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As demonstrações financeiras foram efetuadas de acordo com os princípios e demais critérios definidos no Plano 

Oficial de Contabilidade Pública (POCP), instituído pelo Decreto-Lei n.º 232/97 de 3 de Setembro, Decreto-Lei n.º 

477/80 de 15 de Outubro e Portaria n.º 378/94 de 16 de Junho. 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no ponto 8 do POCP, as notas cuja numeração é 

omissa neste anexo, não são aplicáveis a este organismo ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras anexas.  

 

Os mapas financeiros foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos definidos no ponto 3 do POCP, 

segundo a convenção dos custos históricos, sempre que possível, na base de continuidade das operações. Os registos 

contabilísticos foram efetuados em conformidade com os princípios da prudência, especialização dos exercícios, 

consistência e materialidade. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 
 

1.1 - Identificação 
Designação: ICA, IP - Instituto do Cinema e do Audiovisual 

Endereço: Rua S. Pedro de Alcântara, n.º 45 1º 1269 - 138 Lisboa 

Classificação Orgânica: Código - 02 01 03 68 00 

Tutela: Presidência do Conselho de Ministros – Secretário de Estado da Cultura 

Regime Financeiro: Autonomia administrativa e financeira e património próprio 

 

1.2 – Legislação (constituição, orgânica e funcionamento) 

 

Em 2011, decorrente da restruturação da orgânica do governo com a tomada de posse do XIX Governo Constitucional, 

o ICA deixa de estar sob a tutela do Ministério da Cultura, e passa para a alçada da Presidência do Conselho de 

Ministros através do Secretário de Estado da Cultura. Esta reestruturação originou alterações à orgânica do próprio 

Instituto, aprovada pelo Decreto-Lei 79/2012, de 27 de Março de 2012. 

 

A legislação e regulamentação da ação do Estado no fomento e desenvolvimento das atividades cinematográficas e 

audiovisuais está expressa na Lei nº 42/2004 de 18 de Agosto – Lei da Arte Cinematográfica e Audiovisual, bem como 

o Decreto-Lei nº.227/1006 de 15 de Novembro que define as a medidas relativas ao seu fomento, desenvolvimento e 

à sua proteção e que criou o Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual (FICA). 
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Com efeito, no ano de 2011 iniciou-se com um processo de desenvolvimento de um projeto de lei, o qual viria a ser 

interrompido na sequência da convocação de eleições em Portugal, em Março, e o novo Governo, empossado em 

Junho, inscreveu no seu Programa a elaboração de uma proposta de Lei do Cinema depois de escutar os vários 

sectores relacionados com a indústria cinematográfica, e tendo como objetivo a valorização e a melhor divulgação do 

cinema escrito, produzido e realizado em Portugal.  

 

Os trabalhos de conceção legislativa iniciaram-se como previsto, tendo os serviços do ICA prestado o apoio técnico 

solicitado pela Tutela, fornecendo dados e estudos e todas as informações solicitadas. A conclusão e apresentação de 

uma proposta de lei para discussão pública veio a ter lugar já em 2012, estando em curso à data da redação do 

presente relatório. 

 

O Governo inscreveu igualmente no seu programa um exercício de avaliação da execução e gestão do Fundo de 

Investimento para o Cinema e Audiovisual (FICA), criado pela Lei nº 42/2004. Tal exercício teve início e aguardam-se 

agora as conclusões e opções das autoridades competentes nessa matéria. 

 

1.3 – Estrutura organizacional efetiva 
 

A organização interna em 2011, de acordo com os estatutos do ICA, IP ainda vigentes, definidos na Portaria n.º 

375/2007 de 30 de Março, resulta na seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 – Descrição sumária das atividades 
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Departamento de Gestão 
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Estatística 
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O ICA tem como missão: Fomentar e desenvolver as atividades cinematográficas e audiovisuais, contribuindo para a 

diversidade cultural e a qualidade nestes domínios, para uma circulação nacional e internacional alargada das obras e 

para a vitalidade das referidas atividades enquanto indústria cultural. 

