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PARTE A – ATIVIDADES 

I. Apoios Financeiros 

Concursos  

(anexo 1) 

No âmbito da principal atividade do ICA, foram orçamentados perto de 10 milhões de euros para apoios 

no ano de 2013. O ICA abriu a candidatura a 24 concursos para apoios, todos já encerrados. Recorde-se 

que em 2012 não foram abertos concursos por inexistência de fundos disponíveis. 

No contexto dos concursos abertos, foram apreciadas 630 candidaturas e selecionadas para 

financiamento 170, tendo sido concedidos 8,9 milhões de euros em apoios. Deste montante de 2013, 

500 mil euros foram concedidos aos 8 festivais que apresentaram candidatura. 

Os valores do apoio aos Festivais durante os anos de 2012, 2013 e 2014 não correspondem 

necessariamente a concursos abertos nesses anos, reportando-se a financiamentos trianuais atribuídos 

desde 2010 e que se mantêm em execução em 2013 e 2014.  

 

Execução dos apoios – 2013 

(anexo 2) 

 

No ano de 2013 o ICA executou, no âmbito dos apoios atribuídos por concurso, o valor de € 

6.677.440,97 nas seguintes áreas de apoio: Produção – € 5.166.730,88, Promoção - € 720.374,67, 

Formação - € 192.030,14, Exibição - € 150.216,50, Distribuição - € 312.288,78, Parcerios/Entidades do 

setor - € 135.800,00, abrangendo um total de 71 entidades. 

 

II. Cinema Nacional 

Rodagens de Projetos apoiados pelo ICA -2010-2013 

 
 

     

 
 

    

     

31 

46 

14 

28 

2010 2011 2012 2013

Projectos rodados por ano 
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Filmes nacionais produzidos - 2010/2013  

 

Entre 2010 e 2013 foram produzidas, com o apoio financeiro do ICA, um total de 193 obras 

cinematográficas nacionais, das quais 90 longas-metragens (56 de ficção e 34 documentários) e 62 

curtas-metragens (49 de ficção, 13 documentário e 35 de animação). 

  

 

TIPO METRAGEM 2010 2011 2012 2013 

FICÇÃO / FICTION LONGA 22 19 8 7 

 
CURTA 18 12 11 8 

FICÇÃO / FICTION Total 
 

40 31 19 15 

DOCUMENTÁRIO LONGA 11 10 7 6 

 
CURTA 4 6 2 1 

DOCUMENTÁRIO Total 
 

15 16 9 7 

ANIMAÇÃO CURTA 11 10 11 3 

 
SÉRIE 2 4 

  

ANIMAÇÃO Total 
 

13 14 11 3 

TOTAL 
 

68 61 39 25 

 

 

Filmes Nacionais estreados nos últimos 4 anos  

 

Nos últimos 4 anos estrearam em Portugal 110 filmes nacionais, dos quais 95 longas metragens e 15 

curtas metragens. 

 

Ficção 2010 2011 2012 2013 

Longas 23 23 26 20 

Curtas 7 6 3 8 

Total 30 29 29 28 
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Filmes Portugueses Premiados 

 

Em 2013, 273 obras cinematográficas portuguesas foram premiadas, das quais 60 em festivais 

estrangeiros.  

Destacam-se os seguintes: 

 

  

 

  

FILME REALIZADOR EVENTOS PAÍS PRÉMIOS/MENÇÕES 

A Batalha de 

Tabatô  
João Viana  BERLINALE  Alemanha  

Best First Feature Award - Special 

Mention of the Jury  

Tabatô João Viana  BERLINALE  Alemanha  DAAD Short Film Award  

E agora? 

Lembra-me  
Joaquim Pinto  

Festival del 

Film Locarno  
Suíça  

Premio speciale della giuria, Special 

Mention -Premio FIPRESCI, Secondo 

Premio miglior regista - Premio 

Giuria dei giovani  

Terra de 

Ninguém  
Salomé Lamas  

DOCUMENTA 

MADRID  
Espanha  Mención Especial del Jurado  

A Mãe e o Mar  
Gonçalo 

Tocha  
DOCLISBOA  Portugal  

Prémio Liscont - Prémio para Melhor 

Longa-Metragem da Competição 

Portuguesa  

Carosello  Jorge Quintela  
Curtas Vila do 

Conde  
Portugal  

Grande Prémio "Cidade Vila do 

Conde" para Melhor Filme em 

Competição  

É o Amor  João Canijo  INDIELISBOA  Portugal  
Prémio TAP para Longa-metragem 

Portuguesa de Ficção  
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III. Promoção | Comunicação 

 

Catálogo/Anuário- 2012 

 

O ICA publica anualmente o Catálogo de Cinema Português e o Anuário Estatístico que no ano de 2013, 

por questões orçamentais, foi publicado numa edição conjunta e em formato de revista. Esta publicação 

tem como objetivo fundamental dar a conhecer ao público, nacional e estrangeiro, o estado actual da 

produção cinematográfica nacional e disponibilizar de forma sintética e apelativa, informação sobre o 

mercado cinematográfico português.  

