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PLANO ESTRATÉGICO PARA O CINEMA E A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INDEPENDENTE 2014-2018 

 

 

 

Submetido à apreciação prévia da Secção Especializada de Cinema e Audiovisual do Conselho Nacional 

de Cultura, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de Agosto 

18 de dezembro de 2013
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I. NATUREZA E ÂMBITO DO PLANO 

 

1. O presente Plano Estratégico, elaborado nos termos do artigo 4º do DL nº 124/2013, de 30 de 

Agosto, que dá aplicação à Lei 55/2012, de 6 de Setembro, foi submetido à apreciação da SECA na 

sua reunião de 18 de dezembro de 2013.

Na sequência dessa consulta, o ICA elaborou a presente versão final do Plano, que é submetida 

a homologação do membro do Governo responsável pela área da Cultura. 

2. Trata-se do primeiro plano estratégico adotado em aplicação da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro. 

A referida Lei, bem como o DL n.º 124/2013, de 30 de Agosto, não prescreve uma duração precisa 

para estes planos plurianuais. 

3. Para este primeiro plano, optou-se por definir uma duração de cinco anos, entre 1 de Janeiro de 

2014 e 31 de Dezembro de 2018. Tal período coincide com a consolidação plena das vertentes 

crescentes dos mecanismos de financiamento do setor assegurados pela Lei nº 55/2012, de 6 de 

Setembro, nomeadamente a taxa prevista no nº 2 do seu artigo 10º (taxa sobre a televisão por 

subscrição) e o investimento direto dos operadores de televisão privados, previsto no seu artigo 

14º. Com efeito, sendo 2013 o primeiro ano em que a taxa sobre a televisão por subscrição é 

devida, esta atingirá o valor máximo por subscritor em 2017, conforme a progressividade prevista 

no artigo 10º da Lei. Assim, à data do termo da vigência do presente plano, terá havido dois anos 

plenos de disponibilidade orçamental máxima para aplicação de programas e medidas de apoio ao 

setor do cinema e do audiovisual. 

4. Até ao final do terceiro ano de vigência do Plano, o ICA submeterá à apreciação da SECA uma 

avaliação da execução do mesmo e das declarações de prioridades anuais que dele decorrerão, bem 

como uma análise da evolução das principais variáveis do setor, quer em termos de mercado, quer 

em termos de política pública, podendo, se apropriado, submeter à aprovação da SECA, que 

delibera por maioria dos votos expressos, alterações ao Plano, devidamente fundamentadas. 

5. Excecionalmente, o ICA pode apresentar outras propostas de alteração, em circunstâncias que o 

justifiquem e de forma devidamente fundamentada, as quais deverão merecer parecer favorável da 

SECA, que, neste caso, delibera por maioria de dois terços, incluindo necessariamente o voto do 

ICA. 

 

  



3 
 

II. FINALIDADE E COMPONENTES DO PLANO 

 

1. Nos termos do DL 124/2013, de 30 de Agosto, que desenvolve a incumbência genericamente 

prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 3º da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, o plano estratégico 

plurianual: 

- fixa os objetivos e a estratégia de investimento nas atividades cinematográficas e audiovisuais; 

- constitui a base da definição de prioridades anuais, as quais se regem também por uma 

avaliação das necessidades de financiamento dos diversos setores e são condicionadas pelos 

recursos financeiros existentes. 

 

2. Assim, o presente Plano é concebido no entendimento de que deve, no essencial: 

- estabelecer objetivos de médio e, sobretudo, longo prazo no domínio da política pública em 

favor do cinema e da produção audiovisual independente; 

- incluir uma estratégia de investimento nas atividades cinematográficas e audiovisuais que 

enquadre e oriente a definição de prioridades anuais, ou seja, entre outros aspetos, o número 

de concursos dos programas de apoio do ICA a abrir em cada ano e o montante disponível para 

cada programa de apoio, discriminado por subprograma, modalidade e categoria. 

 

3. Resulta desta prescrição que o Plano deve, por um lado, orientar a execução dos programas de 

apoio do ICA durante o seu período de vigência, mas que deve ter um âmbito mais vasto, incluindo 

objetivos e orientações estratégicas para além dos programas de apoio, abrangendo: 

- outras medidas compatíveis com as atribuições do ICA e que possam ser viabilizadas com os 

instrumentos jurídicos e os recursos financeiros e operacionais de que o ICA dispõe; 

- outras medidas e ações desejáveis para o desenvolvimento da política pública em favor do 

cinema e do audiovisual que envolvam variáveis não controláveis pelo ICA, mas para cuja 

realização este possa direta ou indiretamente contribuir, nomeadamente apoiando a tutela e 

diligenciando junto das entidades suscetíveis de assegurar a concretização de tais medidas e 

ações. 
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4. Para dar resposta a estes requisitos de forma racional e fundamentada e para apresentar o grau de 

clareza e de operacionalidade que se impõe, configurou-se o presente Plano com a seguinte 

estrutura: 

- Enquadramento legal 

- Perspetivas financeiras 

- Caracterização analítica da situação do mercado e da política pública para o setor 

- Objetivos 

- Orientações estratégicas 
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III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

Sobre o lugar do Plano Estratégico na legislação 

O novo quadro legal relativo ao papel do Estado nos sectores do cinema e do audiovisual, em especial 

nos domínios do apoio à criação, produção, exibição, fruição e promoção da arte do cinema e das obras 

cinematográficas e audiovisuais, incluindo a preservação, conservação e acesso ao património 

cinematográfico e audiovisual português e o fomento e desenvolvimento dos agentes e do tecido 

empresarial destes sectores, é estabelecido pela Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, regulamentada pelo 

Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de Agosto. 

Em conformidade com o disposto no nº 3 do artigo 3º da referida Lei, incumbe ao Estado definir e 

publicar anualmente a declaração de prioridades de apoio ao sector do cinema e do audiovisual, com 

base numa visão estratégica de investimentos nas atividades cinematográficas e audiovisuais, nas 

necessidades de financiamento e nos recursos financeiros existentes, assegurando a execução da 

política de apoio aos sectores em questão com rigor e transparência e a participação dos criadores e 

profissionais dos sectores e das empresas que se dedicam a atividades cinematográficas e audiovisuais 

na definição de prioridades e na execução das medidas de apoio. 

Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 4ª do Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de Agosto, 

compete ao Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA, I.P.), ouvida a Secção Especializada do 

Cinema e Audiovisual do Conselho Nacional de Cultura, aprovar o plano estratégico plurianual que fixa 

os objetivos e a estratégia de investimento nas atividades cinematográficas e audiovisuais, bem como a 

avaliação dos programas de apoio. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, o plano estratégico plurianual 

deve ser sujeito a homologação do membro do governo responsável pela área da cultura. 

Tendo em atenção o disposto na alínea a) do nº 3 do artigo 3º da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, em 

conjugação com o disposto no nº 3 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de Agosto, 

anualmente, deve ser aprovada pelo ICA, I.P. uma declaração de prioridades de apoio ao sector do 

cinema e do audiovisual, tendo por base o plano estratégico plurianual, acima mencionado, na qual 

deve estar definido o investimento anual a efetuar em cada programa e medidas de apoios destinadas 

aos sectores do cinema e do audiovisual, da competência desse instituto. 

Em resumo, o Plano Estratégico Plurianual deve ser considerado um documento essencial para dar 

cumprimento à legislação que estabelece o quadro legal que fundamenta e enquadra a ação do Estado, 

com vista à prossecução dos fins e dos objetivos das políticas públicas estabelecidos na legislação que 

vem sendo referida, e que permite, ainda, estabelecer uma estratégia de médio e longo prazo e, nesse 

contexto, permite a adoção de medidas mais adaptáveis e, por conseguinte, mais adequadas à evolução 
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dos indicadores relevantes para os sectores do cinema e do audiovisual, em função dos objetivos 

específicos nele estabelecidos. 

O Plano Estratégico Plurianual é, ainda, como foi acima referido, o documento que deve servir de base à 

definição das prioridade anuais de apoio ao sector do cinema e do audiovisual, na qual devem constar 

os montantes a afetar a cada programa de apoio, discriminados por subprogramas, modalidades e 

categorias, bem como o montante máximo de apoio por projeto, o número de concursos a abrir 

anualmente e, ainda, os prazos para a presentação das candidaturas. 

