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CARTA DA DIREÇÃO  

Caras pessoas amigas, 

Seis anos! Seis anos e a OTW (Organização para Obras 
Transformativas) não só ainda existe, como todos os seus projetos 
estão a  prosperar. Ao longo de 2013, vimos uma confirmação do nosso 
compromisso em alojar no Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio 
Arquivo) todos os tipos de obras de fãs com uma decisão quanto a 
obras meta, um crescimento dramático na nossa angariação de fundos 
e em adesões, um novo e melhorado sistema de recrutamento para a 
equipa e pessoas voluntárias, um aumento do investimento em 
hardware e software para a Fanlore, o AO3 e transformativeworks.org e 
o desenvolvimento de A Meet-Up of Our Own (O Nosso Próprio 
Encontro) com dois eventos na Califórnia, incluindo um organizado pela 
Direção. 

Internamente, este ano a Direção votou para permitir meta no AO3 e o 
site cresceu para cerca de um milhão de obras (e ultrapassou esse 
número em fevereiro de 2014). Para suportar estas obras e para 
suportar o crescimento da Fanlore, que conta agora com meio milhão de 
revisões, investimos mais de 70.000$ em novo hardware. 

Muito deste trabalho será discutido em detalhe ao longo do relatório 
anual, juntamente com outros marcos e conquistas do ano. No entanto, 
queremos ainda agradecer a toda a equipa, pessoas voluntárias, 
membros e pessoas doadoras que tornaram isto possível. Com o vosso 
apoio e os esforços do nosso comité de Desenvolvimento e Membros, 
tivemos um ano recorde de angariações de fundos. A OTW recebeu 
cerca de 170.000$ em mais de 6.000 doações de 61 países, mais do 
que no total dos nossos primeiros quatro anos. 

Graças aos esforços da equipa de Voluntariado e Recrutamento 
também mantivemos uma equipa distribuída por quase todos os fusos 
horários, ou seja, mais uma vez, a OTW trabalhou 24/7 para apoiar fãs 
e fandom em todo o lado. 

Também queremos estender a nossa profunda gratidão a Julia Beck, 
Kristen Murphy, Maia Bobrowicz e Ira Gladkova, que foram membros da 
Direção durante o mandato de 2013 antes de passarem a outras 
funções. 
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“Para fãs, por fãs”— ao longo de 2013, nós aqui na OTW tivemos a 
oportunidade de pensar no que significa essa frase. Dos temas das 
nossas angariações de membros em abril e outubro às revisões do 
sistema de recrutamento de pessoas voluntárias, do investimento em 
novos servidores ao preenchimento de cartas amicus curiae para apoiar 
a utilização livre nos tribunais, recordámos o poder que partilhamos 
como fãs e a missão para a qual nos comprometemos ao nos 
voluntariarmos para a OTW. 

Olhando para 2014, podemos precisar de óculos de sol! Depois de uma 
reunião bem sucedida da Direção em Berkeley, Califórnia, em 

novembro, estamos a planear a implementação deste tipo de reuniões 
anualmente, apenas uma das diversas formas em que nos esforçamos 
para que a OTW esteja de acordo com as melhores práticas de 
organizações sem fins lucrativos. Esperamos uma expansão adicional 
— e mais gastos — para o AO3 em 2014, bem como mais investimento 
(humano e financeiro) em todos os nossos projetos à medida que os 
comités continuam a recrutar novos membros e a expandir as suas 
atividades. Em todos estes projetos e em tudo o que fazemos, 
continuamos a depender do apoio da nossa equipa, de pessoas 
voluntárias, de membros e de pessoas doadoras — por outras palavras, 
de ti! Com o teu apoio contínuo, prevemos que 2014 será o melhor ano 
da OTW até agora. 

De fãs para fãs, 

A Direção da OTW de 2014 

Cat Meier, Presidente 
Franzeska Dickson 
Eylul Dogruel 
Anna Genoese, Secretária 
Andrea Horbinski 
Nikisha Sanders, Tesoureira  
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2013 EM REVISTA: ALCANÇAR MARCOS 

Depois de passar o marco dos cinco anos em 2012, a OTW assistiu a 
um rápido crescimento dos programas que apoiam a sua missão. A 
OTW alcançou novos marcos no ano passado relativamente ao número 
de pessoas utilizadoras dos seus projetos, ao crescimento do conteúdo 
e à visibilidade da organização. Este crescimento sugere que a nossa 
organização está a fazer progressos no desenvolvimento da 
sensibilização, de fãs e dos media, para os seus esforços de 
preservação e promoção da cultura de fãs. 

PROJETOS 

Os cinco principais projetos da OTW tiveram um ano importante. Os 
êxitos das equipas de apoio de cada projeto são notáveis, em especial 
porque muitas delas apenas puderam recrutar e treinar novas pessoas 
em meados do ano, depois de uma paragem no recrutamento iniciada 
em 2012. 

AO3 

O AO3 continuou o seu crescimento exponencial em 2013; no final do 
ano, o Arquivo contava com mais de 200.000 contas de utilizador e mais 
de 13.000 fandoms representadas. Em fevereiro, a Direção permitiu que 
conteúdo não-ficcional pudesse ser alojado no AO3, o que deu lugar a 
discussões dentro e fora da OTW. Por esta razão, a equipa de Política 
de Conteúdos reviu os Termos de Serviço e modificou as FAQs do AO3, 
mudanças que foram sujeitas à opinião do público em março. Algum 
tempo depois, a equipa de Reestruturação de Categorias propôs uma 
nova organização de fandoms no site e pediu às pessoas utilizadoras 
que dessem o seu feedback. 

