópicos. 
 
A Transformative Works and Cultures - TWC (Culturas e Obras Transformativas) 
publicou três novas edições em 2015, celebrando em setembro a publicação da 
sua vigésima edição, cujos tópicos abrangeram desde banda desenhada de fãs 
japonesa a Lady Gaga. 
 
O Archive of Our Own - AO3 (O Nosso Próprio Arquivo) ultrapassou 2 milhões 
de obras e 750.000 pessoas utilizadoras e o número de visualizações aumentou 
de 84.6 milhões na primeira semana de 2015 para 119 milhões na primeira 
semana de 2016, mostrando o crescimento impressionante da nossa base de 
utilizadores. 
 
O Open Doors (Portas Abertas) importou cinco arquivos em risco na sua 
totalidade e trabalhou para melhorar e automatizar o processo de importação. 
 
A Fanlore ultrapassou os marcos de 600.000 edições e 35.000 artigos e 
continua a crescer de forma estável, com uma comunidade de pessoas editoras 
dedicadas. 
 
Todos estes sucessos mostram o quanto as nossas pessoas voluntárias 
conseguem fazer com o vosso apoio e generosidade. Voltámos a angariar uma 
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quantia recorde em donativos e esperamos poder dar-lhe um bom uso no 
próximo ano para servir fãs e fandoms. 
 
Enfrentámos alguns desafios internos em 2015, o que levou à mudança da 
direção no fim do ano. Enfrentar esses assuntos e planear o futuro aproximou-
nos e tornou-nos numa organização mais forte e unida, melhor preparada para 
lidar com os desafios vindouros. 
 
A Direção de 2016 aguarda estas mudanças e está confiante e esperançosa para 
este ano e para todos os marcos ainda por vir. 
 
Com um sincero agradecimento e um voto de muitas felicidades, 
A Direção de 2016 
Matty Bowers 
Aline Carrão 
Atiya Hakeem 
Katarina Harju 
Alex Tischer
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PROJETOS 
 

Chegada ao seu oitavo ano, a OTW está a observar mudanças em termos de 
apoio às pessoas utilizadoras e publicidade boca-a-boca, bem como um 
aumento acentuado das contribuições de fãs para os seus projetos. 

AO3 

O AO3 continuou a crescer significativamente em 2015. O AO3 atingiu 2 
milhões de obras de fãs no dia 20 de dezembro, duplicando o seu tamanho em 
pouco menos de dois anos. (O marco de um milhão foi atingido em fevereiro de 
2014.) As pessoas visitantes (por endereço de IP) aumentaram de 7,7 milhões 
em janeiro de 2015 para 8,7 milhões em dezembro e a média de visualizações 
de página semanais aumentou de 79,75 milhões em janeiro para 106,4 milhões 
em dezembro. Em outubro de 2015, cerca de 260 mil novas pessoas utilizadoras 
tinham-se registado no AO3, que continua a crescer. 
 
No começo do ano, o comité de Abuso, com ajuda do comité de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia (AD&T), suspendeu a emissão de convites 
da fila de espera automatizada de modo a prevenir a criação de novas contas 
por spammers. O AO3 estava a ter problemas de estabilidade relacionados com 
spam bots: ora publicavam anúncios como obras e comentários, ora faziam 
download de obras em massa. O problema foi resolvido com a ajuda dos 
comités de Abuso, Suporte e Sistemas. A fila de espera de convites foi reativada 
após uma implementação de código em fevereiro para prevenir que a situação 
se voltasse a repetir. A performance do site foi geralmente consistente desde 
então. Em março, houve algum tempo de inatividade planeado para o comité 
de Sistemas completar uma realocação de servidores para os servidores do AO3 
e da Fanlore. O comité de Sistemas encomendou novos servidores em junho. 
 
O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez 45 implementações de 
código, incluindo correção de bugs, melhorias de desempenho e manutenção 
em 2015, a estreia de uma nova página inicial com a opção de marcar tags 
como favoritas em fevereiro, a atualização da linguagem de programação do 
AO3 de Ruby 1.9.3 para Ruby 2.0 em junho e a introdução da moderação de 
comentários em novembro. Implementações adicionais incluíram correção de 
bugs e outras melhorias invisíveis de desempenho, novas ferramentas para os 
comités de Abuso e Tradução, mudanças nos filtros de trabalho, uma melhoria 
do editor Rich Text e a possibilidade de recusar obras como presente. 
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Em abril, o comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia trabalhou em 
conjunto com os comités de Comunicação, Legal e Tradução para atender a 
uma situação na qual o website ebooks-tree.com estava a redirecionar 
downloads de obras do AO3 como se fizessem parte da sua própria biblioteca. 
O comité de Sistemas bloqueou o acesso do website aos servidores do AO3. 
Mais tarde, em julho, os comités de Comunicação e Legal trabalharam com o 
comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia para esclarecer que uma 
aplicação de terceiros do Google Play não estava associada com a OTW. 
 
O comité de Abuso tratou de mais de 4.500 pedidos ao longo do ano 
relacionados com potenciais violações dos Termos de Serviço e o comité de 
Suporte tratou de 8.328 pedidos de suporte relacionados com uma ampla 
variedade de bugs, sugestões e comunicações com outros comités. 
 
O comité de Organização de Tags implementou mudanças estruturais para 
encorajar a participação de pessoas voluntárias, reduzir a sua exaustão causada 
pelo aumento do uso de tags ao longo dos dois anos anteriores e para ajudá-las 
a conseguir acompanhar o aumento contínuo da sua carga de trabalho. Estas 
mudanças incluíram mudanças sociais para ajudar mais pessoas organizadoras a 
terminarem o seu treino e pessoas organizadoras com mais experiência a 
ficarem mais tempo com o comité. Como resultado das mudanças estruturais, 
diversas guias de organização foram atualizadas em 2015 e centenas de 
fandoms que estavam atrasadas na organização de tags, porque não tinham 
sido atribuídas a ninguém, foram atualizadas.  

FANLORE 

A Fanlore teve algum tempo de inatividade planeado em março devido à 
realocação dos servidores do site pelo comité de Sistemas. O site funcionou 
bem durante o resto do ano. Ainda em março, o comité da Wiki foi abordado 
pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que pediu permissão para 
preservar a Fanlore como parte do projeto de arquivação contínuo de cultura 
digital do American Folklife Center. 
 
As pessoas de contacto do comité de Comunicação com os comités de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia e da Wiki criaram e distribuíram tweets e 
publicações para o Chás de Abril, o evento anual da OTW que encoraja à 
publicação de obras esquecidas e à revigoração das entradas de wiki 
abandonadas. O comité da Wiki e o de Comunicação também trabalharam 
juntos no Junho em Flor, um evento que encoraja pessoas utilizadoras a 
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adicionarem novas entradas à Fanlore, e no Esboços em Setembro, que 
promove a expansão dos esboços da Fanlore para artigos completos. 