Assim, na parte do Catálogo é disponibilizada uma listagem de filmes produzidos – ficção, 

documentários e animação – que iniciaram o circuito comercial, em sala e festivais de cinema, durante o 

ano de 2012, bem como de projectos que estavam em produção. 

Na parte do Anuário são disponibilizados os dados estatísticos recolhidos, analisados e tratados, nas 

áreas da distribuição, exibição e produção cinematográfica. 

 

Representação do ICA em Berlim e Cannes 

 

O ICA marca regularmente presença no Festival Internacional de Cinema de Berlim e no Festival 

Internacional de Cinema de Cannes. 

Esta presença concretiza-se nos stands que o ICA aluga nos mercados de cada um destes festivais. Estes 

stands funcionam como base para a promoção internacional do cinema português e como local de 

trabalho para os profissionais do sector que estão presentes em Berlim ou em Cannes.  

No ano de 2013, dada a conjuntura, não foi possível ao ICA estar presente no Mercado Europeu do 

Filme (Berlim), esperando-se poder voltar a marcar presença em 2014. 

 

Instituto Camões 

 

O ICA colabora com o Instituto Camões ao possibilitar, dentro das suas competências, a programação de 

cinema português nos Centros Culturais Portugueses, leitorados e mostras por todo o mundo. 

Esta colaboração processa-se através da cedência de cópias do nosso acervo filmográfico e videográfico 

e na obtenção das necessárias autorizações junto dos detentores de direitos. 

No ano de 2013, reflexo da conjuntura económica, o ICA cedeu cerca de 50 cópias do seu acervo 

destinadas a 25 eventos em que o Instituto Camões ou os seus leitorados estiveram envolvidos. 
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European film promotion 

 

O ICA é membro da European Film Promotion, uma associação de 35 institutos de cinema de 34 países 

europeus. A European Film Promotion promove o cinema de cada um dos países membros tanto a nível 

europeu, como extra-europeu. Desenvolve atividades destinadas a atores/atrizes, realizadores e 

produtores, permitindo a divulgação, promoção e conjugação de sinergias entre profissionais europeus 

e extra-europeus. 

As actividades da EFP centram-se, de um modo geral, nos festivais de Berlim, Cannes e Karlovy Vary (na 

Europa) e Busan (Coreia do Sul), Toronto (Canadá)e no American Film Market (Los Angeles) e Asian Film 

Market (Busan). 

 

Representação oficial em organismos e programas internacionais  

 

Eurimages e Ibermedia 

No âmbito das suas competências, o ICA participa dos programas de apoio ao cinema e audiovisual do 

Conselho da Europa (Eurimages) e da Conferência das Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas 

(Ibermedia). 

Em 2013, o Fundo Eurimages apoiou 3 coproduções maioritárias portuguesas. No mesmo ano, o 

Programa Ibermedia apoiou 2 coproduções maioritárias e 3 candidaturas para desenvolvimento de 

projectos de origem portuguesa. 

 

Reunião da CACI e do Comité Intergovernamental do IBERMEDIA   

 

No contexto da participação em organismos internacionais, o ICA organizou de 10 a 14 de novembro 

2013 no Estoril, a XXV Reunião Ordinária da Conferência das Autoridades Cinematográficas 

Iberoamericanas (CACI) e a XXII Reunião Ordinária do Comité Intergovernamental do IBERMEDIA (CII). 

Neste encontro ibero-americano, reuniram-se em Portugal 21 países da América Latina e da Península 

Ibérica, onde foram debatidos temas relacionados com as linhas de atuação da CACI e onde foi feita a 

seleção dos projetos a apoiar pelo IBERMEDIA, entre outros assuntos. 

 

Mostra de Cinema Iberoamericano - 15 anos do IBERMEDIA 

 

Para celebrar existência dos 15 anos do programa IBERMEDIA, decorreu em Lisboa, de 11 a 15 de 

novembro, no Cinema Monumental a Mostra de Cinema Iberoamericano - 15 anos, 15 filmes, uma 

iniciativa do Instituto do Cinema e do Audiovisual – ICA que se enquadrou nas reuniões da CACI e do 

Comité intergovernamental do IBERMEDIA. Pretendeu-se com esta iniciativa consubstanciar o objetivo 

deste programa: apoiar, promover e divulgar as obras cinematográficas e audiovisuais tendo em conta o 

desenvolvimento dos sectores da distribuição e exibição entre os seus países membros. 
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IV. Plano Nacional de Cinema 

 

Para o ano de 2012/2013, foi delineada uma ação de formação com uma estrutura de duas áreas 

distintas: formação geral sobre cinema (linguagem, estética e história) e formação específica sobre 

filmes e materiais a aplicar (análise e exploração fílmica), destinada a docentes das Escolas-piloto PNC.  

