
 

FUNDO DE APOIO À COPRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS LUSO-

FRANCESAS 

 

Aviso de abertura de candidaturas – 20 de abril de 2016 

 

 

No âmbito do Fundo de apoio à coprodução de obras cinematográficas luso-francesas 

estabelecido pela Convenção assinada em 20 de Maio de 2014, em Cannes, modificada pelo 

Aditamento nº 2, de 2 de junho de 2015, o CNC – Centre national du cinéma et de l’image 

animée e o ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, I.P. lançam um convite à apresentação de 

candidaturas. 

 

O Fundo destina-se a atribuir apoios financeiros a fundo perdido a projetos de obras 

cinematográficas abrangidas pelo Acordo Cinematográfico entre o Governo da República 

Portuguesa e o Governo da República Francesa assinado em 10 de Outubro de 1980 ou por 

qualquer acordo que o substitua. 

 

Os apoios são reservados a projetos de obras cinematográficas independentemente do seu 

género (ficção, animação, documentário) e da sua duração, destinadas a ser exploradas em 

primeiro lugar nas salas de cinema. 

Para o ano de 2016, a dotação do Fundo é de 800.000 € (oitocentos mil euros), dos quais 
400.000 euros provenientes do CNC e 400.000 euros provenientes do ICA. 

Para ser elegível, cada projeto tem de implicar, por um lado, pelo menos um coprodutor 
estabelecido em Portugal e, por outro lado, pelo menos um coprodutor estabelecido em 
França. 

A percentagem de participação dos coprodutores de cada um dos dois países pode variar entre 

30% e 70% (ou, por derrogação concedida pelo ICA e pelo CNC, entre 20% e 80%). 

O apoio atribuído a um projeto não pode em caso algum exceder 50% do orçamento. O apoio é 

limitado a 500.000 euros, para as obras com duração igual ou superior a 60 minutos, e a 

50.000 euros para as obras com duração inferior a 60 minutos. 

Em princípio, o apoio atribuído a um projeto destina-se unicamente ao coprodutor minoritário. 

No entanto, esta regra pode ser objeto de derrogação, nos termos previstos no Regulamento.  

 

 O apoio é acumulável com outros apoios públicos, no limite dos valores máximos de 

intensidade estipulados na “Comunicação Cinema” da Comissão Europeia ou do Regulamento 

(UE) n. ° 651/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que declara certas categorias de 

auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107°e 108° do Tratado. 

As condições de apresentação das candidaturas, bem como as condições de elegibilidade, os 

critérios de selecção e de atribuição e quantificação dos apoios, as obrigações dos 

beneficiários e as regras em matéria de pagamentos constam do Regulamento do Fundo para 

2015. 

 

As candidaturas são instruídas pelos serviços do CNC e do ICA, sendo os pedidos de apoio 

submetidos a parecer da comissão luso-francesa de apoio à coprodução.  

O processo de candidatura deve ser entregue antes do início da rodagem. 



As candidaturas (documentos artísticos e documentos administrativos) podem ser 

entregues até 29 de junho de 2016, ou no CNC, para os candidatos estabelecidos em 

França, ou no ICA, para os candidatos estabelecidos em Portugal, pelas seguintes vias :  

 
ICA: 

Candidatura eletrónica através de http://www.e-registo.icam.pt/ 

 

CNC: 

ACFP@cnc.fr 
 

Contactos/informações: 

 

No ICA :  

Ana Rita Fernandes  

Rita.Fernandes@ica-ip.pt 

Tel : (+351) 21 323 08 00 

 

No CNC:  

Jacqueline Ada 

jacqueline.ada@cnc.fr 

Tel : (+33) 01 44 34 38 17 
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