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O ano de 2015, foi um ano globalmente positivo no que respeita o Cinema e o Audiovisual.
As salas de cinema em Portugal apresentaram resultados que representam uma clara recuperação
relativamente a 2014 e anos anteriores. O número total de bilhetes vendidos foi de 14,5 milhões, tendo gerado uma
receita bruta de bilheteira de 74,9 milhões de euros. Em relação a 2014, assistimos, pois, a um crescimento do
número de espectadores e da receita de bilheteira, em 20,1% e 19,4%, respectivamente.
A quota de mercado dos filmes nacionais nas salas portuguesas também cresceu relativamente ao ano
precedente, de 4,8% em 2014 para 6,5% em 2015. A percentagem registada em 2015 é a mais elevada de sempre,
desde que o ICA dispõe de registos de exibição. A quota de mercado média dos filmes nacionais nas salas portuguesas
nos últimos 4 anos (2012-2015) elevou-se, assim, para 5,0%, valor significativamente superior ao registado em muitos
dos anos anteriores a 2012.
No que toca aos mercados que determinam a receita própria do ICA, no caso do mercado publicitário em
televisão verificou-se uma evolução anual próxima da estagnação, , mas um crescimento de 5% do número de clientes
de TV por subscrição.
Nesta conjuntura financeira, o ICA abriu os concursos de apoio financeiro previstos na Declaração de
Prioridades para 2015, no montante total de €17.163.000 (excluindo os montantes orçamentados para o Protocolo ICAANCINE e para o Fundo bilateral de coprodução CNC-ICA), o que constituíu um aumento superior a 15% relativamente
a 2014.
Em 2015 foram produzidas 50 obras cinematográficas nacionais com o apoio financeiro do ICA, das quais 28
longas-metragens (15 de ficção e 13 documentários) e 22 curtas-metragens (12 de ficção, 6 de animação e 4
documentários), verificando-se, em relação ao ano anterior, um aumento de 23 obras produzidas, ou seja, um
crescimento de 85,3%.
No que se refere ao reconhecimento e notoriedade internacionais do cinema português, cabe enfatizar a
presença significativa de obras nacionais em festivais internacionais no estrangeiro e os prémios obtidos em alguns
desses certames. Das obras premiadas em 2015, destaca-se a carreira internacional da trilogia de Miguel Gomes, As
Mil e Uma Noites, que, após a sua estreia mundial na Quinzena dos Realizadores em Cannes, foi exibida em mais de 30
festivais, sendo de realçar: Toronto, FID Marseille, CPH:DOX, Karlovy Vary, New York Film Festival. O obra conquistou
o prémio principal do Festival de Sydney, além do European Film Award para o melhor sound design, da
responsabilidade de Vasco Pimentel e Miguel Martins. De realçar ainda a curta de animação Fuligem, de David Doutel
e Vasco Sá, presente em cerca de 40 festivais e distinguida com vários prémios internacionais. Várias outras obras,
nomeadamente A Uma Hora Incerta, Cavalo Dinheiro, Montanha, Amélia e Duarte, Gipsofila, Rabo de Peixe
(director’s cut) e Volta à Terra, para além das coproduções Cosmos e Getúlio.
Em 2015 teve lugar a 3ª edição da iniciativa Cinema Português em Movimento que, à semelhança dos anos
anteriores, assentou na exibição ao ar livre em localidades do interior do País, durante o período de verão, de obras
portuguesas com elevado reconhecimento e popularidade.
Na sequência do trabalho do Grupo de Trabalho interministerial «Portuguese Film Commission» (criado pelo
Despacho nº 7895/2014, de 16 de Abril de 2014), o ICA, , encomendou com cofinanciamento do QREN, a consultores
internacionais especializados, dois estudos sobre incentivos financeiros e fiscais destinados a atrair produções de
iniciativa estrangeira e sobre outros factores competitivos com vista a desenvolver Portugal enquanto destino de
produções internacionais.

4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2015

Quanto a eventos, destaca-se a participação do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA) juntamente
com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), na organização de “O Lugar da Cultura Modelos e Desafios”, que contribuiu para uma reflexão prospetiva e operativa em campos tão diversos como a
museologia e a criação artística, as bibliotecas e o cinema e audiovisual, a arqueologia, os direitos de autor e direitos
conexos, o património cultural e as designadas indústrias criativas, o design e a literatura, a educação artística e o
universo editorial, entre outros.
Finalmente, e no que se refere a actividades de âmbito internacional realizadas em Portugal, cabe destacar:
a sessão de verão do programa de formação EURODOC, em Sintra; a reunião de Março de 2015 do Conselho de
Administração do Fundo EURIMAGES e, à margem desta, mediante colaboração entre aquele fundo do Conselho da
Europa, o ICA e a Cinemateca Portuguesa, a reunião alargada do Grupo de Reflexão sobre Igualdade entre Géneros do
EURIMAGES, seguida de uma Mesa Redonda sobre o Lugar das Mulheres no Sector Cinematográfico em Portugal e na
Europa; em Abril, uma reunião do Grupo de Reflexão do EURIMAGES sobre Cutting Edge Films.
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O ICA é um instituto público pertencente à Administração Indireta do Estado, tutelado pelo Ministro da
Cultura e integrado no Ministério da Cultura. É dotado de autonomia administrativa e financeira e ao longo dos anos
tem sido objeto de várias reestruturações no sentido de responder aos desafios colocados pela evolução da sociedade,
do mercado e sobretudo da generalização das novas tecnologias da informação e de comunicação, e em especial, pelo
desejo de elevar a qualidade dos seus serviços avançando na definição de modelos organizacionais mais adaptados à
realidade.
A lei orgânica do ICA foi aprovada no Decreto-lei nº 79/2012, de 27 de março, na qual foram definidas a
missão e as atribuições do ICA bem como os seus órgãos. A organização do ICA está definida nos seus estatutos na
Portaria nº 189/2012, de 15 de junho.
Para além da orgânica e dos estatutos, o setor do Cinema e do Audiovisual é regulado pela Lei n.º 55/2012,
de 6 de setembro, atualmente em vigor com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2014, de 19 de maio e
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de agosto. Esta Lei prevê um alargamento das fontes de
financiamento do ICA, através da criação de uma nova taxa de subscrição que impende sobre os operadores de serviço
de televisão por subscrição. Mais prevê um conjunto de obrigações de investimento direto por parte dos operadores de
serviços de televisão, de distribuição, de exibição e de audiovisual a pedido. No que respeita às regras e
procedimentos dos concursos de apoio financeiro do ICA, foi publicado, o Regulamento Geral e respetivos anexos. A
regulamentação da liquidação, cobrança, pagamento e fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, consta do
Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro.
Em termos de instrumentos de gestão de avaliação da actividade desenvolvida ao longo do ano, continuou-se
a utilizar o QUAR como instrumento de base de avaliação do Instituto. Deste modo, o ICA elaborou o seu QUAR no
início do ano e prosseguiu com empenho o cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais a que se propôs,
definidos com base nas orientações estratégicas constantes dos planos estratégicos plurianuais e anuais publicados
pelo Governo.
Em 2015 deu-se continuidade aos objetivos estratégicos de 2014, nomeadamente: contribuir para a difusão da
cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa, garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural,
garantir o apoio público às artes cinematográficas e promover a competitividade do território e respectivos recursos
para a captação de produções cinematográficas e audiovisuais. Ainda, foram definidos como objetivos operacionais o
incentivo à criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais nacionais através de medidas de apoio e de
incentivo a novos talentos e 1as obras, o incentivo à coprodução internacional, o incentivo à exibição, difusão,
promoção e divulgação das obras cinematográficas, o apoio à incubação de novas empresas do sector cinematográfico
e audiovisual, a atração de produções internacionais, a promoção da cultura, o aprofundemento da cooperação com
os países de língua portuguesa, a criação e desenvolvimento de novos meios de comunicação corporativa externa, a
melhoria do controlo dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, a desmaterialização e simplificação dos
processos e a adoção de modelos de gestão de qualidade e a adaptação dos sistemas integrados de gestão à Lei
n.55/2012 de 6 de setembro e ao DL n.º124/2013 de 30 de agosto/2012 de 6 de setembro.
Na elaboração do Relatório de Atividades teve-se em consideração o grau de execução do plano de atividades
e do QUAR.
Em termos de recursos financeiros utilizados na prossecução das atividades desenvolvidas, em 2015 o volume
dos fundos do orçamento de funcionamento do ICA ascendeu a 19,613 milhões de euros (M€). Relativamente a
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recursos humanos no final do ano transato, o ICA tinha 35 tabalhadores afetos ao seu mapa de pessoal e mais 2
trabalhadores da unidade de missão Europa Criativa, prefazendo um total de 37 colaboradores.

O relatório para além da sua obrigatoriedade legal, prevista no D.L. n.º 183/96, de 27 Setembro e na Lei n.º
66-B/2007, de 28 de Dezembro é um instrumento de gestão de avaliação de execução do plano de atividades, tendo
como base em termos de recursos humanos e financeiros o mapa de pessoal e o orçamento respetivamente.
Este ano, tal como em anos anteriores, o relatório de atividades, instrumento de gestão que serve de suporte
para a avaliação do ICA está estruturado de acordo com as linhas de orientação gerais do GTCCAS - Gabinete Técnico,
Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços o que permite uma maior transparência e comparabilidade da
informação constante do relatório possibilitando uma maior equidade e fiabilidade na avaliação efetuada.
O relatório iniciou-se com os destaques dos acontecimentos mais importantes de 2014 e com a apresentação
do organismo. De seguida passa-se para o Capítulo I, onde se enunciam os principais aspetos legais e organizacionais
que definem as orientações gerais e específicas prosseguidas pelo ICA.
No Capítulo II é efetuada a Autoavaliação do Serviço com toda a informação constante no modelo de
relatório proposto pelo Conselho Coordenador da Avaliação- CCA. Seguidamente apresenta-se o balanço social no
Capítulo III e, por último, a avaliação final e conclusões no Capítulo IV.
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Capítulo I – Nota
Introdutória

CINZENTO E NEGRO – LUÍS FILIPE ROCHA
FADO FILMES
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I.1. Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo organismo

MISSÃO
Apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e
circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a
diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e da identidade nacionais.
VISÃO
Ser um organismo de excelência na promoção da cultura portuguesa no panorama cinematográfico e audiovisual.
VALORES
7ª ARTE

AVALIAÇÃO
Avaliação contínua das decisões tomadas, das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, para aferir se o
Instituto atua corretamente junto dos Stakeholders.

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

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

EFICÁCIA
Eficácia de atuação de molde a obter mais e melhores resultados a um custo mais baixo.

Os stakeholders, ou as partes interessadas, do ICA são as entidades beneficiárias de apoios financeiros
concedidos pelo Instituto: produtores e realizadores cinematográficos; argumentistas; autores; entidades que tenham
como atividade 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 atividade cinematográfica.
Para além das entidades referidas, por ser Instituto Público, e segundo a sua missão o ICA destina as suas
atividades e serviços à sociedade em geral.
De entre os principais serviços e produtos fornecidos pelo ICA, destacam-se:
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Serviços Prestados

Serviços Produtos Finais

Destinatários

Cobrança da Taxa de Exibição
De acordo com a Lei n.º 55/2012 (alterada pela Lei
n.º28/2014 de 19 de maio) e o Decreto-Lei nº
124/2013, de 30 de agosto

Receita Própria;
Autofinanciamento

Empresas
Concessionárias da exploração de espaço
publicitário em
salas de cinema ou em televisão

Cobrança da Taxa Subscrição de Serviços de TV
De acordo com a Lei n.º 55/2012 (alterada pela Lei
n.º28/2014 de 19 de maio) e o Decreto-Lei nº
124/2013, de 30 de agosto

Receita Própria;
Autofinanciamento

Empresas operadoras de serviços de
televisão por subscrição

Cobrança do Investimento Direto ao setor
cinematográfico e audiovisual não realizado pelos
operadores
De acordo com a Lei n.º 55/2012 (alterada pela Lei
n.º28/2014 de 19 de maio) e o Decreto-Lei nº
124/2013, de 30 de agosto

Receita Própria;
Autofinanciamento

Operadores de televisão
Empresas do sector distribuição
Op. serviços audiovisuais a pedido
Empresas do setor da exibição

Programas de apoio à criação,
produção, distribuição e exibição
difusão e promoção de obras
cinematográficas e audiovisuais.

Agentes do setor;
Associações
Escolas e Universidades;
Sociedade civil

Gestão dos apoios financeiros ao setor cinematográfico
e audiovisual
Abrangendo os procedimentos concursais, o
acompanhamento da execução dos projetos apoiados e
as eventuais situações de incumprimento
Proteção e promoção da arte cinematográfica e dos
novos talentos e das primeiras obras

Contribuição para a formação de públicos

Promoção nacional e internacional do cinema e da
cultura cinematográfica
Contribuição para o reconhecimento nacional e
internacional dos seus criadores, produtores, artistas
intérpretes e equipas técnicas

Incentivo à Coprodução internacional, através da
celebração de acordos bilaterais de reciprocidade e
convenções internacionais

Promoção da língua e da cultura portuguesas
Aprofundamento da cooperação com os países de
língua oficial portuguesa

Participação em programas internacionais no âmbito
da atividade cinematográfica e do audiovisual
Preservação, conservação, promoção do acesso público
às obras que integram o património cinematográfico e
audiovisual

Programa de apoio aos novos
talentos e às primeiras obras

Programa de apoio à formação
de públicos

Programa de apoio à coprodução Internacional
Programa de apoio à
Internacionalização
Representação de obras
nacionais em mercados e eventos
internacionais
Envio de obras para circulação
nacional e internacional
Circuitos de exibição em
circuitos alternativos
Protocolo Luso-Brasileiro
Fundo Luso-Francês
Fundo Eurimages
Fundo IBERMEDIA

Programa CPLP Audiovisual
Programa de apoio
Coprodução com Países de
Língua Portuguesa

Agentes do setor

Agentes do setor
Estabelecimentos de ensino

Agentes do setor
Instituto Camões
Embaixadas e consulados portugueses no
estrangeiro
Sociedade civil

Agentes do sector

Agentes do setor

Fomentar parcerias
internacionais

Agentes do setor

ICATECA

Sociedade civil
Agentes do setor
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Contribuição para o fortalecimento do tecido
empresarial dos setores cinematográfico e audiovisual
através da criação de incentivos e de outras medidas
de apoio, e em particular da promoção do
investimento em pequenas e
médias empresas nacionais, com vista à criação de
valor e de emprego.
Promoção da competitividade dos territórios nacionais,
regionais ou locais, e respetivos recursos (naturais,
edificados, empresariais e laborais), para a captação
de produções cinematográficas e audiovisuais, em
particular produções ou coproduções estrangeiras.
Assegurar a facilitação operacional e uma estrutura de
apoio para a promoção do território nacional como
destino de filmagens.

Promoção do Cluster sectorial
Cinematográfico e Audiovisual

Agentes do setor;
Sociedade civil;

Estabelecimento da
Portuguese Film Commission

Recolha tratamento e disponibilização de informação
estatística sobre o setor cinematográfico

Informação estatística sobre o
Sector

Secretário de Estado da Cultura;
Agentes do setor;
Sociedade civil; Imprensa; INE

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

Representação Institucional

Estado Português

A organização interna do ICA regula-se pela sua lei orgânica – aprovada pelo Decreto-Lei n.º 79/2012, de 27 de Março,
e pelos estatutos publicados pela Portaria n.º189/2012 de 15 de Junho e apresenta a seguinte estrutura:

Conselho Diretivo
Presidente
Vice-Presidente

Fiscal Único

Equipa da Qualidade

Departamento de Cinema
e do Audiovisual

Departamento de Gestão

€ 1.500.000
€ 1.200.000
€ 900.000
€ 600.000
€ 300.000
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São atribuições do ICA:
a) Apoiar o membro do Governo responsável pela área da cultura na definição de políticas públicas para os
setores cinematográfico e audiovisual em conformidade com a sua missão;
b) Assegurar diretamente em colaboração ou através de outras entidades a execução das políticas
cinematográficas e audiovisuais;
c) Propor programas, medidas e ações com vista a melhorar a eficácia e a eficiência das políticas referidas na
alínea anterior e a assegurar a adequação destas às evoluções dos setores abrangidos;
d) Promover uma efetiva divulgação e circulação nacional e internacional das obras, diretamente ou em
cooperação com outras entidades;
e) Assegurar a representação nacional nas instituições e órgãos internacionais nos domínios cinematográfico e
audiovisual, nomeadamente a nível da União Europeia, do Conselho da Europa, da Cooperação Ibero Americana e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como de outras plataformas de cooperação
ou integração, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
f) Colaborar com as entidades competentes na elaboração de acordos internacionais no domínio
cinematográfico e audiovisual e assegurar as tarefas relativas à aplicação dos acordos existentes, bem como
estabelecer e aplicar parcerias e colaborações com instituições congéneres de outros países, sem prejuízo das
atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
g) Contribuir para um melhor conhecimento dos setores do cinema e do audiovisual, recolhendo, tratando e
divulgando informação estatística ou outra relevante, por si próprio ou em colaboração com outras entidades
vocacionadas para o efeito;
h) Acompanhar a gestão do Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual (FICA).
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Capítulo II – QUAR:
AUTOAVALIAÇÃO

MONTANHA - JOÃO SALAVIZA
FILMES DO TEJO II
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II.1 QUAR | Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais
Tomando como referência a Missão, a Visão e os Valores adotados pelo ICA já apresentados nos pontos
anteriores, o ICA iniciou no ano de 2015 mais um ciclo de avaliação, nos termos previstos na Lei n.º66-B/2007 de 28 de
Dezembro. O QUAR de 2015 foi em devida altura monitorizado e ainda sujeito a uma reformulação aprovada pela
tutela. Agora, cabe proceder à avaliação dos resultados obtidos nos indicadores de desempenho estipulados e à
consequente auto-avaliação.
Os objetivos estratégicos definidos para o ano 2015 foram:
O.E. 1 – Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa
O.E. 2 – Promover as artes cinematográficas e audiovisuais
O.E. 3 – Garantir o apoio público às artes cinematográficas e audiovisuais
O.E. 4 – Promover a competitividade dos territórios nacionais, regionais ou locais, e respectivos recursos
(naturais, edificados, empresariais e laborais) para a captação de produções cinematográficas e audiovisuais
Já os objetivos operacionais foram definidos de acordo com a tipologia exigida: eficácia, eficiência e qualidade.
Assim temos,

OO1 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais
OO2 – Proporcionar condições para incubação de start-ups do sector cinematográfico e audiovisual
OO3 – Constituir a Portuguese Film Comission
OO4 – Promoção do ICA enquanto organismo que promove a Cultura
OO5 – Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa

O06 – Melhorar as infraestruturas do ICA
O07 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas
OO8 – Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa
O09 – Assegurar a gestão de de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do
controlo de recursos

010 – Desmaterializar e simplificar os processos de acordo com a Lei 55/2012 de 6 de Setembro e o DL
124/2013 de 30 de agosto
011 – Otimizar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade
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II.2 QUAR | Autoavaliação
II.2.1 Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados

O01 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais
Indicador 1: Nº de projectos de criação e produção
artística/cinematográfica e audiovisual apoiados
Meta: 132 obras| Tolerância: 2 obras
Resultado: 155 Obras | Taxa de realização: 172%
Classificação: Superou
A Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento,
desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais, atendeu à
necessidade de definir e implementar políticas públicas que assegurem condições favoráveis à dinamização das
atividades de conceção, produção e exibição ou difusão de obras cinematográficas, bem como de obras
independentes, diversificadas e de qualidade para televisão. Neste quadro normativo, foram estabelecidos os
princípios e os objetivos que devem orientar a atuação do Estado, designadamente no apoio à criação, produção,
distribuição, exibição e difusão de obras cinematográficas, bem com aos novos talentos e à promoção de obras
cinematográficas e audiovisuais, enquanto instrumentos de expressão da diversidade cultural, de afirmação da
identidade nacional, de promoção da língua portuguesa e de valorização da imagem de Portugal no mundo.
Neste sentido, o ICA apoiou em 2015 um total de 155 projetos superando desta forma a meta definida para
este indicador.