A ação de formação acreditada pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua na 

modalidade de Oficina de Formação consistiu em, 25h presenciais e 25h de trabalho autónomo de 

forma a potenciar o desenvolvimento da Ação e o desempenho dos formandos. 

A formação de professores da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência decorreu em três 

Centros de Formação — Almada Forma, Nova Ágora, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, constituída por 9 

turmas e que envolveu 200 formandos dos quais foram acreditados 145. Foram aplicados inquéritos de 

satisfação aos formandos que evidenciaram a adequação da estrutura da ação de formação.  

A ação de formação inicialmente destinada a docentes das Escolas-piloto PNC, integrou também 

docentes de 20 escolas que não estavam na Rede inicial e que foram designadas por Escolas 

Laboratório. A maioria dos formandos, destas escolas, concluiu a ação com sucesso. Foram 

desenvolvidas actividades com os alunos em sessões de Cinema realizadas diretamente nas escolas.  

 

 

V. Cinema Português em Movimento 
40.º aniversário ICA 

 
A lei 7/71 criou o Instituto Português de Cinema, em vigor a partir de 1973.  

Para comemorar estes 40 anos de existência e com o intuito de alargar a sua atividade de promoção e 

divulgação do cinema português, bem como reforçar a sua consistência, pelo estabelecer de um 

trabalho contínuo, em parceria com entidades público-privadas, este Instituto levou a cabo uma série de 

iniciativas durante o ano de 2013 enquadradas na iniciativa – Cinema Português em Movimento. 

 

- Nas Aldeias 

 

No âmbito da iniciativa Cinema Português em Movimento, foi planeado em parceria com o poder local o 

Cinema Português em Movimento nas Aldeias. Durante 4 meses o cinema itinerante do ICA exibiu 

longas-metragens de produção nacional primordialmente ao ar-livre. Num total de 52 sessões foram 

exibidas 12 longas-metragens entre as quais algumas premiadas em 2013, como Florbela e As Linhas de 

Wellington. Foram comtempladas 52 localidades de 27 concelhos que pertencem a um conjunto de 95 

elegíveis pelo facto de terem registado menos de 500 espetadores de cinema português nos últimos 9 
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anos, dos quais 70 não tiveram qualquer filme português exibido comercialmente no mesmo período. O 

projeto alcançou um total de 4.435 espetadores, numa média de 85 espetadores por sessão.  

O projecto teve o reduzido custo de 49 mil euros. 

 

-  Nos Bairros 

 

O Cinema Português em Movimento no Bairro, iniciativa desenvolvida em parceria com a GEBALIS, teve 

como principais objetivos a promoção do cinema português junto de bairros de inclusão social em 

Lisboa, e paralelamente, a possibilidade de proporcionar um momento cultural, recreativo e unificador 

do próprio bairro, incentivando igualmente a participação dos moradores no projeto. 

Nesse sentido, foram realizadas 5 noites de cinema português nas 5 zonas da cidade de Lisboa, tendo 

sido escolhido 1 bairro por zona e 1 filme para cada noite, tendo-se registado uma média de 50 

espetadores por sessão. 

Com o intuito de dinamizar e incentivar os moradores dos bairros a participarem ativamente na 

iniciativa foram lançados dois concursos, com atribuição de um prémio – estágio numa entidade do 

sector, intermediado pelo ICA:  

a) Realização e produção de um mini filme sobre cada bairro, para ser exibido em cada uma das sessões; 

b) Criação de cartaz promocional da iniciativa, a ser para divulgação e promoção desta iniciativa;  

O prémio foi atribuído a um único vencedor e constou de um estágio na APORDOC e que decorreu com 

sucesso para ambas as partes.  

Esta iniciativa teve um total de 250 espetadores.  

- Nos Auditórios  

 

Durante o ano de 2013 aderiram os Municípios de Grândola, Loulé e Vinhais tendo solicitado cerca de 

15 filmes. 

 

VI. Sala de Cinema do ICA 

 
Durante o ano de 2013 o ICA dinamizou a sua sala de cinema realizando sessões semanais, com curtas 

metragens, para os seus funcionários e, de forma a abrir a sala para a comunidade, estabeleceu-se uma 

colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, realizando sessões de cinema para crianças e 

idosos. 

Ao longo de 2013 foram realizadas 27 sessões de cinema no âmbito desta colaboração com a Santa Casa 

da Misericórdia. 

