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I - INTRODUÇÃO  

O presente documento pretende apresentar o Planeamento da Actividade do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. 

para o ano de 2011, em sintonia com as orientações do SIADAP, tomando como base o sistema de gestão por objectivos 

e planeamento estratégico, assente no modelo Balanced ScoreCard (BSC), implementado no ICA desde 2009. 

O BSC, enquanto sistema de gestão estratégica, permite ao ICA, não só a definição e monitorização dos objectivos e a 

avaliação do desempenho organizacional, mas também a clarificação e comunicação da estratégia do Instituto. 

Na definição das actividades e iniciativas a realizar, tomaram-se como referência, os seguintes documentos: 

1. Os objectivos estratégicos e operacionais do Ministério da Cultura após reunião de reflexão sobre a estratégia 

do Ministério da Cultura 

2. A Carta de Missão 

3. O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de 2011 do ICA 

4. Os recursos humanos e materiais disponíveis 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Lei orgânica do ICA foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 95/2007 de 29 de Março.  

Este diploma legal  precisa o âmbito de actuação do Instituto. 

 

A actividade cinematográfica é regulada pela Lei nº 42/2004 de 18 de Agosto – Lei da Arte Cinematográfica e 

Audiovisual, o Decreto-Lei nº.227/1006 de 15 de Novembro, bem como pelos regulamentos de atribuição de apoio dos 

diferentes programas 

 

No entanto, prevê o Governo que no campo do cinema e audiovisual, serão revistos os programas de apoio atribuídos 

ao sector, completando a revisão da política pública consubstanciada na nova Lei do Cinema. Encontra-se também 

prevista o lançamento das bases para a implementação da Rede de Cinema Digital - um projecto que visa, por um lado, o 

equipamento de salas de cinema não comerciais com sistema de projecção digital, a nível nacional, e, por outro, o co-

financiamento da produção de masters digitais encriptados de obras cinematográficas, incluindo obras históricas do 

Cinema Português. 
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ATRIBUIÇÕES 

 Assessorar o M.C. na definição de políticas públicas para os sectores cinematográfico e audiovisual em 

conformidade com a sua missão. 

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

anterior e a assegurar a adequação destas às evoluções dos sectores abrangidos. 

 Assegurar, directamente, em colaboração ou através de outras entidades, a execução das políticas cinematográficas 

e audiovisuais. 

 Contribuir para um melhor conhecimento do sector do cinema e audiovisual, recolhendo, tratando e divulgando 

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

para o efeito. 

 Garantir a participação do Estado no Fundo do Cinema e do Audiovisual  

 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 

 Colaborar com as entidades competentes na elaboração de acordos internacionais nos domínios 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. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

No desenvolvimento do Decreto-Lei n.º 95/2007 de 29 de Março, foi determinada a nova organização interna, assim 

como, os estatutos, do ICA, I.P na Portaria n.º375/2007 de 30 de Março.  
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MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

MISSÃO  

Fomentar e desenvolver as actividades 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 actividades enquanto indústria cultural.  

 

 

VISÃO  

Ser um organismo de excelência na promoção da cultura portuguesa no panorama cinematográfico e audiovisual. 

 

 

VALORES  

 

AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua das decisões tomadas, das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, para aferir se o 

Instituto actua correctamente junto dos Stakeholders. 

RIGOR 

Rigor na aplicação dos fundos públicos que sustentam parcialmente a actividade do sector. 

TRANSPARÊNCIA 

Transparência nos critérios de atribuição dos apoios financeiros e na informação disponibilizada. 

EFICÁCIA 

Eficácia de actuação de molde a obter mais e melhores resultados a um custo mais baixo. 
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SERVIÇOS E STAKEHOLDERS 

Os stakeholders, ou as partes interessadas, do ICA são todas as entidades beneficiárias de apoios financeiros concedidos 

pelo Instituto: produtores e realizadores cinematográficos; argumentistas; autores; entidades que tenham como 

actividade a exibição regular de obras cinematográficas em recintos de cinema; entidades dedicadas à distribuição de 

obras cinematográficas; entidades públicas ou privadas de ensino, associações, federações e cineclubes que sejam 

promotoras da actividade cinematográfica. Para além das entidades já referidas, por ser Instituto Público, e segundo a 

sua missão o ICA destina as suas actividades e serviços à sociedade em geral. 

De entre os principais serviços e produtos fornecidos pelo ICA, destacam-se: 

 

 
Serviços Prestados 

 
Produtos Finais Destinatários 

Gestão dos apoios de Estado ao Cinema, abrangendo os 
procedimentos concursais, o acompanhamento da execução dos 
projectos apoiados e as eventuais situações de incumprimento 

 

Criação, produção, distribuição e 
exibição de Obras Cinematográficas; 

Realização de Festivais; Acções de 
formação 

Agentes do sector; 
Associações 

Universidades; 
Sociedade civil 

Recolha tratamento e disponibilização de informação estatística 
sobre o sector 

Informação estatística sobre o Sector 
Ministro da Cultura; Agentes do 

sector; 
Sociedade civil; Imprensa; INE 

Cobrança da Taxa de Exibição de acordo com o Decreto-Lei n.º 
227/2006, de 15 de Novembro 