Indicador 2: Nº de projectos de criação e produção artística/cinematográfica
e audiovisual apoiados no âmbito de programas de novos talentos e primeiras obras
Meta: 18 obras| Tolerância: 2 obras
Resultado: 27 Obras | Taxa de realização: 175%
Classificação: Superou

Com o objetivo de apoiar financeiramente a renovação da arte cinematográfica e o reconhecimento dos
novos criadores, o Estado, através do ICA, promove um programa de apoio aos novos talentos e às primeiras obras,
definido no Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de agosto, destinado a conceder incentivos financeiros a projetos cujos
realizadores não tenham realizado qualquer projeto ou tenham sido autores de menos de duas obras cinematográficas
da categoria a que se candidatam, atribuindo um valor não inferior a 15% do total disponível para os apoios à
produção nas categorias de longas-metragens de ficção, de curtas-metragens de ficção, documentários
cinematográficos e curtas-metragens de animação.
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Em 2015, e nas diferentes categorias, foram homologados os apoios relativos aos 27 projetos abaixo
especificados. Já o montante total atribuído foi de € 3.535.556:
CANDIDATURA

REQUERENTE

REALIZADOR

Alexandra Ramires /
Laura Gonçalves
Vitor Hugo Rocha
Sara Barbas
Joana Imaginário
Paulo Ricardo
ESTE É O MEU OFÍCIO
ANIMANOSTRA
Monteiro
RAZÃO ENTRE DOIS VOLUMES
ANIMANOSTRA
Catarina Sobral
À NOITE FAZEM-SE AMIGOS
O SOM E A FÚRIA
Rita Barbosa
AS FOTOGRAFIAS
JOÃO NISA PRODUÇÕES João Nisa
ASCENÇÃO
TERRATREME
Pedro Peralta
COUP DE GRÂCE
O SOM E A FÚRIA
Salomé Lamas
DO BERÇO PRÁ COVA
TERRATREME
João Vladimiro
FARPÕES, BALDIOS
CRIM
Marta Mateus
FLORES
BLACK MARIA
Jorge Jácome
O HOMEM DE TRÁS-OS-MONTES GARDEN FILMS
Miguel Moraes Cabral
VITÓRIA
TERRATREME
Frederico Costa
A MINHA AVÓ TRELOTÓTÓ
TRABALHOS DE CASA
Catarina Ruivo
CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA JOÃO SALAVIZA,
DOS MORTOS
UNIPESSOAL LDA
João Salaviza
DEBAIXO DO CÉU
UKBAR FILMES
Nicholas Oulman
O VENTO NORTE E O SUL
O SOM E A FÚRIA
Pedro Filipe Marques
O VÔO DO CROCODILO - O
TIMOR DE RUY CINATTI
DAVID & GOLIAS
Fernando Vendrell
A ÁRVORE
CRIM
André Gil Mata
A TRANÇA DE INÊS
DIÁLOGOS ATÓMICOS
António Ferreira
ESTE E O MEU FADO
BLACK MARIA
Diogo Varela Silva
PATRICK
O SOM E A FÚRIA
Gonçalo Waddington
A MÃE É QUE SABE (EX: DEUS
ME LIVRE)
UKBAR FILMES
Pedro Amorim
LINHAS TORTAS
LEOPARDO FILMES, LDA Rita Nunes
MUTANT BLAST
O Gato Culto
Fernando Alle
ÁGUA MOLE EM TERRA DURA
DAS GAVETAS NASCEM SONS
ÚLTIMA CHAMADA
A TOCADORA

BANDO À PARTE
BANDO À PARTE
ANIMANOSTRA
SARDINHA EM LATA

CONCURSO

MONTANTE
ATRIBUÌDO

CM Animação / 2014
CM Animação / 2014
CM Animação / 2014
CM Animação / 2015

75.000,00 €
75.000,00 €
53.247,80 €
59.308,00 €

CM Animação / 2015
CM Animação / 2015
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
CM Ficção / 2014
Documentários / 2014

75.000,00 €
75.000.00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
18.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
45.000,00 €
69,930,00 €

Documentários / 2014
Documentários / 2014
Documentários / 2014

80.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €

Documentários / 2014
1as Obras (LM FIcção) /2015
1as Obras (LM FIcção) /2015
1as Obras (LM FIcção) /2015
1as Obras (LM FIcção) /2015

80.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €

1as Obras (LM FIcção) /2015
1as Obras (LM FIcção) /2015
1as Obras (LM FIcção) /2015

197.850,00 €
250.000,00 €
52.150,00 €

Indicador 3: Nº de projetos aprovados no âmbito dos
programas de cooperação europeus e ibero-americanos
Meta: 5 projetos | Tolerância: 1 Projeto
Resultado: 11 projetos | Taxa de realização: 150%
Classificação: Superou

O ICA considera que as coproduções internacionais são uma componente importante da sua indústria
cinematográfica, de modo a reforçar os intercâmbios criativos entre os profissionais dos diferentes países envolvidos,
pelo que, em 2015, foi assinado em Cannes entre o CNC (Centre National du cinema et de L’image Animée) e o ICA um
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aditamento à convenção que aumentou o montante disponível do fundo bilateral de apoio à coprodução de obras
cinematográficas luso-francesas em €100.000. De forma a reforçar as relações cinematográficas entre Portugal e
Brasil, o ICA também deu continuidade ao Protocolo Luso-Brasileiro, tendo este sofrido a sua última atualização em
2014.
A procura de outras fontes de financiamento para o sector cinematográfico e audiovisual português torna-se
uma preocupação constante para o ICA. Assim, de modo a concretizar este objetivo, também é considerado essencial
conseguir a presença institucional nos fundos europeus (Eurimages) e ibero-americanos (Ibermedia) por forma a
promover o maior número de projetos possível.
Em 2015, verifica-se a superação da meta referente a este indicador como consequência do aumento do
sucesso das co-produções portuguesas nos concursos ao fundo Eurimages e ao fundo da Ibermedia.
Resultados relativos aos programas de cooperação no âmbito deste indicador:

Em 4 de abril de 2014, foi assinada em Paris, entre o CNC e o ICA, na presença do Secretário de Estado da
Cultura de Portugal e da Ministra da Cultura de França, uma declaração de intenções relativa à criação, por um
período de três anos, de um fundo bilateral de apoio à coprodução de obras cinematográficas luso-francesas. O ICA
abraçou tal iniciativa no exercício da sua atribuição prevista na alínea f) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º
79/2012, de 27 de março e em aplicação dos princípios e objetivos da Lei nº 55/2012, de 6 de Setembro, alterada pela
Lei nº 28/2014, de 19 de maio, designadamente os estabelecidos nas alíneas f) e j) do nº 1 do seu artigo 3º.
Em 20 de maio de 2014, em Cannes, foi assinada entre o CNC e o ICA a Convenção relativa ao Fundo bilateral,
em cumprimento da declaração de intenções de Paris, tendo sido previsto um orçamento anual de 1.000.000 euros,
dos quais 800.000 euros financiados pelo CNC e 200.000 euros financiados pelo ICA.
Em maio de 2015, em Cannes, foi assinada entre o CNC e o ICA um Aditamento à Convenção relativa ao Fundo
bilateral, tendo sido previsto um orçamento anual de 1.100.000 euros, dos quais 800.000 euros financiados pelo CNC e
300.000 euros financiados pelo ICA.
De 3 de junho a 24 de julho de 2015, decorreu o prazo para apresentação de candidaturas, tendo-se registado
21 candidaturas. Entre as 21 candidaturas apresentadas foi decidido apoiar 3 projetos, cujos projetos
identificados obtiveram a homologação do apoio em 2015, A formalização do apoio

abaixo

ao terceiro projeto foi

formalizado já em 2016.

Fundo Luso-Francês 2015
Candidaturas
Entregues

Apoio Financeiro

Fundo Luso-Francês

€ 1.100.000,00

21

Nº Projetos
apoiados

Valor atribuído

2

€ 300.000,00

ICA

7

€ 800.000,00

CNC

Obra

Tipo de Apoio

Produtor

Milla – V. Massadian

Coprodução

TERRATREME FILMES

Son Corps / O Corpo Dele – B. Jacquot

Coprodução

LEOPARDO FILMES
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No âmbito das suas competências, o ICA participa dos programas de apoio ao cinema e audiovisual da
Conferência das Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas (IBERMEDIA).
O Fundo Ibero-americano de ajuda IBERMEDIA foi criado em Novembro de 1997, sendo que se constituiu como
um fundo financeiro multilateral de fomento à atividade cinematográfica no espaço ibero-americano.
O Fundo IBERMEDIA encontra-se, atualmente ratificado por catorze países membros e observadores da CACI,
que financiam o Programa, concedendo apoios financeiros sob a forma de empréstimos, sendo os seus objetivos os
seguintes:
- Promoção através de assistência técnica e financeira, o desenvolvimento de projetos de coprodução
apresentados por produtores independentes ibero-americanos, incluindo o aproveitamento do património audiovisual;
- Apoio às empresas de produção ibero-americanas capazes de desenvolver os mencionados projetos;
- Fomento da integração das empresas ibero-americanas do ramo audiovisual em redes supranacionais;
- Incremento da distribuição e promoção de filmes ibero-americanos;
- Fomento da formação e do intercâmbio dos profissionais da indústria audiovisual ibero-americana.
O IBERMEDIA financia três áreas:
- Desenvolvimento: apoio projetos a montante da produção.
- Coprodução: apoio a execução de projetos de coprodução de longas-metragens de ficção e documentários
entre os países membros.
- Formação: tem como objetivo proporcionar a formação contínua dos profissionais do setor envolvendo a
gestão empresarial, novas tecnologias, escrita de guiões, técnicas de arquivo e de restauro de material fílmico.
No ano de 2015 o IBERMEDIA apoiou 3 coproduções maioritárias, 3 coproduções minoritárias e 2 candidaturas
para desenvolvimento de projetos de origem portuguesa, que compara com 2 coproduções minoritárias e 1
candidatura para desenvolvimento apoiadas em 2014.
Obra

Tipo de Apoio

Produtores

Refrigerantes
Rosas de Ermera

Coprodução maioritária (PT/BR)
Coprodução maioritária (PT/BR)

FADO FILMES
FADO FILMES

Seara de Vento

Coprodução maioritária (PT/BR)

FAUX

O Grande Circo Místico

Coprodução minoritária (BR/PT/FR)

FADO FILMES

Praça Paris

Coprodução minoritária (BR/AR/PT)

FADO FILMES

Um Cero Joaquim

Coprodução minoritária (BR/PT)

UKBAR FILMES

Colégio do Templo

Desenvolvimento de projetos

BEACTIVE

O Vedadeiro Amor

Desenvolvimento de projetos

DAVID & GOLIAS

O Eurimages é um fundo de incentivo à coprodução cinematográfica, no âmbito do Conselho da Europa. O
Fundo foi criado em 1988, sendo Portugal um dos fundadores.
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O orçamento anual é de cerca de 25 milhões de euros, provenientes de contribuições nacionais, determinadas
em função de uma chave de cálculo comum, que tem em conta fatores como o PIB, a população, o volume de
produção e de coprodução e o historial de candidaturas.
O órgão de decisão do Eurimages é o Conselho de Administração, onde cada Estado-membro está
representado, e que determina a política do Fundo. Em 2015, 3 dos 4 projetos candidatos com participação
portuguesa foram apoiados pelo Fundo Eurimages, tratando-se de duas co-produções portuguesas maioritárias e uma
minoritária.
Tipo de Apoio

Obra

Produtores

El Dorado

Coprodução maioritária (PT/FR)

O SOM E A FÚRIA

Comboio de Sal a Açúcar

Coprodução maioritária (PT/FR)

UKBAR FILMES

Milla

Coprodução minoritária (FR/PT)

TERRATREME

O Acordo de Coprodução Cinematográfica Luso-Brasileiro foi assinado, em 3 de fevereiro de 1981, com o
propósito de promover e desenvolver a atividade cinematográfica entre os dois países.
Ao abrigo do mesmo Acordo, e correspondendo à vontade de concretizar as relações cinematográficas entre
os dois países, a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil e o Instituto
Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual, à data designado abreviadamente por IPACA, estabeleceram um
Protocolo, assinado em Gramado, em 12 de Agosto 1994, o qual foi objeto de sucessivas atualizações em 1996, 2007 e
em 2014.
A última atualização, determinou o aumento do montante disponível de apoio que se fixou em USD 300.000
destinado a cofinanciar 2 projetos minoritários portugueses.
Protocolo Luso-Brasileiro
Candidaturas
Entregues

Apoio Financeiro
Protocolo Luso-Brasileiro

€ 533.096,40

12

Nº Projetos
apoiados
2

Valor atribuído
€ 266.548,20

Obra

Tipo de Apoio

Produtor

Isolar – Leonardo Sette

Coprodução

ROSA FILMES

Praça Paris – Lucia Murat

Coprodução

FADO FILMES

ICA
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O02 – Proporcionar condições para incubação de start-ups do sector cinematográfico e audiovisual
Indicador 4: Prazo para a realização de um estudo de
viabilidade do Estudio Tobis enquanto infraestrutura
base de incubação de start-ups. (dias úteis)
Meta: 125 dias úteis | Tolerância: 20 dias úteis
Resultado: 66 dias úteis | Taxa de realização: 159%
Classificação: Superou

Dado que o Estúdio Tobis, no âmbito do processo de liquidação da Tobis S.A. da qual o ICA era acionista
maioritário, reverteu para o Instituto, pretendeu-se através de um estudo avaliar a viabilidade de utilização desta
estrutura como base de incubação de startups do sector cinematográfico e audiovisual.
De facto, atento o contexto económico vivido em toda a Europa e sobretudo em Portugal nos últimos anos,
em que o setor audiovisual e cinematográfico foi fortemente penalizado, concluiu o ICA que é necessário encontrar
outras formas de financiamento da atividade, bem como adotar novas e diferentes estratégias para que o setor possa
ganhar vantagens competitivas.
A cooperação e as alianças entre as empresas são cada vez mais importantes e mesmo fundamentais,
sobretudo se se considerarem as fragilidades normalmente apontadas ao tecido empresarial nacional, como a pequena
dimensão das empresas, a sua insuficiência organizacional e a falta de uma cultura empresarial fortemente baseada
na inovação e na internacionalização.
Procurando dar resposta à necessidade de melhorar a economia do setor e apoiar áreas que não se encontram
abrangidas diretamente pelos apoios financeiros previstos no Decreto-lei n.º 124/2013, de 30 de agosto, mas que são
fundamentais para o desenvolvimento da arte e cultura cinematográficas e audiovisuais, que podem gerar mais
emprego, maior competitividade nacional e internacional, inovação, designadamente a nível tecnológico, e mesmo
autoemprego, o ICA promoveu a realização de um estudo com o objetivo de verificar, por um lado a apetência do
mercado para um projeto desta natureza e por outro a viabilidade económica do mesmo, isto é, no sentido de não
gerar encargos e de ser autossustentável a médio prazo.
O estudo realizado permitiu, consequentemente, concluir pela viabilidade do projeto que consiste na
cedência do espaço excedentário para o alojamento de um ninho de empresas (startups) dos ramos do cinema,
audiovisual, jogos e multimédia, em regime de coworking, ou seja, em regime de partilha de espaço em open space,
ou salas individuais, devendo este espaço funcionar como um polo empresarial numa abordagem tipo cluster, ou seja,
um local onde operam empresas do ramo cinematográfico e audiovisual que partilham conhecimentos e que se
relacionam entre si, promovendo sinergicamente a inovação e a competitividade do sector, utilizando serviços comuns
de apoio, contribuindo assim para o lançamento de novos profissionais e para a incubação de novas empresas,
proporcionando também custos mais reduzidos de arranque, quando comparados com os necessários para
implementação de espaços próprios privados. O espaço deverá ainda albergar empresas mais maduras que assegurem
a mentoria das startups, promovam a inovação e a dinamização do espaço e ainda acolher workshops e seminários do
setor.
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Após conclusão do estudo, o ICA iniciou consultas a diversas entidades que já desenvolvem projetos idênticos
noutras áreas com vista ao estabelecimento de parcerias e ou transferência de know how na gestão de um projeto
desta natureza.
Recolheu, também pareceres jurídicos sobre diferentes matérias relacionadas com a disponibilização do
espaço, contratos a celebrar, instrução de processos, etc.
No final de 2015 o ICA conclui estar devidamente habilitado para iniciar a implementação do projeto no
Estúdio 1 da Tobis, prevendo o seu lançamento para 2016.
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O03 – Constituir a Portuguese Film Comission
Indicador 5: Prazo para a conclusão dos trabalhos
preparatórios da Portuguese Film Comission
Meta: 255 dias úteis | Tolerância: 20 dias úteis
Resultado: 270 dias úteis | Taxa de realização: 100%
Classificação: Atingiu
Foi o ICA mandatado, após conclusão do trabalho do Grupo de Trabalho Interministerial para, de acordo com
o Relatório final, desenvolver os estudos necessários à tomada de uma decisão política sobre a constituição, em
Portugal, de uma Film Commission destinada a promover Portugal enquanto destino para a rodagem e produção de
obras cinematográficas e audiovisuais, à semelhança do que existe em vários países do Mundo.
De acordo com algumas das reflexões realizadas, designadamente com base no conhecimento dos incentivos
existentes noutros países e de estudos publicados sobre a matéria, podem ser adotados dois caminhos que podem ser
complementares entre si:
- A instituição de uma Estrutura (Uma Film Commission Nacional) capaz de gerir um fundo destinado a apoiar
financeiramente produções internacionais e que constitui o principal atrativo para captar essas produções
internacionais; e,
- A criação a curto, médio prazo -e de acordo com os desenvolvimentos europeus e internacionais- de outros
mecanismos de apoio a produções internacionais, nomeadamente ao nível dos esquemas de tax refunds e ou de
benefícios fiscais.
Neste sentido o ICA estruturou o seu trabalho e iniciou a recolha de estudos específicos sobre:
a) Interesse e vantagens na constituição de uma Film Commission a nível nacional , designadamente em
termos de impacto a nível do desenvolvimento do setor, do emprego, do possível retorno do investimento efetuado na
Economia Nacional e as áreas mais beneficiadas.
b) Implementação de uma Film Commission Nacional como uma plataforma coordenadora ou agregadora a
nível nacional e de afirmação e promoção no contexto internacional, com o objetivo de criar elementos
diferenciadores positivos que permitam a escolha de Portugal como destino de produção em detrimento dos principais
concorrentes.
Ao longo de 2015 os estudos foram sendo desenvolvidos, tendo o ICA submetido uma candidatura ao POR
Lisboa, no âmbito da Internacionalização, para apoio ao financiamento dos mesmos, estando o primeiro concluído
para apresentação à tutela e às entidades que representam os diferentes setores a envolver, designadamente o
Turismo de Portugal, a AICEP, as CCDR’s, Regiões de Turismo, Film Commissions Regionais (já constituídas e outras em
fase de constituição) e o segundo em fase de conclusão para apresentação posterior.
A associação das CCDR’s ou, de outras entidades regionais ao projeto, afigura-se indispensável, dado a
existência de Fundos Europeus que poderão ser utilizados nas atividades de promoção e divulgação de Portugalcomo
destino para a realização de produções cinematográficas e audiovisuais, sendo certo que a captação destas produções
para as regiões poderá ser um fator de desenvolvimento económico e socialde grande valia..
Além da questão relativa à organização da Estrutura responsável pela promoção internacional e gestão do
fundo ou do regime de incentvos, torna-se necessário desenvolver um site que seja o repositório de toda a informação
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indispensável para que um Produtor Internacional possa tomar a decisão de optar pelo nosso País como local de
filmagem e produção do filme. Este site além de informação sobre produtores cinematográficos e audiovisuais,
realizadores, equipas de produção, pós produção, estúdios, atores, caterings, cenários, guarda-roupa etc., deverá ter
um banco de imagens devidamente catalogado que permita o produtor “descobrir” com grande rapidez se é possível
encontrar os cenários naturais de que carece para a sua produção.
Paralelamente é necessário estabelecer o relacionamento desta Estrutura com as Film Commissions Regionais
e a fixação dos critérios para o reconhecimento destas últimas de acordo com os requesitos fixados
internacionalmente Durante 2015 o ICA participou em vários workshops junto das Film Commissions Regionais
constituídas ou em vias de constituição divulgando informação relevante sobre o modo de funcionamento e normas
internacionais obrigatórias para o seu posterior reconhecimento.
Os trabalhos preparatórios consistiram na elaboração de dois estudos preparatórios que foram finalizados, um
em Junho de 2015 e o outro no final de Janeiro de 2016, o que significou uma taxa de realização de 100% no que diz
respeito a este indicador.
No seguimento dos trabalhos efectuados o ICA participou na elaboração da proposta incluída no Orçamento
de Estado 2016, de autorização legislativa para criação de um incentivo fiscal à produção cinematográfica em
território nacional, o qual consistirá numa dedução à coleta de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas,
apurada sobre despesas de produção cinematográfica correspondentes a operações efectuadas em Portugal, tendo em
vista a realização de obras cinematográficas, e com um valor total de despesa elegível de pelo menos um milhão de
euros.
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O04 – Promoção do ICA enquanto organismo que promove a Cultura
Indicador : Nº de inscrições nas conferências promovidas
pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»
Meta: 100 inscrições | Tolerância: 20 inscrições
Resultado: 77 inscrições | Taxa de realização: 96%
Classificação: Não Atingido