À exceção de um período de lentidão e breves interrupções no site em 

novembro, que tem sido um problema recorrente ao longo dos anos, o 
AO3 teve um bom desempenho em termos de estabilidade, apesar do 
crescimento da atividade de pessoas utilizadoras. Os comités de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia (AD&T) e de Sistemas trabalharam 
em planos para melhorar o código e o hardware. Felizmente, o apoio 
por parte de pessoas utilizadoras aumentou igualmente durante o ano, o 
que nos permitiu aumentar a nossa infraestrutura. 
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Para além de responder a problemas no desempenho do site e de 
resolver bugs, a equipa de AD&T apresentou melhorias e novas 
funcionalidades através de nove implementações de código durante 
2013. Estas melhorias incluem: mudanças no menu e na página 
principal do AO3, a atualização de Ruby on Rails, a utilização de 
Resque para as tarefas de reindexação, mudanças no botão de kudos, 
colocação dos feeds do Twitter na página principal, correções aos 
conjuntos de tags e aos desafios, atualização dos casos de estudo 
automáticos e mudanças na utilização dos artigos aquando da 
ordenação de fandoms. 

Esta última melhoria teve impacto na equipa de Organização de Tags, 
que trabalhou na modificação dos nomes de fandoms. Anteriormente, 
as fandoms começadas pelo artigo “The” (O/A) estavam listadas na letra 
T, as fandoms começadas pelo artigo “A” (Um/Uma) estavam listadas 
na letra A, etc. Esta mudança no código tornou possível que uma 
fandom começada pelo artigo “The” apareça com o mesmo no devido 
lugar, mas esteja listada conforme a letra pertinente do título. O comité 
de Organização de Tags também acolheu um grande número de 
pessoas voluntárias em 2013 e trabalhou na formação destas e em 
documentação de várias áreas. As novas pessoas voluntárias ajudaram 
a equipa de organização a desenvolver equipas de coordenação de 
utilização de tags em fandoms sobrepostas. 

Grande parte da expansão do AO3, desde o lançamento da versão beta 
aberta, deve-se ao crescimento da utilização de tags. No final de 2013, 
havia um total de 977.681 tags no AO3, das quais 226.394 eram 
oficiais, e a equipa de organização fez 852.422 mudanças de tags 
durante o ano. 

 Fandoms – Total de tags criadas: 12.463 | Tags oficiais criadas: 
3.722 

 Relações – Total de tags criadas: 99.232 | Tags oficiais criadas: 
37.183 

 Personagens – Total de tags criadas: 76.141 | Tags oficiais 
criadas: 21.665 

 Tags Livres – Total de tags criadas: 325.636 | Tags oficiais 
criadas: 8.494 
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Os comités de Suporte e de Abuso registaram um aumento de pedidos 
em 2013. A equipa de Suporte levou a cabo uma Conversa Aberta com 
a Equipa de Suporte nos dias 4 e 5 de maio e o mês de dezembro ficou 
registado como o segundo mês mais movimentado até à data, com 556 
pedidos recebidos. A equipa de Abuso reuniu um relatório interno com a 
lista dos casos por fandom e o tipo de queixa e registou o primeiro caso 
em que foi necessária a ajuda do comité de Tradução para uma questão 
relacionada com plágio. A mesma equipa reportou que o número de 
denúncias triplicou em 2013 face a 2012. 

O comité de Sistemas trabalhou nas falhas da sua documentação e 

procurou melhorar a formalização dos seus procedimentos de treino e o 
acompanhamento dos seus projetos. Também ajudou o comité de 
Fanhackers a desenvolver o novo site, dividiu o servidor de correio da 
OTW em servidores de correio separados para a caixa de entrada e 
para o correio enviado e atualizou o seu sistema de pedidos. A proposta 
do comité de Sistemas à Direção acerca das necessidades de 
crescimento tecnológico da OTW forneceu aos comités de 
Comunicações e de Desenvolvimento e Membros factos e números que 
lhes permitiram dar destaque ao trabalho da equipa de Sistemas e criar 
publicações nas campanhas de angariação de membros que 
chamassem a atenção das pessoas que nos apoiam para essas 
necessidades. 
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FANLORE 

A Fanlore atingiu um importante marco em 2013, ultrapassando os 
25.000 artigos em julho. O Comité da Wiki também começou a trabalhar 
mais estreitamente com a equipa de Comunicações com o 
estabelecimento de um contacto com a Wiki para desenvolver melhor o 
uso da sua conta de Twitter e incluir links da Fanlore nas publicações 
Fannews da OTW. 
 
A conta de Twitter da Fanlore esteve particularmente ativa durante o 
projeto desenvolvido com a equipa de Acessibilidade, Design e 

Tecnologia em abril. O evento April Showers (Chás de Abril) foi criado 
para promover o upload de obras de fandoms mais antigas para o AO3 
e a expansão ou criação de entradas na Fanlore para fandoms 
subrepresentadas. Uma nova fandom recebeu destaque em cada dia do 
mês 

LEGAL ADVOCACY (ASSISTÊNCIA LEGAL) 

O comité Legal teve um ano particularmente ativo em 2013. Para além 
de continuar a receber e a responder a questões de fãs relacionadas 
com a legalidade das obras de fãs e com notificações formais de 
retirada, incluindo as baseadas no Digital Millenium Copyright Act 
(DMCA), também expandiu a assinatura de cartas legais e aumentou a 
comunicação com fãs acerca de tópicos de interesse. 

Em janeiro, o comité Legal apresentou cartas amicus curiae no tribunal 
federal de recursos nos EUA no caso Fox contra DISH Networks. Em 
julho, o mesmo comité coassinou uma notificação jurídica pedindo a 
reapreciação do caso Hart contra EA e ajudou com êxito um membro da 
OTW a contestar uma notificação formal de retirada de DMCA da sua 
podfic. Em novembro, depois de emitir um apelo a contribuições de fãs, 
o comité Legal submeteu um documento de 80 páginas de comentários 
formais à Administração Nacional de Telecomunicações e Informação 
dos EUA (NTIA) e ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos 
EUA (PTO). Rebecca Tushnet, membro da equipa Legal, testemunhou 
mais tarde perante estas duas agências governamentais dos Estados 
Unidos em nome da OTW. E, em dezembro, o comité apresentou uma 
carta amicus curiae no caso Lenz contra Universal nos Estados Unidos. 