 

 

Sobre os objetivos expressos e outras disposições da Lei relevantes para o Plano Estratégico 

A Lei n.º 55/2012, de 6 de Setembro, prevê expressamente no nº 2 do seu artigo 3º, um conjunto de 

objetivos a prosseguir no âmbito das matérias reguladas pela mesma Lei. Esses objetivos são os 

seguintes: 

Incentivar a criação, produção, distribuição, exibição, difusão e edição de obras 

cinematográficas e audiovisuais; 

Incentivar a qualidade, diversidade cultura, singularidade artística e viabilidade económica das 

obras cinematográficas audiovisuais, com vista à sua ampla divulgação e fruição do seu valor 

pelos criadores; 

Promover a defesa dos direitos dos autores e dos produtores de obras cinematográficas e 

audiovisuais, bem como o direito dos artistas, intérpretes e executantes das mesmas; 

Promover a língua e a cultura portuguesas; 

Promover a interação do sector da produção independente com os sectores de exibição, 

distribuição, teledifusão ou disponibilização de obras cinematográficas e audiovisuais; 

Incentivar a coprodução internacional, através da celebração de acordos bilaterais de 

reciprocidade e convenções internacionais; 

Aprofundar a cooperação com os países de língua oficial portuguesa, 

Contribuir para o fortalecimento do tecido empresarial dos sectores cinematográfico e 

audiovisual, através da criação de incentivos e de outras medidas de apoio, e em particular da 

promoção de investimento em pequenas e médias empresas nacionais, com vista à criação de 

valor e de emprego; 
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Incentivar a exibição, difusão, promoção, divulgação e exploração económica das obras 

cinematográficas e audiovisuais nacionais; 

Contribuir para a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais, e para o 

reconhecimento nacional e internacional dos seus criadores, produtores, intérpretes e equipas 

técnicas; 

Contribuir para a formação de públicos, nomeadamente através de apoio a festivais de cinema, 

cineclubes, circuitos de exibição em salas municipais e associações culturais de promoção da 

atividade cinematográfica e, em particular, através da promoção da literacia do público escolar 

para o cinema; 

Promover a conservação do património cinematográfico e audiovisual nacional, existente em 

Portugal, promovendo a valorização do mesmo e garantindo a sua fruição pública de forma 

permanente; 

Promover a adoção de medidas que garantam o acesso das pessoas com deficiência às obras 

cinematográficas e audiovisuais; 

Contribuir para o desenvolvimento do ensino artístico e da formação profissional nos sectores 

do cinema e do audiovisual. 

 

No entanto, outras disposições da mesma Lei são também relevantes para um exercício de definição 

estratégica da atuação futura, ou, pelo menos, da aplicação da Lei no tempo. É o caso das seguintes 

disposições: 

- artigo 3º, nº 1 – enuncia princípios que devem orientar o Estado no âmbito das matérias reguladas 

pela Lei; 

- artigo 3º, nº 3 - enuncia incumbências do Estado no âmbito das matérias reguladas pela Lei. 

 

Importa igualmente salientar no âmbito deste Plano Estratégico o que vem previsto no Programa do 

Governo onde se prevê no capítulo relativo “Nas artes e no apoio às artes” que O Governo irá concluir, 

no prazo de seis meses, 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.  

O Governo assume o objetivo de aprofundar a ligação do sector do cinema ao serviço público e privado 

de televisão. (…)  
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A fim de criar uma exigência de comunicação com o público e uma preocupação com a distribuição e 

exibição das obras cinematográficas, o Governo, através do Instituto do Cinema e do Audiovisual, irá ter 

em conta os resultados de bilheteira e número de espectadores obtidos pelos filmes anteriores dos 

produtores e realizadores candidatos a apoios.  

Uma parte dos investimentos do Instituto do Cinema e do Audiovisual deve ser reservada ao estímulo a 

novos talentos e a filmes que, pela sua particularidade artística e cultural, possam não encontrar no 

mercado as fontes necessárias de financiamento. 
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IV. PERSPETIVAS FINANCEIRAS 2014-2018 

 

O Plano Estratégico, quer na medida em que serve de referência e orientação para a definição das 

declarações de prioridades anuais, referentes à execução dos programas e subprogramas de apoio, quer 

na medida em que fornece orientações suscetíveis de enquadrar outras medidas compatíveis com a Lei 

do Cinema e com as atribuições do ICA, é indissociável das previsões de disponibilidade financeira para a 

cobertura desses programas e medidas ao longo do seu período de vigência. 

 

Receita do ICA para programas e medidas de apoio 

As dotações disponíveis para aplicação nos programas de apoio e outras medidas de apoio ao cinema e 

audiovisual são apuradas por subtração à receita total do ICA das verbas necessárias para a cobertura 

das suas despesas de funcionamento e das despesas correspondentes às contribuições no âmbito de 

acordos internacionais (concretamente, as contribuições anuais para os fundos Eurimages e Ibermedia,  

para o Observatório Europeu do Audiovisual e para a European Film Promotion. 

 

Previsão de receita e de aplicação Cinema/Audiovisual e Multimédia 2014-2018 

Bases da estimativa 

1. Taxa de exibição: 

A taxa de exibição apresenta uma tendência decrescente muito acentuada desde 2008, em especial 

desde 2010. Dado ser função direta do comportamento do mercado publicitário em televisão e nas salas 

de cinema, a sua previsão implica uma previsão do comportamento deste fator.  

Um ligeiro abrandamento do ritmo de declínio nos últimos meses, associado a previsões 

macroeconómicas públicas que apontam para perspetivas de fim de recessão ou crescimento ligeiro, 

justificam uma estimativa menos pessimista para a evolução desta parte da receita para os próximos 

anos. Assim, postula-se para 2014 – para efeito unicamente da presente estimativa – uma estagnação, 

ou seja, um valor da receita do ICA proveniente da taxa de exibição idêntico ao esperado até ao final de 

2013 (cerca de 7,5 milhões de euros). Para os anos subsequentes, postula-se um crescimento de 2,5% 

em 2015 e de 5% nos anos de 2016 a 2018. 
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2. Taxa sobre os serviços de televisão por subscrição: 

A taxa prevista nos nºs 2 a 4 do artigo 10º da Lei nº 55/2012 é função do número de subscritores dos 

serviços em causa, estando prevista uma progressividade do valor da mesma, à razão de 10% ao ano, 

desde um valor inicial, a aplicar no primeiro ano, de 3,50 euros por subscritor, até um máximo de 5 

euros por subscritor. Este valor máximo é atingido no quinto ano de aplicação, isto é, em 2017. 

O mercado de televisão por subscrição apresentou taxas de crescimento elevadas, embora registando, 

em especial desde o segundo semestre de 2012, uma desaceleração do ritmo de crescimento (cf 

ANACOM, relatórios estatísticos trimestrais por serviço), para o que poderá concorrer a aproximação a 

um grau elevado de desenvolvimento do mercado. Ainda assim, o mercado mantém vivacidade e uma 

forte dinâmica concorrencial. Por outro lado, segundo fontes como sejam os próprios relatórios e contas 

dos operadores destes serviços, a conjuntura de crise económica e de consumo das famílias refletir-se-ia 

sobretudo a nível das subscrições adicionais de serviços de acesso condicionado, e não tanto a nível da 

subscrição dos serviços de acesso não condicionado por subscrição.  

Nestas circunstâncias, e ainda que com a preocupação de orientar o presente Plano por previsões 

prudentes, postula-se – para efeito unicamente da presente estimativa – uma taxa de crescimento anual 

do número de subscritores, em 2014, idêntica à registada no segundo trimestre de 2013 face ao período 

homólogo; a partir de 2015, tendo presentes as previsões macroeconómicas públicas que apontam para 

perspetivas de fim de recessão ou crescimento ligeiro, mas tendo também em conta o nível elevado de 

maturidade do mercado, uma taxa de crescimento do número de subscritores de 3% ao ano. 

 

3. Despesa de funcionamento do ICA: 

Projeta-se uma estagnação da despesa de funcionamento do ICA em todo o período considerado. 

 

4. Contribuições para organizações e programas internacionais: 

Prevê-se uma estagnação do montante da despesa destinado a este fim até 2016. Para 2016 e 2017, 

antecipando possíveis efeitos da recuperação do PIB per capita nacional e, sobretudo, do volume de 

produção e coprodução nacional (critérios de cálculo da contribuição para o Fundo Eurimages), 

estima-se uma possibilidade de aumento desta rubrica de despesa, de 600.000 euros para 650.000 

euros. 

 

5. Aplicação em apoio ao Cinema e ao Audiovisual e Multimédia 
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Na presente estimativa, é considerada a previsão legal de repartição, no primeiro ano de aplicação, das 

dotações disponíveis para os programas de apoio, de 80% para Cinema e 20% para Audiovisual e 

Multimédia, de 75%-25% no segundo ano de aplicação e de 70%-30% no terceiro ano e anos seguintes. 

 

Estimativa 

Com base nos pressupostos e postulados acima enunciados, a estimativa da evolução da receita é a 

seguinte: 

 

Quadro 1: Estimativa de receita total do ICA, receita disponível para os programas de apoio e afetação 

Cinema/Audiovisual e Multimédia, 2014-2018 

 

 

 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0% 2,50% 5% 5% 5%

7500000 7500000 7687500 8071875 8475469 8899242

2% 3% 3% 3% 3%

3140000 3202800 3298884 3397851 3465808 3569782

3,85 4,235 4,6585 5 5

12330780 13970774 15828887 17329038 17848909

19830780 21658274 23900762 25804506 26748151

1900000 1900000 1900000 1900000 1900000

600000 600000 600000 650000 650000

17330780 19158274 21400762 23254506 24198151

13864624 14368705 14980533 16278154 16938706

3466156 4789568 6420228 6976352 7259445

9,58 8,77 7,95 7,36 7,85

Despesa funcion. ICA

Quotizações internacionais

Peso despesa de func. ICA (%)

Disponível Programas ICA

Cinema

Audiovisual e Multimédia

Receita - taxa exibição (€)

Nº subscritores TV

Crescim. nº subscritores TV

Taxa subscr. TV (€/subscr)

Receita - taxa subscrição TV

Receita total ICA
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Investimento obrigatório dos operadores 

O investimento obrigatório dos operadores de televisão, bem como dos distribuidores de cinema, 

editores de videogramas e operadores de serviços audiovisuais a pedido, bem como dos exibidores 

cinematográficos, não constitui receita do ICA, salvo em caso de não cumprimento, conforme previsto 

na Lei. 