 

E tem como atribuições: 

a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da cultura na definição de políticas públicas para os setores 

cinematográfico e audiovisual em conformidade com a sua missão; 

b) Assegurar diretamente em colaboração ou através de outras entidades a execução das políticas 

cinematográficas e audiovisuais; 

c) Propor programas, medidas e ações com vista a melhorar a eficácia e a eficiência das políticas referidas na alínea 

anterior e a assegurar a adequação destas às evoluções dos setores abrangidos; 

d) Promover uma efetiva divulgação e circulação nacional e internacional das obras, diretamente ou em 

cooperação com outras entidades; 

e) Assegurar a representação nacional nas instituições e órgãos internacionais nos domínios cinematográfico e 

audiovisual, nomeadamente a nível da União Europeia, do Conselho da Europa, da Cooperação Ibero -Americana e 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como de outras plataformas de cooperação ou integração, 

sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

f) Colaborar com as entidades competentes na elaboração de acordos internacionais no domínio cinematográfico 

e audiovisual e assegurar as tarefas relativas à aplicação dos acordos existentes, bem como estabelecer e aplicar 

parcerias e colaborações com instituições congéneres de outros países, sem prejuízo das atribuições próprias do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros; 

g) Contribuir para um melhor conhecimento dos setores do cinema e do audiovisual, recolhendo, tratando e 

divulgando informação estatística ou outra relevante, por si próprio ou em colaboração com outras entidades 

vocacionadas para o efeito; 

h) Acompanhar a gestão do Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual (FICA). 

 

8.1.5 – Recursos Humanos: Efetivos a 31.12.2011 

 
ORGÃOS DIRECTIVOS 

Carreira/Categoria N.º de Efetivos 
Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Órgãos de Direcção 2   2 

    DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

Carreira/Categoria N.º de Efetivos 
Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Dirigentes 1   1 



 
 

                       

ANEXO DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

 
2011 

 

  

 

Encerramento de Contas 2011 
 

 

5 

Técnicos Superiores 6 6   

Assistentes Técnicos 5 5   

Assistentes Operacionais 2 2   

    DEPARTAMENTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL 

  
Carreira/Categoria N.º de Efetivos 

Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Dirigente 1   1 

DIVISÃO DE ESTUDOS E ESTATÍSTICAS  

Chefe de Divisão 1   1 

Técnicos Superiores 2 2   

Assistente Técnicos 2 2   

DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJECTOS  

Chefe de Divisão 1   1 

Técnicos Superiores 15 15   

Assistentes Técnicos 2 2   

TOTAL EFECTIVOS 40 34 6 

 

 

8.1.6 – Organização Contabilística 
� O ICA, segue os princípios e demais critérios definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública, instituído pelo 

Decreto-Lei 232/97 de 3 de Setembro, Decreto-Lei 477/80 de 15 de Outubro e Portaria n.º 378/94 de 16 de 

Junho. 

� O ICA dispõe de Manual de Procedimentos, contendo a caracterização de todos os processos de negócio e de 

gestão do instituto, elaborado durante o ano de 2010 no âmbito da certificação da norma de qualidade ISO 

9001:2008. 

� O arquivo dos documentos de suporte, da despesa e da receita estão organizados, por número tipo de 

lançamento, com numeração sequencial de registo no módulo contabilístico correspondente.  

� Em 2011 foi dada continuidade à implementação do sistema informático para a gestão integrada de 

informação do Departamento de Gestão - SAP, nomeadamente no desenvolvimento de mapas de prestação de 

informação ajustados às necessidades internas e externas do Instituto; 

� Relativamente à Gestão de Recursos Humanos e processamento de salários, o ICA, IP mantém a aplicação 

informática SINGAP da empresa Quidgest, efectuando posteriormente o registo do processamento das 

remunerações no SAP. 

� São elaboradas informações contabilísticas trimestrais de apoio à gestão, onde constam dados orçamentais e 

contabilísticos. 