 

 

 

 

http://www.transformativeworks.org/wp-content/uploads/old/Comments%20of%20OTW%20to%20PTO-NTIA.pdf
http://www.transformativeworks.org/wp-content/uploads/old/Comments%20of%20OTW%20to%20PTO-NTIA.pdf
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Para além destas atividades, o comité Legal proporcionou comentário 
público em matérias de interesse para fãs, particularmente respondendo 
a perguntas de imprensa acerca das implicações do programa Kindle 
Worlds da Amazon e escrevendo um artigo acerca do tema para as 
Notícias da OTW. Este artigo e um comentário a “Free Sherlock!” 
(“Libertem Sherlock!”), em relação às implicações de uma tutela 
antecipada num caso relacionado com Sherlock Holmes, foram 
amplamente lidos nos meios de comunicação das Notícias da OTW. O 
mesmo comité produziu também uma série de publicações para melhor 
informar os fãs acerca das mudanças nos direitos de autor na lei 
canadiana. 

  

http://transformativeworks.org/news/free-sherlock-implications-summary-judgment-sherlock-holmes-case
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OPEN DOORS (PORTAS ABERTAS) 

O Comité Portas Abertas obteve um recorde de importações, 

aumentando para cerca de 12.000 o total de obras importadas para o 

AO3. Também continuou a trabalhar com o departamento de Coleções 

Especiais da Universidade do Iowa no Fan Culture Preservation Project 

(Projeto de Preservação da Cultura de Fãs) no arquivamento de revistas 

de fãs e de outros artefactos relacionados com a cultura de fãs. 

Em 2013, depois de um pequeno atraso, foram importados com 
sucesso o 852 Prospect, um arquivo de obras da fandom da série A 
Sentinela, e a The Good Omens Library (Biblioteca de Bons Augúrios), 
um arquivo de obras da fandom do livro Bons Augúrios. O The Dannell 
Lites Collection, um arquivo comemorativo que consiste principalmente 
em fanfics e fanart de banda desenhada da DC e da Marvel, e o Leah 
Adezio Archive, um arquivo comemorativo que consiste principalmente 
em fanfics e fanart de banda desenhada da DC e original, continuaram 
a importar os seus conteúdos em 2013. O Portas Abertas anunciou a 
importação de vários outros arquivos: o German Speaking Slashers 
United (União de Slashers de Língua Alemã) e o StargateFan, um 
arquivo de fanfics e fanart geral das séries Stargate SG-1 e Stargate 
Atlantis.  

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES (CULTURAS E 
OBRAS TRANSFORMATIVAS) 

O Comité de Publicação Académica continuou a promover e a dar 
acesso a estudos académicos sobre práticas e obras de fã com uma 
edição normal e duas edições especiais da Transformative Works and 
Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas). 

Em março, foi lançada a edição nº 12 da TWC com o título 

“Transnational boys’ love fan studies”, editada pelas pessoas 
convidadas Kazumi Nagaike e Katsuhiko Suganuma da Universidade de 
Oita, Japão. Em junho, foi publicada uma edição especial (nº 13) com o 
título “Appropriating, Interpreting, and Transforming Comic Books”, que 
foi editada a convite por Matthew J. Costello da Universidade de Saint 
Xavier, Chicago. A edição nº 14, publicada em setembro, incluiu artigos 
sobre metáforas, subculturas, fandom transcultural e comunidades de 
diálogo de fãs. Este número marcou o quinto aniversário da publicação. 

O Comité de Publicação Académica criou também o blogue Fanhackers, 
um relançamento do blogue Symposium (Simpósio) com um novo nome 
e um foco renovado na ligação entre fãs e estudantes e a investigação 
sobre a fandom. 
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E EXPANSÃO 

O comité de Desenvolvimento e Membros juntou ao seu ano recorde de 
2012 um novo aumento da angariação de fundos em 2013. A primeira 
campanha de angariação de fundos do ano foi em abril e a OTW 
recebeu mais de 2.000 donativos individuais num total de 53.243,99$ 
durante o período da campanha, de 3 a 9 de abril. A OTW recebeu 
ainda uma caução no valor de 16.729$ de ao3auction.tumblr.com, um 
leilão organizado por fãs. A segunda campanha foi entre 1 e 7 de 
outubro e angariou mais de 44.000$. As contribuições fora destes 
períodos da campanha e os donativos recorrentes aumentaram o total 

angariado em 2013 para quase 170.000$. 

Pela primeira vez, a OTW teve também uma promoção da angariação 
através de um link na Amazon para receber uma percentagem dos 
lucros de Smart Pop Books. A Smart Pop também se ofereceu para 
duplicar a taxa de pessoas afiliadas da Amazon, que varia entre 6 a 8% 
dependendo do volume de vendas, e a OTW recebeu 12% por livro. A 
promoção durou de 30 de outubro a 31 de dezembro e angariou um 
total de 322,30$. 

O comité de Desenvolvimento e Membros também organizou um evento 
da OTW na Comic Con de San Diego, graças ao membro da equipa do 
comité Legal da OTW Heidi Tandy. 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

Os nossos comités de Tradução, de Comunicação e de Webmasters 
passaram por mudanças em 2013. O recentemente renomeado comité 
de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web continuou o seu 
trabalho no site após a atualização do Drupal de 2012, com várias 
correções de bugs durante o ano. O comité também se focou em 
reformular considerações e futuras atualizações. Em janeiro, 
implementou um novo processo de Gestão de Versões para o domínio 
transformativeworks.org e para os subdomínios Eleições e Portas 
Abertas. O comité criou ainda um painel de classificados para o comité 
de Voluntariado e Recrutamento. 