Receita Própria / Auto financiamento  

 Empresas 
Concessionárias da exploração de 

espaço publicitário em 
salas de cinema ou em televisão  

Promoção nacional e internacional do cinema e da cultura 
cinematográfica 

Representação de obras nacionais em 
mercados e eventos internacionais 

Agentes do sector; 
Sociedade civil 

Participação em programas internacionais no âmbito da 
actividade cinematográfica e do audiovisual 

Fomentar parcerias internacionais 
Agentes do sector 

 

Representação internacional do Instituto e do Estado Português 
quando tal é mandatado 

Representação Institucional Estado Português 

Gestão da filmoteca e videoteca, contendo o acervo 
cinematográfico relativo às obras cinematográficas e 
audiovisuais apoiadas pelo ICA nos últimos 10 anos 

Disponibilização de obras para 
circulação nacional e internacional 

Instituto Camões, Embaixadas e 
consulados portugueses no 

estrangeiro; Agentes do sector; 
Sociedade civil 
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III – ANÁLISE SWOT 
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INTERACÇÂO NEGATIVA: ameaça potenciada 
ou oportunidade desperdiçada 

A
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Recursos financeiros insuficientes e 
imprevisíveis 

- - - + + + 

Mudança súbita de orientação 
estratégica do Governo 

  - -   + + 

Mercado de distribuição 
cinematográfico dominado em 60% 

por um único distribuidor 
        +   

Pouco público do cinema português             

O
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rt
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d
e
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Potencial mediático do sector do 
cinema e do audiovisual 

        + + 

Sector em permanente mutação e 
modernização 

  -     + + 

Interesse político em apoiar o cinema 
português e regular o mercado de 

distribuição 
+     + + + 

Parcerias com entidades congéneres         + + 
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IV - OBJECTIVOS 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA CULTURA 

 
1. Aumentar a qualificação e a participação dos cidadãos nas práticas culturais e na definição das políticas da cultura; 

2. Aumentar a percepção da importância da língua portuguesa como um instrumento de afirmação da identidade de 

Portugal no mundo; 

3. Aumentar a qualificação patrimonial e da memória no ambiente social e urbano; 

4. Criar espaços de encontro e interacção físicos e virtuais por forma a que o ambiente social e urbano seja mais 

estimulante do ponto de vista dos talentos e mais facilitador da vida colectiva; 

5. Aumentar a autonomia, os graus de liberdade, a abertura e a visibilidade dos artistas e agentes culturais através da 

disponibilização de meios económicos e instrumentos organizativos. 

 

QUAR – QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 

O sistema de avaliação dos serviços públicos visa reforçar na Administração Pública uma cultura de avaliação e 

responsabilização, vincada pela publicitação dos objectivos dos serviços e dos resultados obtidos, em estreita 

articulação com o ciclo de gestão. 

Assim, e uma vez que até Novembro de 2010, os organismos da Administração Pública têm de propor os objectivos a 

prosseguir no ano seguinte e sobre os quais incidirá a avaliação do serviço no âmbito do SIADAP 1, o ICA apresenta, 

paralelamente a este Plano de Actividades, a sua proposta de QUAR. 

A construção do QUAR do ICA teve como base os objectivos estratégicos e operacionais do Ministério da Cultura, a 

Missão, a Visão, os Valores, assim como, a análise dos mapas estratégicos desenhados com a metodologia do Balanced 

Scorecard.  

Apesar de ainda estar sujeito à aprovação pela tutela, apresentam-se neste Plano de Actividades, a proposta de QUAR 

para 2011: 
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V - METODOLOGIA BSC 

O ICA adoptou, para a elaboração do Plano de actividades de 2011, bem como para a consequente monitorização da 

actividade, o modelo Balanced Scorecard (BSC), articulado com o SIADAP. Através deste sistema pretende-se 

acompanhar a execução da actividade de modo regular ao longo do ciclo de gestão e disponibilizar os resultados de 

uma forma mais eficaz e transparente. 

No último ano, o ICA tem vindo a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como objectivo a certificação 

pela norma ISO 9001:2008 no domínio da sua actividade. O desenvolvimento deste sistema exigiu um trabalho de 

reflexão relativamente à definição dos processos que contribuem para a prestação dos serviços do ICA, de modo a 

conseguir a satisfação dos seus clientes e partes interessadas, resultando na identificação de três processos-chave ou 

de negócio - Gestão de Apoios; Promoção e Exibição e Dados do Sector e um processo de gestão ou de suporte – 

Gestão e Administração. Foram estes processos que deram origem à elaboração dos mapas estratégicos do ICA, onde 

foram identificados os objectivos que medirão a sua performance e os resultados obtidos ao longo do ano. 

Deste modo, apresentam-se de seguida os 5 mapas estratégicos elaborados para ano 2011.    
             