A sala do ICA serviu também para produtores e festivais fazerem o visionamento das suas cópias. 
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VII. Resultados e Estatísticas 

O ICA, disponibiliza regularmente informação sobre o mercado cinematográfico português, com o 

intuito de disponibilizar dados estatísticos recolhidos, analisados e tratados nas áreas da distribuição, 

exibição e produção cinematográfica, que desde 2006 é a fonte administrativa oficial do Instituto 

Nacional de Estatísticas, nesta área. 

Neste âmbito são editados regularmente as seguintes publicações: 

 

- Newsletter 

 

É uma publicação mensal dirigida essencialmente às áreas da distribuição e exibição cinematográfica e, 

conta com cerca de 1.300 subscritores, fundamentalmente das. 

 

- Rankings 

 

Semanalmente são emitidos 5 tipos de rankings, que são publicados no site do ICA e enviados para as 

entidades do mercado cinematográfico e para os media. O objectivo destes rankings é proceder à 

recolha, análise, tratamento e divulgação de informação relevante para o setor do cinema e do 

audiovisual.   

 

- Ranking semanal, é publicado à quinta-feira e destina-se ao mercado cinematográfico em geral; 

- Ranking fim-de-semana, é publicado à segunda-feira e contempla os 40 filmes mais vistos de quinta-

feira a domingo e destina-se ao mercado cinematográfico em geral. 

- Ranking dos 40 filmes, estreados e exibidos, mais vistos desde 2004 a 2014 e destina-se ao mercado 

cinematográfico em geral. 

- Ranking dos 40 filmes portugueses, estreados e exibidos, mais vistos desde 2004 a 2014 e destina-se ao 

mercado cinematográfico em geral. 

- Ranking dos 40 filmes, estreados e exibidos, mais vistos em cada ano destina-se ao mercado 

cinematográfico em geral.  
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Parte B – Recursos Financeiros e Humanos 

I. Receita 

No ano de 2013, o ICA cobrou receitas no montante de €9.752.422 com a seguinte distribuição: 

 
 

A Taxa de Exibição foi novamente em 2013 a principal fonte de receita do Instituto, com uma 

representação de 79% do total da receita. Seguiram-se as Transferências Correntes com um peso de 

21%, procedente da transferência de €2.000.000 do Fundo de Fomento Cultural com a intenção de 

atenuar a quebra de receita do ICA. A execução das restantes receitas - Reposições não abatidas nos 

pagamentos, Juros de Mora e o Saldo da Gerência Anterior- não apresentou um peso representativo.  

 

Taxa de exibição 

 

A Taxa de Exibição cobrada no final do ano 2013 registou o total de €7.678.982 distribuída pelas 
seguintes anunciantes: 

 

Taxa de 
Exibição 

79% 

Tranferências 
Correntes 

21% 

Saldo de  
Gerência 
Anterior 

0,4% 

Outros 
operadores 

2% 

FIC Portugal  
4% 

ZON Conteudos 
4% 

ZON TV  CABO 
4% 

R.T.P. 
9% 

T.V.I. 
38% 

S.I.C. 
39% 
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Em 2013, a SIC foi o anunciante que mais contribuiu para a Taxa de Exibição representando 39% do total 

cobrado, seguida de imediato pela TVI com 38% que ocupava até este ano e desde 2003, o primeiro 

lugar. Com uma representatividade inferior a 10% seguem-se a RTP com 9%, a ZON TV Cabo, ZON 

Conteúdos e FIC Portugal com 4% cada; o conjunto dos restantes anunciantes perfaz 2%.  

O Grupo ZON (ZON TV Cabo e ZON Conteúdos) continua a destacar-se do conjunto de operadores, 

mantendo a tendência dos últimos anos, com um peso total de 8%, estando cada vez mais próximo da 

RTP – um dos 3 maiores operadores – que registou em 2013 uma representação de 9%. 

O quadro seguinte apresenta os valores da Taxa de Exibição dos principais contribuintes nos últimos 3 

anos e as respectivas variações: 

 

CONTRIBUINTES 
Taxa de exibição Variação 

2011 2012 2013 2010/11 2011/12 2012/13 

SIC 3.675.756 3.292.949 3.004.471 -6% -10% -9% 

TVI 4.533.253 3.600.580 2.896.946 -12% -21% -20% 

RTP 1.495.814 1.024.909 703.194 -20% -31% -31% 

Zon TV Cabo 500.457 319.453 328.648 -9% -36% 3% 

Zon Conteúdos 411.607 380.948 322.502 -3% -7% -15% 

FIC Portugal (Fox Portugal) 16.948 177.961 254.198 100% 100% 43% 

Outros Operadores 99.515 108.987 169.022 -40% 10% 55% 

TOTAL 10.733.349 8.905.786 7.678.982 -11% -17% -14% 

 

 

Relativamente aos 3 principais operadores – SIC, TVI e RTP – as diminuições foram de -9%, -20% e -31%, 

respectivamente, não existindo, assim, qualquer indicador de recuperação atendendo às variações 

relativas dos anos anteriores.  