Num esforço para manter os apoiantes informados das atividades da 
OTW durante 2013, o comité de Comunicação criou 257 publicações 
que saíram nas Notícias da OTW em 2013. Para além de terem escrito 
172 destas, ajudaram outros comités na criação de publicações para 
anunciar resultados importantes ou pedidos de sugestões do público. O 
comité de Comunicação também organizou eventos para celebrar 
marcos, como o 25.000º artigo da Fanlore, e criou publicações para 
outras datas especiais, como o sexto aniversário da OTW e o Dia da 
Pessoa Administradora de Sistemas. 

http://transformativeworks.org/news/buy-book-and-support-otw
http://transformativeworks.org/news/otw-invites-you-comic-con-san-diego
http://transformativeworks.org/news/otw-invites-you-comic-con-san-diego
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Enquanto a atenção dos média na OTW se manteve a mesma que em 
2012, houve um aumento distinto em contactos para entrevistas 
impressas, em rádio e em vídeo relacionadas com o anúncio do projeto 
de publicação de ficção de fãs da Amazon, o Kindle Worlds. 

O comité de Comunicação também recrutou alguns artistas gráficos em 
2013, de modo a criar maior apelo visual à página inicial do website da 
OTW e para chamar a atenção para as suas publicações e eventos nos 
vários sites, especialmente em plataformas orientadas para os gráficos, 
como o Tumblr. 
 

O fluxo de trabalho do comité de Tradução foi afetado pelas mudanças 
do website da OTW e passou o ano de 2013 a reorganizar-se como 
comité. Continuou a responder às necessidades de tradução dos outros 
comités, como os comités de Abuso, de Organização de Tags e de 
Internacionalização e Expansão. 

PESSOAS E PLANEAMENTO 

Depois de muitos meses de trabalho do comité de Voluntariado e 

Recrutamento e com ajuda do comité de Estratégia, Design e 

Desenvolvimento na Web, a OTW começou a recrutar novos voluntários 

e membros de equipa em abril. O trabalho do comité de Voluntariado e 

Recrutamento incluiu um foco na documentação para todos os papéis 

dentro da organização, um processo de recrutamento contínuo e 

reformulado e materiais de treino. Como parte deste esforço, o comité 

de Voluntariado e Recrutamento criou tutoriais interativos para 

ferramentas a nível da organização que estão a ser usadas por 

membros das equipas ou por pessoas voluntárias. 

 

Apesar de a maior parte dos postos de trabalho só terem estado 

disponíveis durante uma semana durante este novo processo, a maioria 

dos comités recebeu inúmeros candidatos para os postos. Isto foi 

evidente para o comité de Organização de Tags, cuja resposta ao 

recrutamento foi tão esmagadora que teve que fechar repetidamente o 

recrutamento poucos dias depois de o ter aberto para novas pessoas 

organizadoras. O gráfico que se segue mostra a flutuação em número 

de pessoas voluntárias organizadoras de tags.  
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Pessoas Voluntárias de Organização de Tags 2013 

 

O grupo de trabalho do Planeamento Estratégico, que teve a 
responsabilidade de analisar o estado da organização, inquiriu a maioria 
dos membros de equipa e pessoas voluntárias da OTW no final do ano. 
Foram submetidos à Direção quatro relatórios para análise, lançados 
internamente e depois publicamente, com vários mais a serem postos 
em consideração para lançamento no início de 2014. O grupo de 
trabalho previu completar os relatórios de comité individuais ou de 
grupos de trabalho em 2014 e depois começar o trabalho num relatório 
de aconselhamento relacionado com toda a organização. 

Em maio, Maia Bobrowicz, membro da Direção, anunciou que ia 
abandonar as suas funções. A Direção organizou um chat aberto para 
líderes, membros de equipa e pessoas voluntárias nos dias 13 e 14 de 
julho e aprovou a Fase 1 de uma proposta do comité de Sistemas para 
a expansão da nossa infraestrutura de tecnologia. Assim, a Direção 
escolheu o intervalo de 19 de agosto a 19 de setembro para a 
realização do maior projeto do ano: trabalhar na documentação interna 
pertencente às atividades da direção. Em outubro, a Direção anunciou 
os seus planos para organizar a primeira reunião da Direção, em 
pessoa, nos dias 31 de outubro a 4 de novembro em Berkeley, 
Califórnia. Enquanto lá estiveram, organizaram igualmente um encontro 
da OTW no dia 3 de novembro. 
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A organização anunciou que não haveria eleição em 2013 devido à falta 
de candidatos para preencher os lugares abertos. Em dezembro, a líder 
do comité de Planeamento Estratégico Anna Genoese entrou para a 
Direção e Ira Gladkova e Kristen Murphy terminaram os seus mandatos 
de três anos. 
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CRONOLOGIA 

Janeiro 

 A Direção deu as boas vindas a Maia Bobrowicz e a Cat Meier e 
despediu-se de Julia Beck, Francesca Coppa, Naomi Novik e 
Jenny Scott-Thompson. 

 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou com 
sucesso a versão 0.9.5 do AO3. 

 O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web 
implementou um novo processo de Gestão de Versões do domínio 
transformativeworks.org e os seus subdomínios para o comité de 
Eleições e o projeto Portas Abertas. Isto incluiu um novo quadro 
de tarefas para o comité de Voluntariado e Recrutamento, bem 
como a resolução de diversos bugs. 

Fevereiro 

 A Direção da OTW votou pela permissão do alojamento de não-
ficção de fãs (meta) no AO3. 

 O grupo de trabalho de Política de Conteúdos começou a 
trabalhar em alterações aos Termos de Serviço e às Perguntas 
Frequentes (FAQs), devido à decisão diretiva. 

 A equipa de Organização de Tags esteve ocupada com a 
alteração de títulos de fandoms depois da funcionalidade de 
artigos ter sido corrigida na versão mais recente do AO3. 