LEGAL ADVOCACY (ASSISTÊNCIA LEGAL) 

O Comité Legal trabalhou proativamente na proteção dos direitos de criação e 
consumo de obras de fãs. 
 
O comité tem trabalhado desde 2009 com a Electronic Frontier Foundation 
(EFF) para proteger e expandir as isenções às provisões de antievasão do Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA) dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2015, o 
comité Legal e a EFF submeteram comentários em resposta ao Gabinete de 
Direitos de Autor dos EUA, refutando a alegação de que as pessoas criadoras 
de fan video não deviam ter autorização para utilizar material de fontes de alta 
qualidade. O comité Legal submeteu comentários subsequentes em maio e 
argumentou em audiências em apoio à renovação e à expansão da isenção de 
vidding às provisões antievasão do DMCA. Em seguimento disto, o Gabinete de 
Direitos de Autor fez perguntas acerca da posição da OTW, às quais o comité 
Legal respondeu com a contribuição do comité de Fan Video e Multimédia. 
Finalmente, em outubro, o Gabinete de Direitos de Autor dos EUA anunciou 
que iria renovar e expandir as isenções de vidders como argumentado por nós. 
 
O comité submeteu várias cartas amicus curiae em defesa da utilização livre e 
da liberdade de expressão. No caso Lenz contra Universal, o comité Legal da 
OTW, juntamente com a EFF, pediu ao Ninth Circuit Court of Appeals (Nono 
Tribunal Estatal de Recursos) dos EUA para reforçar a sua posição de que a 
“[u]tilização livre não é apenas desculpável por lei, é completamente autorizada 
por lei” e que as pessoas detentoras de direitos de autor devem considerar a 
utilização livre antes de emitir uma notificação de retirada de DMCA. A OTW e a 
EFF argumentaram que o tribunal definiu um limiar demasiado baixo ao exigir 
que as entidades detentoras de direitos de autor, ao emitir notificações de 
retirada, tenham apenas uma “crença de boa-fé subjetiva” de que a obra em 
questão infringe os direitos de autor e não constitui uma utilização livre. No 
caso Davis contra Electronic Arts, a equipa Legal da OTW juntou-se à EFF e ao 
Comic Book Legal Defense Fund apelando primeiro ao Nono Tribunal Estatal de 
Recursos e depois ao Tribunal Supremo dos EUA para resolver um desacordo 
entre os tribunais dos EUA sobre quando é que a Primeira Emenda protege o 
direito de liberdade de expressão das pessoas no uso do nome, da aparência 
ou da identidade de outra pessoa sem violar os seus direitos de publicidade. 
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A equipa Legal fez uma parceria com a Public Knowledge em outubro para 
submeter um comentário à Coordenação do Cumprimento da Propriedade 
Intelectual do Gabinete de Gestão e Orçamento dos EUA em resposta ao 
pedido dessa agência de comentários ao seu plano para cumprimento da 
propriedade intelectual. Em março, a equipa Legal juntou-se a várias 
organizações e profissionais académicos e legais e enviou uma carta ao 
Congresso dos EUA sobre a importância de “um sistema de direitos de autor 
equilibrado [que] beneficia as entidades criadoras, utilizadoras e inovadoras” e 
que incentiva à expressão livre. 
Durante o ano, a equipa Legal submeteu também comentários ao governo sul-
africano em resposta ao pedido de comentários por parte do governo sobre 
possíveis reformas à lei de direitos de autor, encorajando a África do Sul a 
adotar uma norma de utilização livre, e à Comissão Europeia em resposta ao 
seu pedido de comentários sobre plataformas online, intermediários online e 
computação em nuvem, enfatizando os perigos de regulamentação baseada no 
falso pressuposto de que todas as plataformas e intermediários online são 
grandes entidades comerciais. 
 
Uma pessoa representante da equipa Legal esteve presente numa reunião 
pública do Departamento de Comércio dos EUA sobre a facilitação do 
desenvolvimento do ambiente de licenciamento online para obras com direitos 
de autor. A equipa Legal deu também continuação à sua participação no 
Multistakeholder Working Group do Gabinete de Patentes e Marcas Registadas 
dos EUA (USTPO) e da Administração Nacional de Telecomunicações e 
Informação (NTIA) acerca das operações do sistema de notificação e retirada do 
DMCA, que gerou em conjunto uma “Lista de Práticas Boas, Más e Situacionais” 
que o USTPO e a NTIA publicaram em abril. 
 
A equipa Legal trabalhou em conjunto com o comité de Comunicação para 
publicar vários artigos informativos, educando fãs sobre o tratado da Parceria 
Transpacífica e sobre a utilização livre durante a Semana da Utilização Livre, 
mencionando as retiradas no Tumblr, discutindo os links para download de 
obras publicadas no AO3 no ebooks-tree.com e clarificando que uma aplicação 
de terceiros no Google Play para o AO3 não estava associada à OTW. Mais 
tarde, o comité trabalhou com a pessoa que criou a aplicação no Google Play 
para alterar o logótipo do widget e tornar claro que não é autorizada nem está 
relacionada com a OTW. Membros da equipa também participaram num painel 
na Comic-Con de San Diego em julho, intitulado “Fandom é a minha Fandom”. 
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O comité Legal estabeleceu várias parcerias da OTW este ano. Graças ao seu 
trabalho árduo, temos agora parcerias com o projeto Fanworks Are Fair Use da 
Harry Potter Alliance, a Coligação Re:Create e o Projeto Save the Link. 
Consequentemente, fomos capazes de promover a Ferramenta de Voz na 
Internet da Coligação Save the Link para reunir feedback para a Comissão 
Europeia acerca da legislação europeia de direitos de autor proposta. A 
parceria da equipa Legal com a Coligação Re:Create levou à proposta conjunta 
de dois painéis para a conferência South by Southwest de 2016. 
 
Finalmente, a equipa Legal trabalhou com o grupo de fãs Whedonopolis para 
assegurar que o seu uso de “fandom” numa marca registada não impede outras 
entidades de utilizar o termo para identificar outros projetos, bens ou serviços. 
 
O AO3 tem uma política de notificação e retirada abrangida pela secção 512 do 
Código 17 dos EUA, publicada em https://archiveofourown.org/dmca. Em 2015, 
o AO3 não recebeu pedidos de retirada que fossem compatíveis com esta 
política relacionados com obras alojadas nos seus servidores. 
 
No ano de 2015, nenhum dos serviços da OTW recebeu pedidos de informação 
sob a secção 215 da Lei Patriótica dos Estados Unidos. 