MAPAS ESTRATÉGICOS 

Mapa 1 – QUAR 2011 – transposição do QUAR conforme apresentado no ponto anterior (páginas 8 a 11) 
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Mapa 2 – Gestão de Apoios 

 

Mapa 3 – Promoção e Exibição 
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Mapa 4 – Dados do Sector 
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Mapa 5 – Gestão e Administração 
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VI – ACTIVIDADES 

Neste capítulo elencam-se as actividades necessárias para atingir os objectivos definidos para 2011, no QUAR e nos restantes mapas estratégicos que reflectem a actuação 
do ICA. 
As actividades desrcritas irão ser monitorizadas através da concretização dos objectivos para os quais concorrem e , tal como foi afirmado, através da ferramenta de gestão 
Balanced Scorecard. 
 
 
 
 
 
 
 
N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

1 Elaborar e divulgar o plano de investimentos 

Promover produção audiovisual 
independente e a cooperação 

cinematográfica e 
audiovisual com os países Europeus, da 

CPLP e Ibero-americanos 

N.º de projectos no âmbito da criação e produção 
cinematográfica apoiados pelo ICA, de acordo 
com o plano de investimentos 

QUAR 2011 
2 

Proceder à abertura dos concursos de apoio conforme plano de 
investimentos (parametrização da aplicação informática) 

3 Proceder à análise formal de candidaturas 

4 Acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos 

5 
Elaborar e actualizar os mapas de acompanhamento dos 
concursos/execução dos concursos, controlando os prazos dos diferentes 
procedimentos administrativos 

Prazo médio do procedimento administrativo dos 
concursos (dias) 

QUAR 2011 

6 Realizar etapas do Programa DOCTV CPLP 
Cumprimento das etapas do Programa DOCTV 
CPLP em percentagem 

QUAR 2011 

7 
Participar nas reuniões do Programa Media, Programa 
Eurimages, Observatório Europeu, Programa Ibermedia, 
CAACI, EFAD, EFP 

N.º de presenças em eventos relevantes para a 
promoção da produção independente (Programa 
Media, Programa Eurimages, Observatório 
Europeu, Programa Ibermedia, CAACI, EFAD, 
EFP) 

QUAR 2011 

8 Implementar etapas do projecto OIA – Observatório Ibero-americano Grau de execução do projecto OIA (%) QUAR 2011 
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N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

  As actividades 1 a 4 contribuem para este objectivo 
Promover a formação de novos públicos, 

assim como, a qualificação e 
democratização 

do ensino artístico, através de iniciativas 
com vista à integração dos jovens artistas 

e 
criadores na vida activa 

N.º de projectos apoiados no âmbito do 
Programa VER.  

QUAR 2011 

  As actividades 1 a 4 contribuem para este objectivo 

Nº de obras produzidas no âmbito do protocolo 
com 
entidades do ensino superior (licenciaturas e 
mestrados) 

QUAR 2011 

9 Análise e autorização da proposta da reformulação do site 

Alargar, divulgar e diversificar a 
informação do cinema português, 

contribuindo para desenvolvimento do 
portal da cultura interactivo, de modo a 

que permita a todos os agentes culturais 
formar redes de trabalho, programação e 

divulgação. 

Data da conclusão do projecto de reformulação 
do modelo de apresentação de informação no 
site (dias úteis) 

QUAR 2011 10 
Abrir procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
efectuar a reformulação do site 

11 Implementar o projecto de reformulação do site 

12 Elaborar a newsletter e enviá-la para os subscritores, mensalmente 
Cumprimento dos prazos de elaboração e 
disponibilização da newsletter sobre exibição e 
distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte) 

QUAR 2011 

13 
Realizar procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
conceber e editar o anuário Data de edição do anuário estatístico sobre o 

sector cinematográfico (dias úteis) 
QUAR 2011 

14 
Elaborar e compilar informação a incluir no anuário e enviar para a 
empresa 

15 
Realizar procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
conceber e editar catálogo Prazo de edição do catálogo do cinema 

português (dias úteis) 
QUAR 2011 

16 
Reunir informação a incluir no catálogo através de contactos com 
produtores, tratar esta informação e enviar para a empresa 

17 
Realizar procedimento concursal para contratação de entidade externa 
auditora aos projectos de apoios concedidos 

 
 
 
 
 
 

Adoptar sistemas de gestão integrados, 
de modo a contribuir para uma gestão 
integrada dos recursos financeiros e 

patrimoniais do Ministério da Cultura e 
promovendo a melhoria no controlo dos 
recursos financeiros atribuídos pelo ICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de projectos de apoios concedidos auditados QUAR 2011 
18 Escolher projectos de apoios concedidos a auditar 

19 Realizar Auditorias aos projectos 

20 
Elaborar e enviar documentos relacionados com a prestação de contas / 
conta de gerência 

Cumprimento dos prazos legais relativamente à 
prestação de contas de acordo com o POCP, 
assim como os relatórios associados a esta (%) 

QUAR 2011 

21 Elaborar relatórios trimestrais do BSC 
Cumprimento dos prazos para disponibilização 
dos relatórios periódicos relativos à actividade 
(trimestrais) (%) 

QUAR 2011 

22 
Elaborar e enviar mapa de auxílios financeiros atribuídos (subsídios e 
transferências efectuadas) e indemnizações pagas a particulares 

 
 
 
 
Cumprimento dos prazos legais no que diz 
respeito à gestão de recursos humanos, 
financeiros, patrimoniais, administrativos e 
informáticos (%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUAR 2011 
 