 

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração dos resultados 
 

8.2.3 – Critérios Valorimétricos 
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Os serviços de Contabilidade são únicos e organizados de forma centralizada, sendo parte integrante do 

Departamento de Gestão. 

 

Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes: 

1. Imobilizações Corpóreas – registadas ao custo de aquisição com amortizações calculadas pelo método das 

quotas constantes, com base nas taxas definidas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 25 de Setembro. 

(Ver Notas 8.2.7 e 8.2.12). 

2. Investimentos Financeiros – estão registados pelo método da equivalência patrimonial. (Ver Nota 8.2.16). 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, os investimentos financeiros são inicialmente 

contabilizados pelo custo de aquisição, sendo ajustados anualmente pela participação nos resultados das 

empresas associadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício. 

3. Especialização de exercícios – O Instituto regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da 

especialização de exercícios pelo que as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são geradas, 

independentemente da data em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e 

pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e 

diferimentos. 

A especialização do exercício relativa aos apoios financeiros da produção cinematográfica provenientes de 

concursos é efectuada desde o ano 2000, de acordo com os seguintes critérios: 

• Pelo Despacho/homologação – 2723000000/26850100000 (pela totalidade do subsidio) 

• Pela assinatura do contrato – 26850100000/26850200000 (pelo valor do contrato) 

• Pela liquidação das prestações – 2681000000/13x (pelo valor pago) 

• No fim do ano – 6322100000/2723000000 (contabilização dos custos pela parte proporcional à duração 

máxima do contrato, definida por lei para o tipo de concurso em questão) 

Em 2009 introduziu-se uma excepção a esta política de especialização dos custos, com a intenção de que 

os custos reflictam de uma forma mais fidedigna a realidade dos apoios financeiros à produção. Desta 

forma, no final do ano, a partir do levantamento dos projectos totalmente pagos (projectos 

efectivamente concluídos) e cujos custos incorridos não estivessem totalmente imputados, lançam-se a 

custo a totalidade dos montantes que estavam por imputar.  

4. Provisão para riscos e encargos – A provisão para riscos e encargos foi constituída para fazer face à não 

recuperação dos subsídios concedidos sob a forma de adiantamento sobre receitas. Esta provisão foi 

calculada com base no incumprimento contratual destes subsídios concedidos (Ver Nota 8.2.23). 

5. Existências – Em 2010 alterou-se a política de contabilização de compras de gestão de stocks, passando estas 

a ser consideradas existências. A entrada das existências é registada ao custo de aquisição e a saída é 
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valorizada ao custo médio ponderado. No final do ano é efectuado o inventário dos stocks e registadas 

diferenças como perdas ou ganhos em existências.  

6. Dívidas de/a terceiros – Os apoios concedidos em moeda estrangeira (dólares), decorrentes do protocolo 

Luso-Brasileiro, são registados ao câmbio do dia de homologação do apoio, desde 2010.  

As restantes débitos e créditos em moeda estrangeira são contabilizados ao câmbio do dia de pagamento. 

 

8.2.5 – Resultado Líquido do Exercício 

 

O resultado do exercício de 2011 no montante de €1.262.044,45 foi resultado essencialmente pela: 

• Imputação do resultado do exercício da participada Tobis Portuguesa através da equivalência patrimonial, 

refletido na conta 68200000000 - Perdas Empresas Filiais e Associadas, no valor de €2.026.984,02 

• Pela correção efetuada à conta 27345 – Acréscimos de Custos/Protocolo RTP no valor de € 7.140.841,13, 

refletida na conta 7973000000 - Prov.Ext-Outros e na conta 5920000000 R.Transit.-Regularizações 

• Pela correção efetuada à conta 2745200000 – Sub.Investimentos - PIDDAC, refletida na conta 5920000000 

Resultados transitados – Regularizações, no valor de € 2.670.160,94 

 

8.2.7 e 8.2.8 – Movimentos nas rubricas do activo imobilizado 

 

Ver Mapa de Amortizações e Provisões em anexo 

Ver Mapa de Inventário de Imobilizado 

 

8.2.12 - Imobilizações Corpóreas 

 

Ver Mapa do Activo Bruto em anexo. 