OPEN DOORS (PORTAS ABERTAS) 

Em 2015, o comité Portas Abertas adotou uma nova ferramenta de importação 
criada pelo comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia que reduziu 
significativamente os tempos de importação de arquivos de grandes dimensões. 
Foi utilizada para importar dois arquivos nesse ano: o Henneth Annûn Story 
Archive (HASA), um arquivo da fandom de Tolkien com 5.340 obras importadas, 
e Wolf and Hound, um arquivo do ship Remus Lupin/Sirius Black com 800 obras 
importadas. 
 
O Portas Abertas anunciou e iniciou seis outras importações de arquivos para o 
AO3 em 2015: Monaboyd.net, um arquivo da fandom de RPF do Senhor dos 
Anéis, Table for Three, um arquivo do ship Hermione Granger/Harry Potter/Ron 
Weasley, a Hermit Library, um arquivo da fandom de Blake’s 7, Seamus/Dean 
Forever, um arquivo do ship Seamus Finnigan/Dean Thomas, 
WesleyFanfiction.net, um arquivo centrado em Wesley Wyndam-Pryce, e 
Innocent Lies, um arquivo da fandom de Alexis Denisof. Destes, as importações 
de Table for Three, Hermit Library e Seamus/Dean Forever foram terminadas em 

https://archiveofourown.org/dmca
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2015, juntamente com a importação previamente anunciada do Chains: The 
Powerfic Archive, num total de cerca de 6.700 obras importadas em 2015. 
 
Através da parceria do Fan Culture Preservation Project (Projeto de Preservação 
da Cultura de Fãs) com a Universidade do Iowa, o Portas Abertas facilitou cinco 
doações de fãs, resultando em aproximadamente uma propriedade e doze 
caixas de revistas doadas. 
 
O Portas Abertas reviu também os seus Termos de Serviço em março de 2015. 

TWC 

Como em anos passados, o Comité de Publicação Académica promoveu e 
concedeu acesso a estudos académicos sobre obras e práticas de fãs com uma 
edição sem tema específico e duas edições especiais da Transformative Works 
and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas) em 2015. A edição nº 
18, ‘Performance and Performativity in Fandom’, teve como pessoas editoras 
convidadas Lucy Bennett (Universidade de Cardiff) e Paul J. Booth (Universidade 
DePaul). A edição nº 19, ‘Transnationalism, Localization, and Translation in 
European Fandom’, teve como pessoa editora convidada Anne Kustritz 
(Universidade de Amesterdão). 
A edição nº 20 da publicação, que não teve um tema específico, foi divulgada 
pelo Comité de Comunicações e celebrada numa conversa pública. A edição 
incluiu peças sobre bronies (Anne Gilbert), sobre fãs dos atiradores de 
Columbine Eric Harris e Dylan Klebold (Andrew Ryan Rico) e sobre a utilização 
de estudos culturais afro-americanos nos estudos de fã (Rebecca Wanzo). Os 
tópicos do ensaio do Simpósio incluíram moda criativa de inverno de pessoas 
da vila de Nunavik, no Quebec (Jasmin Aurora Stoffer). 
 
Em maio, o comité de Publicação Académica viu aprovada pela Direção a 
criação de uma imprensa para obras com tamanho de livro disponíveis em 
Open Access Gold. O projeto de Imprensa preencherá um nicho importante ao 
fornecer uma plataforma de Open Access (Acesso Livre) para publicação de 
obras relevantes em estudos de fã para recipientes de bolsas cuja bolsa inclua o 
requisito da publicação neste tipo de local – um requisito cada vez mais comum 
nas humanidades digitais e que continua mal servido. Tal como o que acontece 
com a Publicação Académica, a Imprensa agrupará software de código aberto 
com revisão de pares rigorosas e publicação atempada que permita a 
incorporação de imagens a cores, de áudio e de vídeo. 
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E EXPANSÃO 

O comité de Desenvolvimento e Membros levou a cabo campanhas de 
angariação de fundos bem sucedidas em 2015, com as campanhas de abril e de 
outubro a angariar mais de 100.000$. A campanha de angariação de membros 
de outubro angariou mais de 170.000$. 
 
O comité de Desenvolvimento e Membros trabalhou com os comités de 
Tradução e de Comunicação em ambas as campanhas anuais para promover 
conteúdo e consciencializar. O mesmo comité elaborou publicações para cada 
um dos dias das campanhas e respondeu a perguntas de pessoas doadoras e 
de partes interessadas. 
  
Em abril, o comité de Desenvolvimento e Membros terminou uma migração do 
software  CiviCRM para o CiviDesk e, em setembro, abriu uma conta como 
alternativa ao PayPal. 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

O comité de Comunicação publicou 217 artigos no ano de 2015, elaborando 
144 e prestando assistência aos restantes 73. 
 
Todas as redes sociais ativas da equipa de Comunicação ganharam seguidores 
ao longo do ano, com tanto o Twitter como o Tumblr a mostrarem ganhos de 
mais de 1.000 seguidores. A conta Google+ da OTW foi retirada em agosto 
devido a mudanças na plataforma que limitaram ainda mais a audiência já 
reduzida deste meio. A equipa de Comunicação tomou medidas para melhor 
alcançar e responder à audiência internacional da OTW nas redes sociais e 
completou a configuração de uma conta Sina Weibo no final no ano. 
 
No dia 15 de fevereiro, a equipa de Comunicação celebrou o primeiro Dia 
Internacional das Obras de Fãs (IFD) anual. O evento foi anunciado pelo comité 
de Comunicação em fevereiro de 2014 em resposta a um mês de marcos 
históricos no AO3, na Fanlore e na TWC. O comité de Tradução traduziu várias 
publicações, comentários e correspondências para o dia. Os eventos para o IFD 
incluíram o #IFDrabble, um desafio de obras de fãs curtas sobre como as 
personagens da tua fandom favorita expressam os seus próprios interesses de 
fãs; um festival de feedback a encorajar as pessoas utilizadoras do AO3 a 
comentar com links para obras de fãs em que tivessem deixado comentários; e 
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uma conversa com um painel de autores fãs e profissionais, moderada pelo 
antigo membro da Direção da OTW, Francesca Coppa. 
 
A equipa de Tradução dividiu a sua equipa de Português em equipas separadas 
de Português Brasileiro e Português Europeu em 2015 e adicionou equipas de 
Japonês, Croata, Marata, Esloveno, Grego e Norueguês. O comité traduziu 
publicações para o comité de Comunicação bem como artigos para as equipas 
do Portas Abertas, Legal, de Acessibilidade, Design e Tecnologia, e mais, e 
providenciou conteúdo para as campanhas de angariação de membros de abril 
e outubro em 17 línguas. 