 
 
 
 
 
 

23 Elaborar e enviar mapa de créditos extintos e activos financeiros 

24 Elaborar e enviar mapa do cumprimento princípio da unidade tesouraria  

25 Efectuar registo de alterações orçamentais 

26 Validar e enviar Balancetes Analíticos  

27 Elaborar e enviar Mapa de Origem e Aplicação de Fundos 

28 
Elaborar e enviar mapa da celebração de contratos de Locação 
Financeira 

29 Registo e execução dos Contratos Plurianuais 

30 Realizar e enviar o mapa do apuramento do stock da divida publica  
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N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

31 
Elaborar e enviar mapa da situação da divida e activos em títulos de 
divida emitidos pela A.P. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adoptar sistemas de gestão integrados, 
de modo a contribuir para uma gestão 
integrada dos recursos financeiros e 

patrimoniais do Ministério da Cultura e 
promovendo a melhoria no controlo dos 
recursos financeiros atribuídos pelo ICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumprimento dos prazos legais no que diz 
respeito à gestão de recursos humanos, 
financeiros, patrimoniais, administrativos e 
informáticos (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAR 2011 

32 Elaborar e enviar o mapa da neutralidade de fundos  

33 Efectuar pedido de integração do saldo de gerência  

34 Execução orçamental Mensal - Envio de Balancetes extraídos do SIGO 

35 
Elaborar e enviar mapa da execução fisico-financeira dos projectos 
inscritos no PIDDAC 

36 
Elaborar e enviar mapa da aquisição e locação de bens e serviços de 
informática 

37 Elaborar e enviar mapa de despesas do ano económico - Capitulo 50 

38 Elaborar e enviar mapa do património financeiro 

39 
Elaborar listagem dos subsídios atribuídos e enviar para publicação em 
Diário da República 

40 Emitir e disponibilizar as declarações de IRS de cada colaborador do ICA 

41 Preencher e entregar declaração anula de IRS - modelo 10 

42 Elaborar mapas de pessoal que acompanham o orçamento 

43 Efectuar mapas de processamento de vencimentos 

44 Elaborar e distribuir mapas de assiduidade mensal 

45 Elaborar mapa e guias de descontos 

46 Elaborar e aprovar do mapa de férias  

47 Elaborar e divulgar Balanço Social 

48 Preencher Sistema de Informação de Organização do Estado (SIOE) 

49 
Elaborar e enviar mapa dos funcionários em regime de trabalho a tempo 
parcial abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 324/99 e 325/99, de 18 de Agosto 

50 Analisar e autorizar a proposta da reformulação do site 

Alargar, divulgar e diversificar a 
informação do cinema português, 

contribuindo para desenvolvimento do 
portal da cultura interactivo, de modo a 

que permita a todos os agentes culturais 
formar redes de trabalho, programação e 

divulgação. 

Data da conclusão do projecto de reformulação 
do modelo de apresentação de informação no 
site (dias úteis) 

QUAR 2011 51 
Abrir procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
efectuar a reformulação do site 

52 Implementar projecto de reformulação do site 

53 Elaborar a newsletter e enviá-la para os subscritores, mensalmente 
Cumprimento dos prazos de elaboração e 
disponibilização da newsletter sobre exibição e 
distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte) 

QUAR 2011 

54 
Realizar procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
conceber e editar o anuário Data de edição do anuário estatístico sobre o 

sector cinematográfico (dias úteis) 
QUAR 2011 

55 Reunir informação a incluir no anuário e enviar para a empresa 

56 
Realizar procedimento concursal para contratação de empresa que irá 
conceber e editar catálogo Prazo de edição do catálogo do cinema 

português (dias úteis) 
QUAR 2011 

57 
Reunir e tratar informação a incluir no catálogo em colaboração com 
produtores 
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N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

58 Implementar o projecto de gestão da filmoteca e videoteca 

 Desmaterializar e simplificar os 
processos e adoptar modelos de gestão 

da qualidade 

Data de implementação do novo sistema 
informático que irá gerir a filmoteca e videoteca 
contendo o acervo cinematográfico apoiado pelo 
ICA (dias úteis) 

QUAR 2011 

59 Desenvolver e implementar novas funcionalidades no ICAM Central 

Data de implementação das melhorarias do 
actual sistema integrado de gestão dos apoios 
financeiros (dias úteis) 

QUAR 2011 

60 Desenvolver e implementar novas funcionalidades no Active Ticket 

61 
Desenvolver o acesso à base de dados SPSS de modo a extrair a 
informação 

62 Criar interoperabilidade entre ICA e IGAC 

63 Desenvolver e implementar melhoramentos na integração de cinemas 

64 Desenvolver e implementar novas funcionalidades no e-sig e websig 

65 Criar integração entre ICAM Central e e-sig 

66 Desenvolver e implementar novas funcionalidades do Active Mail 

67 Realizar Auditoria Interna 
Renovação da certificação pela norma ISO 9001: 
2008 (dias úteis) 

QUAR 2011 68 Realizar Revisão pela Gestão 

69 Realizar auditoria externa para renovação da certificação 

70 
Elaborar inquéritos de satisfação e disponibilizar na plataforma 
informática Data da realização de inquéritos de satisfação a 

colaboradores e clientes (dias úteis) 
QUAR 2011 

71 Enviar inquéritos para clientes e colaboradores 

72 Realizar tratamento dos resultados dos inquéritos de satisfação e relatório 

73 Realizar o diagnóstico das necessidades de formação 
Garantir o acesso de todos os 

trabalhadores à formação de acordo com 
os princípios definidos na resolução de 

Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17 
de Novembro9/2010 

Execução do plano de formação (%) QUAR 2011 74 
Elaborar Plano de Formação tendo em conta as horas legais obrigatórias 
de formação por colaborador e montante disponível no orçamento 