Indicador 7: Nº de inscrições nas jornadas de porta aberta
promovidas pelo ICA no Fórum Internacional «O Lugar da Cultura»
Meta: 200 inscrições | Tolerância: 25 inscrições
Resultado: 302 inscrições | Taxa de realização: 185%
Classificação: Superou
O Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P. (ICA) juntamente com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e
Avaliação Culturais (GEPAC), organizou um evento denominado “O Lugar da Cultura - Modelos e Desafios”, que
contribuiu para uma reflexão prospetiva e operativa em campos tão diversos como a museologia e a criação artística,
as bibliotecas e o cinema e audiovisual, a arqueologia, os direitos de autor e direitos conexos, o património cultural e
as designadas indústrias criativas, o design e a literatura, a educação artística e o universo editorial, entre outros.
O evento ocorreu no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, entre os dias 15 e 22 de abril de 2015.
Os principais objetivos da iniciativa O Lugar da Cultura - Modelos e Desafios foram:
• Promoção da divulgação de informação e a reflexão estratégica sobre o contributo da Cultura para a
Economia e para o Bem-Estar Social e Individual;
• Reforço da perceção da presença e da relevância da Cultura, nas suas diversas formas, manifestações e
expressões, em vários setores de atividade;
• Divulgação do trabalho desenvolvido por entidades do setor público e do setor privado a nível local,
regional, nacional e internacional na área da Cultura;
• Fomento da partilha de boas-práticas e experiências sobre os modelos de negócio, as competências e a
qualificação no domínio do “Cultural Entrepreneurship”;
• Promoção do debate e reflexão estratégica sobre políticas públicas de apoio à criação de um ambiente
adequado ao desenvolvimento do setor cultural e criativo no quadro do novo ciclo de programação comunitária.
A iniciativa estruturou-se em torno de 6 componentes distintas:
1 - Grande Conferência – A Conferência teve como tema principal “Lugares da Cultura – modelos de
desenvolvimento para o século XXI”, e através de uma visão holística e inclusiva da Cultura, contribuiu para uma
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melhor compreensão da cultura e do seu papel decisivo no modelo de desenvolvimento desejável no século XXI,
promovendo reflexões, conferindo exemplos e debatendo caminhos;
2 – Conferência Cultura 2020;
3 – Conferências setoriais sobre património cultural e sobre livros e bibliotecas;
4 - A Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. assegurou igualmente uma vertente de exibição
integrada na programação do evento.
5 – Conferência no domínio do Cinema e do Audiovisual, com enfoque no tema “Luz e Sombra”, no quadro do
Ano Internacional da Luz, decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) através do workshop apresentado pelo
fotógrafo Acácio de Almeida e debate sobre a digitalização do Cinema Português;
6 – Jornadas de Porta Aberta da Cultura – no âmbito das quais, os serviços sob a tutela ou superintendência
do Membro do Governo responsável pela área da Cultura (Senhor Secretário de Estado da Cultura) realizaram
apresentações institucionais e promoveram a organização de espetáculos, iniciativas na área da dança, música,
teatro, exposições, conferências, exibição da filmes, lançamento de edições e iniciativas similares nos equipamentos
culturais que lhes estão afetos ou nas próprias instalações.
O ICA nas Jornadas de Porta Aberta abriu as portas do Estúdio Manoel de Oliveira (TOBIS) aos alunos de
diversas escolas secundárias e à população em geral e, em associação com a Universidade Lusófona, promoveu a
realização de uma aula de encenação e direção de atores e filmagem. Também paralelamente, a esta iniciativa, o ICA
realizou a inauguração do seu mural de Arte Urbana do ICA – “SE AS PAREDES FALASSEM - A ARTE E A INDÚSTRIA DA
IMAGEM EM MOVIMENTO, ONTEM, HOJE E AMANHÃ” e promoveu algumas sessões de cinema português, em parceria
com a Junta de Freguesia do Lumiar, no seu Auditório para a comunidade local
Destas, duas componentes foram consideradas como indicadores do sucesso da prossecução deste objectivo
operacional: a Conferência promovida pelo ICA com o tema “Luz e Sombra” cujo nº de inscrições constituiu o
indicador nº 6, e o nº de inscrições nas jornadas de porta aberta promovidas pelo ICA que constituíram o indicador nº
7. De uma forma global o objetivo “Promoção do ICA enquanto organismo que promove a Cultura” com um resultado
de 141% reflete o sucesso desta inicitiva, mesmo tendo em conta a taxa de realização do indicador 6, ligeiramente
aquém do esperado (96%), mas justificado pelo facto de se ter verificado à mesma hora uma outra conferência no
âmbito do mesmo evento sobre Direitos de Autor, tema da maior atualidade considerando a recente entrada em vigor
das alterações introduzidas na lei.
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O05 – Aprofundamento da cooperação com os países de língua oficial portuguesa
Indicador 8: Prazo para a abertura do concurso do
Programa CPLP Audiovisual
Meta: 213 dias úteis | Tolerância: 22 dias úteis
Resultado: 149 dias úteis | Taxa de realização: 124%
Classificação: Superou
Em Abril de 2014, no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), foi aprovado, pelos Ministros e
Secretários de Estado da Cultura, o Plano Estratégico e Plano de Ação de Cooperação Cultural Multilateral para o
período 2014 – 2020.
Dando cumprimento aos objetivos e eixos estratégicos aí estabelecidos, foi preparado o Programa CPLP Audiovisual uma proposta conjunta das autoridades audiovisuais de Portugal e do Brasil - Secretaria do Audiovisual do Ministério
da Cultura do Brasil e do Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal.
O Programa CPLP Audiovisual integra as seguintes 3 linhas de ação:


“DOCTV CPLP II” - II Programa de Fomento à Produção e à Teledifusão do Documentário da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa:
o



Coprodução de um documentário nacional de 26 (vinte e seis) minutos por cada país;

“FICTV CPLP I” - I Programa de Fomento ao Desenvolvimento, Produção e Teledifusão de Obras de Ficção da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa:
o

Coprodução de um telefilme de ficção de 52 minutos, a partir de adaptação de obra literária
nacional - no caso de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal;

o

Desenvolvimento de projeto para telefilme de ficção de 52 minutos, para os casos dos demais países
da CPLP;



“Nossa Língua I”- I Programa de Intercâmbio e Teledifusão de Documentários:
o

Integração à rede de emissoras públicas voltadas à teledifusão do Programa Nossa Língua, destinado
à difusão de documentários ilustrativos de temas socioculturais contemporâneos às realidades
nacionais dos Estados-Membros da CPLP, através de cedência de até 5 obras documentais de 52
minutos (ou de duração aproximada) com direitos libertados para difusão nas demais emissoras
públicas nacionais integrantes da Rede e na composição de faixa de programação semanal para
difusão do Programa Nossa Língua.

Estas 3 linhas de ação sistematizadas, visam a capacitação, coprodução e teledifusão de conteúdos
audiovisuais, a partir de um modelo de operação em rede, por meio da qual, e de forma simultânea, cada
Estado/Região participante coproduz obra(s) audiovisual(ais) e assegura a teledifusão das mesmas através de
emissoras públicas de televisão.
O programa prevê assim o retomar do DOCTV CPLP, aprofundando-se os benefícios obtidos com essa ação.
Com efeito, alargou-se, por um lado, as linhas de apoio à produção e desenvolvimento de projetos de ficção e, por
outro, promove-se a circulação e divulgação dos produtos audiovisuais entre os países aderentes, estimulando assim o
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maior conhecimento das realidades e culturas dos diferentes países integrantes da Comunidade, para além da
cooperação entre as redes de emissoras públicas da CPLP.
Após o processo de aprovação e adesão pelos Estados no quadro da CPLP, teve lugar a constituição dos Polos
Nacionais em Portugal: o ICA e a RTP.
O início de execução do programa concretizou-se com o Encontro de Planeamento Executivo, que teve lugar
em maio de 2015, na sede da CPLP em Lisboa, onde se reuniram representantes das autoridades audiovisuais e
representantes das televisões públicas aderentes de todos os Estados da CPLP.
O passo seguinte foi o lançamento dos Concursos Nacionais de seleção dos projetos de documentário e de
telefilmes, cujas inscrições ficaram concluídas a 31 de outubro.
Neste momento, este processo de seleção em Portugal encontra-se concluído, tendo sido já selecionados os
projetos de documentário e de telefilme a produzir.
Paralelamente, desenvolveu-se a linha de ação relativa ao Nossa Língua, com a seleção das obras a partilhar
e difundir em todas as televisões públicas da rede.
Seguindo o cronograma previsto, é expectável que a difusão das obras do Nossa Língua inicie a partir de
meados de 2016, e que a execução de todo o programa se estenda até 2017, com a difusão de todas as obras
produzidas em resultado dos concursos promovidos em cada país.

Indicador 9: N.º de projectos aprovados no âmbito dos
programas de cooperação de língua oficial portuguesa
Meta: 5 projetos | Tolerância: 1 projeto
Resultado: 6 projetos | Taxa de realização: 120%
Classificação: Atingiu
O apoio à co-produção com países de língua portuguesa destina-se a apoiar a coprodução de longasmetragens de ficção, curtas e longas-metragens de animação e documentários com países de língua oficial
portuguesa, incluindo a Região Administrativa Especial de Macau. Este apoio distingue-se dos restantes apoios à
coprodução pois, para além da qualidade e do potencial artístico e cultural do projecto, é também considerado no
juízo do seu mérito o impacto potencial do projecto no aprofundamento das relações de cooperação e no
desenvolvimento do sector cinematográfico e audiovisual nos países de língua oficial portuguesa, em especial nos que
são objecto de ajuda pública ao desenvolvimento.
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Em 2015 foram aprovados os apoios aos seguintes projectos:

Obra

Tipo de Obra

Produtor

Coprodutor

País Coprodutor

Eu, Augusto dos Anjos –
António Nobre, Só

Documentário

BANDO À PARTE

MUTUCA PRODUÇÔES

Brasil

John Africa na Terra dos
Leões

LM Ficção

TERRATREME

02 LDA

Cabo Verde

Prétu Funguli

Documentário

FILMÓGRAFO

ÁGUA TRIANGULAR

Guiné-Bissau

Tarrafal – Um Campo em
Morte Lenta

Documentário

UKBAR FILMES

VERCINEMA

Cabo Verde

Praça Paris

LM Ficção

FADO FILMES

CEPA AUDIOVISUAL

Argentina

TAIGA FILMES

Brasileira

Isolar

LM Ficção

ROSA FILMES

CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES

Brasileira

LUCINDA FILMES

Brasileira

Tipo de Tipo de
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O06 – Melhorar as infraestruturas do ICA
Indicador 10: Prazo para o início das obras de ampliação
do edifício sede do ICA
Meta: 255 dias úteis| Tolerância: 20 dias úteis
Resultado: 338| Taxa de realização: 81%
Classificação: Não Atingiu
Desde dezembro de 2013, o ICA ocupa parte das instalações que anteriormente pertenciam aos laboratórios
da TOBIS PORTUGUESA. Com a finalização do processo de liquidação da TOBIS e a desocupação da parte das
instalações que eram referentes a escritórios, pode agora proceder-se à expansão da ocupação pelos serviços do ICA
dessa parte das instalações.
Considerando o estado de degradação do edifício, tornou-se necessária a realização de obras de remodelação
que assegurem a adequação e a segurança das instalações para se proceder à instalação dos serviços do ICA.
Consequentemente foi decidida a abertura de um concurso público por prévia qualificação para a realização
da empreitada, cujo anúncio em Diário da República foi publicado a 1 de julho de 2015.
A decisão final sobre a fase de qualificação foi definida pelo júri a 7 de Setembro de 2015. Quanto à decisão
final sobre as propostas recebidas, a 3 e 4 de novembro de 2015, de 8 concorrentes observou-se o critério do mais
baixo preço, com base no qual se definiu, a 9 de dezembro, atribuir, a, a empreitada à empresa FAMACONCRET, LDA.
A 25 de janeiro de 2016 foi publicado o despacho nº 2058/2016 de subdelegação de competências no
Conselho Diretivo do ICA para autorizar despesas com empreitadas de obras públicas até 1.000.000€, bem como para a
decisão de contratar.
A 3 de Março de 2016 foi assinado o contrato de empreitada, estando o começo dos trabalhos dependente da
emissão do visto prévio pelo Tribunal de Contas. Assim, prevê-se que o início das obras ocorrerá no início de Maio.
O resultado deste indicador foi abaixo do esperado (81%), uma vez que se previa a assinatura do contrato nos
finais de 2015, mas tendo em conta a sucessão de governos no último trimestre de 2015 o mesmo só foi possível em
2016.
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O07 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas
Indicador 11: Nº de exibições promovidas no
âmbito do Cinema Português em Movimento
Meta: 40 exibições| Tolerância: 1 exibição
Resultado: 40 exibições | Taxa de realização: 100%
Classificação: Atingiu
Para comemorar os 40 anos de existência do ICA, e com o intuito de alargar a sua atividade de promoção e
divulgação do cinema português, este Instituto levou a cabo uma série de atividades durante o ano de 2013
enquadradas na iniciativa – Cinema Português em Movimento.
Esta iniciativa vem realizando-se anualmente desde 2013, e 2015 foi o ano da sua 3ª Edição.
A 3ª edição do Cinema Português em Movimento, planeada e realizada ICA com a parceria do poder local,
decorreu durante os meses de julho, agosto e setembro. Durante aproximadamente 2 meses uma equipa do ICA
percorreu o interior do país com o cinema itinerante exibindo longas-metragens de produção nacional,
primordialmente ao ar-livre. Num total de 40 sessões foram exibidas 8 longas-metragens.
A iniciativa teve 2 objetivos principais, divulgar o cinema português contemporâneo e atingir as populações
mais desfavorecidas neste âmbito. Simultaneamente procurou-se valorizar o património natural e arquitetónico das
regiões enaltecendo o evento com a escolha dos locais mais emblemáticos. Nesta terceira edição foram comtempladas
40 localidades de 13 concelhos, que pertencem a um conjunto de 95 municípios elegíveis pelo facto de terem
registado menos de 500 espectadores de cinema português nos anos anteriores (exceto Évora), dos quais 11 não
tiveram qualquer filme português exibido comercialmente no último ano.

Indicador 12: Nº espectadores do Cinema Português em Movimento
Meta: 4000 espetadores| Tolerância: 50 espetadores |
Resultado: 3859 espetadores | Taxa Realização: 98%
Classificação: Não Atingiu
Face a este panorama de desequilíbrio regional de oferta cinematográfica e à fraca divulgação do cinema
português, a reação foi como seria de esperar bastante positiva. Pois apesar da contenção de custos que pautaram
todo o projeto atingiu-se um total de 3.859 espectadores o que resulta numa média de 96 espectadores por sessão,
superior às médias registadas nos anos anteriores de 94 e 85 espetadores/sessão em 2014 e 2013 respetivamente. Mas
para além dos resultados estatísticos é de realçar o serviço público prestado, captado através dos depoimentos de
centenas de pessoas,muitas delas idosas que assistiram à sua primeira projeção de cinema. Estas entrevistas integram
uma reportagem audiovisual que resultou na elaboração de curtas-metragens documentais que pretendem retratar a
realização

dos

eventos

e

o

impacto

dos

mesmos

publicados

na

página

do

facebook:

https://pt-

pt.facebook.com/CinemaPortuguesEmMovimento.
Por outro lado, foi possível estabelecer um protocolo com as autarquias, criando uma base sustentável para a
continuidade do projeto envolvendo os pelouros da cultura e as comunidades locais.
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O08 – Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa
Indicador 13: Prazo para o lançamento do novo site do ICA (dias úteis)
Meta: 148 dias | Tolerância: 20 |
Resultado: 209 dias| Taxa Realização: 80%
Classificação: Não Atingiu

No ano 2014 foi adjudicada a aquisição de um pacote integrado de serviços de criação e desenvolvimento de
novo Site, Módulo Estatísticas, Gestão de Facebook, Conceção de Artigos Curtos e Notícias que permitissem alargar as
formas de comunicar externamente a imagem corporativa e o trabalho do ICA, apresentação de um website mais
funcional para o utilizador, a que se ligam capacidades de interagir com os públicos/clientes mediante redes sociais e
informações noticiosas orientadas.
Este projeto teve várias fases na sua implementação que decorreram da seguinte forma:
o

4 de abril de 2014 - Assinatura do contrato

o

7 de maio de 2014 – Conclusão da especificação visual

o

26 de junho de 2014 – Conclusão da arquitetura de informação

o

5 de novembro de 2014 – Apresentação do Layout/Design do site

o

3 de março de 2015 – acesso ao servidor de desenvolvimento

Neste período decorreu o desenvolvimento tecnológico em tecnologia PHP.
Neste período foi efetuada a inserção de conteúdos, assim como o ajuste das págines do
site
o

26 de outubro de 2015 – website online

Conforme definido no indicador que mede este objetivo, previa-se que a disponibilização do novo site online
acontecesse até ao final do mês de julho de 2015. No entanto, decorrente do ajuste que foi necessário efectuar a
diversas páginas do site, essa meta só foi atingida a 26 de outubro de 2015, o que resultou numa taxa de realização de
81% no que diz respeito a este indicador.
Relativamente a este objetivo: Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa,
podemos avançar que no final do ano 2015 foi definido o nome e conceito da página de Facebook do ICA, prevendo-se
o seu lançamento para o primeiro trimestre de 2016.
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O09 - Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do
controlo dos recursos
Indicador 14: Cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de
recursos humanos, financeiros, patrimoniais, administrativos e informáticos (%)
Meta: 90%| Tolerância: 5%
Resultado: 86% | Taxa de realização: 100%
Classificação: Atingiu

O cumprimento dos prazos legais de entrega do reporte de dados às varias entidades do Estado é uma das
prioridades do ICA, em consequência da exigência de controlo de gestão orçamental e de recursos humanos por parte
das Finanças e da própria tutela.
Em cada Lei do Orçamento de Estado são estipulados novos prazos a cumprir a nível do dever de informação
dos Serviços e Fundos Autónomos, onde o ICA se enquadra.
Assim, para o ano 2015 o ICA esteve sujeito a 34 prazos a cumprir ao nível da prestação de contas da gestão,
quer a nível mensal, trimestral e anual. Destes, conseguiu cumprir 30 prazos, repercutindo-se numa taxa de realização
de 100%, cumprindo assim o objetivo estipulado no início do ano, conforme se pode verificar pelo quadro abaixo:

ENTIDADE

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2015

PRAZO

Periocidade

CUMPRIMENTO

16-01-2015

anual

OK

D.G.O

Previsão orçamento Inicial

D.G.O

Mapa da Previsão da Despesa e Receita e
identificação dos desviso
(necessidades/excedentes)

até ao 8º dia util do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

OK

D.G.O

Mapa dos Fundos disponiveis

até ao 10º dia util do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

OK

D.G.O

Reporte de encargos com pessoal e nº de
efetivos

até ao dia 15 do próprio
mês

Mensal

OK

D.G.O

Informação relativa a deslocações em territorio
nacional e estrangeiro ( RCMNº51/2006)

até ao dia 29-01.2015

ANUAL

OK

D.G.O

Mapa Cumprimento Principio da Unidade
Tesouraria

até ao dia 15 do mês
seguinte a que se reporta

trimestral

OK

D.G.O

Mapa de pagamentos em atraso

até ao 10º dia util do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

OK

D.G.O

Mapa de alterações orçamentais

até dia 10

Mensal

OK

D.G.O

Mapa de Empréstimos e outras operações
activas concedidas

até dia 10

Mensal

OK

D.G.O

Ficheiro PNL -Plano de contas (Circulares
1369/1372)

sempre que necessário

D.G.O

Balancete Analítico (Ficheiro BAL)

até ao dia 8 do mês
seguinte

OK
Mensal

NOT OK
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ENTIDADE

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2015

PRAZO

Periocidade

CUMPRIMENTO

D.G.O

Mapas de Execução orçamental

até dia 10

Mensal

OK

D.G.O

Ficheiro DVM - CIRCULAR 1369

até ao 8º dia util do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

OK

Informação sobre subvenções publicas
concedidas (Lei nº 64/2013 de 27/08)

até ao final de janeiro do
ano seguinte

anual

OK

Até 28 de Fevereiro

Anual

OK

Atualizaçao PERMANENTE e
até ao dia 15 do mês
seguinte após trimestre

trimestre

OK

IGF
DGCI

Entrega da declaração Anual do IRS - Modelo 10

D.G.O

Registo Compromissos Plurianuais [SCEP]

D.G.O

Relatorio de execução orçamental

até ao dia 30 do mês
seguinte ao do trimestre

trimestre

NOT OK

D.G.O

CGE / Transferências, Subsídios e
Indemnizações

até 30 de Abril

anual

OK

D.G.O

CGE / Créditos extintos

até 30 de Abril

anual

OK

D.G.O

Prestação de Contas do Exercício

até 30 de Abril

anual

OK

Tribunal de
Contas

Prestação de Contas do Exercício

até 30 de Abril

anual

OK

Tribunal de
Contas

Património Financeiro Público: Instruções n.º
1/2008 - 2.ª Secção

até 30 de Março

anual

OK

D.G.O

Ficheiro BAL apos o encerramento do exercicio
(periodo 13)

até 30 de Abril

anual

OK

D.G.O

Ficheiro SGA - Saldo de gerencia anterior circulares 1369/1372

até 30 de Abril

anual

OK

Relatorio de Actividades / Relatorio Intercalar Avaliação do QUAR

até 31 de Março

anual

NOT OK

DGAEP /
SEC /
SGPCM /
Sindicatos

Balanço Social

até 31 de Março

anual

OK

Segurança
Social

Entrega da relação de descontos (beneficiários
e entidade patronal)

Mensal

OK

CGA

Entrega da relação de descontos (beneficiários
e entidade patronal)

Mensal

OK

ADSE

Entrega da relação de descontos (beneficiários
e entidade patronal)

Mensal

OK

até ao dia 10 do mês
seguinte

Mensal

OK

até ao dia 10 do mês
seguinte (pagamento - data
indicada na guia de
pagamento)

Mensal

OK

GEPAC /
SEC

Finanças

Declaração Mensal de Remunerações

Finanças

Entrega da relação dos descontos de IRS
dependente

entre dia 1 e dia 10 do mês
seguinte (pagamento entre
o dia 11 e dia 20 do mês
seguinte)
até ao dia 6 do mês
seguinte (pagamento até ao
dia 10 do mês seguinte)
até ao dia de pagamento
dos vencimentos
(pagamento data indicada
no DUC, normalmente uma
semana depois da entrega)
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ENTIDADE

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2015

Sindicatos e
Envio da relação de descontos
cofre

DGAEP

IGF

Carregamento do Sistema de Informação da
Organização do Estado

Informação relativa a participações do estado (
SIPART) - DL nº 491/99, 17 de novembro

PRAZO

Periocidade

CUMPRIMENTO

até ao final do mês

Mensal

OK

entre o dia 1 e dia 15 do
mês seguinte ao término do
trimestre

trimestral

OK

até 31 de Março

anual

NOT OK

Indicador 15: Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis)
Meta: 84 dias| Tolerância: 3 dias
Resultado: 83 dias | Taxa de realização: 100%
Classificação: Atingiu

A prestação de contas elaborada atempadamente tem sido outra das prioridades do ICA. Assim, o Instituto fez
todos os esforços para elaborar todos os mapas relativos à prestação de contas efetuada de acordo com as Instruções
do Tribunal de Contas n.º 1/2004 – 2ª Seção, de 2 de janeiro de 2004. Como se pode verificar a prestação de contas foi
submetida a 29 de abril no sítio do Tribunal de Contas.
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QUALIDADE

O10 – Desmaterializar e simplificar os processos de acordo com a Lei 55/2012 de 6 de Setembro e o DL
124/2013 de 30 de agosto.
Indicador 16: Prazo para implementar relatórios periódicos sobre
a informação reportada no sistema de obrigações de investimento
(dias úteis)
Meta: 255 dias| Tolerância: 20 dias
Resultado: 99 dias | Taxa de realização: 256%
Classificação: Superou
O ICA desenvolveu um novo sistema para declaração das obrigações de investimento direto que se encontra
disponível no site do ICA, na zona de acesso reservado em http://obrigainvest.ica-ip.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2f,
por forma a dar cumprimento aos artigos 1º, 14.º, 15º, 16º da Lei nº 55/2012, de 06 de setembro, alterada pela Lei nº
28/2014 de 19 de Maio, conjugada com os artigos 43.º, 44.º, 45.º e 46.º do Decreto-Lei nº 124/2013 de 30 de agosto.
O ICA detém competência no que se refere à fiscalização de reporte de informação e de pagamento no
âmbito do investimento direto dos sujeitos que a ele estão obrigados, pelo que, relativamente aos contribuintes que
não efetuam as comunicações previstas, deve notificá-los para apresentarem os elementos em falta, descrevendo,
detalhadamente, quais os elementos que devem ser apresentados e solicitar a entrega dos montantes que não foram
afetos ao investimento.
A 22 de maio de 2015 foi implementada a nova funcionalidade “relatórios”, permitindo retirar do sistema das
obrigações de investimento relatórios mensais e trimestrais sobre os dados carregados na plataforma. Estes relatórios
são fonte de informação sistematizada dos dados carregados no sistema, tornando-se numa ferramenta importante de
verificação e de monotorização do cumprimento das obrigações de investimento direto de acordo com as disposições
legais.
Indicador 17: Prazo para implementar as funcionalidades
que permitirão a simplificação do acompanhamento dos
apoios financeiros e das respectivas obrigações contratuais
(dias úteis)
Meta: 191 dias| Tolerância: 20 dias
Resultado: 113 dias | Taxa de realização: 163%
Classificação: Superou
Com o objetivo de simplificar e desmaterializar o acompanhamento dos projetos apoiados pelo ICA,
desenvolveu-se um sistema ‘Check list’ no esig, integrado com o ciclo de aprovações das ocorrências de processos,
que está parametrizado de acordo com o contrato efetuado entre o ICA e a entidade beneficiária do apoio financeiro.
Esta funcionalidade permite:
1.

Importação de documentos já existentes no sistema informático no âmbito da entidade e do processo;

2.

Acesso à check-list a partir do ecrã de aprovação de ocorrências;
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Inclusão de requisitos de validação específicos (ex. entrega de cópias, certidão de registo de obra, cópias em
DCP, DVD , Sinopse , Fotografias, Preenchimento da Info-filme com os elementos solicitados);

4.

Configuração automática de requisitos de declarações obrigatórias por tipo de ocorrência de pagamento.

Esta funcionalidade ficou concluída a 12 de junho de 2015, levando a uma taxa de realização de 163% no que diz
respeito aos resultados deste indicador.
Indicador 18: Prazo para desenvolvimento de funcionalidades
informáticas para o registo das obras cinematográficas (dias úteis)
Meta: 255 dias| Tolerância: 20 dias
Resultado: 208 dias | Taxa de realização: 146%
Classificação: Superou
Por aplicação da Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, alterada pela Lei n.º 28/2014, de 19 de maio e da
Portaria n.º 254/2015, de 20 de agosto, o ICA é atualmente a entidade responsável pelo registo de todas as obras
cinematográficas e audiovisuais.
O regime legal encontra-se previsto no artigo 47º e seguintes do Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de agosto.
O registo pode ser solicitado pelos titulares dos direitos de propriedade intelectual sobre a obra, nos termos do Código
dos Direitos de Autor e dos direitos Conexos, pelos seus representantes, desde que devidamente mandatados, ou por
sujeitos de obrigações aos mesmos respeitantes.
São objeto de registo, relativamente a todas as obras produzidas, distribuídas ou exibidas em território
nacional, qualquer que seja o seu género, formato, suporte ou duração:
- Os factos jurídicos que determinem a constituição, transmissão, oneração, alienação, modificação ou extinção do
direito de autor;
- As ações que tenham por fim principal ou acessório a constituição, a reforma, a declaração de nulidade ou a
anulação de um registo ou do seu cancelamento;
- As respetivas decisões finais, logo que transitem em julgado.
Esta nova atribuição do ICA veio tornar essencial o desenvolvimento de uma solução que permitisse efetuar o
registo de obras cinematográficas ou audiovisuais, pelo que, em 2014 deu-se inicio ao projeto da criação de um portal
Web, desenhado em conformidade com a legislação referida. A solução desenvolvida é composta por dois sistemas.
Um sistema Web para o FrontOffice, que é disponibilizado via Internet ao público em geral, e um sistema Web para o
BackOffice que é disponibilizado na Intranet do ICA. Este sistema permite que os utilizadores do FrontOffice possam
efetuar requerimentos de Registo de Obras, Averbamentos ou de Pedidos de Certidões, assim como lhes permite
consultar os elementos do registo das respetivas obras. Aos utilizadores é também dada a possibilidade de obter os
documentos comprovativos da submissão dos respetivos requerimentos, dos recibos comprovativos dos pagamentos
efetuados, assim com das certidões que por si foram requeridas. Relativamente ao sistema de BackOffice, é permitido
aos serviços do ICA, comprovar o pagamento dos requerimentos efetuados, indicar um parecer técnico sobre o
requerimento pedido, e deferir ou indeferir os requerimentos efetuados na plataforma. Este novo sistema de registo
das obras comunica com a aplicação de registo das entidades cinematográficas e audiovisuais e de gestão de apoios,
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de forma a permitir que as entidades que queiram registar obras apoiadas pelo ICA fiquem dispensadas de apresentar
de novo documentação que já se encontra na posse do ICA.
Esta solução foi desenhada em 2014, tendo sido desenvolvida durante esse ano e 2015. O portal foi
disponibilizado pela primeira vez com o lançamento do novo website do ICA, ou seja, no dia dia 26 de outubro de
2015.
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O11 – Otimizar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade
Indicador 19: Prazo de parametrização do esig e do SAP de acordo
com a nova forma de contabilização dos apoios financeiros
(dias úteis)
Meta: 191 dias| Tolerância: 20 dias
Resultado: 117 dias | Taxa de realização: 160%
Classificação: Superou
Na sequência da entrada em vigor da nova Lei do Cinema e da sua regulamentação, designadamente nos
termos do

disposto , especialmente nos n.ºs 3 e 4, do artigo 4ºdo Decreto-Lei nº 124/2013, de 30 de agosto,

anualmente é elaborada a Declaração de Prioridades do ICA. De acordo com a referida norma, a declaração anual de
prioridades define o investimento anual a efetuar em cada programa de apoio financeiro promovido pelo ICA. Os
programas de apoios financeiros foram enquadrados em 5 tipologias de apoios: Cinema, Audiovisual, Formação,
Internacionalização e Festivais e Circuitos Alternativos.
Por forma a facilitar a comunicação entre os dois sistemas informáticos base do ICA, o ESIG de gestão dos
apoios financeiros e o ERP- SAP Ready de gestão administrativa e financeira, foi harmonizada a forma de
contabilização dos apoios financeiros o que facilitou o desenvolvimento de automatismos entre os dois sistemas.
Deste forma, procedeu-se às parametrizações dos dois sistemas cuja conclusão se verificou a 18 de junho de 2015.

Indicador 20: Prazo para a realização dos inquéritos
de satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis)
Meta: 234 dias| Tolerância: 20 dias
Resultado: 231 dias | Taxa de realização: 100%
Classificação: Atingiu

Em 2015 o ICA voltou a inquirir os colaboradores e clientes para medir a sua percepção relativamente às
condições de trabalho e àqualidade dos serviços prestados. Para tal, foram elaborados dois questionários de acordo
com os parâmetros do modelo CAF 2013, disponibilizado na sua versão portuguesa pela Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público. Para a sua difusão foi utilizada a aplicação informática Google Forms, ficando o
inquérito disponível a partir de uma hiperligação cujo endereço foi difundido para os colaboradores através da
plataforma interna icanetwork, e para os clientes através de correio electrónico. Os questionários estiveram
disponíveis entre 27 de Novembro e 11 de Dezembro, tendo os relatórios de análise sidopublicados no sítio
institucional do ICA a 18 de Dezembro. A satisfação global média medida em 2015 foi, numa escala de 1 a 5, de 3,9
entre os colaboradores e 3,7 entre os clientes e interessados. Tanto um como o outro indicador manifestam os
melhores resultados desde 2009, data em que estes inquéritos foram implementados.
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II.2.2 Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e qualidade dos serviços prestados
A melhoria contínua tem sido uma das preocupações do instituto, pelo que se torna essencial medir o
desempenho e a satisfação dos nossos clientes, promovendo uma evolução nos serviços prestados. Assim, desde 2008
que o ICA efectua questionários de satisfação aos clientes no final de cada ano.
A análise dos resultados destes questionários, permite não só refletir acerca do grau de satisfação dos
clientes, como também proceder à identificação de oportunidades de melhoria e eventuais não conformidades e
possibilita a realização de comparações com os resultados obtidos em anos anteriores por forma a obter conclusões
pertinentes com vista a elaboração de plano de melhorias.
Para se proceder à análise da satisfação dos cidadãos e clientes foi elaborado um questionário de acordo com
os parâmetros do modelo CAF 2013, disponibilizado na sua versão portuguesa pela Direção-Geral da Administração e
do Emprego Público.
Este modelo foi adaptado tomando em consideração as especificidades do ICA, e um plano de questões foi
objecto de aprovação junto do Conselho Diretivo do ICA. Para a sua difusão foi utilizada a aplicação informática
Google Forms, ficando o inquérito disponível a partir de uma hiperligação cujo endereço foi difundido através de
correio electrónico. Para tal, o DCA elaborou uma lista de endereços de correio electrónico a partir dos contactos
introduzidos pelos clientes do ICA na plataforma informática eSIG.
No final da recolha, obteve-se uma taxa de adesão de 20%, com o preenchimento do questionário por parte
de 33 clientes de um universo de 163 que foram convidados a responder ao inquérito.

Seguidamente apresentam-se os resultados da avaliação referentes à satisfação dos clientes, com os serviços
prestados pelo ICA:

Questionários Enviados

Questionários
Recebidos

85

22

44

4

11

1

10
10

Tipo de Cliente

Satisfação
Satisfação
Satisfação
Média 2015 Média 2011 Média 2010

Produtor
Associação /
Festival
Escolas

3,7

2,9

3,2

4,1

2,9

3,0

4,1

2,9

3,0

4

Exibidor

2,9

2,8

3,0

2

Distribuidor

3,6

3,4

3,2

3

0

Outros

n.a

n.a.

n.a.

163

33

Satisfação Global

3,7

2,9

3

Dos resultados do inquérito retiraram-se as seguintes conclusões:
o

Os resultados globais do inquérito revelam uma melhoria da satisfação média dos clientes em
relação aos anos anteriores. Esta melhoria é especialmente saliente no caso dos produtores pois este
é o tipo de cliente cuja representatividade tem vindo a ser mais estável na resposta aos inquéritos.
Em 2015, responderam ao inquérito 22 produtores de 85 convidados, tendo-se obtido um nível de
satisfação média de 3,7, que compara com 3,2 em 2010 e 2,9 em 2011. 2012 é o único ano em que
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esta representatividade não é expressiva dado o baixo número de respostas (12) e a ausência de
obrigatoriedade no formulário do respondente indicar a sua principal actividade.
o

Em relação aos resultados globais, os exibidores são o único tipo de cliente em que o inquérito de
2015 não revela uma melhoria na satisfação média, tendo-se mantido estável em relação a 2010 e
2011.

o

Os resultados do inquérito por critério revelam novos máximos de satisfação dos clientes no que
respeita à satisfação com a imagem global da organização, com a acessibilidade e com os serviços
fornecidos pelo ICA.

o

Dos resultados por aspeto questionado, destaca-se pela positiva a avaliação da cortesia dos
colaboradores que lidam com os clientes, graduada em média com 4,5 pontos. Entre os 33
respondentes, 19 revelaram estar muito satisfeitos com este aspeto atribuindo-lhe a graduação
máxima, e apenas um atribuiu uma nota inferior a 4 que corresponde a satisfeito.

o

Com graduações médias superiores a 4 destacam-se ainda os aspetos: flexibilidade e autonomia dos
colaboradores da área do atendimento para resolver situações particulares; esclarecimento de
dúvidas através de correio electrónico; e qualidade dos esclarecimentos prestados. Todos estes
aspectos estão directamente relacionados com os colaboradores do ICA que lidam diretamente com
os clientes.

o

Nenhum aspeto avaliado obteve uma graduação média inferior a 3 que corresponde a pouco
satisfeito. Os aspectos com uma graduação média mais baixa situaram-se entre os 3 e os 3,5, sendo
eles: envolvimento do ICA, I.P. com a comunidade em que está inserida (3,4); frequência da
aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e sugestões de melhoria dos cidadãos e clientes
(3,3); consulta dos cidadãos e clientes para conhecer as suas necessidades e expectativas sobre os
serviços (3,2); parceria das associações representativas do sector e do ICA, I.P. (3,4); participação
das associações representativas do sector em reuniões para debater a melhoria dos processos do ICA,
I.P. (3,2); e facilidade de estacionamento (3,2).
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II.2.3 Avaliação do sistema de controlo interno (SCI)
Relativamente ao controlo interno destaca-se a existência de um Manual de Procedimentos interno com
avaliações e atualizações periódicas e do “Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas” elaborado em
consonância com as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção.
Relativamente à monitorização do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas foram
analisadas as seguintes medidas de prevenção por unidade orgânica:

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

Principais atividades

Medidas de prevenção

Responsabilid
ade / unidade
orgânica

a) Gerir os recursos financeiros, administrativos, Carta de ética da AP
patrimoniais e humanos do ICA,
nomeadamente, instruir os processos relativos à
cobrança da receita própria, assegurar a
execução do sistema de avaliação de
desempenho e proceder ao acompanhamento,
avaliação e controlo material e financeiro dos
projetos financiados;
b) Assegurar as funções de planeamento e
controlo de gestão;
c) Promover um sistema de gestão pela
qualidade através da adoção de princípios e
boas práticas de qualidade monitorizadas
através de indicadores de gestão por forma a
contribuir para a eficiência e qualidade dos
serviços prestados;

Implementada. Carta Ética disponibilizada no ICAnetwork https://icanetwork.ica-ip.pt/Content/id=417 ; Princípios éticos
integrados também no Regulamento Interno https://icanetwork.icaip.pt/Files/Documents/RegulamentoInterno_%20ICA_02_2012.pdf;

Auditorias internas e externas

Realização de auditorias aos projetos

Rotatividade ou segregação de funções

Implementada a segregação de funções, conforme descrito no
Manual de Procedimentos, Anexo 6 . Rotatividade prejudicada pelo
reduzido números de efetivos e pela necessidade de assegurar
conhecimentos técnicos e especialização.