Tal investimento é, no entanto, um fator crucial para o desenvolvimento do setor, e a previsão dos 

montantes mínimos gerados, que constituirão o complemento de financiamento em projetos 

cofinanciados ou não pelos programas de apoio, é determinante para o planeamento estratégico da 

evolução do setor. 

No caso do investimento obrigatório dos operadores de TV, que é, em termos financeiros, o mais 

expressivo, em especial no caso do operador de serviço público, e que se exerce em obras 

cinematográficas e em obras audiovisuais, a previsão da evolução dos respetivos montantes mínimos, 

tendo presentes os postulados utilizados para a estimativa da receita do ICA, é a seguinte (em milhões 

de euros): 

 

    Rec. 2013 Inv 2014 Inv 2015 Inv 2016 Inv 2017 Inv 2018 

RTP CAV líquida 110 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

SIC 
Comunic. 
comercial 

AV 
210 1,58 2,10 2,69 3,39 3,56 

TVI 

ZON 

Outros 

                

TOTAL     10,38 10,90 11,49 12,19 12,36 
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V. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO MERCADO E DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O SETOR E 

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

 

5.1. MERCADO 

1. O sector da exibição de cinema em sala é, proporcionalmente, menos expressivo do que o de países 

de dimensão comparável, fruto de um consumo reduzido (média pouco superior a 1,5 idas ao 

cinema por ano per capita, entre 2007 e 2011, tendo este indicador descido para cerca de 1,3 em 

2012) e de um preço médio do bilhete inferior aos dos outros países ocidentais da Europa. A 

despesa anual per capita com bilhetes de cinema em Portugal (8€) é a mais baixa da Europa 

Ocidental, onde se encontram valores na ordem dos 20€ per capita por ano. 

Quadro 2: Espetadores de cinema em sala na Europa 2010 - 2012 (em milhões; valores provisórios 
compilados em Maio de 2012 pelo Observatório Europeu do Audiovisual) 
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Fonte: EAO, http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2013_cinema.html. 

Quadro 3: Taxa de frequência das salas de cinema (bilhetes vendidos per capita) na Europa 2007 - 

2011 (segundo Observatório Europeu do Audiovisual, Yearbook 2012) 

 

 

2. A quota de mercado média dos filmes nacionais nas salas nacionais é muito reduzida. Apesar de em 

2012 se ter registado um valor sem precedente na última década (5,3%), a média no período 2007-

2011 é de 2,1%, sendo uma das mais baixas da Europa, salvo países de dimensão particularmente 

reduzida, com escassíssima produção nacional. 

  

Country 2007 2008 2009 2010 2011 prov

AL ~ ~ ~ ~ ~

AT 1,89 1,87 2,20 2,06 1,99

BA 0,12 0,06 0,12 0,18 0,13

BE 2,13 2,04 1,97 2,04 2,06

BG 0,32 0,37 0,42 0,54 0,64

CH 1,82 1,86 1,96 1,88 1,87

CY 1,10 1,09 1,06 1,02 1,01

CZ 1,24 1,23 1,19 1,29 1,03

DE 1,53 1,58 1,79 1,55 1,58

DK 2,21 2,40 2,54 2,33 2,23

EE 1,21 1,22 1,33 1,59 1,84

ES 2,58 2,35 2,39 2,20 2,13

FI 1,23 1,29 1,28 1,41 1,32

FR 2,79 2,96 3,11 3,18 3,31

GB 2,65 2,67 2,80 2,71 2,72

GR 1,23 1,05 1,09 1,04 0,97

HR 0,56 0,74 0,80 0,76 0,81

HU 1,11 1,03 1,06 1,10 0,98

IE 4,17 4,10 3,95 3,68 3,64

IS 4,72 4,97 5,42 4,96 4,73

IT 1,95 1,85 1,81 1,99 1,84

LI 0,71 0,76 0,64 0,55 ~

LT 0,99 1,01 0,85 0,78 0,95

LU 2,38 2,30 2,56 2,37 2,44

LV 1,07 1,04 0,86 1,02 1,01

ME ~ ~ ~ ~ ~

MK 0,07 0,05 0,04 0,08 0,06

MT 2,15 2,14 2,14 2,13 ~

NL 1,41 1,43 1,65 1,69 1,82

NO 2,28 2,47 2,61 2,24 2,34

PL 0,86 0,89 1,03 0,98 1,01

PT 1,54 1,50 1,48 1,57 1,49

RO 0,14 0,18 0,25 0,30 0,34

RU 0,73 0,83 0,93 1,09 1,12

SE 1,62 1,65 1,86 1,68 1,73

SI 1,20 1,19 1,30 1,41 1,41

SK 0,51 0,62 0,76 0,73 0,67

TR 0,44 0,54 0,51 0,56 0,57

EU27 e 1,85 1,85 1,95 1,92 1,92

http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2013_cinema.html
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Quadro  4: Quota de mercado dos filmes nacionais nos respetivos territórios (2007-2011) 

 

 

 

 



16 
 

3. A par da baixa quota de mercado dos filmes nacionais, também para os filmes europeus não 

nacionais se constatam quotas de mercado inferiores à média europeia e inferiores às verificadas na 

maior parte dos países. Em contrapartida, a quota de mercado dos filmes dos EUA (incluindo 

coproduções EUA-Europa) é extremamente elevada, tendo crescido de 87,8% em 2007 para 93,9% 

em 2011. Trata-se do valor mais elevado a nível europeu, no universo dos países incluídos na 

comparação elaborada pelo OEA em 2012.  
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Quadros 5, 6 e 7: Quotas de mercado do cinema europeu não-nacional, do cinema dos EUA e do cinema do resto do mundo (“ROW”) na Europa, 2007-2011, segundo o 

Observatório Europeu do Audiovisual (Yearbook 2012). 

  

Non-national European film market share (2007-2011)

Percentage share of admissions for European films (other than national films)

Country 2007 2008 2009 2010 2011 prov

AL ~ ~ ~ ~ ~

AT 20,70 17,98 20,23 15,30 20,30

BA ~ ~ ~ ~ ~

BE 24,92 22,47 23,38 23,88 ~

BG ~ ~ ~ ~ 10,17

CH 28,60 30,60 26,40 21,40 28,60

CY ~ ~ ~ ~ ~

CZ 16,80 9,10 7,90 7,28 6,69

DE 9,80 13,20 7,10 14,70 16,80

DK 14,40 14,50 23,40 15,10 15,27

EE 18,02 16,66 11,00 12,85 11,00

ES 1 17,04 13,05 12,58 17,44 13,24

FI 21,70 17,64 17,14 5,95 17,67

FR 12,40 9,40 10,00 15,00 10,90

GB 1,80 2,30 1,20 2,10 1,72

GR ~ ~ ~ ~ 16,02

HR ~ ~ ~ ~ 11,67

HU 16,73 12,22 9,82 12,50 12,39

IE ~ ~ ~ ~ ~

IS 13,40 8,10 16,70 ~ ~

IT 11,70 10,00 12,10 10,20 13,77

LI 40,80 41,90 43,80 44,60 ~

LT 18,10 15,10 11,90 12,60 10,30

LU ~ ~ ~ ~ ~

LV 17,10 19,10 16,70 10,60 ~

ME ~ ~ ~ ~ ~

MK ~ ~ ~ ~ ~

MT ~ ~ ~ ~ ~

NL 19,40 18,50 15,10 8,70 13,81

NO 16,11 13,10 20,10 10,60 14,70

PL 18,10 22,50 14,10 17,30 16,06

PT 7,60 9,30 5,19 5,95 4,60

RO 10,10 10,20 5,90 8,20 5,38

RU 13,90 13,00 7,30 11,00 8,83

SE 18,90 10,10 10,30 13,40 14,57

SI 12,80 7,40 9,50 5,40 13,26

SK ~ ~ ~ ~ 19,40

TR 11,10 8,18 5,82 7,80 6,22

EU18 e (2) 14,8 12,7 11,4 11,1 12,1

EUR22 e (3) 15,3 13,4 12,0 11,4 12,5

US & CA 9,00 7,22 6,99 6,50 ~

JP ~ ~ ~ ~ ~

(1) 2011: share of EU-origin films of non-national origin.

(2) EU18 = average for EU members for which data available in each year.

(3) EUR22 = average for EUR countries for which data available in each year.