75 Inscrever formandos em acções de formação 

76 Monitorizar a execução do plano de formação 

  As actividades 1 a 4 contribuem para este objectivo + Parcerias Nº de protocolos Gestão de Apoios 2011 

77 Controlar e acompanhar os incumprimentos judiciais Garantir Legalidade actividade Nº incumprimentos judiciais Gestão de Apoios 2011 

78 Controlar e acompanhar os incumprimentos contratuais Incumprimentos Nº de incumprimentos contratuais Gestão de Apoios 2011 

79 

Sensibilizar as empresas registadas no ICA para o simplex  

Mais empresas registadas 

Nº Autorização Registo Comercial Gestão de Apoios 2011 

80 Nº Autorização Finanças Gestão de Apoios 2011 

81 Nº Autorização SS Gestão de Apoios 2011 

82 
Sensibilizar as entidades para a importância e vantagens da inscrição no 
ICA Nº entidades inscritas 

Gestão de Apoios 2011 

83 Sensibilizar as empresas para o cumprimento do registo no ICA Nº entidades registadas (Todas) Gestão de Apoios 2011 

  As actividades 73 a 76 contribuem para este objectivo Melhorar a Qualificação RH Nº horas formação equipa Gestão de Apoios 2011 

  A actividade 5 contribui para este objectivo Resposta Célere Tempo Concursos PP Gestão de Apoios 2011 

  As actividades 70 a 72 contribuem para este objectivo Satisfação Clientes Inquérito de Satisfação Gestão de Apoios 2011 

84 Recolher e tratar a informação a incluir no catálogo + Informação Catálogo Nº de obras inseridas catálogo Promoção e Exibição 2011 
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N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

85 
Participar em mostras e outros eventos internacionais e controlar o n.º de 
obras presentes 

Internacionalizar 

Nº circulação internacional 
Promoção e Exibição 2011 

  A actividade 7 contribui para este objectivo Nº obras apoiadas Ibermedia e Eurimages Promoção e Exibição 2011 

86 
Acompanhar os produtores para sensibilizar a inscrever as suas obras em 
sessões mercados Nº obras sessões mercado 

Promoção e Exibição 2011 

  As actividades 73 a 76 contribuem para este objectivo Melhorar Qualificação RH Nº horas formação equipa Promoção e Exibição 2011 

87 Preparar e executar mostras de cinema Organização Mostras Tx de adesão aos eventos Promoção e Exibição 2011 

88 Controlar os custos por presença em cada festival Redução Custos, Presenças Taxa evolução custos Promoção e Exibição 2011 

89 Controlar o n.º de obras presentes em festivais e mostras internacionais 
Satisfação dos Clientes 

Nº de obras circulação nacional Promoção e Exibição 2011 

90 Validar a informação sobre prémios inserida no e-sig Nº de prémios e menções Promoção e Exibição 2011 

  A actividade 53 contribui para este objectivo 

Instrumentos de divulgação 

Nº de adesões à newsletter Dados do Sector 2011 

91 Definir destinatários do anuário e distribuir Nº de anuários distribuídos Dados do Sector 2011 

92 Proceder ao tratamento de informação do sector (box office; etc) 
Nº de iniciativas site Dados do Sector 2011 

93 Disponibilizar informação estatística do sector no site 

  As actividades 73 a 76 contribuem para este objectivo Melhorar Qualificação RH Nº horas de formação equipa Dados do Sector 2011 

94 A actividade 8 contribui para este objectivo Optimização do Portal OIA Taxa de adesão ao portal Dados do Sector 2011 

95 Incentivar a consulta do site para obter informação estatística do sector Satisfação clientes externos Nº de visitantes do BOX OFFICE Dados do Sector 2011 

96 Elaborar relatório de acompanhamento aos pedidos de informação ao ICA 
+ Comunicação Externa 

Nº de esclarecimentos efectuados Gestão e Administração 2011 

97 Controlo mensal do n.º de visitantes do site Nº de visitantes do site Gestão e Administração 2011 

98 Potenciar a utilização do ICANETWORK + Comunicação interna Nº novidades ICANETWORK Gestão e Administração 2011 

99 
Realização de acções correctivas e preventivas de acordo com as não 
conformidades, reclamações e sugestões registadas  + qualidade serviços Nº de NCRS Gestão e Administração 2011 

  As actividades 73 a 76 contribuem para este objectivo 

+ Qualificação dos RH 

Nº de horas de formação da equipa Gestão e Administração 2011 

100 Realizar e disponibilizar inquéritos de satisfação da formação Resultados do Inquérito de satisfação acções de 
formação 