 O comité de Comunicações criou uma posição de contacto com a 
Wiki e começou a publicar no Google+. 

 O comité Legal apresentou uma carta amicus curiae no Tribunal 
Federal de recursos dos EUA no caso Fox contra DISH Networks. 

 O relatório acerca da equipa de Organização de Tags (a primeira 
inquirida) levado a cabo pelo comité de Planeamento Estatégico 
foi lançado para o público em geral. 

 O comité de Voluntariado e Recrutamento criou tutoriais 
interativos para ferramentas a nível da organização que podem 
ser utilizados para o treino de novos membros de equipa. 

Março 

 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou uma 
versão atualizada do Plano de Desenvolvimento do AO3. 

 O grupo de trabalho de Política de Conteúdos organizou duas 
semanas de feedback acerca da proposta sobre a não-ficção de 
fãs. 
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 O comité de Abuso teve, pela primeira vez, um caso em que teve 
de pedir o auxílio do comité de Tradução para uma questão 
relacionada com plagiarismo. Aquele elaborou igualmente um 
relatório interno com indicação de casos por fandom e tipo de 
queixa. 

 Relançamento do blog Symposium (Simpósio) – agora 
Fanhackers – a 1 de março, com a ajuda dos comités de 
Sistemas, Legal e de Estratégia, Design e Desenvolvimento da 
Web. 

 O comité de Publicação Académica publicou a edição nº 12 da 
TWC, por uma pessoa editora convidada, acerca de Boys’ Love. 

 O grupo de trabalho de Inquérito, em conjunto com o comité de 
Comunicações, elaborou e publicou o Relatório do Inquérito à 
Comunidade da OTW de 2012. 

 O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web reuniu 
com os comités de Comunicações e de Desenvolvimento e 
Membros para avaliar e atualizar o conteúdo do website da OTW. 

 O comité de Voluntariado e Recrutamento converteu a equipa de 
trabalho de Criação de Vídeos no comité de Fan Video e 
Multimédia. 

Abril 

 O comité de Desenvolvimento e Membros recebeu mais de 2.000 
doações individuais durante a campanha de angariação de fundos 
de 3 a 9 de abril, totalizando 53.243,99$. A OTW também recebeu 
um total de 16.729$ de ao3auction.tumblr.com, um leilão de fãs 
independente. 

 O comité de Voluntariado e Recrutamento reabriu o recrutamento 
e trabalhou com líderes e responsáveis na documentação para a 
abertura de novos cargos e para a criação de equipas para 
projetos. 

 O comité de Organização de Tags teve uma resposta tão grande 
ao recrutamento que este teve de ser posto em espera, para que 
fosse possível treinar as 53 novas pessoas organizadoras de tags 
colocadas em abril. 

 O contributo da equipa de Acessibilidade, Design e Tecnologia 
para o AO3, no início de abril, incluiu uma grande revisão ao 
cabeçalho do site e alguns designs novos para emails. 

 O projeto April Showers (Chás de Abril), uma colaboração entre os 
comités de Acessibilidade, Design e Tecnologia e da Wiki, 
encerrou após 30 dias de atividades no twitter da Fanlore e na 
hashtag April Showers no Tumblr. 

 O comité de Sistemas trabalhou no melhoramento da sua 
documentação e procurou melhores formas de formalizar o seu 
treino e de melhorar e seguir os seus projetos. 
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 O comité de Planeamento Estratégico publicou o seu relatório 
acerca do comité de Voluntariado e Recrutamento. 

 

Maio 

 O projeto Portas Abertas anunciou que o 852 Prospect, um 
arquivo de obras de fãs de Sentinel, foi importado com sucesso 
para o AO3. 

 A OTW registou o canal IRC #otw-dev no Freenode. 
 A equipa de Suporte organizou uma Conversa Aberta com a 

Equipa de Suporte a 4 e 5 de maio. 
 A Direção da OTW anunciou a demissão de Maia Bobrowicz. 

Junho 

 O AO3 recebeu louvor como uma das escolhas da TIME 
magazine para os 50 Melhores Websites de 2013. 

 A equipa de Publicação Académica publicou a edição nº 13 da 
TWC, realizada por uma pessoa editora convidada, acerca de 
livros de banda desenhada. A TWC tem publicado três edições, 
em vez das duas necessárias; esta foi a edição bónus. 

 O comité de Comunicações lidou com um número de pedidos de 
comentários de meios de comunicação de todo o mundo, acerca 
do anúncio da Amazon de que esta iria lançar uma versão paga 
para ficção de fãs através da sua infraestrutura de autopublicação. 

 Membros da equipa Legal estiveram entre os que responderam a 
perguntas de imprensa acerca das implicações do programa 
Kindle Worlds da Amazon e o comité fez uma publicação popular 
acerca do tópico para fãs. 

Julho 

 O comité de Comunicações trabalhou com os comités Legal e da 
Wiki para a celebração do 25.000º artigo da Fanlore com um 
concurso de trivia. 

 O comité Legal coassinou uma carta amicus curiae que pedia a 
reapreciação do caso Hart contra EA e ajudou com sucesso um 
membro da OTW a contestar uma notificação formal de retirada 
baseada no Digital Millenium Copyright Act (DMCA) da sua podfic. 

 O comité de Internacionalização e Expansão publicou a 
Declaração de Diversidade do AO3. 

 A Direção, os comités Financeiro, de Comunicações e de 
Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web completaram o seu 
trabalho no Relatório Anual de 2012. 

 O comité de Planeamento Estratégico publicou o seu relatório 
acerca do Portas Abertas. 
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 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia formou o 
Subcomité de Testes e Garantia de Qualidade. 

 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez duas 
pequenas implementações em junho, criando a versão 0.9.7. 

 O comité de Organização de Tags publicou vários tutoriais mais 
avançados tanto para pessoas organizadoras principiantes como 
experientes e criou novas regras para tags de fandom traduzidas. 