Source: European Audiovisual Observatory

US market share (2007-2011)

Percentage share of admissions for US films

Country 2007 2008 2009 2010 2011 prov

AL ~ ~ ~ ~ ~

AT 77,50 75,55 73,68 80,20 76,70

BA ~ ~ ~ ~ ~

BE 70,62 67,02 66,20 70,17 ~

BG ~ ~ ~ ~ 75,20

CH 64,00 63,00 68,00 70,80 64,90

CY ~ ~ ~ ~ ~

CZ 46,60 50,30 65,00 56,80 63,76

DE 69,30 58,70 64,50 66,30 60,10

DK 58,10 51,90 54,70 59,80 56,20

EE 65,90 74,12 86,00 84,19 80,80

ES 67,55 71,51 70,75 69,18 69,04

FI 55,20 57,90 67,50 65,86 64,13

FR 49,10 43,30 49,70 47,60 45,90

GB 67,70 65,20 81,00 71,80 60,14

GR ~ ~ ~ ~ 71,14

HR ~ ~ ~ ~ 84,08

HU 69,94 75,60 80,71 81,61 82,17

IE ~ ~ ~ ~ ~

IS 79,20 82,40 75,30 ~ ~

IT 54,90 59,60 61,80 56,90 46,70

LI 39,00 31,10 34,10 28,90 ~

LT 77,00 80,00 85,40 83,50 77,00

LU ~ 69,10 ~ ~ ~

LV 65,80 65,80 75,00 80,90 ~

ME ~ ~ ~ ~ ~

MK ~ ~ ~ ~ ~

MT ~ ~ ~ ~ ~

NL 65,50 61,50 65,20 72,70 62,42

NO 65,90 63,80 58,30 65,10 58,70

PL 54,00 50,60 63,10 66,30 51,30

PT 87,80 87,10 91,92 92,31 93,90

RO 84,10 85,50 91,00 88,90 92,80

RU 57,90 60,30 68,10 71,55 72,67

SE 59,60 68,00 53,90 64,10 64,70

SI 80,20 87,80 88,10 86,30 81,40

SK ~ ~ ~ ~ 75,20

TR 48,60 32,20 42,44 39,40 43,45

EU18 e (1) 66,1 66,9 71,9 71,9 68,3

EUR22 e (2) 64,8 64,7 69,6 70,1 66,8

(1) EU18 = average for EU members for which data available in each year.

(2) EUR22 = average for EUR countries for which data available in each year.

Source: European Audiovisual Observatory

ROW market share (2007-2011)

Perentage share of admissions for films from the rest of the world

Country 2007 2008 2009 2010 2011 prov Sources

AL ~ ~ ~ ~ ~ ~

AT 0,50 0,82 0,87 0,30 0,70 OFI

BA ~ ~ ~ ~ ~ ~

BE 1,56 1,89 1,10 0,59 ~ OBS LUMIERE

BG ~ ~ ~ ~ 0,84 OBS LUMIERE

CH 2,30 3,40 2,30 2,50 2,30 OFC

CY ~ ~ ~ ~ ~ ~

CZ 1,50 1,00 1,20 1,11 0,44 MCCR

DE 2,00 1,50 1,00 2,30 1,40 SPIO / FFA

DK 1,90 1,30 4,50 2,80 1,50 DKS

EE 0,64 1,62 0,90 0,96 1,20 EFSA

ES 1,70 2,12 0,79 0,74 1,94 ICAA

FI 3,00 1,20 0,90 0,78 0,98 FFF

FR 2,00 1,90 3,40 1,60 2,40 CNC

GB 2,10 1,70 1,20 2,10 1,99 BFI

GR ~ ~ ~ ~ 2,58 OBS LUMIERE after MDH

HR ~ ~ ~ ~ 1,00 HAVC

HU 0,36 0,83 0,17 0,59 1,29 NFO / OBS

IE ~ ~ ~ ~ ~ ~

IS 0,90 0,40 0,90 ~ ~ Statice

IT 1,70 1,40 2,60 1,00 2,00 ANICA

LI 20,30 22,10 22,00 26,60 ~ MS/OFS

LT 2,30 2,50 1,60 0,70 3,00 Statistics Lithuania

LU ~ 1,10 ~ ~ ~ FLEC

LV 9,70 9,10 4,00 1,60 ~ NFC

ME ~ ~ ~ ~ ~ ~

MK ~ ~ ~ ~ ~ ~

MT ~ ~ ~ ~ ~ ~

NL 1,80 2,10 2,30 2,30 1,43 NFF

NO 1,60 0,70 1,00 1,00 2,10 NFI/Film og Kino

PL 3,10 1,50 1,30 2,10 2,20 PISF

PT 1,84 1,10 0,39 0,13 0,80 ICA

RO 1,00 0,70 0,80 0,20 0,40 CNC

RU 3,00 1,00 0,70 0,85 2,70 Nevafilm / OBS

SE 0,40 1,47 3,10 1,10 0,90 SFI

SI 1,30 0,50 0,50 1,60 1,10 SFC

SK ~ ~ ~ ~ 0,70 SKFI

TR 2,30 1,37 1,50 0,80 0,62 Antrakt

EU18 e (1) 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4 OBS

EUR22 e (2) 1,7 1,4 1,5 1,3 1,5 OBS

(1) EU18 = average for EU members for which data available in each year.

(2) EUR22 = average for EUR countries for which data available in each year.

Source: European Audiovisual Observatory

© European Audiovisual Observatory / Observatoire européen de l'audiovisuel / Europäische Audiovisuelle Informationsstelle 

Yearbook Online Premium Service 2012 / Premium Service en ligne de l'Annuaire 2012 / Jahrbuch Online Premium Service 2012
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4. Por outro lado, são relativamente poucos os ecrãs portugueses inseridos na rede Europa Cinemas, o 

que indicia, potencialmente, um número comparativamente reduzido de salas com uma 

programação predominantemente nacional e europeia. 

 

Quadro 8: nº de recintos cinematográficos participantes na Rede Europa Cinemas em 2012 

 

Fonte: Europa Cinemas. Reproduzido por Cineuropa, in 

http://www.cineuropa.org/dd.aspx?t=dossier&l=en&tid=1369&did=230028#cl. 

 

5. O parque de salas de cinema com atividade regular é bastante desigual no país, do mesmo modo 

que as taxas de ocupação e de frequência (cf. ICA, Anuário Estatístico, 2012). Há acentuados 

desequilíbrios territoriais, nomeadamente entre litoral e interior e entre as maiores aglomerações 

urbanas e cidades de pequena ou média dimensão, incluindo capitais de distrito. 

6. Os sectores da distribuição e exibição cinematográfica apresentam uma forte concentração num 

pequeno conjunto de empresas (cf. ICA, Anuário Estatístico, e, para a comparação internacional, 

Observatório Europeu do Audiovisual, Yearbook). A nível do grupo com maior posição nos mercados 

da distribuição e exibição, há integração vertical, com posições igualmente expressivas no mercado 

de exibição em sala, de serviços audiovisuais a pedido (VoD) e de televisão por subscrição, incluindo 

canais premium de cinema. 

http://www.cineuropa.org/dd.aspx?t=dossier&l=en&tid=1369&did=230028#cl
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7. O mercado televisivo de acesso livre caracteriza-se pelo desenvolvimento dos operadores privados 

de sinal aberto, que disputam em partes não muito diferentes perto de metade da audiência total, 

cabendo o restante ao operador de serviço público. Os serviços de programas de acesso não 

condicionado por assinatura têm vindo a conquistar partes de mercado e o seu share médio supera 

já o do operador de serviço público, tendo também ultrapassado, em 2012, o de cada um dos dois 

operadores privados de sinal aberto. Apesar de o meio televisão ser dominante no mercado 

publicitário, o seu valor total é limitado, por comparação com os restantes países da Europa 

Ocidental, e apresenta uma tendência descendente sobretudo, desde 2008, muito pronunciada 

desde 2011. 

8. A dimensão financeira do mercado de televisão em geral é relativamente reduzida, face às ordens 

de grandeza encontradas em outros países da Europa Ocidental de dimensão populacional 

comparável. Esta circunstância decorre do exposto no parágrafo anterior, mas também do facto de 

as receitas do operador de serviço público, incluindo a subvenção estatal que lhe tem vido a ser 

atribuída (e que poderá vir a ser eliminada, segundo declarações públicas conhecidas à data da 

elaboração deste plano) e a taxa que lhe é consignada, serem inferiores a muito inferiores (em 

termos absolutos e per capita às de operadores congéneres de outros países de dimensão 

populacional comparável, em especial da Europa Ocidental. 

9. O mercado da distribuição de TV (televisão por subscrição, em plataformas de cabo, satélite, fibra 

ou ADSL) apresenta-se bastante desenvolvido e em crescimento e fortemente concentrado em dois 

operadores, que detêm, conjuntamente, perto de 90% do mercado.  

10. A maior parte dos serviços de programas premium (de acesso condicionado) de cinema, bem como 

os serviços de audiovisuais a pedido (video on demand), estão integrados nos dois principais 

distribuidores de TV por subscrição. 

11. A produção de cinema depende muito grande parte dos apoios financeiros do ICA e representará 

(estimativa relativa a 2011) um valor total na ordem dos 11 milhões de euros. 

12. O número de obras nacionais produzidas (incluindo coproduções minoritárias) é inferior ao da 

generalidade dos países de dimensão populacional comparável, conforme se verifica no Quadro 9. 