Gestão e Administração 2011 

101 Tratar os resultados dos inquéritos de satisfação da formação Gestão e Administração 2011 

102 
Monitorizar o plano de formação na vertente de acções realizadas vs 
acções planeadas Tx de execução Plano de Formação Gestão e Administração 2011 

103 Elaborar e controlar o mapa de tesouraria 

Garantir o equilíbrio orçamental 
sustentável 

Disponibilidades (Saldo de tesouraria) Gestão e Administração 2011 

104 Monitorizar o Plano de formação na vertente de custos Encargos formação interna Gestão e Administração 2011 

105 Registar e controlar a execução mensal da despesa Taxa Execução Despesa Gestão e Administração 2011 

106 Registar e controlar a execução mensal da receita Taxa Execução Receita Gestão e Administração 2011 

107 Registar e controlar a execução mensal dos custos fixos Tx de execução Custos Fixos Gestão e Administração 2011 

108 Registar e controlar a execução mensal da taxa de exibição Var. da Tx de exibição Gestão e Administração 2011 

109 
Comparar a execução mensal dos compromissos assumidos com o ano 
anterior Var. dos Compromissos (2011/10) Gestão e Administração 2011 

110 Registar e controlar a execução mensal dos compromissos assumidos Volume dos Compromissos Gestão e Administração 2011 

111 Realizar manutenções periódicas aos equipamentos Gestão de Equipamento Tx cumprimento de inspecções Gestão e Administração 2011 

112 Elaborar relatório de acompanhamento do helpdesk Gestão parque informático Tx de execução tickets Gestão e Administração 2011 

113 Monitorizar o QUAR trimestralmente Monitorização QUAR Tx de cumprimento Gestão e Administração 2011 
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N.º Actividade Objectivo Indicador Mapa Estratégico 

114 Monitorizar os concursos de aquisição de bens e serviços 
Optimização Gestão RF 

Tempo médio concurso de aquisição de bens e 
serviços Gestão e Administração 2011 

115 Registar e controlar a execução mensal dos encargos com pessoal 

Optimização Gestão RH 

Taxa de encargos com pessoal Gestão e Administração 2011 

116 Calcular e registar a taxa de absentismo mensalmente Tx de absentismo Gestão e Administração 2011 

117 
Controlar os custos com deslocações mensalmente por unidade orgânica 
e colaborador Var. dos custos com deslocações Gestão e Administração 2011 
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VII - RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

O âmbito da actuação do ICA exige cada vez mais recursos humanos qualificados, pelo que se prevê, de acordo com o 

mapa de pessoal para 2011 que o ICA passe a ter os seguintes recursos humanos disponíveis, para dar cumprimento 

aos seus objectivos: 

 

 

 

Salienta-se ainda que o ICA em 2011 continuará a apostar no SIADAP como sistema de avaliação e gestão de 

competências quer dos recursos humanos, quer como sistema de avaliação dos próprios serviços prestados, uma vez 

que a nova legislação é mais abrangente e exigente, aplicando-se ao desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos 

trabalhadores da Administração Pública e a apostar na qualificação dos seus recursos humanos, fomentando a 

formação em áreas técnicas e/ou especificas do sector de actuação deste organismo. 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

O ICA para realização de todas as suas actividades irá dispor de um orçamento de €16.300.000, provenientes 

maioritariamente da cobrança da taxa de exibição, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 227/2006, de 15 de 

Novembro.  

 

As verbas do orçamento do ICA, IP para o ano de 2011 apresentam a seguinte proveniência: 

 

 

Postos  de trabalho ICA Direcção Postos  de trabalho D.C.A. Postos  de trabalho D.G.

2011 2011 2011 2011

Director-Geral 1 1

Subdirector-Geral 1 1

Director de serviços 2 1 1

Chefe de divisão 2 2

Técnicos  superiores 25 18 7

Ass is tente técnico 11 3 8

Ass is tente operacional 2 2

Total  de trabalhadores  incluindo dirigentes 44 2 24 18

Total  de trabalhadores  excluindo dirigentes 38

Cargo / Carreira

 

Fontes de Financiamento do Orçamento 

 

Montante 

Receitas Próprias  €15.700.000 

Transferências do Orçamento de Estado €300.000 

Transferências do PIDDAC €200.000 

Transferências do FEDER €100.000 

Total €16.300.000 
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O orçamento do ICA para 2011 apresenta a seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais: 

          

 

  Orçamento da Receita  
 
                                                                     Rubricas Orçamentais 

Orçamento Inicial % Variação 

2010 2011 2010-2011 

04.00.00 Taxas, Multas e outras penalidades € 11.950.000 € 12.650.200 6% 

06.00.00 Transferências Correntes € 4.001.0001 € 3.575.000 -11% 

07.00.00 Receitas Capital  € 25.000 100% 

15.00.00 Reposições não Abatidas nos Pagamentos € 49.000 € 49.800 2% 

 Total € 16.000.000 € 16.300.000  

                                                                                                                                 

 