Por outro lado, à excepção da ZON Conteúdos que duplicou a variação negativa de 2012 para 2013, o 

conjunto de pequenos operadores atingiu uma variação positiva na ordem dos 55%.   

 

 Taxa de Subscrição  

 

A Lei n.º55/2012 de 06 de Setembro, veio definir uma nova fonte de receita para o ICA: a taxa de 

subscrição que de acordo com n.º2 do art.º10.º, os operadores de serviço de televisão por subscrição 

encontram-se sujeitos ao pagamento de uma taxa anual de três euros e cinquenta cêntimos por cada 

subscrição de acesso a serviços de televisão, a qual constitui um encargo dos operadores e a sua 

liquidação deverá ser efetuada até a 01 de Julho do ano seguinte aquele a que se reportam os dados 

relativos ao número de utilizadores de serviços de televisão por subscrição à ANACOM, em 

cumprimento com o n.º.3 do art.2º. do  Decreto-Lei nº9/2013 de 24 de Janeiro. 
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Em 2013 seria o 1º ano que o ICA receberia valores referentes à taxa de subscrição, com base no 

numero médio de subscritores existentes no ano civil a anterior, no entanto os operadores de serviço de 

televisão por subscrição entraram em incumprimento e foram acionados todos os mecanismos legais 

para dar cumprimento ao estipulado na Lei. 

No final do ano de 2013, apenas a Vodafone e a Cabovisão tinham efectuado a autoliquidação da taxa 

de subscrição, mas não efetuaram o respetivo pagamento. Já os restantes operadores de serviço de 

televisão por subscrição não fizeram nem autoliquidação, nem efetuaram pagamento tendo sido 

notificados por reclamação e liquidação oficiosa para regularizarem este incumprimento. 

Por conseguinte, no final do ano o ICA não recebeu qualquer valor relativamente à taxa de subscrição. 

No entanto, foi registado na contabilidade um total de proveitos no valor de €21.879.240,26 afectos à 

esta taxa e descriminada pelos seguintes operadores: 

Operador de serviço de televisão Ano de base Valor Previsto OBS. 

Cabo Visão 
2012 886.042,50 

Auto-liquidação 

Vodafone 
2012 144.980,50 

Auto-liquidação 

ZON TV CABO Portugal 
2012 5.136.538,75 

valor presente relatório da ANACOM 

2013 

ZON TV CABO Açoreana 
2012 164.336,38 

valor presente relatório da ANACOM 

2013 

ZON TV CABO Madeirense 
2012 216.882,75 

valor presente relatório da ANACOM 

2013 

PT COMUNICAÇÕES 
2012 4.102.342,13 

valor presente relatório da ANACOM 

2013 

OPTIMUS 
2012 128.742,25 

valor presente relatório da ANACOM 

2013 

        

Tx subscrição ( total operadores) 

2013 11.099.375,00 

valor estimados com base nos 

relatórios do4 TRIM 2013 da 

ANACOM 

  
TOTAL € 21.879.240,26   

 

 

 Transferências Correntes  

 

À semelhança do ano de 2012, em 2013 foram transferidas verbas do orçamento de Receitas Próprias 

do Fundo de Fomento Cultural por forma a minimizar a descida da taxa de exibição cobrada pelo ICA e a 

não cobrança da taxa de subscrição. Num primeiro momento, a 13 de dezembro foi autorizada por 

S.Exa. o Secretário de Estado da Cultura a transferência no valor de € 1.000.000; posteriormente a 27 de 

dezembro de 2013, foi autorizada nova transferência no mesmo montante.  

As Transferências Correntes tiveram um peso de 21% do total das receitas próprias do ICA, tendo sido 

assim a segunda maior fonte de receita em 2013. 

 



 
 

14 

 

Outras receitas 

 

O conjunto de outras receitas tem muito pouca expressão no total da Receita Própria do Instituto – 

0,4%. Para este valor contribuíram receitas resultantes da cobrança de Juros de Mora, de Reposições 

não abatidas nos pagamentos e integração do Saldo da Gerência Anterior, já mencionado. 

 

II. Despesa 

 

 Estrutura da Despesa  

 

O ICA executou em 2013 € 9.274.579 de despesa efectiva, o que representa 95% do total de receita 

cobrada. Este valor foi afeto quase na totalidade – 99,7% - ao orçamento de Receitas Próprias. A 

percentagem residual foi destinada ao projecto My ICA, comparticipado pelos fundos do FEDER.  