PESSOAS E PLANEAMENTO 

O comité de Voluntariado e Recrutamento recrutou para 32 posições durante o 
ano, processando 640 candidaturas e completando 458 integrações. O comité 
começou o encerramento do comité de Fanhackers em dezembro. 
 
Em novembro, a Direção aprovou o plano para 2016-2019 do comité de 
Planeamento Estratégico, que define objetivos para a OTW. A Direção atual e a 
equipa de Planeamento Estratégico estão no processo de rever e adaptar o 
plano para responder às necessidades mais prioritárias da OTW. 
 
O comité de Eleições trabalhou para se ligar diretamente a potenciais pessoas 
eleitoras, lançando uma conta oficial no Twitter e implementando conversas 
online com o público. Em setembro, a equipa de Eleições anunciou oito 
pessoas candidatas para os dois lugares a serem preenchidos nas eleições da 
Direção da OTW de 2015. A equipa de Eleições publicou biografias, manifestos 
e sessões de perguntas e respostas das pessoas candidatas e realizou conversas 
públicas com as pessoas candidatas para ajudar as pessoas eleitoras a tomarem 
uma decisão informada. Em novembro, Matty Bowers e Atiya Hakeem foram as 
pessoas eleitas para a Direção e o seu início de mandato foi agendado para o 
início de dezembro. 
 
Os membros da Direção de 2015 Eylul Dogruel, Soledad Griffin, Andrea 
Horbinski, M.J. MacRae, Cat Meier e Jessica Steiner demitiram-se no início de 
dezembro. As pessoas candidatas às eleições Aline Carrão, Katarina Harju e 
Alex Tischer foram nomeadas para a Direção antes do final do ano. 
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CRONOLOGIA 2015 
 

Janeiro 

o A equipa de Abuso recebeu 360 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia teve duas versões em 

duas implementações (0.9.40 – 0.9.41). 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia trabalhou com os 

comités de Abuso, Suporte e Sistemas para desenvolver soluções para os 
comentários e downloads feitos por spam bots. 

o O Portas Abertas anunciou a importação do Henneth Annun Story 
Archive (HASA), um arquivo de Tolkien, para o AO3. 

o A equipa de Suporte recebeu 784 pedidos. 
o O comité de Organização de Tags lançou um programa de medalhas 

virtuais de mérito para reconhecer as conquistas das pessoas voluntárias. 
o O comité de Tradução adicionou uma nova equipa para Dinamarquês. 
o O comité da Wiki completou com sucesso uma mudança de servidor. 

 
Fevereiro 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 350 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou quatro versões 

em quatro implementações (0.9.46 – 0.9.49), que lidaram com problemas 
recentes relacionados com spam. 

o O AO3 estreou uma nova página inicial e uma nova funcionalidade de 
Tags Favoritas e a fila de espera de convites foi reativada. 

o O AO3 atingiu os 17,5 milhões de kudos. 
o O comité de Comunicação trabalhou com o comité de Tradução na 

organização das celebrações do primeiro Dia Internacional das Obras de 
Fãs anual. Estas celebrações incluíram o Festival de Feedback, o desafio 
de obras de fã #IFDrabble, uma conversa pública e publicações por 
pessoas convidadas. 

o O comité Legal submeteu comentários ao Gabinete de Direitos de Autor 
dos EUA a favor da sua petição à isenção ao Digital Millenium Copyright 
Act (DMCA). 

o O comité Legal trabalhou com a Electronic Frontier Foundation na 
apresentação de uma carta amicus curiae que procura a reapreciação do 
caso Davis contra Electronic Arts. 

o O comité Legal trabalhou com o comité de Comunicação em duas 
publicações informativas para a Semana da Utilização Livre. 
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o O Portas Abertas anunciou a importação de Monaboyd.net, um arquivo 
de RPF de Senhor dos Anéis, e Table for Three, um arquivo de Harry 
Potter, para o AO3. 

o A equipa de Suporte recebeu 736 pedidos. 
o O comité de Tradução dividiu a equipa de Português em equipas 

separadas de Português Brasileiro e Português Europeu. 
 

Março 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 450 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou duas versões 

em três implementações (0.9.51 – 0.9.53), que lidaram com bugs e 
mudanças de fundo em preparação para atualizações futuras. 

o O comité de Publicação Académica publicou a edição nº 18, 
‘Performance and Performativity in Fandom’, que teve como pessoas 
editoras convidadas Lucy Bennett (Universidade de Cardiff) e Paul J. 
Booth (Universidade DePaul). 

o O comité Legal trabalhou com o comité de Comunicação numa 
publicação informativa acerca de retiradas no Tumblr. 

o A OTW adquiriu o domínio fandom.org. 
o O Portas Abertas atualizou os seus Termos de Serviço. 
o A equipa de Suporte recebeu 696 pedidos. 
o O comité de Sistemas completou uma relocalização para os servidores da 

Fanlore e do AO3. 
o O comité de Tradução criou uma nova equipa para Kiswahili. 
 

Abril 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 350 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou três versões em 

três implementações (Versões 0.9.55 – 0.9.57), que lidaram com bugs. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia trabalhou com os 

comités Legal, Comunicação e Tradução para dar resposta a uma 
situação em que o site ebooks-tree.com estava a direcionar para 
downloads de obras do AO3 como parte da sua própria biblioteca. O 
acesso do site aos servidores do AO3 foi bloqueado. 

o A equipa de Documentação para o AO3 publicou duas secções de 
Perguntas Frequentes (FAQs) sobre o AO3. 

o Os contactos entre o comité de Comunicação e os comités de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia e Wiki criaram e distribuíram tweets 
e publicações para os Chás de Abril. 
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o O comité de Comunicação implementou uma política formal de spam 
para os seus novos meios de comunicação. 

o O comité de Desenvolvimento e Membros completou uma migração do 
seu software CiviCRM para CiviDesk. 

o O comité de Eleições organizou a sua primeira conversa pública. 
o O comité de Eleições lançou a sua conta Twitter. 
o Uma pessoa representante do comité Legal assistiu a uma reunião 

pública do Departamento do Comércio dos EUA acerca do facilitamento 
do desenvolvimento de um ambiente online de licenciamento para obras 
protegidas por direitos de autor. 

o O comité de Portas Abertas implementou uma nova ferramenta de 
importação. 

o A equipa de Suporte recebeu 741 pedidos. 
 