  Orçamento da Despesa 
 
                                                                     Rubricas Orçamentais 

Orçamento Inicial % Variação 

2010 2011 2010-2011 

01.00.00 Despesas com o pessoal € 1.714.689 € 1.691.207 -1% 

02.00.00 Aquisição de bens e serviços € 1.195.851 € 1.256.030 5% 

03.00.00 Juros e outros encargos € 600 € 500 -17% 

04.00.00 Transferências correntes € 979.962 € 1.181.600 21% 

05.00.00 Subsídios € 11.598.0222 € 11.721.203 1% 

06.00.00 Outras despesas correntes € 385.876 € 399.460 4% 

07.00.00 Aquisição de bens de capital € 125.000 € 50.000 -60% 

  Total € 16.000.000 € 16.300.000 1,9% 

 

Dos recursos financeiros disponíveis para o ano de 2011 prevê-se a seguinte distribuição por unidades orgânicas, tendo 

em consideração as respectivas funções e objectivos a atingir: 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O D.C.A – Departamento de Cinema e Audiovisual é o núcleo central da actividade do ICA, absorvendo assim o maior 

número de recursos humanos e financeiros, absorvendo cerca de 93% do orçamento deste organismo para 2011. 

                                                           
1 Este valor inclui as verbas provenientes do Orçamento de Investimento (PIDDAC). 
2 Este valor inclui as verbas provenientes do Orçamento de Investimento (PIDDAC). 

Orçamento da Despesa                        
por U. O.  

                          Rubricas Orçamentais 

Unidades Orgânicas 

ICA DCA DG 
PIDDAC 

2011 Act. 102 Act. 178 Act. 258 

01.00.00 Despesas com o pessoal € 1.691.207 € 997.528 € 690.679 € 3.000  

02.00.00 Aquisição de bens e serviços € 1.256.030 € 291.647 € 819.383 € 5.000 € 140.000 

03.00.00 Juros e outros encargos € 500  € 500   

04.00.00 Transferências correntes € 1.181.600 € 400.000 € 21.600 € 760.000  

05.00.00 Subsídios € 11.721.203 € 11.561.203   € 160.000 

06.00.00 Outras despesas correntes € 399.460  € 399.460   

07.00.00 Aquisição de bens de capital € 50.000  € 50.000   

  Total € 16.300.000 € 13.250.378 € 1.981.622 € 768.000 € 300.000 
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VII - REPRESENTAÇÕES 

 

Órgãos ou Estruturas Representante (s) Objectivo 
Enquadramento Legal Mandato 

Base Legal Nomeação Início – Fim 

ANACOM – 
Autoridade Nacional de 

Comunicações 

José Pedro Ribeiro – 
representante no Conselho 
Consultivo do ICP-ANACOM 

A ANACOM tem por objecto a regulação, 
supervisão e representação do sector das comunicações 

DL 
N.º309/2001, de 7 

de Dezembro 

Despacho de 10 de 
Novembro de 2004 pela 
Ministra da Cultura, com 
publicação no Diário da 

República a 9 de Dezembro de 
2004 – Despacho 

n.º25322/2004 (série II) 

Desde 
10/11/2004 

Canal 2 – RTP 

José Pedro Ribeiro – 
representante do Ministério da 

Cultura na Comissão de 
Acompanhamento do Canal 2 - RTP 

Representar o Ministério da Cultura como um dos 
parceiros de Sociedade Civil no Canal 

----- 

Despachos de 23 de 
Novembro de 2004 e de 30 de 

Junho de 2005 pela Ministra da 
Cultura 

Desde 
23/11/2004 

Programa de 
Cooperação Ibero 

Americana IBERMEDIA 

José Pedro Ribeiro – 
representante da autoridade 
cinematográfica portuguesa 

O Fundo IBERMEDIA visa estimular a co-produção 
de filmes para cinema e televisão em Ibero-América; a 

montagem inicial de projectos cinematográficos; a 
distribuição e promoção de filmes no mercado regional 

e a formação de recursos humanos para a indústria 
audiovisual 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

IBERMEDIA é dirigido por 
um Comité Intergovernamental 

(CII) no qual cada Estado-
Membro designa uma 

autoridade cinematográfica 
como seu representante – no 
caso português, o Director do 

ICA. 

Desde 
09/04/2007 

Canais Internacionais 
da RTP e RDP 

Leonor Silveira – representante 
do Ministério da Cultura no 

Conselho de acompanhamento dos 
Canais Internacionais da RTP e RDP 

Representar o Ministério da Cultura como um dos 
parceiros de Sociedade Civil nos Canais 

------ 
Despacho de 17 de 

Novembro de 2005, pelo 
Secretário de Estado da Cultura 

Desde 
17/11/2005 

Comité Media 

Nuno Fonseca – representante 
nacional 

O Comité tem por objecto a gestão do Programa 
MEDIA PLUS 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Despacho do Director do 
ICA de 09/04/2007 

Desde 
09/04/2007 

Cláudia Carvalho – 
representante nacional 

Despacho do Director do 
ICA de 8/11/2007 

 

 
Desde 

08/11/2007 
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Órgãos ou Estruturas Representante (s) Objectivo 
Enquadramento Legal Mandato 

Base Legal Nomeação Início - Fim 

Grupo Audiovisual do 
Conselho (União Europeia) 