 
Em 2013 a despesa executada distribuiu-se, em termos de classificação económica1, da seguinte forma: 

:  

                                                             
1 Rubricas relativas ao classificador orçamental da despesa 

Receitas
Próprias

FEDER PIDDAC

99,7% 

0,3% 
0% 

Subsídios 
78% 

Despesas com 
Pessoal 

13% 

Aquisição de bens 
e serviços 

7% 

Aquisição de bens 
de capital 

2% 
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O agrupamento económico de despesa Subsídios foi mais uma vez em 2013 o que teve mais expressão 

no total de despesa registando um peso de 78%. A este agrupamento seguem-se as Despesas com 

Pessoal com uma representação de 13% e os agrupamentos de Aquisições de Bens de Serviços e de 

Capital com 7% e 2%, respectivamente.  

 

O quadro seguinte apresenta a evolução da execução da despesa por agrupamento económico ao longo 

destes últimos 3 anos: 

 

Agrupamento Económico 2011  2012  2013  

Variação 

% 2010-

2011 

Variação 

% 2011-

2012 

Variação 

% 2012-

2013 

Activos Financeiros 1.687.500 -  -  46% -100%   

Aq. Bens e Serviços 552.580 490.355 626.040 -45% -11% 28% 

Aq. de Bens de Capital 26.667 5.422 184.450 -50% -80% 100% 

Despesas Pessoal 1.332.406 1.090.461 1.237.518 -9% -18% 13% 

Juros e out. Encargos/out.desp. 306 9.537 596 -92% 100% -94% 

Subsídios 9.371.600 7.640.042 6.677.441 -10% -18% -13% 

Transf. Correntes 908.006 1.108.925 548.534 6% 22% -51% 

Total 13.879.065  10.344.742  9.274.579  -7% -25% -10% 

 

Em 2013, o total de execução de despesa voltou a decrescer em 10%, ainda que de forma menos 

acentuada que em 2012 em que se tinha registado uma diminuição de 25% face a 2011. 

 

Analisando as variações dos diversos agrupamentos económicos em 2013 são de destacar os que 

apresentam subidas na despesa executada: Aquisições de Bens e Serviços (28%) e de Capital (100%) e 

ainda, Despesas com Pessoal (13%). Relativamente aos dois primeiros agrupamentos estes aumentos 

resultam do acréscimo da despesa relacionada com a aquisição de bens e de contratação de serviços 

associados à iniciativa  “Cinema em Movimento” e à mudança de instalações da sede do ICA no final do 

ano. Já o aumento significativo de despesas com pessoal resulta das alterações impostas por lei às 

remunerações dos funcionários do Estado, da reposição dos subsídios de férias e de natal aos 

trabalhadores e do aumento da contribuição da entidade patrimonial para a CGA (passou de 15% para 

20%). 

Os agrupamentos económicos relacionados com a actividade do ICA: Subsídios e Transferências 

Correntes decresceram 13% e 51% respectivamente, em resultado da diminuição da receita arrecadada 

durante o ano de 2013. 
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O gráfico seguinte ilustra a evolução da despesa por agrupamentos económicos no período 2010-2013: 

 
  

Execução dos Apoios Financeiros Concedidos  

 

 

Detalhando a despesa referente aos diversos apoios financeiros2 verificou-se a seguinte distribuição em 2013: 

 
 

A Produção Cinematográfica continuou a ser a área mais privilegiada em termos de execução financeira, 

representando 77% da despesa afeta aos apoios financeiros, seguidamente vêm os apoios à 

promoção/festivais nacionais com um peso de 11%. Os restantes programas de apoio têm um peso 

pouco significativo per si, que no seu conjunto representam os restantes 12% do total dos apoios 

financeiros concedidos. 

 

 

 

                                                             
2
 A despesa afeta aos apoios financeiros: AE 04-Transferencias Correntes + AE 05-Subsidios 
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Encargos Plurianuais 
 

 

A 02 de Fevereiro de 2013, o ICA publicou o seu Plano de investimentos no valor total de 10.190.000€ 

distribuídos por 24 programas de apoios financeiros à criação, produção, promoção, distribuição e 

exibição cinematográfica e à realização de festivais nacionais e outros. No final do ano de 2013, 

verificava-se o seguinte ponto de situação: 

 Concursos Concluídos (Homologados) = € 7.764.902 correspondente a 25 concursos 

 Concursos Em Curso (Ainda não Homologados) = € 1.652.500 correspondente a 6 concursos 

 

No final do ano o ICA registava um saldo de encargos plurianuais não vencidos nos diversos programas 

de apoio, que transitaram para a gerência seguinte, no montante total de €15.840.861 distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 Concursos homologados 14.188.361 

 Concursos por homologar  1.652.500 

TOTAL 

  

15.840.861 

 

Estão abrangidos no conceito de encargos plurianuais não vencidos as seguintes situações: 