Maio 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 320 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou cinco versões 

em cinco implementações (0.9.58 – 0.9.62), que lidaram com bugs, filtros 
de obras e preparativos para a tradução de modelos do arquivo. 

o O grupo de trabalho de Documentação do AO3 publicou duas secções 
de FAQs sobre o AO3. 

o O comité de Desenvolvimento e Membros angariou mais de 104.000$ na 
campanha de angariação de membros de maio. 

o O comité de Publicação Académica viu aprovada pela Direção a criação 
de uma imprensa para obras com o tamanho de monografias disponíveis 
em Open Access Gold. 

o O comité Legal apresentou submissões ao Gabinete de Direitos de Autor 
dos EUA e argumentou em audiências a favor da isenção de vidders ao 
DMCA. 

o O comité da Wiki foi contactado pela Biblioteca do Congresso dos 
Estados Unidos, que pediu autorização para preservar a Fanlore como 
parte do projeto de arquivamento de cultura digital do seu American 
Folklife Center. 

o O comité de Suporte recebeu 766 pedidos. 
 

Junho 

o A equipa de Abuso recebeu 420 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou uma versão 

numa implementação (0.9.63), que lidou com bugs. 
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o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia atualizou a linguagem 
de programação do AO3 de Ruby 1.9.3 para Ruby 2.0. 

o O grupo de trabalho de Documentação para o AO3 passou de grupo de 
trabalho para comité. 

o O comité de Comunicação publicou o Relatório Anual da OTW para 
2014. 

o O comité de Publicação Académica publicou a edição nº 19, 
‘Transnationalism, Localization, and Translation in European Fandom’, 
que teve como pessoa editora convidada Anne Kustritz (Universidade de 
Amesterdão). 

o O comité Legal trabalhou com o comité de Fan Video e Multimédia na 
apresentação de uma resposta escrita às perguntas de seguimento do 
Gabinete de Direitos de Autor dos EUA acerca da sua submissão de maio 
relacionada com a renovação e expansão da isenção da criação de vídeos 
às provisões de antievasão ao DMCA. 

o O comité Legal trabalhou com o grupo de fãs Whedonopolis para 
assegurar que o seu uso de “fandom” numa marca registada não impede 
que outras pessoas usem o termo para identificar outros projetos, bens 
ou serviços. 

o A equipa de Suporte recebeu 631 pedidos. 
o O comité de Sistemas encomendou novos servidores para o AO3. 
o Os comités de Wiki e Comunicação criaram publicações e tiveram uma 

festa de edição pública para o evento Junho em Flor. 
 

Julho 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 300 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou quatro versões 

em quatro implementações (Versões 0.9.65 – 0.9.69), que lidaram com 
bugs. 

o O comité de Documentação para o AO3 publicou duas secções deFAQs 
sobre o AO3 e um tutorial. 

o O comité de Comunicação trabalhou com os comités de 
Acessibilidade,  Design e Tecnologia e Legal para esclarecer que uma 
aplicação de terceiros para o AO3 no Google Play não estava afiliada 
com a OTW. 

o O comité de Eleições publicou a sua política de confidencialidade. 
o O comité Legal começou uma parceria com o projeto Fanworks Are Fair 

Use da Harry Potter Alliance. 
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o O comité Legal liderou a OTW na adesão à Re:Create Coalition e o Save 
the Link Project. 

o Pessoal da equipa Legal participou num painel na Comic-Con de San 
Diego intitulado “Fandom is my Fandom” (Fandom é a minha Fandom). 

o O comité Legal trabalhou com o comité de Fan Video e Multimédia na 
apresentação de uma submissão de seguimento para responder às 
perguntas de seguimento do Gabinete de Direitos de Autor dos EUA 
acerca da sua submissão de maio relacionada com a renovação e 
expansão da isenção da criação de vídeos às provisões de antievasão do 
DMCA. 

o O Portas Abertas anunciou a importação do The Hermit’s Library, um 
arquivo de Blake’s 7, para o AO3. 

o O comité de Suporte recebeu 720 pedidos. 
o O comité de Organização de Tags reescreveu e recomeçou o seu 

processo de discussão de atualização de guias. 
o Os membros de equipa de Organização de Tags criaram e publicaram 

uma Política de Confidencialidade para a sua equipa. 
o As pessoas organizadoras de tags começaram um evento mensal 

chamado Drop Day para encorajar pessoas organizadoras 
sobrecarregadas a oferecer fandoms a pessoas organizadoras com menos 
trabalho. 

o O comité de Tradução adicionou novas equipas para Marata, Croata, 
Esloveno, Japonês e Vietnamita. 

 
Agosto 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 500 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade,  Design e Tecnologia migrou do Google 

Code para JIRA. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou três versões em 

sete implementações (0.9.70 – 0.9.76), que lidaram com os endereços IP 
de comentários, melhorias à interface Fannish Next of Kin (Pessoa 
Herdeira na Fandom), melhorias nos bastidores e bugs. 

o O AO3 celebrou o seu primeiro dia com mais de 15 milhões de 
visualizações de páginas. 

o O comité de Comunicação publicou um artigo informativo acerca da 
impossibilidade, por parte da OTW, da criação de uma aplicação móvel 
oficial para o AO3. 

o O comité Legal, em parceria com a Re:Create Coalition, propôs dois 
painéis para a conferência 2016 South by Southwest. 
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o O Portas Abertas anunciou a importação de Seamus/Dean Forever, um 
arquivo de Harry Potter, para o AO3. 

o A equipa de Suporte recebeu 679 pedidos. 
o O comité de Tradução adicionou novas equipas para Norueguês e 

Grego. 
 

Setembro 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 300 pedidos. 
o A OTW celebrou o seu oitavo aniversário. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou sete versões em 

sete implementações (0.9.77 – 0.9.83), que lidaram com ferramentas para 
o comité de Abuso e outras coisas diversas. 

o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia anunciou futura 
moderação de comentários para o AO3. 

o O comité de Documentação para o AO3 atualizou a secção das FAQs 
sobre o AO3. 

o O comité de Comunicação trabalhou com o comité de Publicação 
Académica para a realização de eventos para a celebração da 20ª edição 
da TWC, incluindo uma conversa pública e duas publicações de 
destaque. 

o O comité de Desenvolvimento e Membros abriu uma conta como 
alternativa ao PayPal. 

o O comité de Eleições anunciou oito pessoas candidatas para as eleições 
de 2015 e publicou as suas biografias e manifestos. 

o A candidata Nikisha Sanders foi removida da lista de candidatos por 
ordem da Direção. O candidato Dan Lamson retirou a sua candidatura. 

o O comité de Publicação Académica publicou a 20ª edição da TWC. 
o O Nono Circuito do Tribunal de Recurso dos EUA emitiu uma decisão no 

caso Lenz contra Universal, concordando com a OTW e os seus aliados 
que “o uso livre não é apenas justificado pela lei, é completamente 
autorizado pela lei”. 

o O comité Legal submeteu um comentário ao governo sul-africano em 
resposta ao pedido do governo por comentários acerca de possíveis 
reformas aos direitos de autor, apelando à adoção de uma norma de uso 
livre por parte da África do Sul. 

o O comité Legal trabalhou com a pessoa criadora de uma widget para 
Android não autorizada para mudar o logótipo da widget e para 
esclarecer que não está autorizada pela OTW nem relacionada com esta. 

o A equipa de Suporte recebeu 638 pedidos. 
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o O comité de Organização de Tags criou um novo projeto para melhorar a 
organização de fandoms não atribuídas. Ao longo do resto do ano, o 
projeto levou a que centenas de fandoms não atribuídas fossem 
organizadas ou atualizadas para irem ao encontro das guias de 
organização atuais. 

o O comité da Wiki fez publicações e tweets para Esboços em Setembro. 
 