Pesquisa adicional efetuada pelo ICA para os anos 2005-2009, comparando, neste caso, valores 

médios registados nesse período, confirma esta constatação e evidencia um número reduzido de 

obras nacionais de longa metragem per capita, em especial muito inferior ao verificado em países 

ocidentais com população compreendida entre 5 e 15 milhões de habitantes. (Quadro 10). 
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Quadro 9: Nº total de obras cinematográficas de longa metragem (ficção e documentário)produzidas 

na Europa (2007-2011), segundo os diferentes métodos nacionais de contagem (Observatório Europeu 

do Audiovisual, Yearbook 2012) 
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Quadro 10: População total, apoio público ao cinema per capita, nº de longas metragens nacionais 

produzidas, quota de mercado dos filmes nacionais e nº de longas metragens produzidas por milhão 

de habitantes 

 

País População 
Apoios per 
capita 2009 

Nº LM/ano 
2005-2009 

% mercado 
obras 

nacions. 
2005-2009 

LM/milhão 
habits 

AT  8,35 7,8 27,4 3,6 3,28 

BE 10,75 4,7 38,4 4 3,57 

CH  7,7 4,5 73,6 5,4 9,56 

DE  82 3,7 149,4 23,2 1,82 

DK 5,5 7,4 23,8 26,5 4,32 

EE 1,34 3,8 8,8 8,1 6,56 

ES  45,8 2,7 139,2 14,9 3,04 

FI 5,32 4,9 17,2 19,3 3,23 

FR 64,35 9 182,6 40 2,84 

GB 61,6 2 81,6 25,7 1,32 

HU 10 1,8 28,2 13,6 2,82 

IS 0,31 12,6 4,75 7,2 15,32 

IT 60 2,4 111 26,6 1,85 

LT 3,34 0,8 3,6 2,7 1,08 

LU 0,49 11,2 3,4 0,9 6,94 

LV 2,26 1,3 5,2 4 2,3 

NL 16,48 3,9 43,4 14,7 2,63 

NO 4,8 11,4 21,4 17,5 4,46 

PL 38,1 0,8 31 17,9 0,81 

PT 10,6 0,9 19,4 2,7 1,83 

RO 21,5 0,04 12,8 4 0,6 

RU 142,9 0,5 71 26 0,5 

SE  9,25 6,1 38,8 22,9 4,19 

SI 2,03 2,7 6,8 3,2 3 

 

Pesquisa e quadro ICA. Fontes: Observatório Europeu do Audiovisual, Eurimages, relatórios e 

estatísticas dos organismos nacionais de apoio homólogos do ICA. 

 

13. A informação sobre orçamentos de produção médios (longas metragens) tal como compilada pelo 

Observatório Europeu do Audiovisual é mais lacunar. Ainda assim, dos dados disponibilizados no 

Anuário 2012 do OEA resulta que o valor de orçamento médio dos filmes portugueses, tal como 

estimado pelo ICA (cerca de 1,2 milhões de euros) está próximo do de países como a Bulgária (1), a 
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Finlândia (1,1), a Eslovénia (1,3) e a Eslováquia (1,1) e é inferior ao da Bélgica Francófona (6,3), da 

Dinamarca (2,9), dos Países Baixos (2,4) e da Suécia (2,6). Os valores médios de Espanha, Itália, 

França, Alemanha e Reino Unido são, respetivamente (todos em 2011), de 2,7 (média dos anos de 

2007-2010), 2,3, 5,5, 5,0 e 10,9 (incluindo coproduções com EUA). 

14. Embora não existam comparações de dados, constata-se uma circulação elevada de filmes 

nacionais em festivais e circuitos de divulgação cultural, inclusivamente em ligação com centros de 

língua e cultura portuguesa e comunidades portuguesas no Mundo. 

15. Numa perspetiva de notoriedade e prestígio artístico da cinematografia nacional, há uma elevada 

presença de obras nacionais em secções competitivas de grandes festivais internacionais, incluindo 

prémios de topo em alguns dos mais prestigiados eventos desse tipo. 

16. A língua portuguesa não é falada e cultivada unicamente no território de Portugal. O Português é a 

segunda língua mais falada no Hemisfério Sul e a terceira língua europeia mais falada no Mundo, 

por cerca de 250 milhões de pessoas, as quais representam cerca de 3,7% da população mundial e 

detêm aproximadamente 4% da riqueza total. O conjunto dos países da CPLP (os 8 Estados de língua 

oficial portuguesa), ocupava, em 2007, o 8º lugar no PIB mundial, posição com tendência para subir, 

graças ao crescimento económico que se tem vindo a verificar em alguns desses Estados, 

nomeadamente no Brasil, Angola e Moçambique. Para além dos países da CPLP, o Português é a 

língua de numerosas comunidades emigrantes em todos os continentes do Mundo. 

 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA E RECURSOS 

1. Os apoios públicos têm estado concentrados numa única entidade (o ICA), na ausência de fundos 

regionais ou outros fundos nacionais. Ora, existem hoje fundos regionais em praticamente todos os 

países europeus, salvo os de muito pequena dimensão. De resto, tem sido sobretudo a nível deste 

tipo de fundos, e não nos de dimensão nacional ou federal, que se têm registado as maiores taxas 

de crescimento nos últimos anos (quer em número de fundos quer nos respetivos orçamentos). 
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Quadro 11: Fundos públicos na Europa – comparação 2004-2009 (nº de fundos) 

 

Gráfico ICA, com base em Observatório Europeu do Audiovisual, Public Funding for Film and 

Audiovisual Works in Europe, Estrasburgo, 2011.  

.   

 

Quadro 12: Fundos públicos na Europa – evolução 2004-2009 (orçamentos, em milhões de euros) 

 

Gráfico ICA, com base em Observatório Europeu do Audiovisual, Public Funding for Film and 

Audiovisual Works in Europe, Estrasburgo, 2011.  

 

2. Do mesmo modo, não existe em Portugal um regime fiscal específico. Ora, este tipo de instrumento, 

regra geral, destinado a atrair produções ou coproduções estrangeiras para o respetivo território, 
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são hoje muito comuns, existindo, sob diversas formas num grande número de países europeus, 

nomeadamente, entre outros, Espanha, França. Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Hungria, Itália, 

Luxemburgo e Malta, tal como em muitos outros países do mundo (Brasil, México, Canadá, 

Colômbia, Austrália, Nova Zelândia e em praticamente todos os Estados dos EUA. 

3. Os apoios concedidos pelo ICA eram, até à Lei nº 55/2012, financiados exclusivamente por receitas 

próprias do ICA, em decréscimo, sobretudo desde 2008, muito acentuado desde 2010. 

4. Os apoios públicos totais (atribuídos pelo ICA) são marcadamente inferiores à média europeia e 

muito inferiores aos dos países europeus ocidentais de dimensão populacional comparável que 

mais investem nesta área, conforme evidenciado no Quadro 10, supra. Segundo o OEA, o valor 

médio de apoios per capita nos 27 Estados-Membros da UE era, em 2009, de 3,46 euros, valor que 

se eleva para 3,54 se considerarmos igualmente a Noruega, a Suíça e a Islândia. Note-se que, caso 

se considerem os capitais disponibilizados para produção ao abrigo de regimes de incentivo fiscal, o 

valor da média europeia, 3,54 €, eleva-se para mais de 5 € per capita (cf. Study on the Economic and 

Cultural Impact, notably on Co-productions, of Territorialisation Clauses of State Aid Schemes for 

Films and Audiovisual Productions, Cambridge Econometrics, German Avocats, Rambøll 

Management e David Graham & Associates para a Comissão Europeia, 2008). 

5. Até à Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, o regime nacional de apoios não incluía o apoio a obras 

audiovisuais/multimédia. O regime agora introduzido reserva recursos para apoios ao Audiovisual e 

Multimédia em sintonia com a média europeia, tal como apurada pelo Observatório Europeu do 

Audiovisual (cf. Quadro 13). 

6. Os recursos destinados ao apoio às fases iniciais dos projetos (escrita, pesquisa, desenvolvimento) 

têm sido inferiores a 2% dos apoios totais atribuídos pelo ICA. Esta percentagem contrasta 

fortemente com os valores registados em alguns países europeus habitualmente associados a boas 

práticas em matéria de política cinematográfica, em especial os países do Norte da Europa (cf. 

Quadro 13): na Dinamarca, o apoio ao desenvolvimento de projetos corresponde a perto de 10% do 

apoio à produção; na Noruega, é superior a 10%. 
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Quadro 13: Apoios públicos ao Cinema e Audiovisual - Despesa por atividade em 2009, segundo o 

OEA 

©Observatório Europeu do Audiovisual, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe, 

Estrasburgo, 2011.  
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7. Taxas de sucesso (percentagem de candidaturas apoiadas nos concursos) baixas na maior parte das 

linhas de apoio financeiro à produção do ICA. 

8. Os recursos destinados ao financiamento de participações minoritárias de produtores nacionais em 

coproduções internacionais têm sido muito limitados (cerca de 4% dos apoios totais do ICA nos 

últimos anos). 

 

5.3. COOPERAÇÃO E APOIOS INTERNACIONAIS 

1. Portugal é Parte em acordos de coprodução cinematográfica que cobrem um conjunto extenso de 

países:  

 acordos bilaterais com Espanha, França, Alemanha, Itália, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo 

Verde; 

 a Convenção Europeia (no âmbito do Conselho da Europa) relativa à coprodução 

cinematográfica, que viabiliza coproduções multilaterais, ou coproduções bilaterais com os 

mais de trinta Estados Partes na Convenção. 

Está em curso a ratificação da Convenção Iberoamericana sobre coprodução. 

Entretanto, o Decreto-Lei nº 124/2013 veio abrir a possibilidade de o ICA reconhecer a título ad hoc 

coproduções envolvendo países com os quais não haja acordo de coprodução, na condição de a 

outra parte proceder ao mesmo reconhecimento. 

Está concluída a negociação técnica de um acordo de coprodução com Marrocos, bem como a 

revisão do acordo com o Brasil, e foi encetada a elaboração, a nível técnico, de um acordo com 

Israel. 

É recomendável a conclusão destes processos em curso, bem como a revisão dos acordos com 

Espanha, França, Alemanha e Itália, bem como o lançamento de negociações com vista a um acordo 

com o Canadá. 