 

8.2.16 – Investimentos Financeiros 

 

Partes de capital 

O ICA, IP tem actualmente participações financeiras na Tobis Portuguesa, que apresentaram em 2011 o seguinte 

resultado: 
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Durante o ano de 2011 foi alienada a participação de 49% da SIC Filmes pelo montante de €90.000, que estava 

valorizada em balanço pelo valor de €0, desta forma, o valor de venda corresponde ao montante de mais-valias 

conseguida com a venda da participação. 

 

Foi refletido ainda nas contas do ICA os acertos da participação da Tobis Portuguesa, SA relativamente aos resultados 

do ano de 2011 e refletido os ajustamentos das contas de Capital, num total de € 2.672.715,97. 

 

A Tobis tem registado nestes últimos anos insuficiências graves de tesouraria, esta situação culminou na alienação da 

sua actividade ainda comercializável, e na decisão de liquidação da sociedade em Fevereiro deste ano, pelo que de 

momento se encontra em processo de liquidação. A comissão de liquidatários da Tobis Portuguesa, SA – em 

liquidação é composta por Filomena Serras Pereira, representante do accionista maioritário o ICA, IP, e a Ana Costa, 

representante do accionista Cinemate, Lda. 

 

8.2.23 – Dívidas de Cobrança Duvidosa e Provisões 
 

Os montantes considerados de dívidas de cobrança duvidosa respeitam a contratos antigos de apoios em regime de 

empréstimos e de subsídios concedidos sob a forma de adiantamento sobre receitas, que dificilmente se consideram 

o seu reembolso pela baixa capacidade de comercialização dos filmes em causa. 

 

Em 2011 anulou-se parte dos contratos sob a forma de adiantamento sobre receitas, tendo sido anulados 14 

protocolos celebrados durante os anos de 1999 e 2000 e 8 protocolos celebrados durante o ano de 2011 entre o ICA e 

a SIC Filmes. Estes contratos foram considerados extintos, por terem perfazido o prazo de 10 anos para exploração de 

cada telefilme. Desta forma, anulou-se os saldos em dívida e as respetivas provisões afetas a cada contrato/protocolo 

no montante total de € 7.838.309,08. 

 

Salientamos que o montante das provisões tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos, visto que o ICA, IP 

actualmente não atribui subsídios sob forma de avanço sobre receitas, em conformidade com a Lei n.º 42/2004 de 18 

de Agosto, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 227/2006 de 15 de Novembro. 

 

Participações Sede Participação (%) 
Resultado Líquido 

Ajustado (€) 

Tobis Portuguesa 
Pr. Bernardino Machado  

1750-042 Lisboa 
96,48 - 2.026.984,02 
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8.2.31 - Provisões Acumuladas 
 

Ver Mapa de Amortizações e provisões e provisões acumuladas de 2011 em anexo. 

 

8.2.32 – Movimentos das contas da classe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A variação registada na rubrica 55 – Ajustamentos de partes de capital resultou da aplicação do método da 

equivalência patrimonial a variações registadas no capital social da Tobis Portuguesa em 2011. 

 

A variação verificada na conta 59 – Resultados Transitados resultou do seguinte: 

• Reconhecimento de Subsídios para o Investimento/PIDDAC que não foi efectuado em anos anteriores e que 

por isso foi permanecendo em saldo na rubrica de proveitos diferidos, sem este ter sido devidamente 

anulado pelas amortizações do investimento realizado 

• Reconhecimento do saldo por atribuir relativo ao protocolo ICA/RTP dos anos 2004 a 2010 