Outubro 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 450 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou três versões em 

três implementações (0.9.84 – 0.9.86), que lidaram com ferramentas para 
o comité de Abuso e outras coisas diversas. 

o A Direção teve o seu retiro anual, com a participação de representantes 
de diversos comités. 

o A Direção abordou perguntas e críticas de pessoas utilizadoras 
relacionadas com práticas orçamentais. 

o O comité de Desenvolvimento e Membros angariou mais de 170.000$ na 
campanha de angariação de membros de outubro. 

o O comité de Eleições publicou respostas das pessoas candidatas ao Q&A 
e organizou cinco conversas públicas com as pessoas candidatas. 

o O Gabinete de Direitos de Autor anunciou a sua renovação e expansão à 
isenção de pessoas criadoras de vídeos à secção 1201 do DMCA, que o 
comité Legal da OTW propôs e defendeu em parceria com a Electronic 
Frontier Foundation. 

o O comité Legal juntou-se à Public Knowledge na apresentação de um 
comentário à Coordenação do Cumprimento da Propriedade Intelectual 
do Departamento de Gestão e Orçamento dos EUA em resposta ao 
pedido da agência de comentários ao seu plano de aplicação da 
propriedade intelectual. 

o O comité de Planeamento Estratégico viu aprovado pela Direção o seu 
Plano Estratégico para 2016-19 e o Plano de Suporte à Implementação. 

o A equipa de Suporte recebeu 650 pedidos. 
o O comité de Organização de Tags renovou o seu plano de recrutamento 

para que inclua uma avaliação e um grupo mais pequeno de pessoas 
organizadoras novas. 

o O comité de Voluntariado e Recrutamento enviou o seu inquérito Ainda 
Disponível Para Servir a todo o pessoal da OTW. 
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Novembro 

o A equipa de Abuso recebeu mais de 400 pedidos. 
o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou seis versões em 

sete implementações (0.9.87 – 0.9.93), que lançaram a moderação de 
comentários e lidaram com outras coisas diversas. 

o O comité de Eleições levou a cabo a eleição da Direção de 2015. A 
tomada de posse das novas Pessoas Diretoras Eleitas Matty Bowers e 
Atiya Hakeem foi agendada para 1 de dezembro de 2015. 

o Os membros da Direção Andrea Horbinski, Soledad Griffin, Jessica 
Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier e M.J. MacRae anunciaram as suas 
demissões, efetivas a 15 de dezembro de 2015. 

o O comité de Eleições publicou estatísticas para a eleição de 2015. 
o O comité Legal promoveu a Ferramenta de Voz da Internet da Save the 

Link Coalition para recolher feedback para a Comissão Europeia acerca 
da legislação proposta para os direitos de autor europeus. 

o O comité Legal apresentou uma carta amicus curiae ao Nono Circuito do 
Tribunal de Recurso dos EUA, pedindo que este fortalecesse a sua 
decisão no caso Lenz contra Universal de que detentores de direitos de 
autor devem considerar o uso livre antes de emitirem uma notificação 
formal de retirada baseada no DMCA. 

o O comité Legal juntou-se à Electronic Frontier Foundation e ao Comic 
Book Legal Defense Fund na apresentação de uma carta amicus curiae, 
pedindo ao Supremo Tribunal dos EUA que este resolvesse um 
desentendimento entre tribunais dos EUA sobre quando a Primeira 
Emenda protege a liberdade de expressão das pessoas na utilização do 
nome, parecença ou identidade de alguém sem violar os seus direitos de 
personalidade. 

o O Portas Abertas anunciou a importação do Wolf and Hound, um arquivo 
de Harry Potter, para o AO3. 

o O comité de Planeamento Estratégico publicou o seu Plano Estratégico 
para 2016-19. 

o A equipa de Suporte recebeu 579 pedidos. 
 

Dezembro 

o A equipa de Abuso recebeu 350 pedidos, terminando 2015 com um total 
de 4550. 

o O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou três versões em 
seis implementações (0.9.94 – 0.9.99), que incluiram uma atualização ao 
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Editor de Rich Text, a possibilidade de recusar obras de fã presenteadas 
e várias melhorias de desempenho invisíveis. 

o O AO3 celebrou dois milhões de obras de fã publicadas e a sua 20.000ª 
fandom canonizada. 

o A Direção nomeou as três pessoas candidatas finalistas com mais votos 
nas eleições de novembro, Alex Tischer, Katarina Harju e Aline Carrão, 
para preencher os lugares vagos na Direção depois das demissões de 
Jessica Steiner, Margaret J MacRae e Soledad Griffin durante os restantes 
dois anos dos seus mandatos, efetivo imediatamente. 

o A equipa de trabalho de Política de Conteúdos fez pequenas mudanças 
aos Termos de Serviço do AO3 para clarificar as políticas de privacidade 
e de obras orfãs. 

o O Fanhackers foi restruturado, dissolvendo-se o comité. O blog 
Fanhackers passou a ser da responsabilidade do comité de 
Comunicações e a Fan Studies Bibliography (Bibliografia de Estudos de 
Fãs) passou a ser da responsabilidade do comité de Publicação 
Académica. 

o O comité Legal submeteu um comentário em resposta ao pedido da 
Comissão Europeia por comentários acerca de plataformas online, 
intermediários online e computação em nuvem, enfatizando os perigos 
de regulação baseada em falsos pressupostos de que todas as 
plataformas e intermediários online são grandes entidades comerciais. 

o A equipa de Suporte recebeu 708 pedidos, terminando 2015 com um 
total de 8328. 

o O Portas Abertas anunciou a importação de WesleyFanfiction.net, um 
arquivo de Buffyverse, e Innocent Lies, um arquivo de Alexis Denisof, 
para o AO3. 

o O comité de Organização de Tags formalizou um novo processo que 
permite a pessoas organizadoras anunciar mudanças significativas à 
forma como as tags nas suas fandoms estão a ser organizadas. 

o O comité de Organização de Tags canonizou a 20.000ª fandom do AO3.
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CONTINUAR A SERVIR FÃS: 
Metas para 2016 
 
Para além de continuar a realizar a nossa missão através dos nossos projetos e 
equipas, as prioridades principais da OTW para o próximo ano serão rever e 
simplificar a nossa organização interna e melhorar a nossa presença na web para 
que as nossas conquistas, estrutura e trabalho sejam mais visíveis e 
transparentes. 
 