Intervenção da tesouraria

Implementada. Controlo através das reconcialiações bancárias
mensais

d) Acompanhar as medidas preconizadas pela
Fixação de procedimentos de verificação
sociedade de informação e promover a sua
aplicação, visando alcançar objetivos de
Pagamentos por transferência bancária (contratos com a
racionalização e modernização administrativa
para a efetiva desmaterialização e simplificação indicação do NIB da entidade)
dos procedimentos;
Reconciliações bancárias periódicas
e)Estabelecer e manter um registo de empresas
Verificação dos movimentos processados, em sede de
cinematográficas e audiovisuais;
conferência
Avaliação periódica e atualização dos sistemas implementados
f) Assegurar as demais funções que lhe sejam
cometidas pelo presidente.

Acompanhamento e monitorização

Gestão de stocks

Cumprimento escrupuloso do CCP

DG

Implementado
As entidades beneficiárias introduzem os NIBs por processo via
web e passa a constar da plataforma informática de gestãos dos
apoios e processos do ICA. Qualquer alteração do NIB requer
autorização do Conselho Diretivo.
Implementada. As reconciliações bancárias são efetuadas
mensalmente através de um automatismo
Implementado
Implementado. Adaptações e atualizações dos sistemas
informáticos de contabilidade e de gestão financeira
Todos os bens são contabilizados como consumo sendo as
aquisições registadas diretamente a custo, uma vez que o nível de
aquisições não justifica os recursos necessários para a manutenção
da gestão de stocks.
Implementado. Procedimentos de aquisição seguem os
formalismos prescritos no CCP. Ver quadro anexo 5, resumo dos
procedimentos, com exceção o regime simplificado,com indicação
da publicação na BASE.
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Departamento do Cinema e do Audiovisual

Principais atividades

Medidas de prevenção

a) Assegurar os procedimentos relativos à
concessão de apoios financeiros;

Manual de Procedimentos
Carta Ética da AP

b) Proceder ao controlo da aplicação e execução
dos apoios atribuídos;

Responsabilidade
unidade orgânica
Acompanhamento e monitorização
DCA/ Concursos Atualização dos procedimentos ligados ao processo "Gestão
de Apoios"
DCA/Processos Implementada. Carta Ética disponibilizada no ICAnetwork;
Princípios éticos integrados também no Regulamento Interno;

Procedimentos
administrativos e controlo
interno: Regulamentos

Implementado.
Implementado

c) Contribuir para a promoção das obras nacionais Auditorias internas e
nos mercados nacional e internacional;
externas
Articulação estreita entre o DCA e o DG, no quadro das
respetivas competências no âmbito técnico e financeiro.
Processo de execução financeira informatizado e dependente
da intervenção dos dois Departamentos, prévia à autorização
do CD para a realização do pagamento

Rotatividade ou segregação
de funções

DCA/Processos
d) Assegurar o funcionamento do sistema de gestão
de bilheteiras, garantindo o controlo de emissões de
bilhetes e a transmissão de dados*;
e) Proceder à recolha análise, tratamento e
divulgação de informação relevante para o sector do
cinema e do audiovisual;
f) Colaborar com outras entidades interessadas nas
atividades cinematográficas e audiovisuais,
nomeadamente em matéria de fiscalização e de
salvaguarda da concorrência;
g)
Assegurar as demais funções que lhe sejam
cometidas pelo presidente

Plataforma informática
específica
Fixação de procedimentos
de verificação
Atualização periódica e
atualização do sistema de
implementação

Implementada a plataforma. Divulgação semanal no site do
ICA dos resultados e envio dos dados aos stakeholders.
Implementado
Divulgação periódica de newsletter e disponibilização anual
do Catálogo do cinema nacional.
Implementado.Adaptações e atualizações dos sistemas
informáticos de de gestão de apoios à nova legislação
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II.2.4 Análise das causas de incumprimento de ações não executadas ou com resultados insuficientes
Analisando os 11 objectivos operacionais e os 20 indicadores de avaliação de resultados propostos no QUAR,
foram superadas 10 metas, atingidas 6 metas e, apenas, não atingidas 4.
As metas que não foram cumpridas foram consequência, em primeiro lugar, do facto dos indicadores estarem
ligados a actividades pontuais, das quais não existia a experiência consolidada que permitisse a elaboração precisa dos
prazos adequados. De facto, no caso do indicador nº10, cumpre referir que se tratou do primeiro concurso público de
empreitada de obras públicas cujo caderno de encargos foi elaborado pelos serviços do ICA, sendo de sublinhar que,
atendendo ao valor da empreitada (até1.000.000€), foi necessário obter junto da tutela as autorizações para a
realização da despesa, diligência que na sequência das diferentes sucessões de governos no último trimestre do
anoprovocou o atraso na realização deste indicador.
Relativamente aos indicadores 6 e 13, foram definidas metas ambiciosas, com tolerâncias pequenas, o que
levou a que não fossem atingidas, apesar do sucesso dos resultados da iniciativa “O Lugar da Cultura” e da
implementação do novo website do ICA. Quanto ao não cumprimento da meta incluída no indicador nº 12 - n.º de
espectadores do Cinema Português em Movimento -, é manifestamente relativo na medida que a margem de
tolerância correspondia apenas a 1,25% da meta quantitativa indicada, sendo que o desempenho ficou a apenas 3,52%
desta meta.

II.2.5 Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho
Destacamos as ações de melhoria implementadas em 2015:


Implementação do novo website do ICA, tendo em conta os novos suportes de tecnologia e dando resposta a
sugestões dos stakeholders do ICA



Alteração de processos no Manual de Procedimentos de acordo com a nova legislação (Processos: Gestão de
Apoios e Recursos Financeiros e todos os procedimentos associados)



Promoção de ações de grupo envolvendo os trabalhadores nas questões relacionadas com o ICA (divulgação de
projetos e de dados estatísticos do sector)



Integração dos sistemas de informação e gestão do ICA tendo como objectivo desenvolver a
interoperabilidade entre os vários sistemas existentes

II.2.6 Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que
possam constituir padrão de comparação
Tendo em conta a missão e atribuições do ICA, não é muito fácil comparar o seu desempenho com outros serviços da
administração pública, quer a nível nacional ou internacional.
Contudo, o ICA têm vindo nestes últimos anos a implementar projetos inovadores e medidas de boas práticas, com
algum destaque no panorama da Administração Publica:


Integração dos sistemas de informação e gestão do ICA com o objectivo desenvolver a interoperabilidade
entre os vários sistemas existentes, permitindo-lhes comunicarem de uma forma transparente e aberta,
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levando a uma melhoria interna significativa de todo o sistema de gestão e contribuindo com bastante
impacto no relacionamento com a sociedade, facilitando o acesso dos cidadãos/clientes aos serviços
prestados pelo ICA nas suas várias vertentes;


Criação da iniciativa Cinema Português em Movimento de forma a contribuir para a promoção do cinema, o
aumento de públicos, designadamente em regiões sem oferta ou com oferta diminuta;



Sistema centralizado de dados de bilheteiras de recintos cinematográficos: o ICA desenvolveu um sistema
informático específico que centraliza todos os dados das bilheteiras de exibição cinematográfica em Portugal
com vista à sua análise, tratamento e divulgação;



Distribuição de Newslwetter sobre dados estatísticos sobre o setor de distribuição e exibição cinematográfica
( 1525 subscritores );



Aposta na formação especializada aos seus colaboradores na área do cinema e audiovisual;



Promoção da a comunicação interna (site interno de comunicação);



Realização de auditorias externas aos apoios concedidos pelo ICA, por forma a validar o cumprimento das
obrigações contratuais e fomentar a transparência na aplicabilidade dos apoios recebidos.

II.2.7 Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação dos Serviços
A autoavaliação dos serviços é efetuada com o envolvimento não só dos dirigentes intermédios como dos demais
colaboradores do ICA.
Os objetivos do QUAR foram desdobrados em cada unidade orgânica (UO), dirigentes e trabalhadores. Anualmente é
elaborada a avaliação dos objetivos do QUAR, tendo por base a agregação dos resultados do desempenho dos
diferentes responsáveis, trabalhadores e dirigentes. No final de cada ciclo de gestão procede-se à auscultação dos
intervenientes no processo de avaliação cujos resultados são apresentados na secção II.2.1 Análise dos resultados
alcançados e dos desvios verificados.
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II.2.8 Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano, com indicação dos resultados
alcançados

O decréscimo do número de obras produzidas, nos anos 2013 e 2014, é visível no quadro abaixo. Este decréscimo ficou
a dever-se às dificuldades de tesouraria e ao facto de em 2012 não terem sido abertos concursos de apoio financeiro.
No corrente ano, 2015, existe já uma tendência de crescimento na quantidade de obras produzidas.

TIPO

2011

2012

2013

2014

2015

FICÇÃO | Total

31

19

15

13

26

LONGAS-METRAGENS

19

8

8

6

14

CURTAS-METRAGENS

12

11

7

7

12

DOCUMENTÁRIO Total

16

9

7

10

15

LONGAS-METRAGENS

10

7

6

8

11

CURTAS-METRAGENS

6

2

1

2

4

ANIMAÇÃO Total

14

11

3

4

5

CURTAS-METRAGENS

10

11

3

4

5

SÉRIE

4

_

_

_

_

TOTAL

61

39

25

27
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Em 2015 o mercado da exibição cinematográfica totalizou €74.760.283,17

de receita bruta

e 14.497.185

espectadores. Nos gráficos seguintes, podemos observar a evolução mensal da receita bruta da exibição e do número
de espectadores.
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ESPECTADORES
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Como se pode obervar, os períodos de maior afluência às salas de cinema, são os períodos de férias escolares,
nomeadamente em Abril, nos meses de verão e em Dezembro.
Quanto às estreias comerciais, em 2015 o filme MÍNIMOS foi o mais visto neste ano, registando 936.513 espectadores e
uma receita de bilheteira bruta de cerca € 4,7 milhões. Entre os filmes nacionais, O PÁTIO DAS CANTIGAS foi o
terceiro filme mais visto do ano em termos absolutos com 606.316 espectadores e cerca de 3,1 milhóes de euros de
receita de bilheteira bruta.
As obras nacionais exibidas em 2015 foram vistas por 946.082 espectadores, a que corresponde uma quota de
mercado de 6,5%, conforme o quadro que se apresenta abaixo.

RECEITAS E ESPECTADORES POR ORIGEM DA PRODUÇÃO - 2015

ORIGEM
EUROPA

FILMES
ESTREADOS

QUOTA

ESPECTADORES

QUOTA
ESPECTADORES

168

47,32%

2.906.344

19,95%

PORTUGAL

27

7,61%

946.082

6,50%

EUROPA

66

18,59%

974.384

6,69%

COPROD. EUROPA

49

13,80%

733.060

5,03%

COPROD. EUROPA/OUTROS

26

7,32%

252.818

1,74%

COPROD. EUROPA/EUA

33

9,30%

1.322.406

9,08%

EUA

137

38,59%

10.229.361

70,23%

EUA

120

33,80%

8.608.688

59,10%

COPROD. EUA/OUTROS

17

4,79%

1.620.673

11,13%

OUTROS

17

4,79%

107.955

0,74%

355

100,00%

14.566.066

100,00%

TOTAL
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No cumprimento do Decreto-Lei nº 124/2013, de 30 de Agosto, o ICA publicou a 12 de janeiro de 2015 uma declaração
de prioridades que define o plano anual de investimentos.
A Declaração anual de prioridades para o ano de 2015 teve um montante global de €17.729.548 para os concursos no
âmbito dos programas de apoio ao Cinema e Audiovisual, do Fundo Luso-Francês e o Protocolo Luso-Brasileiro, o que
equivale a um aumento de quase 2,5 milhões de euros em relação a 2014.
Foram abertos, por parte do Instituto de Cinema e Audiovisual, um total de 22 concursos divididos entre quatro
programas de apoio: Programa de Apoio aos Novos Talentos e Primeiras Obras; Programa de Apoio ao Cinema;
Programa de Apoio ao Audiovisual e Multimédia (aberto pela 2ª vez na história) e Programa de Apoio à
Internacionalização, acrescidos do Fundo Luso-Francês e o Protocolo Luso-Brasileiro.
No total, o financiamento à área do Cinema (Programa de Apoio aos Novos Talentos e Primeiras Obras; Programa de
Apoio ao Cinema e Programa de Apoio à Internacionalização) foi de 13,7 milhões de euros, o que reflete um aumento
de 28% face a 2014 ao qual são acrescidos os valores referentes ao Protocolo Luso-Brasileiro (533 mil euros) e ao
Fundo Luso-Francês (1,1 milhões de euros). No que diz respeito à área do Audiovisual e Multimédia, esta dispôs de um
montante de 3,433 milhões de euros, um aumento de quase 500 mil euros em relação ao ano anterior.

ÁREA
Apoio ao Cinema

2013

2014

2015

€ 5.0577.487

€ 8.216.019

€ 8.957.154

€ 50.000

€ 650.000

€ 690.000

-

-

€ 888.903

€ 192.030

€ 101.569

€ 217.401

€ 96.091

€ 196.015

€ 358.929

Apoio à Realização de Festivais e Exibição em Circuitos
Alternativos

€ 626.031

€ 742.777

€ 864.209

Apoio a Entidades do Setor

€ 135.800

€ 116.700

€ 101.358

€ 6.677.440

€ 10.023.081

€ 12.077.956

Apoio aos Novos Talentos e Primeira Obras
Apoio ao Audiovisual e Multimédia
Apoio à Formação de Novos Públicos
Apoio à Internacionalização

TOTAL

47

2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Em 2015 no setor da distribuição cinematográfica intensificou-se a tendência de concentração, em que a NOS atingiu
uma quota de mercado de 73,2% que compara com 57,2% em 2014, sendo que as 3 maiores empresas de distribuição
(NOS Lusomundo Audiovisuais, Big Picture 2 Films, PRIS Audiovisuais) representaram cerca de 95,9% da quota de
mercado.
Ainda, em 2015 verificou-se um aumento do nº de espectadores muito relevante em relação a 2014, cerca de 20% e
2.475.399 espectadores em termos globais, sendo que a NOS viu o nº de espectadores das obras por si distrubuídas
aumentar cerca de 54% em relação a 2014, o que corresponde a 3.718.607 espetadores.

ESPECTADORES POR DISTRIBUIDOR - 2011/2015
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUTOR

2011

2012

2013

8.101.677

8.499.837

7.717.336

6.872.244 10.590.851

Big Picture 2 Films

407.217

1.793.004

1.556.312

3.142.471

2.241.685

Pris Audiovisuais
Outsider Films
Leopardo Filmes
Cinemundo
Midas Filmes
Lanterna de Pedra Filmes
Alambique
OUTROS // OTHERS
TOTAL

862.200

817.217

715.661
167.666
106.466

1.012.230
344.726
118.154

1.064.342
128.041
123.852
114.172
50.859
48.491
47.107
156.666
14.566.066

NOS Lusomundo Audiovisuais

122.422
115.953

2014

50.178
44.195
26.859
8.949
15.719
35.484
31.475
57.291
77.417
62.966
6.183.127 2.461.674 2.145.973
475.533
15.701.649 13.810.572 12.546.745 12.090.667

2015
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ESPECTADORES POR DISTRIBUIDOR - 2015
DISTRIBUIDOR

EXIBIDOS*

DISTRIBUTOR

EXHIBITED

NOS Lusomundo
Audiovisuais

%
EXIBIDOS*
%
EXHIBITED

ESTREADOS

Total
EXIBIDOS*

ESPECTADORES

REC. BRUTA

RELEASED

EXHIBITED

ADMISSIONS

GBO

320

30,86%

150

321

10.590.851

€ 54.942.010,40

Big Picture 2 Films

40

3,86%

29

40

2.241.685

€ 11.532.683,20

Pris Audiovisuais

56

5,40%

25

56

1.064.342

€ 5.445.840,22

Outsider Films

19

1,83%

11

19

128.041

€ 629.492,47

113

10,89%

26

116

123.852

€ 546.314,89

Cinemundo

23

2,22%

21

23

114.172

€ 559.193,49

Midas Filmes

53

5,11%

18

55

50.859

€ 212.958,04

Lanterna de Pedra
Filmes

21

2,03%

14

21

48.491

€ 228.737,69

Alambique

66

6,36%

25

66

47.107

€ 199.238,97

326

31,44%

36

472

156.666

€ 716.306,71

1.037

100,00%

355

1.189

14.566.066

€ 75.012.776,08

Leopardo Filmes

OUTROS//OTHERS
TOTAL
*Longas-Metragens

Observando agora o mercado da exibição cinematográfica, nota-se que os principais exibidores cinematográficos, NOS
Lusomundo, UCI–Cinema International Corporation, a Orient Cineplace e NLC-New Lineo Cinemas detêm uma quota de
89,5% da receita bruta de exibição e 88% do total do nº de espectadores.
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FILMES ESTREADOS E ESPECTADORES POR DISTRIBUIDOR INTERNACIONAL - 2015
EXIBIDOR

RECEITA BRUTA

EXHIBIDOR

GBO

Nos Lusomundo Cinemas

ESPECTADORES % RECEITA BRUTA
ADMISSIONS

% GBO

% ESPECTADORES
% ADMISSIONS

€ 46.655.010,70

8.852.185

62,20%

60,80%

UCI

€ 8.053.411,26

1.577.211

10,70%

10,80%

Orient Cineplace

€ 6.686.080,64

1.371.943

8,90%

9,40%

NLC - Cinema City

€ 5.759.911,40

1.023.884

7,70%

7,00%

Socorama

€ 3.651.611,50

681.726

4,90%

4,70%

Vivacine Multimédia

€ 1.079.702,35

225.722

1,40%

1,50%

Medeia Filmes

€ 916.759,91

199.650

1,20%

1,40%

Algarcine

€ 615.472,10

150.671

0,80%

1,00%

J Gomes & CA

€ 249.850,80

58.898

0,30%

0,40%

Cinemas Cinemax

€ 245.010,00

55.318

0,30%

0,40%

Imobilasa

€ 64.208,00

14.489

0,10%

0,10%

Cinebox

€ 48.523,00

9.121

0,10%

0,10%

First Pick

€ 46.971,50

8.693

0,10%

0,10%

€ 7.128,04

3.259

0,00%

0,00%

€ 933.124,88

333.296

1,20%

2,30%

€ 75.012.776,08

14.566.066

100,00%

100,00%

Teatro José Lúcio
OUTROS // OTHERS
TOTAL

Principais Festivais de 2015 em que o ICA esteve representado:
- Festival Internacional de Cinema de Berlim (Presença institucional, com stand no mercado).
- Iec Long, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata (Forum Expanded)
- Rabo de Peixe (Director’s Cut), de Joaquim Pinto e Nuno Leonel (Forum)
- Festival Internacional de Cinema de Cannes (Presença Institucional, com stand no mercado)
- Visita ou Memórias e Confissões, de Manoel de Oliveira, na secção CANNES CLASSICS: Homenagem a Manoel de
Oliveira
- Trilogia As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes, e Provas, Exorcismos, de Susana Nobre, na Quinzena dos
Realizadores
- Volta à Terra, de João Pedro Plácido, na Sessão Anual da associação francesa ACID (Associação do Cinema
Independente para a sua Difusão) no festival
- Festival Internacional de Cinema de Locarno (Presença institucional).
- Cosmos, de Andrzej Zulawski, na Competição Internacional, é distinguido com o Prémio para Melhor Realização
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- Maria do Mar, de João Rosas, e O que Resta, de Jola Wieczorek, na Competição Pardi di Domani
- Olmo & The Seagull, de Petra Costa e Lea Glob, na Competição Cineasti del Presente
- A Glória de Fazer Cinema em Portugal, de Miguel Mozos, Noite Sem Distância, de Lois Patiño, e Undisclosed
Recipients, de Sandro Aguilar, na Secção Oficial de Curtas Fora de Competição
- Festival Internacional de Cinema de Toronto
- Trilogia As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes (Secção Wavelenghts)
- Festival Internacional de Cinema de Veneza (Presença Institucional)
- Montanha, de João Salaviza, na Semana Internacional da Crítica
- Festival de San Sebastian (Presença Institucional)
- Montanha, de João Salaviza, na secção Zabaltegi
BERLIM
Após uma ausência de 3 anos, 2015 marcou o regresso do ICA à Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlim
e ao Mercado Europeu do Filme (MEF), que decorreu no mês de fevereiro.
O ICA esteve presente com um stand de 14m2 no “Martin Gropius Bau”, o espaço principal do Mercado Europeu do
Filme. O stand nacional serve de local de trabalho para os profissionais portugueses do sector presentes no mercado.
O mercado de Berlim é o primeiro grande evento cinematográfico do ano e é onde, habitualmente, se encetam
contactos e negócios que decorrem durante o ano. É onde, por exemplo, muitos festivais internacionais vão ver filmes
para as suas seleções. O stand do ICA permite ter reuniões e encontros, promover e publicitar filmes e realizar outras
atividades promocionais.
O ICA organizou um cocktail no stand que contou com a presença dos profissionais do cinema portugueses e
estrangeiros presentes no mercado e festival, bem como com a presença de convidados oficiais.
O Cinema Nacional esteve presente na programação da Berlinale com dois documentários: Rabo de Peixe, realizado
por Joaquim Pinto e Nuno Leonel e Iec Long, realizado por João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata. Rabo de
Peixe foi exibido na secção Forum e Iec Long na secção Forum Expanded.
CANNES
O Festival de Cinema de Cannes, que decorre anualmente durante o mês de maio, e que é o mais importante festival
de cinema do mundo, acontece em simultâneo com o Mercado Internacional do Filme (MIF) que é, também, o mais
importante mercado cinematográfico mundial. O ICA, à semelhança do que acontece em Berlim, está também
presente no MIF com um stand institucional que, numa área de 25 m2, oferece aos produtores, distribuidores e
restantes profissionais presentes em Cannes, a possibilidade de promoverem os seus filmes e de organizarem reuniões
e encontros de trabalho.
A seleção de filmes para as diversas secções do Festival de Cannes foi bastante relevante em 2015:
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Filmes na Quinzaine des Realisateurs