 

 O saldo por pagar de encargos plurianuais decorrentes de acordos/contratos celebrados entre 

o ICA e as entidades beneficiárias de apoios financeiros nas diversas áreas de atuação do ICA : 

Produção Cinematográfica, Audiovisual, Promoção, Realização de Festivais em Território 

Nacional, Formação, Exibição Comercial e Não Comercial, Distribuição de Obras Menos 

difundidas e entidades do Sector 

 O saldo de encargos que se encontra já homologado (quer pelo Conselho Diretivo do ICA, quer 

pelo órgão da tutela) mas que ainda não está contratualizado com as entidades beneficiárias; 

 O saldo de encargos resultante de programas de apoio que ainda estão em curso, ou seja, por 

homologar e contratualizar. 

 As verbas atribuídas e a atribuir (no caso dos concursos por homologar) no âmbito do 

Protocolo celebrado entre o ICA e a RTP. 
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Receita vs Despesa 

 
Comparando-se o montante anual das receitas cobradas pelo ICA, com o montante anual do 

Plano de investimentos 2013 e ainda o montante anual total de execução dos apoios 

financeiros pagos em cada ano, obtém-se o seguinte gráfico:  

 

 
  
Como se verifica neste gráfico; 

 

→ O valor total do plano de investimentos de €10.190.000 permaneceu inalterado desde 2008, 

com exceção do ano de 2012 que não foi publicado qualquer valor; 

→  As receitas do ICA /financiamento têm vindo a decrescer ao longo dos anos; 

→ Os apoios pagos (execução da despesa) têm vindo a diminuir. 

→ A diminuição da receita e a inalteração do montante do plano de investimentos leva 

obrigatoriamente a um aumento dos encargos plurianuais  comprometendo deste modo o 

montante dos orçamentos de anos futuros.  
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III. Recursos Humanos 

Os recursos humanos disponíveis para a concretização das actividades descritas foram os seguintes: 

 

ORGÃOS DIRECTIVOS 

Carreira/Categoria N.º de Efetivos 
Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Conselho Directivo 2   2 

    
DEPARTAMENTO DE GESTÃO 

Carreira/Categoria N.º de Efetivos 
Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Dirigentes 1   1 

Técnicos Superiores 6 6   

Assistentes Técnicos 3 3   

Assistentes Operacionais 2 2   

    
DEPARTAMENTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL 

  

Carreira/Categoria N.º de Efetivos 
Situação Jurídica Profissional 

RCTFP Nomeação CS 

Dirigente 1   1 

Técnicos Superiores 17 17   

Assistente Técnicos 4 4   

    TOTAL EFECTIVOS 36 32 4 
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Anexos 

Anexo 1 - Candidaturas admitidas e aprovadas por concurso/programa 

de apoio 2013 

PROGRAMAS DE APOIO 

2013 

Nº DE 

CONCURSOS 
CANDIDATURAS ADMITIDAS PLANO  APROVADOS 

LONGAS METRAGENS 8 174 € 6.400.000 25 

SELECTIVO 1 22 € 2.400.000 4 

COMPLEMENTAR 1 6 € 1.200.000 2 

1AS OBRAS 1 45 € 1.000.000 2 

CO-PRODUÇÕES MINORITÁRIAS 1 4 € 400.000 2 

CO-PRODUÇÕES PLP 1 7 € 450.000 1 

PROTOCOLO LUSO-BRASILEIRO 1 9 € 300.000 2 

AUTOMÁTICO 1 7 € 600.000 7 

ESCRITA DE ARGUMENTOS 1 74 € 50.000 5 

CURTAS METRAGENS 1 110 € 600.000 14 

SELECTIVO 1 110 € 600.000 14 

DOCUMENTÁRIOS 4 192 € 790.000 19 

SELECTIVO 2 122 € 700.000 7 

CO-PRODUÇÕES PLP 1 10 € 40.000 7 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 1 60 € 50.000 5 

ANIMAÇÃO 2 47 € 550.000 8 

CURTAS METRAGENS 1 27 € 500.000 6 

DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS 1 20 € 50.000 2 

OUTROS APOIOS 10 107 € 1.850.000 104 

DISTRIBUIÇÃO DE OBRAS APOIADAS PELO 

ICA 

1 11 € 320.000 11 

DISTRIBUIÇÃO DE OBRAS MENOS 

DIFUNDIDAS 

3 5 € 200.000 5 

DISTRIBUIÇÃO DE OBRAS NO ESTRANGEIRO 1 4 € 100.000 4 

EXIBIÇÃO COMERCIAL 1 5 € 150.000 5 

EXIBIÇÃO NÃO COMERCIAL - REDE 

ALTERNATIVA 

1 21 € 100.000 21 

FESTIVAIS EM TERRITÓRIO NACIONAL 1 9 € 500.000 9 

PROMOÇÃO EM MERCADOS 

INTERNACIONAIS 

1 45 € 300.000 45 

FORMAÇÃO - PROGRAMA VER - - - . 