O Acordo de Cooperação Cinematográfica assinado em 2005 no âmbito da CPLP previa a 

transformação dos acordos bilaterais existentes com entre esses países num único acordo 

multilateral, desenvolvimento que continua a ser recomendável. 

2. Portugal participará por inerência no futuro Programa Europa Criativa, da UE, atualmente em 

preparação. Ainda que as expetativas relativamente ao encaixe financeiro daí proveniente para os 

projetos e empresas  portugueses devam ser moderadas, dados os recursos do programa e as suas 

caraterísticas e  forte competitividade, o apoio aos profissionais nacionais para o acesso ao mesmo 

deve continuar a ser uma prioridade. As novas linhas de apoio introduzidas com a Lei nº 55/2012 e 
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o Decreto-Lei nº 124/2013 melhoram potencialmente a competitividade das empresas nacionais 

para aceder aos apoios deste programa europeu, nomeadamente tendo em conta o novo formato 

do apoio nacional à escrita e desenvolvimento e a criação de um programa de apoio ao audiovisual. 

3. A participação de Portugal nos programas Eurimages e Ibermedia tem e continuará a ser 

importante, não só no plano financeiro, como em termos de parcerias e internacionalização. A forte 

competitividade em especial do primeiro destes dois programas relaciona-se muito claramente com 

as condições nacionais para o desenvolvimento de coproduções, pelo que os resultados poderão 

melhorar significativamente com o desenvolvimento consistente do regime nacional de apoio. 
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5.4. CONCLUSÕES INTERCALARES E ILAÇÕES DA PRESENTE ANÁLISE PARA A DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

E ESTRATÉGIA 

 

Dadas as limitações do mercado de exibição (taxa de frequência pouco elevada e preço médio dos 

bilhetes inferior ao da generalidade dos países da Europa Ocidental), resulta que, mesmo num cenário 

otimista – e para o qual o Plano Estratégico pode e deve contribuir – de aumento da quota de mercado 

dos filmes nacionais em sala, é pouco provável que a receita de bilheteira constitua um fator de 

financiamento predominante dos produtores. Por exemplo, num cenário de aumento (que seria muito 

significativo) para 10% de quota de mercado média dos filmes nacionais, a receita bruta desses filmes 

elevar-se-ia a cerca de 7,5 milhões de euros por ano, mas, tendo em conta os padrões mais recorrentes 

de repartição da receita bruta, o encaixe dos produtores seria de cerca de 1,5-1,8 milhões de euros por 

ano.  

Resulta daqui, por seu turno, que para viabilizar uma produção nacional consistente, com um volume de 

produção e orçamentos médios consentâneos com a prática de países comparáveis, será sempre 

necessário, pelo menos num horizonte temporal vislumbrável, assegurar apoios públicos substanciais, 

com uma percentagem média de apoio por filme elevada, provavelmente superior a 50%. 

Da constatação da existência de um escasso grau de diversidade da oferta cinematográfica, com quotas 

de mercado reduzidas para o cinema europeu e cinematografias menos divulgadas e uma posição 

extremamente forte do cinema dos EUA, e tendo presente o princípio da salvaguarda e promoção da 

diversidade cultural, afiguram-se da maior importância as medidas de apoio financeiro que contribuam 

para reduzir o risco e premiar o investimento das PMEs dos setores da distribuição e exibição, 

fomentando a diversificação da oferta. 

Sempre que possível as medidas adotadas devem proporcionar uma fácil compatibilização com o 

benefício de outros apoios compatíveis, nomeadamente os atribuídos no âmbito do Programa Media 

(futuramente, Europa Criativa), inclusivamente através da rede Europa Cinemas ou estrutura 

equivalente que venha a existir. 

Em relação com a questão das disparidades territoriais na oferta cinematográfica em Portugal em 

especial entre o litoral e o interior e entre as grandes aglomerações urbanas e as pequenas e médias 

cidades, as vilas e as aldeias, impõe-se contribuir para a redução de tal desigualdade, embora tendo 

presente que tal desígnio pode envolver, por um lado, medidas suscetíveis de serem asseguradas pelo 

ICA, mas também, por outro lado, outras medidas cuja criação e aplicação envolva outras entidades, 

ainda que possam ser incentivadas ou estimuladas por ação do ICA ou das tutelas governamentais 

competentes. 
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Quanto à produção, a comparação nacional aponta para a necessidade de melhorar de forma 

consistente a quota de mercado dos filmes nacionais e de incrementar o próprio volume de produção.  

A correção do desequilíbrio entre apoio à escrita e desenvolvimento e o apoio à produção deve 

igualmente ser tida em conta na definição de prioridades. 

Cabe notar que o aumento da receita esperado e o consequente crescimento das dotações disponíveis 

para os programas de apoio do ICA, não obstante ser significativo, apenas aproxima o valor de apoio per 

capita nacional da média europeia, sem a atingir, mesmo no termo do período do Plano. Donde, não só 

a constatação de que o regime de taxas e receita decorrente da lei não é excessivo, mas tão só 

proporcionado, e que se impõe o maior rigor e eficiência na gestão dos recursos. 
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VI. OBJETIVOS 

 

Como atrás referido (secção III), o nº 2 do artigo 3º da Lei nº 55/2012 enumera objetivos a prosseguir no 

âmbito das matérias reguladas pela Lei, e outras disposições da mesma Lei têm relevância potencial 

para um plano estratégico. 

No entanto, há que ter em conta que algumas dessas disposições, incluindo os objetivos expressos no nº 

2 do artigo 3º, tiveram essencialmente a sua tradução prática no desenvolvimento da Lei a nível do 

diploma que a regulamenta (Decreto-Lei nº 124/2013). Por outro lado, alguns dos princípios, objetivos e 

outras disposições em causa são meras explicitações de princípios e obrigações gerais, nomeadamente 

de ordem constitucional ou do âmbito do direito administrativo ou relacionadas com normas de boa 

gestão de recursos públicos, pelo que, sob pena de representarem pleonasmo ou enunciados vazios, são 

pouco úteis para efeitos da definição de um plano estratégico. 

Assim, de um ponto de vista de objetivos estratégicos, cabe destacar do nº 2 do artigo 3º da lei os 

seguintes tópicos fundamentais: 

- a primazia da diversidade cultural; 

- a afirmação da identidade nacional;  

- a promoção da língua; 

- a valorização da imagem de Portugal no mundo; 

- o aprofundamento das relações com os países de língua oficial portuguesa;  

- a proteção e promoção da arte cinematográfica; 

- o destaque e primazia do fomento dos novos talentos e das primeiras obras; o 

- o fomento do desenvolvimento do tecido empresarial e do mercado de obras cinematográficas e 

audiovisuais;  

- a promoção da interação com os agentes dos sectores cinematográfico e audiovisual, da 

comunicação social, da educação e das telecomunicações. 

 

Por outro lado, algumas disposições incluídas nos artigos 6º e 7º, em relação com os programas de 

apoio do ICA e sua execução, devem também ser tidas em conta na ótica do Plano Estratégico. Trata-se 

dos seguintes pontos: 
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A referência a “medidas e parcerias destinadas a criar programas de capacitação empresarial, para 

apoio à divulgação e promoção internacional das obras nacionais e promoção da rodagem de obras 

cinematográficas e audiovisuais nacionais e estrangeiras em território nacional” (nº 7 do artigo 6º; 

sublinhado nosso), em que está em causa um aspeto muito importante de uma política cinematográfica 

e audiovisual de longo prazo, mas que não é do âmbito do diploma regulamentar da Lei já adotado (o 

Decreto-Lei nº 124/2013).  

A ênfase, no nº 2 do artigo 7º (alíneas f), g) e h)), em três aspetos muito concretos: 

- Garantia do apoio a primeiras obras e a obras de reconhecido valor cultural e artístico; 

- Ponderação, nos programas plurianuais, do desenvolvimento sustentado da atividade dos 

produtores cinematográficos e audiovisuais, bem como da sua diversidade; 

- Incentivo à produção de obras que contribuam para o aumento do interesse do público, também 

através da atribuição de apoios automáticos, com base nos resultados de bilheteira durante o 

período de exibição em sala, na receita de exploração, nas audiências ou em qualquer outro suporte 

que permita avaliar a adesão do público às referidas obras. 

Embora o propósito expresso do artigo 7º seja o de orientar a elaboração do diploma regulamentar, 

entretanto já em vigor (Decreto-Lei nº 124/2013), trata-se de aspetos muito relevantes e precisos que 

são relevantes também no âmbito do Plano Estratégico, na medida em que devem ser sempre tidos em 

conta na definição anual de prioridades. 

Assim, tendo presentes essas disposições da Lei e as conclusões intercalares apresentadas na secção 

anterior, bem como a consideração de recomendações e boas práticas internacionais, e à luz das 

condicionantes legais e orçamentais nacionais, definem-se na presente secção os objetivos orientadores 

no âmbito do presente Plano Estratégico. 

 

OBJETIVOS CAPITAIS NA PERSPETIVA DO PLANO ESTRATÉGICO 

 EXCELÊNCIA artística e sua valorização nacional e internacional. 

 INCENTIVO À CRIAÇÃO e à sua renovação, apoiando NOVOS TALENTOS E PRIMEIRAS OBRAS. 