As Mil e Uma Noites (Volume 1, O Inquieto, Volume 2, O Desolado; Volume 3, O Encantado)



Provas, Exorcismos, de Susana Nobre

ACID Programme in Cannes (Association for Independent Cinema and its Distribution)


Volta à Terra, de João Pedro Plácido

Cinéfondation Atelier
O realizador João Viana foi selecionado para apresentar o seu projeto Our Madness na secção Cinéfondation Atelier. O
projeto de João Viana foi um dos 15 selecionados para este importante atelier que apoia realizadores com projetos
inovadores, dando-lhes oportunidades de encontrar coprodutores internacionais.
A presença do ICA nestes dois Mercados do Filme (Berlim e Cannes) permite aos profissionais nacionais terem um local
para desenvolverem a promoção das suas obras, para trabalharem na angariação de coprodutores e terem uma base
de apoio em cada um dos mercados.
MIPCOM
Pela primeira vez em 2015, o ICA esteve presente no MIPCOM, um mercado internacional de formatos e conteúdos
para televisão.
O MIPCOM realizou-se em Cannes, entre os dias 5 e 9 de outubro de 2015.
A presença institucional do ICA decorreu da estreita colaboração com os canais de televisão generalistas nacionais e a
Associação de Produtores Independentes de Televisão: RTP, SIC, TVI e a APIT ICA, RTP, SIC, TVI e APIT criaram, em
conjunto, um espaço (stand) com o intuito de transmitir uma imagem que refletisse e nos identificasse como país tratou-se de um stand nacional - mas que simultaneamente, permitiu criar 5 espaços de trabalho individuais e onde
cada um dos participantes pode ter a sua própria identidade para oferta dos seus produtos.
O stand nacional no MIPCOM foi, reconhecidamente, um sucesso para os participantes, tendo estado sempre ocupado
com sucessivas reuniões de trabalho.
OUTROS FESTIVAIS
O ICA está ainda habitualmente presente noutros festivais internacionais, ainda que não haja um mercado, como nos
exemplos acima referidos. Estas presenças justificam-se pela participação em reuniões internacionais que se realizam
durante alguns dos festivais e pela estreia mundial de filmes portugueses nas secções dos festivais.
Bienal de Veneza – Mostra Internacional de Cinema: Estreia mundial de Montanha, de João Salaviza, selecionado
para a secção Semana da Crítica
Festival Internacional de Cinema de Locarno: forte presença nacional nas diversas secções do festival:
Competição Internacional: Cosmos, de Andrzej Zulawski
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Production: Alfama Films, Co-produção: Leopardo Filmes
CONCORSO CINEASTI DEL PRESENTE: Olmo & A Gaivota, de Petra Costa, Lea Glob, co-produção internacional com a
O Som e a Fúria
PARDI DI DOMANI: Maria do Mar, de João Rosas e O Que Resta, de Jola Wieczorek (coprodução luso-austríaca)
FORA DE CONCURSO
Curtas


Noite sem Distância de Lois Patiño



A Glória de Fazer Cinema em Portugal, de Manuel Mozos



Undisclosed Recipients, de Sandro Aguilar

RETROSPECTIVAS (HISTOIRE(S) DU CINÉMA)
Pardo alla carriera to Bulle Ogier
Belle Toujours by Manoel De Oliveira – Portugal/France – 2006 – 70’
Festival Internacional de Cinema de San Sebastian
Um dos mais importantes Festivais de Cinema na Europa durante o qual decorreu uma reunião da EFAD – European
Film Agency Directors, organização da qual o ICA faz parte. O filme Montanha, de João Salaviza também esteve
presente.

Das obras premiadas em 2015, destaca-se a carreira internacional da trilogia de Miguel Gomes As Mil e uma Noites
que, após a sua estreia mundial na Quinzena de Realizadores em Cannes, tem sido exibido nos mais importantes
festivais de cinema mundiais, contando já mais de 30 participações, nomeadamente em Toronto, no FIDMARSEILLE
(França), no CPH:DOX (Dinamarca), em Karlovy Vary e no New York Film Festival (EUA) e que obteve o prémio
principal do Festival de Sydney, para além do design de som de Vasco Pimentel e Miguel Martins ter sido distinguido
nos European Film Awards.
A curta de animação Fuligem, de David Doutel e Vasco Sá esteve presente em cerca de 40 festivais internacionais,
onde foi distinguida com vários prémios, para além daqueles já acima destacados.
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TIPO
LONGAS DE
FICÇÃO

FILME
REALIZADOR

EVENTO

PAÍS

As Mil e Uma Noites
Miguel Gomes

Sydney Film Festival

Austrália

European Film Awards
2015

Alemanha

Best Sound Designer 2015:
Vasco Pimentel & Miguel
Martins

Filmfest München

Alemanha

ARRI/OSRAM Award
CineMasters

Yamagata International
Documentary Film
Festival

Japão

The Robert and Frances
Flaherty Prize

Festival del Film Locarno

Suíça

Pardo per la miglior regia:
Andrzej Zulawski

Getúlio
João Jardim

Grande Prêmio do Cinema
Brasil
Brasileiro

Melhor Ator: Tony Ramos,
Melhor Direção de Arte:
Tiago Marques e Melhor
Maquiagem: Martin Macías
Trujillo

Montanha
João Salaviza

CINEMED - Festival
International du Cinéma
Méditerranéen de
Montpellier

França

Amélia & Duarte
Alice Guimarães,
Mónica Santos

ANIMAFEST Zagreb World Festival of
Animated Film/Short and
Feature Film Edition

Hungria

Zlatko Grgić Award for
Best First Film

Adana Golden Boll
Mediterranean Short Film
Competition

Turquia

Best Short Animated Film
Award

Cavalo Dinheiro
Pedro Costa

Cosmos
Andrzej Zulawski

CURTAS DE
ANIMAÇÃO

Fuligem
David Doutel, Vasco Sá

Gipsofila
LONGAS DE
DOCUMENTÁRIO Margarida Leitão
Rabo de Peixe
(Director's Cut)
Joaquim Pinto, Nuno
Leonel

Volta à Terra
João Pedro Plácido

Etiuda&Anima Polónia
International Film Festival
Torino Film Festival

Itália

Cinéma du Réel - Festival
International de films
documentaires

França

Filmer à tout Prix:
Festival Cinéma
Documentaire

Bélgica

CINEMED - Festival
International du Cinéma
Méditerranéen de
Montpellier

França

PRÉMIOS / MENÇÕES
Sydney Film Festival Prize

Antigone d'or Montpellier
Méditerranée Métropole

Honorable Mention
Premio Speciale della
giuria per
Internazionale.doc
Prix des Éditeurs

Prix du Jury long métrage
international
Prix Ulysse e Prix
Étudiant de la Première
Oeuvre
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O Eurimages é um fundo de incentivo à coprodução cinematográfica, no âmbito do Conselho da Europa. O Fundo foi
criado em 1988, sendo Portugal um dos fundadores.
O orçamento anual é de cerca de 25 milhões de euros, provenientes de contribuições nacionais, determinadas em
função de uma chave de cálculo comum, que tem em conta fatores como o PIB, a população, o volume de produção e
de coprodução e o historial de candidaturas.
O órgão de decisão do Eurimages é o Conselho de Administração, onde cada Estado-membro está representado, e que
determina a política do Fundo.
Processo de decisão
A tomada de decisões no âmbito do Fundo compete ao seu Comité de Direção, constituído por representantes dos
Estados-Membros. Este Comité reúne 4 vezes por ano (a sua 138ª reunião, em 9-12 de Março de 2015, teve lugar em
Lisboa).
As decisões de apoio financeiro a projetos incumbem igualmente ao Comité de Direção em plenária, mas baseiam-se
em propostas, e respetivas análises e votação, de um grupo interno (o Grupo de Trabalho Coprodução, ou CPWG), cuja
composição é previamente sorteada.
Os membros do CPWG analisam os projetos a concurso nas semanas que precedem cada reunião, discutem-nos, nos
dias que precedem a plenária, com os representantes dos países coprodutores e atribuem-lhes uma classificação de 1
a 10 pontos.
Os critérios de avaliação incluem critérios artísticos (qualidade do guião e grau de desenvolvimento do projeto;
qualidade das equipas criativas) e critérios de produção (cooperação artística e técnica entre os coprodutores;
potencial de circulação (festivais, distribuição e público); financiamento (consistência e grau de financiamento
confirmado), bem como uma apreciação holística do equilíbrio entre os critérios artísticos e os de produção.
Não há qualquer consideração formal nem de facto de fatores geopolíticos ou outros, sendo todos os projetos
apreciados em função dos mesmos critérios.
Projetos com participação portuguesa 2011-2015
As candidaturas de projetos, de coprodução internacional com participação portuguesa ao Fundo Eurimages
mantiveram, nos anos 2011 e 2012, as tendências verificadas pelo menos nos dois anos anteriores, ou seja uma taxa
de seleção elevada, mas com volume financeiro reduzido, proporcionalmente à contribuição nacional para o Fundo.
Essa ocorrência deveu-se fundamentalmente ao facto de terem sido submetidas escassas candidaturas elegíveis e
predominantemente projetos com participação portuguesa minoritária (sobretudo em 2012, em que houve apenas 1
candidatura elegível, relativa a uma participação minoritária, a qual foi apoiada). Uma vez que o Fundo Eurimages,
por um lado, é totalmente competitivo (isento de contingentes nacionais garantidos ou de medidas de discriminação
positiva) e, por outro lado, é um fundo de “top financing” em que a competitividade das candidaturas depende
fortemente dos financiamentos nacionais iniciais, a tendência em causa terá sido reflexo das dificuldades a nível dos
financiamentos nacionais no período em causa. Em 2013, foram apresentadas 3 candidaturas de projetos de iniciativa
portuguesa (Montanha, de João Salaviza; As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes; Gelo, de Luís Galvão Teles), tendo,
todas elas, sido apoiadas. Assim, em 2013 verificou-se uma taxa de seleção particularmente elevada e um retorno
financeiro de quase 200% da contribuição nacional.
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Em 2014, nas três das quatro reuniões anuais realizadas até Outubro, inclusive, foram apreciadas duas candidaturas
elegíveis, as quais não foram apoiadas, cabendo referir que as referidas, duas, candidaturas foram ambas submetidas
pelos produtores para apreciação na reunião de junho de 2014, que se verificou ser uma reunião excecional pelo
elevado número de projetos a concurso, nunca antes atingido, de onde resultou, naturalmente, uma taxa de seleção
média muito inferior aos valores habituais.
Em 2015, 3 dos 4 projetos com participação portuguesa foram apoiados (ver quadro abaixo).
Outras atividades
A participação dos representantes nacionais no Fundo, no que diz respeito ao cumprimento das suas responsabilidades
a nível do próprio Eurimages e dos objetivos europeus deste, manteve-se, como anteriormente, ativa e empenhada,
cabendo mencionar a participação dos representantes nacionais de Portugal em dois grupos de trabalho internos,
encarregados de elaborar propostas para a plenária do Comité de Direção (“Study Group on co-operation with
Eurimages non-member states” e “Management projects’ volume and cutting edge projects” Study Group).
Em 2014, o ICA dirigiu ao Presidente do Fundo Eurimages um convite para que a reunião ordinária se realizasse em de
março de 2015 em Lisboa, tendo-se a mesma concretizado de 9 a 12 daquele mês.
Quadro-resumo: Apoios 2011-2015

Ano

Nº de projetos
Participação portuguesa
Participação portuguesa
maioritária
minoritária
Candidaturas
Apoiados
Candidaturas
Apoiados

Apoio
obtido

2011

-

-

3

2

€132.880

2012

-

-

2

1

€47.576

2013

3

3

1

-

€518.202

2014

2

-

-

-

-

2015

3

2

1

1

€335.000

PROJETOS APOIADOS COM PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA – 2015:


com participação portuguesa maioritária:
El Dorado (documentário)
Realizador: Salomé Lamas
Coprodução: Portugal (O Som e a Fúria) / França Apoio atribuído ao projeto: 35.000€
Comboio de Sal e Açúcar
Realizador: Licínio de Azevedo
Coprodução: Portugal (Ukbar Filmes) / França Apoio atribuído ao projeto: 200.000€



com participação portuguesa minoritária:
Milla
Realizador: Valérie Massadian
Coprodução: França / Portugal (Terratreme) Apoio atribuído ao projeto: 100.000€

56

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2015

O programa Europa Criativa é o programa da União Europeia de apoio aos sectores cultural e criativo. O novo
programa congrega os anteriores programas Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus (2007-2013), teve início a 1 de janeiro de
2014 e estará em vigor até 31 de dezembro de 2020.
O programa Europa Criativa integra dois subprogramas: o subprograma MEDIA (de apoio aos sectores cinematográfico e
audiovisual) e o subprograma CULTURA (dirigido às restantes expressões artísticas). Cada um dos subprogramas
contém inúmeras e variadas linhas de financiamento orientadas para diferentes tipos de projetos.
O Centro de Informação Europa Criativa, grupo de trabalho criado por despacho da Ministra de Estado e das Finanças e
do Secretário de Estado da Cultura do XIX Governo Constitucional a 30 de abril de 2014, tem por objeto a difusão da
informação sobre o Programa Europa Criativa junto dos profissionais dos sectores cultural e criativo, a promoção e
divulgação do acesso ao mesmo e a prestação de apoio a candidatos ou outros interessados nas atividades do
Programa.
O Centro de Informação Europa Criativa está sob a tutela do ICA, IP – Instituto do Cinema e do Audiovisual, e é
cofinanciado em 50% pela própria Comissão Europeia. No que diz respeito ao cofinanciamento nacional, o montante é
repartido, em partes iguais, pelo GEPAC – Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e ICA.
O novo programa está estruturado do seguinte modo:


Subprograma MEDIA destinado aos sectores do Cinema e do Audiovisual;



Subprograma CULTURA destinado ao sector cultural;



Vertente intersectorial que contemplará um mecanismo financeiro de garantia bancária, a partir de 2016 e
destinado às PME’s dos sectores cultural e criativo, no sentido de incentivar e facilitar o acesso ao
financiamento bancário, diminuindo, assim, os respetivos custos. Esta vertente intersectorial integra, ainda,
o financiamento dos prémios europeus, das capitais europeias da cultura, da Marca de Património Cultural,
da rede de Centros de Informação Europa Criativa, do Observatório Europeu do Audiovisual e de diversos
estudos que possam vir a ser realizados pela Comissão Europeia ao longo da vigência do Programa.

O enquadramento financeiro para a execução do Programa durante o período compreendido entre 1 de janeiro de
2014 e 31 de dezembro de 2020 é de 1.462,7 milhões de euros, repartido do seguinte modo:


56 % para o subprograma MEDIA;



31 % para o subprograma CULTURA;



13 % para a vertente intersectorial.

Desde a sua criação, o Centro de Informação Europa Criativa tem vindo a cumprir os desígnios para os quais foi criado,
nomeadamente o de informar os potenciais interessados, através de sessões de esclarecimento organizadas pelo
próprio centro de informação ou a convite de outras entidades; estando representado em eventos profissionais dos
sectores, nomeadamente festivais de cinema (nacionais e internacionais), conferências e eventos generalistas e
sectoriais na área da Cultura; organizando os “Open Days”, modelo criado pelo próprio centro que consiste em sessões
de informação geograficamente descentralizadas, seguidas de reuniões individuais com interessados.
Para além destas sessões, o CIEC reúne individualmente com inúmeros interessados, quer no sentido de explicar
detalhadamente as possibilidades de financiamento, quer no apoio concreto à apresentação de candidaturas.
O CIEC conta com uma página na rede social Facebook e com o sítio na internet (http://www.europacriativa.eu).
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A página do Facebook do CIEC tem até ao momento 2.205 seguidores e o nosso sítio da internet obteve mais de 20.500
visitas.
A newsletter do CIEC, enviada sempre que as atividades desenvolvidas pelo CIEC ou informações relativas ao Programa
o justifiquem, possui uma rede de contactos de 3.151 entidades.
O CIEC tem igualmente disponibilizado informação sobre outros programas comunitários e demais mecanismos de
apoio à cultura, nomeadamente através de uma área específica no sítio da internet. Estão previstas, para 2016, a
organização de sessões de esclarecimento conjuntas com os programas Horizonte 2020 e COSME, bem como com
entidades responsáveis por fundos estruturais pertinentes para o sector.

O Plano Nacional de Cinema – PNC, nos termos do artigo 23º da Lei nº 55/2012, de 6 de setembro, alterada pela Lei
n.º 28/2014, de 19 de maio é um programa de literacia para o cinema junto do público escolar e de divulgação de
obras cinematográficas nacionais. No ano letivo 2013/2014 foi criado o Grupo de Projeto do PNC com representação
do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema e da Direção Geral da
Educação, Grupo de Projeto que cessou funções em 31 de agosto de 2014. Tendo como referência o quadro legal
vigente a partir do ano letivo de 2014/2015 garantiu-se a continuidade das atividades até então executadas por
aquele grupo de projeto, através de uma colaboração protocolada entre os organismos que faziam parte daquela
estrutura de missão.
Esta colaboração traduz-se em formar públicos escolares para o cinema, garantindo-lhes os instrumentos básicos de
«leitura» e compreensão de obras cinematográficas e audiovisuais, despertando-lhes o prazer para o hábito de ver
cinema ao longo da vida, bem como o hábito de valorizar o cinema enquanto arte junto das escolas e da restante
comunidade educativa.
Em resultado de reflexões recentes ocorridas num quadro europeu, a implementação do PNC afigura-se como uma
diretiva prioritária nas áreas da cultura e da educação, no âmbito de determinados princípios que têm vindo a ser
debatidos.
Tendo como pano de fundo as reflexões sobre o trabalho desenvolvido anteriormente para o letivo 2014-2015 a equipa
do PNC assumiu um conjunto de opções que foram consideradas prioritárias para a prossecução do Plano de
Atividades:


Garantir a formação contínua de docentes na área da Literacia Fílmica. Dada a quase total ausência de
oferta de formação nesta área para professores, considerou-se prioritária a presente opção, principalmente
num nível inicial.



Viabilizar as sessões de cinema gratuitas para os alunos das escolas integradas no PNC, de acordo com os
princípios constitucionais de democratização e acesso da cultura aos cidadãos.



Aumentar a implantação do PNC no universo educativo, em termos de número de alunos e de professores
envolvidos, relativamente aos anos 2012-13 e 2013-14, de modo a mapear de forma equilibrada, o acesso
dos vários distritos do país ao PNC.