Nuno Fonseca – representante 
nacional 

 

O Grupo tem por objectivo a 
preparação dos trabalhos do 

Conselho – Bruxelas 
 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Despacho do Director do 
ICA de 09/04/2007 

 

Desde 
09/04/2007 

Comité de Direcção 
do Fundo Eurimages do 

Conselho da Europa 

Nuno Fonseca e Leonor Silveira 
– representantes nacionais 

No âmbito do Conselho Europeu, o 
Fundo destina-se a apoiar a 

co-produção cinematográfica 
 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Despacho de nomeação de 
19/06/2008 pelo Ministro da 

Cultura 

Desde 
15/06/2008 

 
Conselho Executivo 

do Observatório Europeu 
do Audiovisual 

Nuno Fonseca - representante 
nacional 

Participação dos Estados Membros 
na Administração do Observatório 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Despacho do Director do 
ICA de 09/04/2007 

 

Desde 
09/04/2007 

Associação Media 
Desk 

José Pedro Ribeiro – 
representante do ICA 

A Associação MEDIA Desk Portugal tem por 
objecto a difusão de informação sobre os programas e 

outras medidas de apoio europeias para o sector 
audiovisual e a promoção do acesso aos mesmos e, em 

especial a divulgação do Programa MEDIA junto dos 
profissionais e empresas a nível nacional e a prestação 

de apoio a candidatos ou outros interessados nas 
actividades do programa MEDIA, designadamente 

através da gestão e do co-financiamento de um serviço 
designado “Media Desk Portugal”, a co-financiar pela 

Comissão Europeia. 
 

Estatutos da 
Associação Media 
Desk publicados a 

3/12/2007 no Portal 
da Justiça 

Deliberação do 
representante do ICA a 

8/11/2007 

Desde 
8/11/2007 

OBERCOM-
Observatório de 

Comunicação 
 

 
 

Catarina Correia - vogal do 
Conselho Fiscal, em representação 

do ICA 
 

O OBERCOM tem por objecto a 
produção e difusão de informação, 

bem como, a realização de estudos e 
trabalhos de investigação que 

contribuam para o melhor 
conhecimento nas diferentes áreas da 

comunicação 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Deliberação  
De 

17/05/2009 
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Órgãos ou Estruturas Representante (s) Objectivo 
Enquadramento Legal Mandato 

Base Legal Nomeação Início - Fim 

 

ERC – Entidade 
Reguladora para a 

Comunicação Social 

José Pedro Ribeiro – 
representante do ICA 

 

Regulação e supervisão de todas as entidades que 
prossigam actividades de comunicação social em 

Portugal 

Artigo 39.º da Lei 
n.º 53/2005, 
de 8 de Novembro 

O ICA através do seu 
representante integra o 

Conselho Consultivo da ERC  
 

EFP – European Film 
Promotion 

Vítor Pinheiro – representante 
do ICA, sendo o instituto um dos 27 

membros da EFP desde 1997 por 
despacho do Ministro da Cultura de 

11/04/97 

A EFP tem como objectivos o fortalecimento da 
presença do cinema europeu no mercado internacional, 

a melhoria do acesso dos cineastas europeus aos 
mercados internacionais, a ajuda na abertura de novos 
mercados para o cinema europeu, o fortalecimento das 

possibilidades de distribuição dos filmes europeus, o 
intercâmbio de conhecimentos especializados e 

utilização da experiência adquirida pela rede europeia 
de EFP 

al.f) do n.º 2 do 
art.3º da Lei Orgânica 

do ICA – Decreto-Lei nº 
95/2007, de 29 de 

Março 

Despacho do Director 
do ICA de 08/11/2007 

Desde 
08/11/2007 

Comissão 
Especializada do Protocolo 

Luso-Brasileiro 

José Pedro Ribeiro e Filomena 
Serras Pereira – representantes 

nacionais 

Compete à Comissão Especializada do Protocolo 
Luso-Brasileiro a selecção definitiva dos projectos a co-

financiar 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 

95/2007,  
de 29 de Março 

Despacho de nomeação 
a 17/10/2007 pelo 

Secretário de Estado da 
Cultura 

Desde 
17/10/2007 

FICA – Fundo de 
Investimento para o 

Cinema e Audiovisual 

José Pedro Ribeiro – 
Representante do ICA na Assembleia 

de Participantes 

O Fundo tem por objecto o investimento em obras 
cinematográficas, audiovisuais e multiplataforma, 

visando uma exploração alargada das mesmas, com 
vista 

a tendencialmente aumentar e melhorar a oferta e 
a aumentar o valor potencial dessas produções, com a 
finalidade última do fomento e do desenvolvimento da 

arte cinematográfica e do audiovisual 

Lei Orgânica do 
ICA – Decreto-Lei nº 
95/2007, de 29 de 

Março; 
Regulamento de 

Gestão do Fundo de 
Investimento para o 

Cinema e Audiovisual – 
Portaria n.º 277/2007, 

de 14 de Março 

A assembleia de 
participantes é composta por 

um representante de cada 
um dos participantes, 
incluindo um membro 

designado pelo ICA, em 
representação do Estado. 

Desde 
23/07/2007 