 O comité de Abuso reportou um aumento de casos em que o AO3 
é utilizado como um blog ou tumblr para anúncios. 

 Heidi, membro da equipa Legal, planeou e apresentou The Meet 
Up Of Our Own (O Nosso Próprio Encontro) na Comic-Con de San 
Diego em conjunto com o comité de Desenvolvimento e Membros, 
arrecadando 365$ em doações. 

Agosto 

 O Portas Abertas começou a desenvolver planos para três novas 
transferências de arquivos para o AO3, para além de facilitar duas 
doações de fanzines para o Fan Culture Preservation Project 
(Projeto de Preservação da Cultura de Fãs). 

 O comité de Sistemas dividiu o mailserver da OTW em dois 
mailservers separados para correio recebido e enviado e atualizou 
o seu sistema de pedidos. 

 As pessoas editoras da equipa de Publicação Académica 
trabalharam com Jintian, membro da equipa de Comunicações, 
num artigo de destaque discutindo o seu processo de produção. 

 A Direção realizou uma conversa aberta para líderes, equipas e 
pessoas voluntárias a 13 e 14 de julho e aprovou a Fase 1 de uma 
proposta do comité de Sistemas para expandir a nossa 
infraestrutura tecnológica. 

 O comité de Comunicações celebrou a 1.000ª subscrição ao 
tumblr da OTW com a exibição de trabalhos de novas pessoas 
voluntárias da equipa de Gráficos.  

Setembro 

 O comité de Publicação Académica publicou a edição nº 14 da 
TWC, comemorando o seu quinto aniversário. 

 O comité de Reestruturação de Categorias fez uma proposta que 
afetava a organização das fandoms no site e pediu feedback às 
pessoas utilizadoras. 

 O AO3 ultrapassou as 200.000 inscrições. 
 O comité de Abuso reportou que o número de pedidos em 2013 

triplicou em relação a 2012. 
 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou com 

sucesso a versão 0.9.9 do AO3. 
 A Direção definiu o período de 19 de agosto a 19 de setembro 

para trabalho em documentação interna. 
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 A equipa de Documentação do AO3 começou a trabalhar com o 
comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia na atualização das 
FAQs devido às alterações no código do AO3. 

 O comité de Internacionalização e Expansão trabalhou com a 
equipa de Comunicações na produção de um artigo de destaque. 

Outubro 

 A segunda angariação de fundos do ano, organizada pelo comité 
de Desenvolvimento e Membros, decorreu entre 1 e 7 de outubro 
e angariou mais de 44.000$. 

 Os editores da equipa de Publicação Académica enviaram as 
provas paginadas do seu volume editado, The Fan Fiction Studies 
Reader (Antologia de Estudos de Ficção de Fãs), à editora da 
Universidade de Iowa para publicação no início de 2014. Uma 
percentagem reverte para a OTW, para pagamento das taxas de 

reimpressão. 
 O Portas Abertas completou a importação de obras de The Good 

Omens Library e teve duas conversas abertas com a GSSU 
(União de Slashers de Língua Alemã) em preparação para 
importação das suas obras para o AO3. 

 O comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou a versão 
0.9.10 do AO3. 

 Devido à inexistência de candidaturas aos lugares na Direção de 
2014, não se realizaram eleições. 

 A Direção realizou a sua primeira reunião presencial de 31 de 
outubro a 4 de novembro em Berkeley, Califórnia, e foi anfitriã de 
um encontro da OTW a 3 de novembro. 

 O comité de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web lançou 
uma versão em outubro que resolveu vários bugs, incluindo os 
que causavam erros nos formulários de contacto da OTW. 

Novembro 

 O comité Legal submeteu comentários formais à Administração 
Nacional de Telecomunicações e Informação dos EUA (NTIA) e 
ao Escritório de Patentes e Marcas Registadas dos EUA 
(USPTO). 

 O comité de Publicação Académica solicitou e obteve uma 
entrada na bibliografia de publicações académicas da Associação 
da Linguagem Moderna (MLA). 

 O Portas Abertas teve duas conversas abertas e deu informação 
sobre a importação prevista de StargateFan para o AO3. 

 A equipa de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou a versão 
0.9.11 do AO3 e iniciou a resolução de problemas de 
desempenho. 
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 A organização de tags foi limitada apenas para dias de semana 
para reduzir os esforços dos servidores do AO3 durante domingos 
de tráfico pesado. 

 O comité de Voluntariado e Recrutamento realizou o inquérito Still 
Willing to Serve (Ainda Disponível para Servir) para saber que 
membros de equipa estavam a planear continuar a servir em 
2014. 

Dezembro 

 Anna Genoese foi colocada na Direção e Ira Gladova e Kristen 
Murphy terminaram os seus mandatos de três anos. 

 O comité de Desenvolvimento e Membros fez um relatório acerca 
da angariação de fundos com Smart Pop Books, que terminou a 
31 de dezembro. Esta resultou na compra de 157 livros e 47 
ebooks através do link afiliado, por parte de apoiantes da OTW, 

angariando um total de 322,30$ para a OTW. 
 O comité de Planeamento Estratégico publicou um relatório 

acerca do grupo de trabalho de Inquérito. 
 A equipa de Acessibilidade, Design e Tecnologia lançou a versão 

0.9.12 para tornar o AO3 oficial e terminou 2013 com a resolução 
de 300 denúncias de bugs. 

 Em dezembro de 2013, a equipa de Suporte teve o segundo mês 
mais atarefado de sempre, com 556 pedidos recebidos. 

 O comité Legal assinou uma carta amicus curiae no caso Lenz 
contra Univeral nos EUA. 

 Rebecca Tushnet, membro da equipa Legal, testemunhou perante 
duas agências governamentais dos EUA em nome da OTW. 

 O comité de Voluntariado e Recrutamento iniciou o término do 
grupo de trabalho de Inquérito. 