O ano letivo 2014/2015, o PNC abrangeu um universo educativo de 69 unidades orgânicas, Agrupamentos Escolares
(A/E) e (ou) Escolas, 326 professores e 10.898 alunos, em 16 Distritos do País. Das 69 unidades orgânicas verificou-se a
presença de uma escola da Região Autónoma dos Açores e uma escola de Timor (Escola Portuguesa de Díli).
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PNC 2014-2015 – TOTAIS POR DISTRITO

DISTRITO

Nº TOTAL DE A/E
- ESCOLAS

Nº TOTAL DE
PROFESSORES

Nº TOTAL DE
ALUNOS

BRAGA

9

45

930

PORTO

7

31

1747

BRAGANÇA

1

4

50

VILA REAL

1

6

140

GUARDA

1

3

100

VISEU

5

26

665

COIMBRA

6

31

838

CASTELO BRANCO

1

5

210

LEIRIA

6

20

1884

AVEIRO

9

46

1332

SANTARÉM

1

5

100

LISBOA

10

56

669

PORTALEGRE

1

1

50

SEIXAL

3

11

730

BEJA

4

23

1103

FARO

2

6

280

Biscoitos -Terceira-Açores

1

2

50

Díli-Timor

1

5

20

Totais

69

326

10898

Para além das Sessões de Cinema PNC – “O Cinema está à tua espera”, sessões de cinema gratuitas para alunos e
professores das escolas participantes do PNC, em que foram exibidos filmes em sala de cinema, sempre que possível
foi privilegiada a exibição em formato de 35mm, no entanto foram também exibidos outros formatos, de acordo com
as disponibilidades dos equipamentos culturais locais. A equipa do PNC possibilitou, através da cedência de materiais
(DVDs), que as escolas organizassem sessões de cinema que decorreram em espaços escolares.
Em todas as sessões do PNC foi feita uma apresentação prévia relativa aos filmes a visionar, que esteve a cargo das
equipas do PNC nas escolas e/ou de entidades convidadas para o efeito (realizadores, atores, dirigentes de
cineclubes, professores de cinema). Em algumas das sessões de cinema realizadas nos espaços cedidos pelas
autarquias participantes no PNC, foi possível contar com a presença dos responsáveis pelas áreas da Cultura e
Educação, nomeadamente vereadores dos municípios e outros elementos da comunidade educativa.
Foram realizadas vinte e nove (29) sessões de cinema do PNC em salas de cinema e quarenta e três (43) sessões em
equipamentos culturais locais e auditórios das escolas com outros. As sessões do PNC decorreram em quinze (15)
distritos, tendo os respetivos municípios sido, na sua maioria, envolvidos nas sessões de «O Cinema está à tua espera».
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TOTAL - SESSÕES

SESSÕES
EXCLUSIVAS PNC

SESSÕES ESCOLAS

Aveiro

13

7

6

Beja

7

3

4

Braga

4

3

1

Bragança

1

-

1

Castelo Branco

1

-

1

Coimbra

2

-

2

Évora

x

-

-

Faro

3

1

2

Guarda

1

1

-

Leiria

5

-

5

Lisboa

12

5

7

Portalegre

1

-

1

Porto

11

2

9

Santarém

1

1

-

Setúbal

3

-

3

Viana do Castelo

X

-

-

Vila Real

1

1

-

Viseu

6

5

1

Totais

72

29

43

DISTRITOS

No âmbito do PNC e de acordo com as indicações recebidas as escolas participantes desenvolveram ainda os seus
planos de atividades tendo grande parte das escolas organizado planos muito diversificados que, em contexto
especificamente escolar, passaram pela realização de Ciclos de Cinema, exposições, visitas de estudo, elaboração de
cartazes e atividades diversas.

Aberto oficialmente a 30 de setembro de 2015 e prolongando-se até inícios de novembro de 2016, o Ano do Cinema e
do Audiovisual Português, assume-se como um ponto de partida para a afirmação da cinematografia e do audiovisual
português no panorama internacional.
Pretende-se ao longo deste ano incentivar a produção nacional, a descoberta de novos talentos e mostrar a
criatividade, a capacidade de produção, a inovação e potencialidades nacionais no âmbito do cinema, do audiovisual e
dos new media.
A captação de novo público para o cinema português, quer interna como externamente, constitui um desígnio deste
Ano.
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Nesse sentido a Programação Oficial assentará fundamentalmente no desenvolvimento de ações que promovam a
visibilidade do cinema português, melhorem a sua competitividade no panorama internacional e sobretudo o
reconhecimento da sua qualidade e singularidade.
Procurar-se-á o envolvimento da comunidade cinéfila já existente e a participação de novos públicos, nacionais e
internacionais através da realização de várias atividades.
Para Comissária do Ano do Cinema e do Audiovisual Português foi designada a Academia Portuguesa de Cinema que,
juntamente com o ICA promoverá a realização workshops, conferências e seminários em diversas áreas, destacando-se
a área da animação, do empreendedorismo e capacitação a realizar em território nacional ou no estrangeiro, com a
participação de entidades de referência internacional.
Em matéria de internacionalização serão desenvolvidas ações com várias perspetivas:
a)

Dar a conhecer o cinema nacional através da realização de ciclos de cinema português em diversos mercados
internacionais, fomentando acordos de reciprocidade nas mostras a promover;

b)

Afirmar o cinema e o audiovisual português nos festivais e feiras do setor com uma presença mais forte,
agregadora e sequencial;

c)

Apresentar os estudos relativos à criação de uma Film Commission Nacional, potenciadora da
internacionalização de Portugal como destino da produção cinematográfica e audiovisual e, estabelecer as
metas à concretização de um projeto sustentado e a longo prazo.

Para além de outros parceiros que poderão associar-se, esta iniciativa conta com o apoio institucional da Faculdade de
Belas Artes da Universidade de Lisboa, entidade responsável pela construção da imagem emblemática do Ano do
Cinema e do Audiovisual e por outros eventos a realizar durante 2015 e 2016.
Chegar a novos públicos é um dos objetivos primordiais do Ano do Cinema e do Audiovisual Português, pelo que além
da iniciativa anual do Cinema Português em Movimento, pretende-se implementar uma dinâmica ininterrupta com as
regiões mais interiores do País, criando condições para a realização de projeções ao longo de todo o ano.
Durante o ano de 2015 tiveram lugar diversos eventos destinados a dar cumprimento a este objetivo do Ano do Cinema
e do Audiovisual Português, muitos dos quais suportados em Protocolo celebrados com entidades nacionais ou
internacionais, destacando-se, o lançamento do novo site do ICA, a Festa do Cinema Chinês em Lisboa, a presença do
Pavilhão de Portugal no MIPCom no qual, pela primeira vez, foi possível juntar as 3 estações de televisão generalistas,
a Associação Portuguesa de Produtores Independentes de Televisão e o ICA, dando grande visibilidade ao setor no
principal certame de produtos audiovisuais; a criação de um ciclo de conferências e seminários (ano letivo de
2015/2016) sobre cinema de animação na FBAUL; a criação do Troféu Barbara Virgínia para distinguir mulheres do
setor do cinema e do audiovisual; entre outros.
(informação detalhada do programa: https://www.facebook.com/Anodocimena/?fref=ts).

1. Festa do Cinema Chinês
A 1ª Edição da Festa do Cinema Chinês decorreu entre 10 e 30 de setembro em Lisboa com o objetivo de reforçar as
relações culturais entre os dois países, e dar a conhecer as suas cinematografias, de 10 a 30 de Setembro, em duas das
mais prestigiadas salas de cinema de Lisboa - a Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema e o Cinema Ideal -, foram
mostrados 32 filmes chineses.
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Na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, a festa, foi composta por dois ciclos com 20 grandes clássicos
(Panorama Histórico e Retrospetiva Xie Jin) e no Cinema Ideal, 12 filmes recentes, onde se contaram alguns dos mais
prestigiados realizadores de expressão chinesa da atualidade, premiados nos mais importantes festivais de cinema
(Cinema contemporâneo e Ciclo XiaoXiang Film Group).
A realização deste evento resultou de um Protocolo celebrado entre o Instituto do Cinema e do Audiovisual, a
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema e a Cinemateca da República Popular da China, o qual teve por objetivo dar
a conhecer, em cada um dos Países as suas cinematografias. Neste enquadramento já se encontra agendada a Festa do
Cinema Português na China para outubro de 2016.
A Festa do Cinema Chinês contou com o alto patrocínio do Ministério da Cultura e Administração Estatal de Imprensa,
Publicação, Rádio, Cinema e Televisão da República Popular da China e do Secretário de Estado da Cultura de
Portugal, em conjunto com a Embaixada da República Popular da China em Portugal e da Embaixada de Portugal na
República Popular da China.
A Festa do Cinema Chinês em Portugal contou, ainda, com o apoio financeiro do Estoril Sol, Tivoli Hotels e QuickCom –
Comunicação Integrada.

2. Protocolo ICA e FBAUL
Igualmente, no âmbito do Ano do Cinema e do Audiovisual Português foi assinado um protocolo de colaboração entre o
ICA e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) que visa a realização de um ciclo de conferências
e wokshops na área da animação.

3. Protocolo ICA e Academia Portuguesa do Cinema
Também com a Academia Portuguesa do Cinema, e no âmbito do Ano do Cinema e do Audiovisual Português, foi
celebrado um protocolo com o objectivo de realizar diversas actividades e/ou eventos aptos a cumprir os objectivos
da iniciativa. Entre estas actividades destacaram-se a colaboração com o NY Art Institute que permitiu a presença de
atores, realizadores e produtores participar em conferências integradas nas apresentações do NY Portuguese Short
Film Festival, ou a produção do evento “Troféu Bárbara Virgínia”, que tem por objectivo homenagear as mulheres do
Cinema Português, não só actrizes mas também nas diversas áreas técnicas.

4. Protocolo ICA e Porto/Post/Doc
Ainda, a propósito da segunda edição do Porto/Post/Poc, o ICA celebrou uma parceria com esta Associação Cultural no
sentido de organizar a iniciativa Fórum do Real, um ciclo de seminários e conferências sobre o cinema documental que
destinou-se a uma comunidade alargada de académicos, alunos e o público em geral

O ICA mudou as suas instalações para os laboratórios da TOBIS em dezembro de 2013, edifício pertencente à TOBIS, SA
que se encontrava em fase de liquidação.
Parte do edifício que então ocupou, bem como o edifício contíguo (Estúdio 1) pertenciam à TOBIS, SA.
No início do mês de abril de 2015 a TOBIS, SA, foi definitivamente liquidada e extinta, revertendo o património
imobiliário para o ICA, que detinha a quase totalidade do capital social da sociedade.
Na freguesia do Lumiar, além do Laboratório e do Estúdio1, foi integrado no património imobiliário do ICA, um lote de
terreno para urbanização -contíguo ao Laboratório- o qual atualmente se destina a parque de estacionamento do ICA.
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Na freguesia de S. Maria de Belém, na Rua Bartolomeu Dias,172 em Lisboa, o ICA detinha uma fração autónoma
destinada ao comércio, em muito mau estado de conservação.
Ponderada a situação deste último imóvel e atenta a necessidade de o ICA ter de proceder a obras de recuperação nos
restantes edifícios, optou o ICA pela venda deste afetando o produto da venda às referidas obras.
Recorde-se que só cerca de 2/3 do Laboratório foi remodelado (com exceção da cobertura já totalmente substituída)
e que o Estúdio carece, também, de substituição da cobertura e outras pequenas adaptações.
Nesta conformidade e nos termos da lei foi solicitado à DGTF a venda do imóvel de Belém, o que foi concretizado
através da venda em hasta pública.
Quanto ao património fílmico da TOBIS passou o mesmo para a titularidade da Cinemateca Portuguesa- Museu do
Cinema.

O edifício Estúdio 1, anteriormente pertencente à TOBIS, tem uma área total de, aproximadamente, 2000 m2 que se
pode repartir em duas grandes zonas: a) plateau (com cerca de 600 m2) acrescido da zona de camarins e salas
técnicas; b) Espaço de salas/escritórios, sala de formação, copa e estúdio de gravação e zona de circulação com cerca
de 1000m2.
Para otimizar e dar uso a este espaço disponível não ocupado pelos serviços do ICA, foi equacionada a possibilidade
de, no âmbito das suas atribuições, proceder à sua dinamização.
Tendo o ICA por missão o apoio ao desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação
até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores,
contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e identidade nacionais (cfr. artigo
3.º/1 do Decreto-Lei n.º 79/2012) e que este apoio não se consubstancia, unicamente, na atribuição de apoios
financeiros mas também no desenvolvimento de medidas e ações com vista a melhorar a eficácia e a eficiência das
políticas cinematográficas e audiovisuais assegurando a adequação destas às evoluções dos sectores abrangidos (cfr.
artigo 3.º/2 al. c) do Decreto-Lei n.º 79/2012), o ICA tal como se refere no ponto seguinte deste relatório, cedeu
mediante Protocolo o Plateau e área adjacente para uso pelos Teatros D. Maria, S. Luís e Maria Matos.
O Plateau ao longo de 2015 foi ainda utilizado para diversos eventos da Junta de Freguesia (por exemplo a Festa de
Aniversário da Freguesia e a Festa de Natal), de trabalhos dos alunos do Curso de Cinema da Lusófona, de alunos da
Escola Gustavo Eiffel e das Jornadas da Cultura.
Quanto à parte restante do Edifício (designado doravante por Estúdio 1) pretende o ICA organiza-lo por forma a
proporcionar a empresas dos ramos do cinema, audiovisual, jogos e multimédia, espaços em regime de coworking, e
que funcione também como um pólo empresarial tipo cluster, ou seja, um local onde existem empresas do ramo
cinematográfico e audiovisual que partilham conhecimentos e que se relacionam entre si promovendo a inovação e a
competividade do sector, utilizando serviços comuns de apoio, contribuindo assim para o lançamento de novos
profissionais e para a incubação de novas empresas, ao proporcionar custos mais reduzidos de arranque, quando
comparados com os necessários para implementação de espaços próprios privados. O espaço deverá ainda acolher
workshops e seminários do setor.
Nesse sentido, ao longo de 2015 e prosseguindo os contactos que já iniciara em 2014, procedeu à avaliação do
mercado, auscultou parceiros e procurou soluções jurídicas face aos constrangimentos existentes relativamente ao uso
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do património imobiliário.
Em paralelo realizou pequenas obras de conservação e recuperação no interior do edifício, sendo ainda necessário
recuperar todo o exterior incluindo a cobertura.

O cinema, o audiovisual e o multimédia valiam em 2012 cerca de 1.000 milhões de euros em volume de negócios, com
valores de exportação marginais (7%) e com níveis de inovação que apresentam um largo potencial de
desenvolvimento. Estes setores geram um volume de emprego direto de cerca de 7.000 trabalhadores integrados num
tecido empresarial muito dominado por pequenas e microempresas, se retiramos as estações de televisão.
Acreditamos que a criação de um cluster forte, que permita congregar esforços e captar sinergias, será a resposta
para melhorar a competitividade destes setores e consequentemente fazer progredir o nosso desempenho na
internacionalização, na captação de coproduções internacionais e no investimento na inovação, sendo neste último
campo incontornável o desafio digital.
Após uma avaliação do setor, o ICA desenvolveu em conjunto com o TICE (Pólo de competitividade das tecnologias de
informação, comunicação e eletrónica) uma solução institucional que permite agregar num grande cluster nacional os
conteúdos multimédia e as suas plataformas tenológicas de suporte. Estamos certos que esta solução institucional
permitirá atuar simultaneamente nos eixos da captação de procura externa e no desenvolvimento da oferta e
competências nacionais.
Este desafio foi discutido em vários workshops, que ocorreram no último trimestre de 2014 e durante o primeiro
trimestre de 2015, com as principais partes interessadas: empresas, associações e entidades do sistema científico e
tenológico nacional.
No seguimento do entendimento havido de associação das indústrias criativas do cinema, audiovisual e new media
com o setor das tecnologias de informação optou-se por aguardar o novo processo de reconhecimento dos clusters e
fazer a adesão formal após este reconhecimento.
Neste momento aguardam-se as conclusões da Comissão de Avaliação dos Clusters sobre as candidaturas apresentadas
a concurso, bem como a decisão final do membro do governo com competência nesta matéria.
Prevê-se que no final do 1º trimestre de 2016 o processo de reconhecimento se encontre concluído e o ICA e
diferentes entidades do setor venham a aderir ao TICE.
Ainda associado à clusterização do setor, o ICA aderiu à Plataforma NEM-Portugal no início de 2015 estando associado
ao projeto âncora da plataforma que visa encontrar formas de apoio para o processo de digitalização do arquivo e
património fílmico nacional.

O ICA cedeu a utilização do espaço do Estúdio da ex-TOBIS ao Teatro Nacional D. Maria II e aos Teatros Municipais São
Luiz e Maria Matos para a realização de ensaios.
Para o efeito foi elaborado um PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O ICA E O TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E.P.E.
E a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M..
Pretende-se com este protocolo contribuir para a diversidade de oferta cultural, promover a língua e a identidade
nacional e potenciar a relação do Teatro com a cidade de Lisboa e com o país, desenvolvendo-se um polo cultural de
excelência e de promoção da cidadania, suscitando, através da dinâmica produzida entre espetáculos e iniciativas
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paralelas, novos hábitos e necessidades culturais, capacidade de receção, sentido crítico e interesse pelo teatro do
público em geral e do público jovem em particular.

Através de um Protocolo celebrado entre o ICA e a União das Associações de Espectáculos e de Diversões, através da
sua filiada APEC (Associação de Empresas Cinematográficas), o ICA apoiou em 2015 a organização, pela primeira vez
em Portugal, da Festa do Cinema. A Festa do Cinema teve como objectivo promover o hábito cultural do cinema no
tecido social através da venda de bilhetes a um preço substancialmente reduzido, contribuindo assim para o aumento
de público nas salas e promovendo o visionamento de obras cinematográficas em salas de cinema.

A Novartis, em parceria com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), lançou a 2ª Edição do Prémio Esclerose
Múltipla (EM) Curtas, uma iniciativa dirigida a estudantes das áreas do cinema e audiovisual ou amadores, entre os 18
e 35 anos, que quisessem fazer uma curta-metragem que abordasse o tema “Mudar o rumo da Esclerose Múltipla” e
que sensibilizasse a sociedade para a temática da esclerose múltipla, focando aspetos da doença e abordando a
perspetiva do doente.
Nesta 2ª Edição do Prémio EM Curtas foram atribuídos prémios em duas categorias: Escolha do Júri e Escolha do
Público com prémios de 2.000€ e 1.500€ respetivamente.
As candidaturas estiveram abertas entre 23 de fevereiro e 27 de abril de 2015 e foram feitas diretamente na área
reservada do site do ICA.
O júri foi constituído por Mário Gabriel Bonito (representante do ICA), Gonçalo Galvão Teles (realizador), Cristina
Campos (Diretora Geral da NOVARTIS) e pelos presidentes de cada uma das associações de doentes (Associação
Nacional de Esclerose Múltipla (ANEM), Associação Todos com a Esclerose Múltipla (TEM) e Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla (SPEM)).
À semelhança da 1ª edição, este Prémio resultou também de uma parceria com um conjunto de Escolas da área do
cinema e audiovisual, Escola Superior de Teatro e cinema do Politécnico de Lisboa (ESTC), a Escola Técnica de
Imagem e Comunicação Aplicada (ETIC), a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, a Universidade da
Beira Interior, a Escola Superior Artística do Porto (ESAP), que incentivaram os seus alunos a participar vendo esta
como uma oportunidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos.
A escolha do público foi efetuada por votação direta no site www.premioemcurtas.pt até ao dia 22 de maio.
Os vencedores foram conhecidos no dia 25 de maio, em cerimónia que decorreu no Instituto do Cinema e do
Audiovisual.
Das seis curtas-metragens a concurso, o Prémio EM Curtas distinguiu, na categoria ‘Escolha do Júri’ o filme ‘Tato’, da
autoria de Daniel Teixeira da Silva, e na categoria ‘Escolha do Público’ o filme ‘Grito sem Som’, de Rafaela Vieira,
Edmilson Fernandes e Tiago Pinto.
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II.2.9 Análise da afetação real e prevista dos recursos humanos, matérias e financeiros

Em termos de Recursos Humanos apresenta-se um quadro resumo sobre a sua afetação prevista e real, bem como os
desvios encontrados:

Categoria Recursos Humanos

Pontuação

Planeados

Realizados

Desvio

Dirigentes - Direção Superior

20

40

40

0

Dirigentes - Dir. Intermédia e Chefes de equipa

16

32

32

0

Técnico Superior

12

312

348

-36

Assistente Técnico

8

32

24

+8

Assistente Operacional

5

5

5

0

Estes indicadores são apresentados no QUAR e foram calculados tendo em consideração as orientações do GT-CCA.
Poderão consultar outros indicadores relevantes relativos aos recursos humanos no Capítulo IV - Balanço Social, do
presente relatório.