 MAIOR PROXIMIDADE entre os cidadãos e as obras nacionais: procurando aumentar a quota de 

mercado do cinema nacional e a presença nas grelhas televisivas de obras audiovisuais criativas 

inovadoras e de qualidade; levando o cinema nacional a partes do território e a grupos 

populacionais privados de tal oferta; formando os jovens para a cultura cinematográfica. 
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 AUMENTO DA DIVERSIDADE da oferta cinematográfica e audiovisual: contribuindo para aumentar o 

número de obras nacionais produzidas e a sua diversidade; incentivando a diversidade da oferta 

cinematográfica nas salas de cinema do país. 

 BENEFÍCIOS ECONÓMICOS das atividades cinematográficas e audiovisuais enquanto indústria 

criativa: contribuindo para a sustentabilidade do setor, para o aumento das oportunidades de 

criação de riqueza e de emprego e para a exportação de serviços. 

 INTERNACIONALIZAÇÃO dos criadores, das obras e das empresas e valorização da imagem de 

Portugal no mundo. 

 PROMOÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA e desenvolvimento dos laços entre os países em que esta é 

falada. 

 BENEFÍCIOS PARA TODA A CADEIA DE VALOR, através da promoção da interação entre os vários 

segmentos, da participação na estratégia para o setor e da responsabilização do ICA e do Estado 

perante os beneficiários das medidas, os cidadãos e as entidades com obrigações de contribuição 

ou de investimento. 

 

Complementarmente: 

 MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO DO MERCADO E DAS POLÍTICAS à escala internacional e 

colocação desse saber ao serviço de decisões racionais e eficazes.  
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VII. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Tendo em atenção os princípios e objetivos consagrados na lei, os instrumentos e os recursos 

financeiros disponíveis, bem como a situação nacional, quando comparada com a dos países europeus 

de igual dimensão e características e com as políticas públicas desenvolvidas e, em particular, com os 

resultados alcançados nos países europeus que podem servir de referência, o ICA deverá, na definição 

das prioridades anuais, adotar as medidas mais adequadas com vista à à realização dos objetivos 

estabelecidos na lei e em sintonia com as orientações estratégicas do presente Plano. 

A prossecução dos objetivos que a lei estabelece não deverá ser efetuada de forma avulsa ou 

fragmentária, devendo ser adotada uma aplicação abrangente e coerente das medidas e dos programas 

de apoio, já que todos estes instrumentos concorrem para a prossecução da generalidade dos objetivos 

consagrados na lei. 

 

A. ORIENTAÇÕES PARA A DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES ANUAIS 

 

1. Ter em conta a progressividade da receita e dos investimentos obrigatórios ao longo dos cinco anos 

e planificar nessa base a implementação diferenciada, nomeadamente crescente, de determinados 

programas e medidas, sempre que apropriado. 

2. Em relação com o ponto anterior, ter presente que, entre o primeiro e o terceiro anos de aplicação, 

a percentagem reservada ao apoio ao Audiovisual aumenta de 20% para 25% e de 25% para 30%, 

pelo que o aumento da receita total (fruto do aumento da taxa de TV por subscrção) não se reflete 

proporcionalmente no que toca ao orçamento disponível para os apoios ao Cinema. 

3. Ter igualmente presente que a estimativa de receitas aponta para que, mesmo no termo do período 

de aumento gradual da taxa prevista no nº 2 do artigo 10º da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, o 

orçamento disponível para apoios financeiros do ICA será pouco superior ao verificado há cerca de 

uma década, em especial tendo em conta a inflação cumulada neste período. Além disso, o referido 

orçamento continuará, até 2017, a situar-se abaixo do valor atual da média europeia de apoio 

público per capita, e muito abaixo da média dos países de dimensão populacional comparável da 

Europa Ocidental. 



34 
 

4. Donde, ser imperioso usar de prudência na gestão dos programas ao longo do tempo e, em 

especial, para não pôr em risco o equilíbrio do subsetor Cinema, muito afetado pelas dificuldades 

sentidas desde 2011 e com necessidade de recuperação a curto e médio prazo, planear 

racionalmente o aumento das dotações de determinados subprogramas e modalidades de apoio 

(nos casos em que tal seja desejável) ou a introdução de novas medidas. Estes aumentos de 

dotações ou introdução de novas medidas deveriam, nesta perspetiva, ter lugar sobretudo a partir 

do terceiro ano, salvo nos casos especificados adiante. 

5. É claramente recomendável um forte incremento do apoio à escrita e ao desenvolvimento de obras 

cinematográficas e uma boa implementação do novo apoio à escrita e ao desenvolvimento de obras 

audiovisuais e multimédia, bem como do subprograma de apoio à inovação audiovisual. 

Esta prioridade decorre nomeadamente da constatação da grande disparidade entre a percentagem 

das dotações de apoio destinadas a este tipo de apoio até agora, em Portugal, e a percentagem 

destinada ao mesmo tipo de apoio em muitos outros países europeus, em especial alguns 

habitualmente associados e boas práticas em matéria de política de apoio, nomeadamente os 

países escandinavos. 

É ainda de esperar um efeito multiplicador, na medida em que a existência de melhores condições 

financeiras para os produtores nacionais em matéria de desenvolvimento de projetos poderá 

melhorar o acesso dos mesmos produtores a apoios análogos europeus, nomeadamente no âmbito 

do futuro programa Europa Criativa, invertendo o historial de resultados tendencialmente fracos no 

acesso a essa linha de apoio europeia.  

Além disso, tal reforço potenciará o desenvolvimento de abordagens empresariais mais 

consistentes a prazo, mais sustentáveis e internacionais e, como tal, estruturantes do tecido das 

PME independentes do setor da produção. 

Recomenda-se a aplicação em escrita e desenvolvimento de uma percentagem indicativa na ordem 

de, pelo menos, 5% dos apoios totais ao Cinema, desde o primeiro ano de aplicação, e, no caso do 

Audiovisual e Multimédia (escrita e desenvolvimento e inovação audiovisual), que se atinja idêntica 

percentagem o mais tardar no terceiro ano de aplicação, sujeito, em ambos os casos, à avaliação 

das necessidades e da execução. 

6. Tendo em atenção a análise da situação nacional, incluindo a não abertura de concursos pelo ICA 

em 2012 e a crise económica e do setor audiovisual em particular, bem como, por outro lado, a 

comparação com os demais países europeus de dimensão e características semelhantes no que 

toca ao número de obras cinematográficas produzidas, devem ser envidados todos os esforços 

para, sem prejuízo da necessidade de financiar corretamente os projetos, aumentar o número de 

obras cinematográficas a apoiar nos subprogramas de apoio à produção.  
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Para este desígnio concorre ainda a constatação do forte potencial criativo existente em Portugal, 

expresso desde logo no elevado número de projetos que obtêm pontuações elevadas nos concursos 

de apoio e que, por escassez de dotações, não podem ser apoiados, mas também, e de forma muito 

objetiva, na projeção internacional da cinematografia nacional, inclusivamente a nível dos festivais 

mais prestigiados do mundo, com reflexo, em alguns casos, numa distribuição internacional muito 

ampla.  

7. Esse aumento deve ser acompanhado de uma preocupação de diversidade, quer em aplicação 

linear da Lei, nomeadamente no que se refere à reserva de uma parte substancial dos apoios para a 

viabilização de primeiras obras e o fomento de novos talentos, quer enquanto opção estratégica 

que interpreta fundamentadamente a mesma Lei. Por outras palavras, importa: incentivar os novos 

valores criativos; consolidar e promover mais consistentemente, levando-os a mais públicos, os 

valores criativos já afirmados e reconhecidos nacional e internacionalmente; ao mesmo tempo, 

contribuir ativamente, sem pôr em risco o apoio às duas categorias anteriores, para viabilizar obras 

suscetíveis de interessar públicos mais amplos e de aumentar a presença das obras nacionais no 

mercado.´ 

8. O apoio aos novos talentos e a primeiras obras é uma prioridade no novo quadro legal, sendo 

estabelecido um programa horizontal que garante a reserva de montantes para apoio a primeiras 

obras em praticamente todos os subprogramas ou modalidades de apoio à produção 

cinematográfica. Esta ênfase deve ser rigorosamente respeitada nas prioridades anuais, cabendo ao 

ICA, nesse exercício anual, determinar o nível adequado de dotações reservadas a primeiras obras, 

sempre que se revele necessário superar o mínimo previsto na legislação. 

9. As dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o potencial criativo evidenciado pelo subsetor da 

Animação, designadamente a nível internacional, deve ser amplamente tido em conta na definição 

de prioridades anuais ao longo do período de vigência do Plano. O documento estratégico 

elaborado pelos profissionais da Animação portuguesa em 2010 (Reflexões sobre a Animação 

Portuguesa – Contributo para uma estratégia de desenvolvimento) proporciona uma base de 

trabalho muito válida, que deve orientar um diálogo entre este subsetor e o ICA, e também no 

âmbito da SECA, para que a definição anual de prioridades dê resposta adequada e proporcional às 

necessidades e ao potencial efetivo da Animação. 

10. Do mesmo modo, as especificidades e o potencial criativo evidenciado a nível das curtas metragens 

de ficção e do documentário cinematográfico devem ser permanentemente tidos em conta na 

execução do presente Plano. 

11. Por outro lado, há que ter em conta que a quota de mercado média de filmes nacionais nas salas 

nacionais é comparativamente fraca, em termos europeus, e que o seu aumento consistente seria 

um fator de reforço do setor, inclusivamente pelo aumento do interesse e do reconhecimento do 



36 
 

público pelo cinema português, e teria um impacto positivo não só no plano cultural como, ainda 

que modestamente, em termos de balança comercial. Por estas razões, o aumento da referida 

quota de mercado deve ser um objetivo visado no período de vigência do presente Plano. 