Estamos a planear em trabalhar nestas áreas em particular: 
 

o Uma melhor estrutura para organização e gestão financeira, criando 
processos seguindo as melhores práticas de contabilidade, gestão de 
contas e de elaboração de relatórios financeiros para as nossas partes 
interessadas, internas e externas. 

o Uma revisão do nosso processo de eleição e regulamentos para garantir 
imparcialidade e claridade em eleições futuras. 

o Uma renovação da presença da OTW na web, começando pela mudança 
do site para o seu novo lar. 

o Apoio e uma melhor estrutura para todos os projetos da OTW para os 
ajudar a crescer e a atingir os seus objetivos. 

 
Olhando para o futuro, estamos a trabalhar de perto com comités de projetos 
para os ajudar a melhorar os seus processos de trabalho e estabelecer quais são 
as suas necessidades e objetivos futuros. Também estamos a planear instaurar 
um comité consultivo no futuro e rever qual a melhor estrutura operacional para 
que a OTW e os nossos projetos continuem a crescer
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FINANÇAS 
 
DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA da Organização para Obras 
Transformativas para o Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2015 

BALANÇO 

 TOTAL 

 A 31 de dezembro 
de 2015 

A 31 de 
dezembro de 

2014 

ATIVOS   

  Ativos Correntes   

    Contas Bancárias   

      Cheques 412.182,38 278.433,34 

      PayPal 12.673,46 12.671,34 

      PayPal 2 1.377,39  11.300,51 

    Total das Contas Bancárias 426.233,23$ 302.405,19$ 

    Contas a Receber   

      Contas a Receber 0,00 0,00 

    Total de Contas a Receber 0,00 0,00 

    Outros Ativos Correntes   

     Cartões de Crédito a Receber 5.184,76  

      Outros Ativos Correntes 300,00 300,00 

     Ativos Sem Categoria 106,00  

    Total de Outros Ativos Correntes 5.590,76$ 300,00$ 
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  Total de Ativos Correntes 431.823,99$ 302.705,19$ 

  Ativos Fixos   

    Máquinas e Equipamento 198.978,89 127.804,54 

      Desvalorização 3.791,68 3.791,68 

    Total de Máquinas e Equipamento 202.770,57$ 131.596,22$ 

  Total de Ativos Fixos 202.770,57$ 131.596,22$ 

  Outros Ativos   

    Total de Ativos a Longo Prazo 10,088,92 10,081,82 

  Total de Outros Ativos 10,088,92$ 10,081,82$ 

TOTAL DE ATIVOS 644.683,48$ 444.383,23$ 

PASSIVOS FINANCEIROS E CAPITAL 
PRÓPRIO 

  

  Passivos Financeiros   

  Passivos Financeiros Correntes   

    Contas a Pagar   

      Contas a Pagar (A/P) 1.889,14  

    Total de Contas a Pagar 1.889,14$ 0,00$ 

    Total de Passivos Financeiros Correntes 1.889,14$ 0,00$ 

  Total de Passivos Financeiros  1.889,14$  0,00$ 

  Capital Próprio   

    Saldo Inicial do Capital Próprio 0,00 0,00 

    Lucros Acumulados 444.383,23 252.849,66 
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    Rendimento Líquido 198.411,11 191.533,57 

  Total do Capital Próprio 642.794,34$ 444.383,23$ 

TOTAL DOS PASSIVOS FINANCEIROS E 
CAPITAL PRÓPRIO 

644.683,48$ 444.383,23$ 

Todos os valores apresentados estão em dólares americanos. 

LUCROS E PREJUÍZOS 

 TOTAL 

 Janeiro a 
Dezembro 2015 

Janeiro a Dezembro 
2014 (ano anterior) 

Rendimento   

  Rendimento Não-Lucrativo 348.457,92 298.543,92 

Rendimento Total 348.457,92$ 298.543,92$ 

Despesas   

  Despesas da ADT 99  4.721,35 

  Encargos Bancários 1247,49 520,00 

  Custos Financeiros 12.876,83 1.247,49 

  Angariação de Fundos  13.741,11 16.884,77 

  Seguro  5.312,25 2.433,24 

  Despesas de 
Escritório/Administrativas Gerais 

 2.161,06 9.577,35 

  Gestão do Projeto 7.280,90 6.965,27 

  Despesas dos Sistemas 81.526,63 47.377,66 

  Impostos e Licenças  60,00 60,00 
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  Viagens  18.758,27 18.355,21 

  Alimentação em Viagem 3.344,14 160,68 

  Despesas de Pagamento de 
Contas em Dinheiro Não Aplicadas 

 1.793,48  

Total de Despesas  148.201,16$ 107,043,53$ 

Receita Operacional Líquida  200.256,76 191.500,39 

Outros Rendimentos   

  Juros Obtidos  7,10 18,18 

Total dos Outros Rendimentos 7,10$ 18,18$ 

Outras Despesas   

  Discrepâncias de Reconciliação  1.852,75 -15,00 

Total de Outras Despesas 1.852,75$ -15,00$ 

Outros Rendimentos Líquidos 1.845,65 33,18 

Rendimento Líquido 198.411,11$ 191.533,57$ 

Todos os valores apresentados estão em dólares americanos. 

NOTAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

31 de dezembro de 2015 
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. 
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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 exceto quando especificado pela pessoa doadora. 
 
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. 
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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 financeira. 
 
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 

o 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. 

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

o 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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o Damos valor a tornar as atividades de fãs o mais acessíveis possível a 
todas as pessoas que queiram participar. 

o 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.
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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 

Matty Bowers (Presidente) deparou-se pela primeira vez com fandoms em maio 
de 1998; porém, não se envolveu realmente até 2001. As suas primeiras 
fandoms foram Highlander e Buffy, mas rapidamente entrou noutras fandoms. 
Hoje em dia, é uma grande fã de fandom; ela lê quase todas as obras de 
tamanho épico de qualquer fandom! Matty esteve maioritariamente na sombra 
nos últimos anos, mas acabou por começar a contribuir para projetos de fãs, 
como newsletters e comunidades de recomendações. Quando ouviu boatos da 
criação de um local cujos servidores seriam propriedade da fandom, ficou 
fascinada e intrigada e juntou-se à OTW como organizadora de tags, aquando 
da angariação de membros de 2009. Desde aí, tem trabalhado nos comités de 
Suporte, de Documentação para o AO3 e de Abuso. Matty tem uma licenciatura 
em Educação e dedicou-se ao ensino durante mais de uma década até passar 
para um emprego no campo tecnológico. Atualmente, trabalha como gerente 
numa empresa local e, nos tempos livres, trabalha como suporte técnico para as 
suas pessoas amigas e família. 
 