Os recursos financeiros planeados ascenderam a €19.613.395 e a execução ficou nos €15.125.422, registando uma
taxa de execução na ordem dos 77%, provocando um desvio em termos absolutos de €4.487.973, como se pode
verificar:
Unidade: Euros

Recursos Financeiros

Previsão

Executado

Desvio

19.613.395

15.125.422

4.487.973

Despesas c/ Pessoal

1.300.140

1.266.503

33.637

Aquisição de bens e serviços

1.171.061

1.211.506

-44.445

17.009.194

12.422.893

4.586.301

133.000

224.520

-91520

PIDDAC

0

0

0

Outros Valores

0

0

0

19.613.395

15.125.422

4.487.973

Orçamento de Funcionamento

Outras despesas correntes
Despesas restantes

TOTAL ( OF+PIDDAC+Outros)

Salientamos que os recursos financeiros previstos na proposta de Orçamento para 2015 e expressos no QUAR no valor
de €19.613.395

sofreram alterações decorrentes de cativações no valor total de €663.410, o que resultou num

orçamento utilizável inicial de €18.950.255
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Capítulo III – Balanço Social

RIO CORGO – MAYA KOSA & SÉRGIO DA COSTA
O SOM E A FÚRIA
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I. NOTA INTRODUTÓRIA AO BALANÇO SOCIAL
Na sequência do estabelecido no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Outubro, n.º 190/96, de 9 de Outubro, que
regulamenta a elaboração do Balanço Social na Administração Pública, e no art.º 11º da Lei-Quadro dos Institutos
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro com última alteração e republicação pelo Decreto-Lei n.º
5/2012 de 17 de Janeiro, apresenta-se o Balanço Social do Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP (ICA, IP),
reflectindo a situação dos Recursos Humanos do ICA existente em 31 de Dezembro de 2014.
Os trabalhadores do ICA, regem-se pelo regime do contrato de trabalho em funções públicas desde a entrada em vigor
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
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III. BALANÇO SOCIAL
Os quadros apresentados respeitam aos quadros do modelo oficial do Balanço Social, os quadros não apresentados não
são aplicáveis ao ICA ou não apresentavam valores em 2015, pelo que se considerou desnecessária a sua apresentação.

III.1 Recursos Humanos

CTFP a termo
resolutivo
Pessoas ao serviço
em 31 de Dezembro

M
F
Total

M
F
Total

M
F
Total

M
F
Total

Assistente
Operacional

CTFP por tempo
indeterminado

Total

Assistente
Técnico

Comissão de serviço
no âmbito da LTFP

M
F

Técnico
Superior

Cargo
político/Mandato

Dirigente
Intermédio

Modalidades de
vinculação

Dirigente
Superior

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo / cargo / carreira, segundo a modalidade de vinculação e género

Total

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
2

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
3
4

0
0
0

0
0
0

6
21
27

1
2
3

1
0
1

8
23
31

0
0
0
0
2
2

0
0
0
1
1
2

1
1
2
7
22
29

0
0
0
1
2
3

0
0
0
1
0
1

1
1
2
10
27
37

Trabalhadores por cargo / carreira

Assistente

Assistente Operacional
5%
Técnico
8%

Dirigente
Superior
6%

Trabalhadores por género
Dirigente
Intermédio
5%

Técnico
Superior
78%

M
27%

F
73%
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35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
Total

1

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

2
1
2
5
2
4

9
Total

7
2
1
3
5
2
5
1
1
2
4
0
8
0
3
0
0

1

1
1

2

1
1
4
4

2

3

2

2

29

3

8

1

6

N.ºTrabalhadores

30-34

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Técnico
Superior

Estrutura Etária
(anos)

Dirigente
superior
Dirigente
Intermédio

Quadro 2: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e género

5
Mulheres

4

Homens

3
2
1
0

37

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Estrutura Etária

Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade na função pública e

Até 5
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
> 40
Total

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Antiguidade na AP (anos)

Dirigente
Superior

género

4
4
1
2

1

1

1
2
7

1
1

1
1

1
1

2
1

3
2

2

2

29

3

1

Total

4
5
1
2
0
1
2
9
1
2
2
0
0
2
0
4
0
2
37
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Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género
Dirigente Dirigente
Técnico Assistente
Superior Intermédio Superior
Técnico

Habilitações
12º ano
Licenciatura
Mestrado

M
F
M
F
M
F

Total

1
6

1
2

1

21
1

2

2

29

Mestrado
3%

Assistente
Operacional

Total

1
2

1

2
3
7
24
1
0

3

1

37

12º ano
13%

Licenciatura
84%

Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por cargo/carreira, segundo escalão etário e género
Trabalhadores portadores de
deficiência

45 – 49 anos
M

50 - 54 anos

F

M

55 - 59 anos
F

Técnico Superior

M

1

Assistente Técnico

F

Total

1

2

1

1

1

Total

-

-

1

-

1

3

Quadro 7: Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano, por grupo/cargo/carreira e género,

Modo de ocupação de posto
de trabalho

Mobilidade
Comissão de Serviço
CEAGP
Total

Dirigente
Superior
Dirigente
Intermédio
Técnico
Superior
Assistente
Técnico
Assistente
Operacional

segundo o modo de ocupação do posto de trabalho ou modalidade de vinculação

M
F
M
F
M
F

1
1
1
0

0

3

0

0

Total

1
0
1
0
1
0
3
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Quadro 9: Contagem das saídas de trabalhadores contratados, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo de saída e

M
F
Total
M
F
Total

Reforma / Aposentação

Mobilidade Interna

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Motivo de Saída dos
Trabalhadores

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

género

Total

1
1
1

0

1
1

0

0

1
0
1
1
1
2

1

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Quadro 10: Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano, por grupo/cargo/carreira,
segundo a dificuldade de recrutamento
Procedimento concursal em
desenvolvimento
Dirigente Superior

-

Dirigente Intermédio

-

Técnico Superior

1

Assistente Técnico

-

Assistente operacional
Total

1

Quadro 12: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de horário de trabalho e

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

5

1

1

F

16

2

M

1

1

F

4

4

1

1

2

1

1

4

Horário

Flexível
Jornada contínua
Isenção de horário
Específico
Total

M
F

2

Dirigente
Intermédio

M

Dirigente
Superior

Técnico
Superior

género

Total

7
18

M

0

F

1
2

2

29

1
3

1

37

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho (PNT) e
género
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Tempo completo - 35h
Tempo completo - 40h
PNT inferior – Semana de 4 dias

M
F
M
F
M
F

Total

1
1

2

1
5
6
16

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

Período Normal de Trabalho (PNT)

1
2

1

3

1

1
2

2

29

Total
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1
5
9
21
0
1
37

Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário e noturno, por grupo/cargo/carreira, segundo a

Total

Assistente
Técnico

M

Assistente
Operacional

Trabalho extraordinário
diurno

Técnico
superior

Trabalho
Extraordinário (hh:mm)

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

modalidade de prestação do trabalho e género

Total

118:18

118:18

118:18

118:18

F
0:00

0:00

0:00

0:00

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo
de ausência e género
Protecção na
Casamento
parentalidade Falecimento de
2%
Familiar
4%
1%
Outros
26%

Acidente em
serviço
33%

Doença
33%

Por Conta do
Período de Férias
1%
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Motivo de ausência dos
trabalhadores

Dirigente Dirigente
Técnico Assistente Assistente
Superior Intermédio Superior Técnico
Operacional

Casamento

Proteção na Parentalidade

Falecimento de Familiar

Doença

Trabalhador-Estudante
Por conta do período de
férias
Acidente em serviço

Outros

Total

M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total

17
17

0
28

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

17
17
28
0
38
5
4
9
33
301
334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
12
13

0
1
1

0
2
3
5

0
22
82
104

336
336
7
5
12

0

0
1
12
13
0
336
336
31
91
122

M
F

0
1

2
3

61
426

7
341

28
0

98
771

Total

1

5

487

348

28

869

10
10
5
4
4
33
301
334

0

Total

0

Evolução das ausências nos últimos 6 anos
2015
2014
2012

2013

Total

2010

2011

2015
2014
2013
2012
2011
2010

Trabalhador-estudante

Acidente em Serviço

2012
2011
2010
2015

Proteção da parentalidade

2014
2013

2010
2013

Doença

0

2015
2014

2013

200

2012
2011

2015
2014
2012
400

2011
600

2010
800

1000

1200

1400

Ausências por Cargo/Carreias
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Dias de
Ausência

Trabalhadores

Média de dias
por Trabalhador

Dirigente Superior

1

2

0.5

Dirigente Intermédio

5

2

2.5

Técnico Superior

487

29

17

Assistente Técnico

348

3

162

Assistente Operacional

28

1

28

869

37

23

Total

Progressão Anual da Taxa de Absentismo

12,1%
10,9%
8,6%

9,4%

9,6%

9,2%

9%

5,6%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

III.2 Remunerações e Encargos
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Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género
A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas)

B - Remunerações máximas e mínimas

Género/Escalão de
Remunerações

Masculino

Feminino

Total

Remuneração (€)

Até 500 €
501-1000 €
1001-1250 €
1251-1500 €
1501-1750 €
1751-2000 €
2001-2250 €
2251-2500 €
2501-2750 €
2751-3000 €
3001-3250 €
3251-3500 €
3501-3750 €
3751-4000 €
4001-4250 €
4251-4500 €
4501-4750 €
Total

0
2
3
1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
10

0
2
2
4
4
5
2
1
2
1
2
1
0
0
1
0
0
27

0
4
5
5
5
5
2
1
2
2
4
1
0
0
1
0
0
37

Mínima (€)

635,99

906,17

Máxima (€)

3.108,75

4.151,71

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal
Encargos com Pessoal
Remuneração base

Masculino

Feminino

Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios

Valor (€)
953.591,90

Suplementos Remuneratórios
Trabalho extraordinário (diurno)

Valor (€)
762,08

45.306,65

Abono para falhas

Prestações sociais

36.619,18

Ajudas de custo

20.168,85

Benefícios sociais

3.306,24

Representação

22.062,84

Suplementos remuneratórios

Outros encargos com o pessoal

227.679,37

Total

1.266.503,34

Subsídios proteção da parentalidade
Abono de família
Subsídio de refeição
Acidente de trabalho e doença profissional
Total

1.399,56
Total

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais
Prestações Sociais

Secretariado

Valor (€)
866,49
1528,44
33.856,83

913,32

45.306,65

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais
Benefícios Sociais
Outros Benefícios Sociais
Total

Valor (€)
3.306,24
3.306,24

367,42
36.619,18

III.3 Higiene e Segurança
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Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género
Acidentes no Local de Trabalho
ACIDENTES

Nº dias de
trabalho perdidos
por acidentes de
trabalho ocorridos
em anos
anteriores

Total

1 a 3 dias de
Baixa

-

-

4 a 30 dias
de Baixa

Acidentes In Itinere

Superior a 30
dias de Baixa

Total

1 a 3 dias
de Baixa

4 a 30 dias
de Baixa

Superior a 30
dias de Baixa

-

336

-

-

336

Quadro 20: Número de casos de incapacidade declarados
durante o ano, relativamente aos trabalhadores vítimas
de acidente de trabalho

Prevenção de acidentes e doenças
profissionais

N. de
Casos

Casos de Incapacidade

Incapacidade Permanente Absoluta

1

Total

1

Quadro 26: Custos com a prevenção de acidentes e
doenças profissionais

Valor (€)

Encargos de estrutura de medicina e
segurança no trabalho
Equipamentos de protecção

3.256,41

Formação em prevenção de riscos
Outros custos com a prevenção de
acidentes e doenças profissionais

III.4 Formação Profissional
Quadro 27: Contagem relativa a participações em acções de formação profissional durante o ano, por tipo de acção,
segundo a duração

Menos de 30
Horas

De 30 a 59
Horas

Ações Externas

235

1

Total

235

1

Duração das Ações

De 60 a
119 Horas

120 Horas ou
Mais

TOTAIS

Ações Internas
236
0

0

236

Quadro 28: Contagem relativa a participações em ações de formação durante ano por grupo / cargo / carreira,

35
30
25
20
15
10
5
0

N.º de Acções

250
200
150

78
2011 2012 2013 2014 2015
20

15

14

7

32

100
50
0

N.º Participações

N.º Ações

segundo o tipo de ação

2015

Dirigente
Intermédio

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

3

7

29

5

0

Total de Participações

4

8

219

5

0

236

Total de Participantes

2

2

29

1

0

34

Participações em Ações
de formação

Total

Dirigente
Superior

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nº Ações Internas
Nº Ações Externas

Quadro 29: Contagem das horas despendidas em formação durante o ano, por grupo / cargo / carreira, segundo o tipo

Ações Externas
Total

Total

0
42

30

949

34

0

1055

42

30

949

34

0

1055

20

1.200
1.000
800
600
400
200

0

2011 2012 2013 2014 2015

Horas por
participação

11

11

Total de horas 1.139 878

Quadro 30: Despesas anuais com formação

Valor

Tipo de ação

(euros)

Ações Internas

-

Ações Externas

13.754,95

Total

€ 1.400
€ 1.200
€ 1.000
€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€0

13.754,95

9

8

4,5

517

300

1055

0

€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
2011

2012

2013

2014

2015

Custo Médio por
Acção

1.130

738

599

1.144

430

Custo Total

22.595

11.076

8384,73

8004,8 13754,95

III.5 Relações Profissionais
Quadro 31: Relações profissionais

Relações Profissionais

Total Horas

Ações Internas

Horas por Participação

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Horas despendidas
em ações de
formação

Dirigente
Superior

de ação

Número
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Trabalhadores sindicalizados

4

Elementos pertencentes a Comissões de Trabalhadores

0

Total de votantes para Comissões de Trabalhadores

0

III.6 Painel de Indicadores de Gestão

Nível etário

47 anos

Soma das idades/Total de recursos humanos

Leque etário

2,03

Trabalhador mais idoso/Trabalhador menos idoso

Índice de envelhecimento

27%

Número de Recursos humanos com idade> 55 anos/
Total de recursos humanos

Antiguidade média da função
pública

17 anos e 7
meses

Soma das antiguidades na função pública/Total de efetivos

Taxa de reposição

8,1%

Número de admissões/Total Efetivos

Taxa de absentismo

9%

Número de dias de faltas/
Número anual de dias trabalháveis x Número total de recursos humanos

6,3%

Número anual de horas de trabalho extraordinário/
Total de horas trabalháveis por semana (40h) x 47

Leque salarial ilíquido1

4,9

Maior remuneração base ilíquida/Menor remuneração base ilíquida

Índice de Tecnicidade

78%

Número de técnicos superiores/Total de recursos humanos

Índice de Ensino Superior

86%

Número de licenciados/Total de recursos humanos

Índice de Enquadramento

11%

Número de dirigentes/Total de Recursos humanos

Taxa de execução do Plano de
formação

100%

Número de ações planeadas e realizadas x 100/Total de ações
planeadas

Taxa de cobertura da formação

92%

Número de trabalhadores participantes em pelo menos 1 ação de
formação x 100/Total de recursos humanos

Taxa de Incidência de acidentes
no local de trabalho

0%

Número de acidentes no local de trabalho x 100/Total de recursos
humanos

Taxa de trabalho extraordinário

IV. NOTAS FINAIS
Analisando os resultados do Balanço Social de 2015 e comparando aos obtidos em 2014, salienta-se o seguinte:

1

Não inclui remunerações dos dirigentes e os valores têm em conta as reduções remuneratórias previstas Lei n.º 75/2014, de 12 de
setembro
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 O n.º de trabalhadores em 2014 (37) inclui 2 trabalhadores afetos à estrutura de missão autónoma Centro
de Informação Europa Criativa, pelo que relativamente ao total de efetivos ocupando um posto de
trabalho do mapa de pessoal ICA, esse número mantém-se em relação a 2013 (35).

 As mulheres representam a maioria dos efetivos do ICA (73%).
 A idade média dos funcionários do Instituto diminuiu de 48 para 47 anos.
 A média de antiguidade na função pública desceu dos 19 anos para os 17 anos e 7 meses.
 O grau de ensino com maior representatividade continua a ser a Licenciatura com 84% dos efetivos.
 O n.º de técnicos superiores em relação ao total dos recursos humanos aumentou de 73% para 78%.
 Em termos absolutos o n.º de dias de ausência durante o ano de 2015 – 869 dias – diminuiu relativamente
a 2014 – 894 dias. A ausência por acidente em serviço e a ausência por doença foram os principais
motivos de ausência, representando cada destes motivos cerca de 38% das ausências em 2015.

 O ano de 2015 caracteriza-se por um particular aumento da formação. O número de participações dos
funcionários do Instituto em acções de formação foi de 236, o que compara com 38 participações em
2014 e uma média de cerca de 70 participações no período entre 2011 e 2014.
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Capítulo IV – Avaliação Final

CAPITÃO FALCAO – JOAO LEITAO
INDIVIDEOS

IV.1 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados
Conforme referido, dos 11 objectivos operacionais e os 20 indicadores de avaliação de resultados propostos no QUAR,
foram superadas 10 metas, atingidas 6 metas e apenas não atingidas 4. Dos objetivos identificados como os mais
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relevantes na definição do QUAR 2015 foram superados dois, atingidos outros dois e não atingido, com uma taxa de
realização de 98%, um objetivo:
Objetivo

Resultado

O01 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais

169%

O02 – Proporcionarcondições para incubação de start-ups do sector cinematográfico e audiovisual

128%

O03 – Constituir a Portuguese Film Comission
O07 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas

111%
98%

O09 – Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do
controlo de recursos

117%

O que resulta na seguinte avaliação final do organismo:
PARÂMETRO

PONDERAÇÃO

TAXA REALIZAÇÃO

RESULTADO

EFICÁCIA

40%

141%

56,4%

Superou

EFICIÊNCIA

40%

93%

37,2%

Não Atingiu

QUALIDADE

20%

158%

31,6%

Superou

Taxa de Realização final : 125,2 %

IV.2 Menção proposta pelo dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação
Tendo em conta os resultados alcançados que em termos globais foram superados com uma taxa de realização de
125%, este instituto deverá ver o seu desempenho reconhecido e avaliado no âmbito do artigo n.º 18 da Lei nº66B/2007 de 28 de Dezembro, pelo que se propõe a avaliação final de desempenho satisfatória.
IV.3 Conclusões
O ICA tenciona continuar a consolidar a sua política de qualidade e de melhoria continua, em termos de planeamento,
controlo e gestão de recursos humanos, financeiros e materiais.
Este esforço inclui a continuidade no que se refere ao alinhamento das regras e práticas do ICA pelas normas
aplicáveis e da revisão de procedimentos com vista ao seguimento das recomendações e observações das instituições e
organismos de controlo.
Muitas das actividades desenvolvidas neste período de 2015 irão ser essenciais para o sucesso do ano 2016, que será
um ano de continuidade na prossecução de projectos plurianuais de médio prazo referidos neste relatório tais como a
colocação do Estúdio TOBIS ao serviço do sector cinematográfico e audiovisual, o desenvolvimento da capacidade de
Portugal atrair produções internacionais e a empreitada de ampliação no edifício sede do ICA.
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Capítulo V – ANEXOS

VIGIL – RITA CRUCHINHO NEVES
MODO IMAGO
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