Para dar cumprimento ao desígnio de aumento consistente da quota de mercado do cinema 

nacional, e tendo em conta as caraterísticas dos subprogramas de tipo seletivo e respetivos 

critérios, mais orientados para obras de ambição eminentemente artística, recomenda-se um 

aumento das dotações destinadas ao apoio de tipo automático, bem como, complementarmente, o 

aproveitamento também do novo apoio à finalização de obras. O mecanismo de investimento 

direto obrigatório de distribuidores, editores de videogramas, operadores de televisão e operadores 

de serviços audiovisuais a pedido garante fontes de cofinanciamento provenientes do mercado, 

suscetíveis de viabilizar obras com procura junto de públicos mais alargados, pelo menos a nível 

nacional. 

12. O aumento das dotações do apoio automático deve ser progressivo, sem prejuízo do equilíbrio 

entre subprogramas e tipos de obras acima referido, mas acompanhando a dinâmica de 

crescimento da receita do ICA e do investimento direto dos operadores privados, de modo a, 

sempre que possível, manter este apoio a níveis suscetíveis de ter um efeito viabilizador das 

iniciativas dos produtores e evitando rateios que minorem tal efeito. 

13. A coprodução internacional tem sido uma componente essencial da cinematografia nacional. No 

entanto, as dotações relativamente reduzidas destinadas, nos últimos anos, à participação nacional 

minoritária em coproduções internacionais, quer em termos de montante global a concurso, quer 

em termos de montante médio de apoio por projeto, têm limitado fortemente a 

internacionalização por via da coprodução, permitindo apoiar muito poucos projetos por ano e 

colocando sérias dificuldades à participação nacional minoritária em coproduções, sobretudo 

europeias, dados os limiares de participação previstos nos acordos bilaterais de coprodução e os 

orçamentos médios (mais elevados ou muito mais elevados do que os nacionais) registados em 

outros países. Deste conjunto de circunstâncias resulta um risco de estrangulamento da dinâmica 

de coprodução internacional, nomeadamente dadas as exigências, formais ou tácitas, de 

reciprocidade. 

Assim, o apoio à coprodução internacional é outra área que deve merecer forte prioridade na 

execução dos programas de apoio ao longo do período do Plano Estratégico, sendo uma das áreas 

em que se recomendaria, para além de um aumento da dotação logo a partir do início da execução 

do Plano, se possível, uma progressão ao longo do tempo, aproveitando o aumento da receita do 

ICA e das dotações destinadas ao Cinema. A percentagem mínima destinada a este apoio 

(relativamente aos apoios totais ao Cinema) deveria ser de cerca de 5%, logo a partir do primeiro 

ano de aplicação, devendo progredir positivamente e vir a atingir um valor próximo de 10% no final 

do período de vigência do Plano. 
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14. Tendo em atenção a importância e a projeção da língua portuguesa no Mundo, esta dimensão deve 

dar lugar a uma prioridade consentânea. A nível do apoio à produção cinematográfica, é 

fortemente recomendável envidar esforços para permitir apoiar mais projetos meritórios de 

coprodução com países de língua portuguesa, desde logo no âmbito do respetivo subprograma de 

apoio, mas, se possível, com maior ambição, através da medida recomendada adiante, no ponto 25. 

15. Tendo em atenção a necessidade de apoiar a formação de públicos para o cinema e, em especial 

junto do público mais jovem, o ICA deve assegurar a continuidade dos apoios a festivais e aos 

circuitos de exibição em salas municipais, cineclubes e associações particulares de promoção da 

atividade cinematográfica e, em especial, assegurar o reforço e o âmbito de aplicação das medidas 

que tem vindo a desenvolver destinadas à formação de públicas nas escolas e a assegurar a oferta e 

o acesso ao cinema nacional em regiões do país onde a oferta é muito escassa ou, mesmo, 

inexistente. 

16. O Programa de Apoio ao Audiovisual (Escrita e Desenvolvimento, Inovação e Produção) vem dar 

resposta a uma lacuna grave da política de apoio ao setor. Dado tratar-se de um programa novo, a 

sua implementação deve ser objeto de grande atenção e de monitorização atenta, em ordem a 

permitir realizar os objetivos de diversificação das grelhas televisivas, de reforço da inovação e da 

qualidade e de internacionalização da produção audiovisual independente nacional, sem esquecer a 

realização destes mesmos objetivos, com as devidas adaptações, no que respeita a conteúdos 

equivalentes na Internet ou outros serviços de comunicações eletrónicas, em conformidade com a 

legislação. 

17. A referida implementação do Programa Audiovisual deve ter em atenção a sinergia com a 

disponibilidade potencial de cofinanciamento do mercado, desde logo através do investimento 

obrigatório dos operadores de televisão. A procura de benefícios mútuos e partilha adequada de 

riscos (mitigados pela existência de um programa de apoio), entre produtores independentes e 

operadores, bem como o objetivo superior de proporcionar ao público mais e melhores conteúdos 

nacionais nas grelhas, visando também uma internacionalização crescente, devem orientar a 

execução do Programa. 

 

B. OUTRAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Apresentam-se seguidamente orientações e/ou recomendações de ordem estratégica não respeitantes 

à execução dos programas e subprogramas de apoio, mas a outras eventuais medidas. 

 

Medidas da alçada do ICA 
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18. É imperioso desenvolver o conhecimento estatístico e analítico do setor, proporcionando bases de 

avaliação das medidas e sua execução e bases para a tomada de decisões racionais, bem como um 

maior conhecimento objetivo das valências económicas do setor, enquanto indústria criativa, em 

termos de fiscalidade, emprego, atividade empresarial, impacto no desenvolvimento regional e 

local, balança comercial e outros fatores. 

Recomenda-se que o ICA promova o envolvimento de universidades, centros de investigação e 

outras entidades adequadas neste objetivo. 

19. O ICA deve promover as medidas e ações compatíveis com o enquadramento legal da ação do 

Estado em favor do cinema e do audiovisual, nos termos da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, com 

os compromissos e recomendações internacionais aplicáveis e com as suas atribuições, no sentido 

de incrementar a divulgação do cinema e do audiovisual, em especial da cultura cinematográfica. 

 

Medidas dependentes de outras entidades 

20. O ICA deve colaborar em toda a medida do possível, nomeadamente em termos de assessoria 

técnica, para o desenvolvimento de mecanismos financeiros vocacionados para a captação de 

produções estrangeiras, mediante um regime fiscal dedicado ou um ou mais fundos de incentivo 

destinados a tal fim.  

21. Em ligação com o anterior, o ICA, na medida da sua capacidade e no limite das suas atribuições, 

deverá colaborar em eventuais esforços com vista à coordenação de estruturas locais de promoção 

do território e da indústria cinematográfica e audiovisual nacional para efeitos de captação de 

produções e coproduções internacionais (film commissions). 

22. Recomenda-se vivamente o melhoramento da promoção internacional do cinema e do audiovisual 

nacional, quer na vertente eminentemente artístico-cultural, em ligação com o prestígio 

internacional proporcionado pelo sucesso e notoriedade a nível dos grandes festivais e eventos 

promocionais, quer na vertente da distribuição internacional, quer ainda tendo presentes os 

benefícios indiretos da notoriedade proporcionada pelo cinema e audiovisual, nomeadamente em 

termos de promoção turística e da imagem do país e da sua cultura e recursos. 

23. Para o propósito enunciado no ponto anterior, é recomendável uma articulação institucional a alto 

nível, que assegure a concorrência de meios de ação, nomeadamente do Instituto Camões, das 

representações diplomáticas e de outras instâncias do MNE, bem como do AICEP. 

24. Pelo menos para os desígnios enunciados nos pontos 20, 21 e 22, seria desejável a existência, no 

Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 (fundos estruturais da UE), de um enquadramento 

favorável à viabilização destas valências, claramente em linha com os propósitos publicamente 
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enunciados, em diversos contextos e momentos, de reconhecimento do potencial e do papel das 

indústrias criativas na economia em geral.  

O novo quadro legal para o setor, assente na Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, e as perspetivas 

financeiras dele decorrentes, bem como a adoção de uma visão estratégica para o setor, tendo por 

base fundadora o presente Plano, e ainda tendo presente o compromisso de eficiência do ICA e a 

intenção de reforçar as bases racionais de análise, monitorização e melhoramento do setor e das 

medidas de apoio (conforme ponto 14, acima) oferecem um contexto sólido para a consideração 

estratégica do cinema e audiovisual nacional também no âmbito desse Quadro Financeiro 

Plurianual. 

25. O desenvolvimento previsto no acordo de cooperação no domínio cinematográfico no âmbito da 

CPLP assinado em 2005, relativo à criação de um fundo multilateral de apoio destinado a 

cofinanciar coproduções envolvendo produtores destes países, sem prejuízo da inclusão de 

produtores de países terceiros, à semelhança dos fundos Eurimages e Ibermedia, continua a 

afigurar-se como um desígnio da maior importância e urgência, que deve, de resto, ser encarado 

numa perspetiva de posicionamento da cultura cinematográfica e do audiovisual em língua 

portuguesa no mundo, também num contexto de florescimento da notoriedade de cinematografias 

menos difundidas (“world cinema”). 

 

 