• Aplicação do Resultado Liquido atribuído no ano anterior 

• Entrega do Saldos Gerência do ano de 2009 e 2010  

Rubricas dos Fundos Próprios Saldo Inicial  Movimentos Saldo Final 

FUNDOS PRÓPRIOS 

51 Património     

55 Ajustamentos de Partes de Capital em Filiais e Associadas 6.863.747,66 1 -645.731,96 6.218.015,70 

56 Reservas de Reavaliação        

PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES 

57 Reservas        

  571 Reservas Legais        

  572 Reservas Estatutárias        

  573 Reservas Contratuais       

  574 Reservas Livres 12.584.399,36    12.584.399,36 

  575 Subsídios 4.040.063,45    4.040.063,45 

 576 Doações        

59 Resultados Transitados -21.677.131,15 2 -4.875.457,60 -16.801.673,55 

TOTAL 1.811.079,32    6.040.804,96 

(1)
 Aplicação do Método da Equivalência Patrimonial 

 Outras variações no CP’ da Tobis  €669.291 

 Correcção líquida da participação da Tobis  (€645.731,96) 

  (€645.731,96) 
 

(2)
 Variações em Resultados Transitados:   

 Reconhecimento de receita PIDDAC de anos anteriores  (€2.670.160,94) 

 Reconhecimento de receita / protocolo RTP relativa a anos anteriores  (€6.698.431,80) 

 Aplicação dos RLE 2011  €4.447.557,25 

  Entrega Saldos Gerência de 2009/2010  €45.577,88 

   (€4.875.457,60) 
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8.2.33 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 
 

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas de 2011 apresenta a seguinte descriminação: 
Valores em euros 

Cod. Contas Movimentos 
Matérias-primas, Subsidiárias  

e de Consumo 

36 Existências Inicias 14.259,78 

31 Compras 9.415,77 

38 Regularização de Existências 6.956,97 

36 Existências Finais 12.292,50 

  TOTAL 4.426,08 

 

Ver Mapa de Inventário de Existências em anexo. 

 

8.2.37 - Demonstração de Resultados Financeiros  
 

Ver Demonstração de Resultados Financeiros em anexo. 

 

8.2.38 - Demonstração de Resultados Extraordinários 
 

Ver Demonstração de Resultados Extraordinários em anexo. 

 

8.2.39 – Outras Informações consideradas relevantes 
 

Não estão reflectidas nas contas do organismo, compromissos relativos a apoios financeiros antigos que se encontram 

em incumprimento contratual, estando em fase de execução fiscal e que representam uma perspectiva de potencial 

recebimento, no montante total de €1.251.741, e cuja desagregação se apresenta: 

Valores em euros 

Entidade Beneficiária Projecto Valor a devolver 

Alfandega Filmes Viva o Povo Brasileiro 65.284,80 

Alfandega Filmes Dez prás onze 16.820,00 

Antinomia Produções Video A Ferreirinha - empréstimo 150.000,00 

Appia Filmes Belinvicta 12.997,60 

Appia Filmes Acampar com as estrelas 25.000,00 

Cineclube do Porto Sala de Cinema Aurélio Paz dos reis 31.181,83 

Cinemas Millenium Cinema Feira Nova Santarém 31.181,83 

Cinemate - Material Cinematográfico Histórias de Alice 92.616,72 

Continental Filmes Do outro lado do mundo 615.000,00 

Corda Seca Movimentos Perpétuos 50.000,00 

DFX Alice-Uma Viagem Interactiva ao país das maravilhas 24.939,89 

Épico - Produção Filmes, lda O Jogo 22.446,00 

Escola Secundária Soares dos Reis Ano 2005/2006 1.250,00 

Fábrica de Imagens Sud Express 50.000,00 

Imaterial Paul 4.500,00 

Matéria Digital Alice-Um Prótipo 6.148,00 

Opticalprint Desinquietações II 52.373,78 

 
TOTAL 1.251.740,45 
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No caso que estes montantes venham a ser ressarcidos, serão devidamente contabilizados na conta 797 – Proveitos 

Extraordinários, aos quais serão acrescidos de juros de mora. 

 

Mapas em anexo: 

� Mapa de Alterações orçamentais (Receita e Despesa) 

� Mapa de Transferências Correntes (Receita e Despesa) 

� Mapa de Subsídios Concedidos 

 