FORMAÇÃO - ENSINO SUPERIOR - - - - 

APOIO A ENTIDADES DO SETOR  1 7 € 180.000 4 

TOTAL 25 630 € 10.190.000 170 
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Anexo 2 - Pagamentos por área e beneficiário- 2013 

PAGAMENTOS POR ÁREA DE APOIO – 2013 

 

  ÁREA PAGAMENTOS 2013 

PRODUÇÃO € 5.166.730,88 

PROMOÇÃO € 720.374,67 

FORMAÇÃO € 192.030,14 

EXIBIÇÃO € 150.216,50 

DISTRIBUIÇÃO € 312.288,78 

PARCERIAS / ENTIDADES DO SECTOR € 135.800,00 

Total Geral € 6.677.440,97 

  

  

  PAGAMENTOS POR BENEFICIÁRIO - 2013 

BENEFICIÁRIO PAGAMENTOS 2013 

MGN FILMES € 707.610,40 

FILMES DO TEJO II € 658.000,00 

AR DE FILMES € 654.584,40 

FADO FILMES € 620.000,00 

CINEMATE € 279.750,00 

MIDAS FILMES € 274.500,33 

BANDO À PARTE € 251.500,00 

ALFAMA FILMS € 245.700,40 

O SOM E A FÚRIA € 204.843,88 

CURTAS METRAGENS, CRL € 166.800,00 

BLACK MARIA € 157.500,00 

LEOPARDO FILMES, LDA € 150.000,00 
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BENEFICIÁRIO PAGAMENTOS 2013 

MEDEIA FILMES € 150.000,00 

DAVID & GOLIAS € 147.750,00 

APORDOC  € 125.000,00 

GAFANHA FILMES € 120.000,00 

ZERO EM COMPORTAMENTO € 120.000,00 

TERRATREME € 100.430,00 

PAPAVERONOIR € 90.150,00 

ROSA FILMES € 89.400,00 

CRIM € 84.834,54 

ANIMAIS € 83.000,00 

DUPLACENA € 69.150,00 

NASCENTE € 65.315,13 

FILMES DO GAJO € 62.000,00 

CICLOPE FILMES € 55.700,00 

ARTISTAS UNIDOS € 50.400,00 

ALAMBIQUE LDA € 50.000,00 

CINEMA NOVO € 50.000,00 

LANTERNA DE PEDRA FILMES € 48.000,00 

AMATAR FILMES € 45.000,00 

MODO € 42.000,00 

TAKE IT EASY € 40.500,00 

CINECLUBE DE AVANCA € 39.800,00 

REAL FICÇÃO € 39.000,00 

UKBAR FILMES € 36.912,54 

STOPLINE FILMS € 35.063,11 

SARDINHA EM LATA € 31.200,00 
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BENEFICIÁRIO PAGAMENTOS 2013 

JANELA INDISCRETA € 30.000,00 

ACADEMIA PORTUGUESA DE CINEMA  € 25.000,00 

LX FILMES € 24.275,00 

CINECLUBE DE VISEU € 23.100,00 

LARANJA AZUL  € 22.000,00 

OS FILHOS DE LUMIÈRE € 21.017,50 

ASSOCIAÇÃO MERIDIONAL DE CULTURA € 21.000,00 

ASSOCIAÇÃO LUDOTECAS DO PORTO € 20.300,00 

TRIAXIS - MONSTRA € 20.000,00 

UBI € 20.000,00 

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, CENTRO REGIONAL  € 20.000,00 

FAUX € 19.800,00 

CASA DA ANIMAÇÃO € 19.000,00 

CTLX € 15.000,00 

ESMAE € 15.000,00 

JUMPCUT € 15.000,00 

KINTOP € 13.440,00 

CESAP € 10.000,00 

COFAC/ULHT € 10.000,00 

ESTC € 10.000,00 

FEST € 9.500,00 

IPL.ESAD.CR € 8.412,64 

FILMÓGRAFO € 8.100,00 

ANIMANOSTRA € 8.000,00 

AO NORTE € 7.000,00 

CEC/AAC € 6.000,00 
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BENEFICIÁRIO PAGAMENTOS 2013 

ALCE FILMES € 5.000,00 

EUROPEAN FILM PROMOTION € 3.700,00 

GEORGE FELNER € 1.500,00 

PEDRO GANCHO € 1.400,00 

VENDE-SE FILMES € 800,00 

S.O.I.R. JOAQUIM ANTÓNIO DE AGUIAR € 216,50 

Total Geral € 6.677.440,97 

 

 