Aline Carrão tem uma licenciatura em Direito pela Universidade de Juiz de Fora 
(Brasil). Trabalhou na defesa do consumidor e em direito civil e atualmente 
retomou a sua educação para trabalhar como funcionária pública. Aline 
descobriu as fandoms quando Harry Potter estava a apoderar-se do mundo e 
nunca partiu. Podes encontrá-la sob a identidade de fã LilyC no AO3 e no 
Tumblr. Juntou-se à OTW em 2013 como organizadora de tags e, com o tempo, 
foi-se envolvendo noutras partes da organização; agora, é membro da equipa 
de Suporte e da de Tradução. Na equipa de Suporte, tratou de preocupações, 
questões e feedback das pessoas utilizadoras; na equipa de Tradução, gere 
mais de 150 pessoas voluntárias e completou projetos com prazos rígidos num 
ambiente de comunicação produtiva e constante entre os membros da equipa. 
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Atiya Hakeem (Tesoureira) obteve o bacharelato em Biologia pelo Instituto de 
Tecnologia da Califórnia (Caltech) e foi para a Universidade do Havai tirar um 
doutoramento em Ciências Biomédicas. Depois de trabalhar muitos anos no 
Caltech como neurologista a estudar o autismo e a cognição social, regressou 
recentemente ao Havai e agora trabalha com porcos formigueiros como 
voluntária no zoo de Honolulu. Sempre utilizou as fandoms como um meio de 
fuga e criatividade, com interesses que incluem Star Trek, basebol, a era da 
navegação à vela, Hawai Força Especial e anime, culminando na sua 
participação como membro da equipa da Anime Expo e da Anime Expo de 
Nova Iorque. Juntou-se à OTW como voluntária em 2012 na equipa de Suporte 
e, desde então, respondeu a cerca de 5.000 perguntas de pessoas utilizadoras. 
Motivada pelo desejo de ter um papel direto na atividade do Arquivo, juntou-se 
ao comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia como voluntária da equipa 
de testes e agora está à frente do subcomité de Testes e Garantia de 
Qualidade. Também fez parte dos grupos de trabalho de Reestruturação de 
Categorias e de Inquérito. 
 
Katarina Harju é uma finlandesa que fala sueco e está a tirar um curso em 
Tecnologias da Informação. Antes disso, trabalhou em contabilidade durante 
muitos anos. Foi pesquisar acerca de fandom em 2000, depois de ler sobre isso 
numa revista (e estará para sempre grata por ter pegado nessa revista num 
momento de tédio). Criou obras de fã para várias fandoms, muitas das quais 
podem ser encontradas na sua página de utilizadora do AO3. Pelo caminho, 
apaixonou-se por podfics e atualmente ainda escreve fanfics, grava podfics e 
chega mesmo a produzir trabalhos manuais sobre fandom de tempos em 
tempos, mas não tão regularmente como gostaria. Katarina seguiu o trabalho da 
OTW de perto desde o início, envolvendo-se em 2013 como parte do comité 
de Tradução, onde atualmente trabalha como tradutora e membro da equipa. 
Em 2014, trabalhou algum tempo como organizadora e atualmente também faz 
parte do comité de Abuso do AO3. 
 
Alex Tischer (Secretária), médica veterinária, é uma veterinária certificada em 
ECC (Emergency and Critical Care - Emergências e Cuidados Intensivos). 
Cresceu na Alemanha e atualmente vive no Reino Unido. Ainda antes do novo 
milénio já pertencia a fandoms e já passou por mais do que as que cabem aqui. 
As mais atuais incluem Rivers of London, Sob Suspeita e Mad Max: Estrada da 
Fúria. Tem sido membro da OTW praticamente sem interrupções desde 2008, 
fazendo algum tipo de voluntariado durante esse tempo. Para além de fandoms 
de média, também acabou no estranho e fantástico mundo dos desportos - 
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nichos que em muitos aspetos se parecem com as fandoms. Quando não está a 
tratar de animais doentes, Alex pode ser encontrada em pistas de obstáculos, a 
praticar escalada e a praticar trail running quase tantas vezes como a consumir 
média. 

MEMBROS EMÉRITOS DA DIREÇÃO 

2015 
o Eylul Dogruel 
o Soledad Griffin 
o Andrea Horbinski 
o M.J. MacRae 
o Cat Meier 
o Jessica Steiner 

2014 
o Franzeska Dickson 
o Anna Genoese 
o Nikisha Sanders 

2013 
o Julia Beck 
o Maia Bobrowicz 
o Ira Gladkova 
o Kristen Murphy 

2012 
o Francesca Coppa, PhD 
o Naomi Novik 
o Jenny Scott-Thompson 

2011 
o Rachel Barenblat 
o Hele Braunstein 
o Sheila Lane 
o Allison Morris 

2010 
o Naomi Novik 
o Rebecca Tushnet, JD 
o Elizabeth Yalkut 

2009 
o KellyAnn Bessa 
o Susan Gibel, JD 
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2008 
o Cathy Cupitt, DCA 
o Michele Tepper, PhD 

 
Lê mais sobre os antigos membros da Direção: 
http://www.transformativeworks.org/diretoras-emeritas/?lang=pt-pt 
 
Lê sobre os nossos comités atuais: 
http://www.transformativeworks.org/comites-e-grupos-de-trabalho_2/?lang=pt-
pt 
 

COMITÉS 

Abuso 
Acessibilidade, Design e Tecnologia 
Documentação para o AO3 
Comunicação 
Desenvolvimento e Membros 
Eleições 
Fan Video e Multimédia 
Finanças 
Internacionalização e Expansão 
Publicação Académica 
Legal 
Portas Abertas 
Planeamento Estratégico 
Suporte 
Sistemas 
Organização de Tags 
Tradução 
Voluntariado e Recrutamento 
Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web 
Wiki 

GRUPOS DE TRABALHO 

Política de Conteúdos 

http://www.transformativeworks.org/diretoras-emeritas/?lang=pt-pt
http://www.transformativeworks.org/comites-e-grupos-de-trabalho_2/?lang=pt-pt
http://www.transformativeworks.org/comites-e-grupos-de-trabalho_2/?lang=pt-pt