 No final de 2013, houve um total de 977.681 tags no AO3, 
226.394 das quais eram canónicas, e as pessoas organizadoras 
de tags fizeram 852.422 mudanças a tags durante o ano! 
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A CONTINUAR A SERVIR FÃS: Metas para 2014 

A Direção reviu as suas metas para 2013 e começou a discutir o rumo 
para a OTW no próximo ano. As metas para 2014 refletem estas 
conversas, bem como o feedback recebido de membros e participantes 
em vários projetos da OTW. 

1. Continuar a implementação de boas práticas de organizações sem 
fins lucrativos e open source para apoiar o recrutamento de novos 
membros da equipa de voluntários e gestão do pessoal atual; 

2. Apoiar a expansão de (1) adesões à OTW, (2) adesões de 
membros ao AO3 e (3) contribuições para a Fanlore; 

3. Expandir recursos existentes e sensibilização para o trabalho do 
Portas Abertas na preservação de arquivos de obras de fãs em 
risco; 

4. Aumentar e expandir o programa de angariação de fundos para 
incluir mais Meet-Ups of Our Own, divulgação em convenções de 
fãs e uma loja de merchandise da OTW, bem como o aumento de 
afiliação à OTW por parte de pessoas utilizadoras do AO3; 

5. Publicação de duas novas edições da revista académica TWC; 
6. Continuar a trabalhar em isenções ao DMCA e continuar a 

providenciar, através do trabalho do comité Legal, educação 
acerca de problemas que pessoas criadoras de obras de fãs de 
todos os tipos têm de enfrentar; 

7. Reforçar relações com organizações aliadas e com pessoas 
amigas de fandoms em comunidades académicas, de 
entretenimento, dos media, de organizações sem fins lucrativos, 
de código aberto e jurídicas. 
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FINANÇAS 

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
da OTW para o Exercício Encerrado  
em 31 de dezembro de 2013 

BALANÇO 
Janeiro - Dezembro 2013 

 Todos os valores apresentados são em dólares americanos 
 

  
Total 

  

  

Em 31 de dezembro 
de 2013   

Em 31 de dezembro 
de 2012 (ano anterior) Diferença 

% 
Diferença 

ATIVOS 
         Ativos Correntes 
            Contas Bancárias 
               Cheques 
 

141,842.73 
 

49,889.22 91,953.51$ 184 

                Paypal 
 

21,842.79 
 

26,876.49 -5,033.70$ -18 

      Total das Contas Bancárias 
 

$                 163,685.52   $                      76,765.71 86,919.81$ 113 

      Contas a Receber 
               Contas a Receber 
 

0.00 
 

0.00 
        Total das Contas a Receber 

 
$                           0.00   $                                0.00 

        Outros Ativos Correntes 
               Outros Ativos Correntes 
 

300.00 
  

300.00$ 300 

      Total de Outros Ativos           
      Correntes 

 
$                       300.00   $                                0.00 300.00$ 300 

   Total de Ativos Correntes 
 

$                163,985.52   $                      76,765.71 87,219.81$ 213 

   Ativos Fixos 
            Máquinas e Equipamento 
 

74,973.71 
 

49,468.51 25,505.20$ 51 

         Desvalorização 
 

3,791.68 
 

3,791.68 0.00$ 0 

      Total de Máquinas e 
      Equipamento 

 
$                  78,765.39   $                      53,260.19 25,505.20$ 48 

   Total de Ativos Fixos 
 

$                  78,765.39   $                      53,260.19 25,505.20$ 48 

   Outros Ativos 
            Outros Ativos a Longo Prazo 
 

10,113.75 
 

10,073.36 40.39$ 0.4 

  Total de Outros Ativos 
 

$                  10,113.75   $                      10,073.36 40.39$ 0.4 

TOTAL DE ATIVOS 
 

$                252,864.66   $                    140,099.26 112,765.40$ 80 
PASSIVOS FINACEIROS E 
CAPITAL PRÓPRIO 

         Passivos Financeiros 
         Total de Passivos Financeiros 
         Capital Próprio 
            Saldo Inicial do Capital 

      Próprio 
 

0.00 
          Lucros Acumulados 

 
140,099.26 

 
89,677.36 50,421.19$ 56 

      Lucro Líquido 
 

112,765.40 
 

50,421.90 62,343.50$ 123 

   Total do Capital Próprio 
 

$                252,864.66   $                    140,099.26 112,765.40$ 80 

TOTAL DOS PASSIVOS 
FINANCEIROS E CAPITAL 
PRÓPRIO 

 
$                252,864.66   $                    140,099.26 112,765.40$ 80 
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LUCROS E PREJUÍZOS 
Janeiro - Dezembro 2013 

Todos os valores apresentados são em dólares americanos 

  
Jan - Dez 2013   

           Jan - Dez 2012  
            (ano anterior) 

Rendimento 
       Descontos feitos 
   

70.00 

   Rendimento Não-lucrativo 
 

167,323.84 
 

92,271.54 

Rendimento Total 
 

$                     167,323.84   $                        92,341.54 

Despesas 
       Encargos Bancários 
 

505.00 
 

130.00 

   Quotas & Subscrições 
   

320.00 

   Angariação de Fundos 
 

11,011.30 
 

7,859.22 

   Seguro 
 

2,000.00 
 

2,000.00 

   Leitor de Estudos de Média 
 

814.72 
 

3,197.40 

   Despesas de Escritório 
 

27.79 
     Despesas de Escritório/ 

   Administrativas Gerais 
 

3,015.04 
 

4,648.04 

   Gestão de Projeto 
 

2,200.59 
 

1,721.82 

   Despesas dos Sistemas 
 

27,797.49 
 

22,023.95 

   Impostos e Licenças 
 

25.00 
 

25.00 

   Viagens 
 

6,861.90 
     Alimentação em viagem 

 
340.00 

  Total de Despesas 
 

$                       54,598.83   $                        41,925.43 

Receita Operacional Líquida 
 

$                     112,725.01   $                        50,416.11 

Outros Rendimentos 
       Juros Auferidos 
 

40.39 
 

5.79 

Total dos Outros Rendimentos 
 

$                              40.39   $                                 5.79 

Outros Rendimentos Líquidos 
 

$                              40.39   $                                 5.79 

Rendimento Líquido 
 

$                     112,765.40   $                        50,421.90 
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DESPESAS FUNCIONAIS 
Janeiro - Dezembro 2013 

Todos os valores apresentados são em dólares americanos 
 

 Contabilidade Administração AD&T (Acessibilidade, 
Design e Tecnologia) 

Direção Fanlore Angariação de 
Fundos 

Publicação 
Académica 

Despesas        

   Encargos Bancários 480.00       

   Angariação de Fundos      11,011.30  

   Seguro  2,000.00      

   Leitor de Estudos de Média       814.72 

   Despesas de Escritório    27.79    

   Despesas de Escritório/ 
   Administrativas Gerais 

560.36 2,454.68      

   Gestão de Projeto   41.99  504.70  328.00 

   Despesas dos Sistemas        

   Impostos e Licenças  25.00      

   Viagens    6,861.90    

   Alimentação em viagem    340.00    

Total de Despesas $     1,040.36 $                 4,479.68 $                                 41.99 $    7,229.69 $           504.70 $      11,011.30 $     1,142.72 

        

 Portas 
Abertas 

Planeamento 
Estratégico 

Suporte Sistemas Tradução Administraçã
o de sites 

TOTAL 

Despesas        

   Encargos Bancários    25.00   505.00 

   Angariação de Fundos       11,011.30 

   Seguro       2,000.00 

   Leitor de Estudos de Média       814.72 

   Despesas de Escritório       27.79 

   Despesas de Escritório/ 
   Administrativas Gerais 

      3,015.04 

   Gestão de Projeto 19.90 288.00 165.00  25.00 828.00 2,200.59 

   Despesas dos Sistemas    27,797.49   27,797.49 

   Impostos e Licenças       25.00 

   Viagens       6,861.90 

   Alimentação em viagem       340.00 

Total de Despesas $            19.90 $                    288.00 $                               165.00 $  27,822.49 $             25.00 $           828.00 54,598.83 
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NOTAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

31 de dezembro de 2013 

Organização e Resumo de Políticas Contabilísticas Significativas 
  
Organização: A 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 a 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 pelos fãs e para os fãs. 

Base de Apresentação: As apresentações financeiras anexas são 
apresentadas utilizando 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 dos 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. 

Serviços doados: A OTW não atribui um valor às atividades das 
pessoas voluntárias na declaração de atividade. 
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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: Os custos 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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ACERCA DA OTW / MISSÃO, VISÃO, VALORES 

A NOSSA MISSÃO 

A OTW 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 de uma 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 de atividades diversas. 

 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.   
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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 parte ativa na fandom, tal como mais de 100 pessoas 
voluntárias que fazem parte dos nossos comités. 

DIREÇÃO  

Cat Meier (Presidente) Cat Meier estudou Relações Internacionais na 
American University e desde então trabalhou em vários campos sem 
qualquer 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 seu 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. 

Anna Genoese (Secretária) Anna Genoese tem sido uma fã durante 
toda a vida e é uma pessoa editora/autora profissional que trabalha 
atualmente numa organização internacional sem fins lucrativos focada 
no desenvolvimento juvenil. Enquanto trabalhava como editora 
profissional, Anna publicou os trabalhos originais de várias pessoas 
escritoras de fanfic. Utilizando um pseudónimo, escreveu fanfics e leu 
podfics em várias fandoms, que podem ser encontradas no AO3. 
Trabalhou com o Comité de Planeamento Estratégico da OTW de 
janeiro de 2012 a dezembro de 2013 e foi líder do comité de agosto de 
2012 a dezembro de 2013. Anna também é uma pessoa voluntária 
organizadora de tags. 

Nikisha Sanders (Tesoureira) Nikisha Sanders 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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Eylul Dogruel (Gabinete de Eleições) Eylul Dogruel é uma artista e 
candidata ao Mestrado em Belas Artes da Universidade de Marmara 
University, 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. 

Franzeska Dickson Franzesca Dickson faz trabalho de backoffice em 
Finanças. Tendo sido sempre uma geek, foi apresentada à fanfic pelo 
alt.tv.x-files quando tinha apenas 13 anos e desde aí que tem feito parte 
da fandom de obras de fãs, primeiro como leitora, depois como escritora 
e beta e agora como criadora de vídeos. Os seus locais e eventos 
favoritos são os da pan-fandom, incluindo os raros intercâmbios entre 
fandoms asiáticas. Já fez parte dos comités de Conteúdo, Abuso, 
Webmasters e Organização de Tags e já preencheu várias outras 
posições de voluntária dentro da OTW. 
 
Andrea Horbinski Andrea Horbinski está a tirar o 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 
hipernacionalistas em Quioto e foi uma das 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 Transformative Works and Cultures - TWC 
(Culturas e Obras Transformativas). 

  

http://adainitiative.org/
http://adainitiative.org/
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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) 
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) 
Jenny Scott-Thompson, MA (Cantab) (2012) 
Michele Tepper, PhD (2007-2008) 
Rebecca Tushnet, JD (2007-2010) 
Elizabeth Yalkut (2010) 

COMITÉS  

Abuso 
Acessibilidade, Design e Tecnologia 
Comunicação 
Desenvolvimento e Membros 
Fan Video e Multimédia 
Financeiro 
Financiamento 
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 
  

http://transformativeworks.org/about/emeritus
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GRUPOS DE TRABALHO  

Documentação para o AO3 
Reestruturação de Categorias 
Política de Conteúdos 
Eleições 


