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DESTAQUES DO ANO
O primeiro destaque do ano 2014 foi a mudança do ICA para as novas instalações, passando a ocupar o edifício dos
antigos laboratórios da TOBIS. O Instituto desde a sua existência encontrava-se sediado na Rua São Pedro de Alcântara
em instalações da Companhia de Seguros Tranquilidade (CST). Com esta mudança passou a dispor de instalações
próprias mais modernas e funcionais, o que permitiu a melhoria das condições de trabalho. Estas instalações têm bons
acessos (Metropolitano à porta e possibilidade de parqueamento de viaturas), uma nova sala de cinema equipada com
um projetor digital e servidor de DCP e também um grande potencial no que diz respeito à utilização do Edifico
estúdio para novos projetos do ICA.
O ano 2014 caracterizou-se por ser o primeiro ano da aplicação da nova regulamentação1 na área do Cinema e do
Audiovisual, o que significou a abertura de concursos de acordo com os novos programas de apoio definidos e com os
novos requisitos relativamente aos beneficiários dos apoios, da concretização da cobrança das novas fontes de receita
do Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP (taxa de serviços de televisão por subscrição) e no estabelecimento de
obrigações de investimento dos operadores de televisão.
A declaração anual de prioridades para o ano de 2014 que definiu o plano de investimentos teve um montante global
de € 14.734.000 para 25 concursos no âmbito dos programas de apoio ao Cinema e Audiovisual, designadamente no
apoio à criação, produção, distribuição, exibição e difusão de obras cinematográficas e audiovisuais, bem com aos
novos talentos e à promoção das obras. Este montante representou um aumento de 4,5 milhões de euros em relação a
2013 (+45%).
No ano de 2014 o número total de espectadores nas salas de cinema em Portugal atingiu os 12,1 milhões, o valor mais
baixo dos últimos quinze anos – e representa um decréscimo de 3,8% em relação ao ano transato. No entanto a quota
de cinema português alcançou os 4,7%, que é o segundo valor mais alto – só ultrapassado em 2012, desde 1975 (ano
a partir do qual o ICA mantém registos).
O cinema português continuou a merecer o reconhecimento internacional durante este período, tendo globalmente
obtido 66 prémios em festivais internacionais, sendo de destacar a carreira de CAVALO DINHEIRO, de Pedro Costa,
que obteve na sua estreia mundial no Festival de Cinema de Locarno o Prémio para Melhor Realização e o Prémio da
Federação Internacional de Cineclubes, e que tem sido exibido nos mais importantes festivais de cinema mundiais,
nomeadamente em Toronto, na VIENNALE, no CPH:DOX (Dinamarca) e Mar del Plata (Argentina).
O DOC ALLIANCE SELECTION AWARD de 2014, foi mais uma vez entregue a um português, André Valentim Almeida,
com o documentário A CAMPANHA DO CREOULA, que assim sucede a André Gil Mata.
Finalmente, realça-se a curta documental Metáfora ou a Tristeza virada do Avesso, de Catarina Vasconcelos, que foi
galardoada, em França, no Cinéma du Réel com o Prémio de Melhor Curta-Metragem e, no Canadá, no RIDM

1

Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, Decreto-Lei nº 9/2013 de 24 de janeiro, Decreto-Lei n.º 124/2013 de 30 de
agosto, e Lei nº 28/2014 de 19 de maio
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(Encontros Internacionais do Documentário de Montréal) mereceu o Prémio para a Melhor Média Metragem
Internacional.
Destaca-se igualmente a realização da 2ª edição do Cinema Português em Movimento – CPM onde foram evocados os
40 anos do 25 de Abril. O projeto, à semelhança do ano anterior 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,
precedidas de uma obra alusiva ao 25 de Abril.
Nesta 2ª edição foram contempladas 44 localidades e os critérios de seleção seguiram os padrões do ano anterior. Esta
iniciativa atingiu 4.144 espetadores numa média de 94 espetadores por sessão. Com o intuito de alargar a sua
atividade de promoção e divulgação do cinema português, bem como reforçar a sua consistência através de um
trabalho contínuo, designadamente em parceria com entidades públicas e privadas, o ICA contou, para esta edição,
com a colaboração, da RTP (Media Partner), da Escola Superior de Comunicação Social (cujos alunos do mestrado em
Audiovisual e Multimédia conceberam o website oficial do CPM www.cinemaemmovimento.ica-ip.pt) e da Monstra –
Festival de Animação de Lisboa, assim como de todas as produtoras e realizadores que contribuem para valorizar a
nossa oferta cultural e que gentilmente nos cedem as suas obras.
A 4 de Abril de 2014, foi assinada em Paris, entre o CNC (Centre National du cinema et de L’image Animée) 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 15 de Julho de 2014 foram publicados o Aviso de abertura de candidaturas para 2014 e o respetivo Regulamento do
Fundo, tendo sido apresentadas, até à data-limite prevista (30 de Setembro) 21 candidaturas.
Por despacho da Ministra de Estado e das Finanças e do Secretário de Estado da Cultura, de 30 de abril de 2014, foi
criado o grupo de trabalho designado Centro de Informação Europa Criativa, que exerce as atribuições dos centros
de informação nacionais estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
11 de dezembro de 2013, que cria o Programa Europa Criativa. O grupo de trabalho tem como objectivos, entre
outros, prestar informações sobre o Programa e promovê-lo em Portugal, ajudar os setores culturais e criativos nas
questões relativas ao mesmo, apoiar a Comissão, prestando-lhe assistência relacionada com os setores culturais e
criativos nos países que participam no Programa, e assegurar a comunicação e a divulgação de informações sobre os
fundos concedidos pela União e sobre os resultados obtidos a nível nacional.
O programa Europa Criativa, em vigor até 31 de dezembro de 2020, integra dois subprogramas: o subprograma MEDIA
(de apoio aos sectores cinematográfico e audiovisual) e o subprograma CULTURA (dirigido aos sectores cultural e
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criativo). Cada um dos subprogramas integra várias linhas de financiamento orientadas para diferentes tipos de
projetos.
Durante o ano 2014 foram realizadas inúmeras sessões de esclarecimento por todo o país (norte, centro, sul e Regiões
Autónomas), organizadas em parceria com as Direções Regionais de Cultura, as CCDRs e as Secretarias Regionais de
Cultura. Foram igualmente realizadas sessões de esclarecimento a convite de diversas entidades, tais como Câmaras
Municipais, Comunidades Intermunicipais, associações do sector cultural, bem como Centros de Informação Europeia.
No âmbito do subprograma Media foram submetidas 99 candidaturas, das quais 58 foram selecionadas representando
um montante de €1.452.982 atribuidos. No âmbito do subprograma Cultura foram submetidas 15 candidaturas por
entidades portuguesas enquanto líder (1 projeto foi selecionado) e foram submetidos e selecionados 9 projetos com
com entidades portuguesas como parceiros.
No Despacho nº 7895/2014, de 16 de Abril de 2014, foi constituído um grupo de trabalho focado na constituição da
“Portuguese Film Commission”. A Portuguese Film Commission (PFC) surge da necessidade de criar uma organização
pública, não governamental e sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é cativar produções internacionais,
promover, a curto-prazo a região de Lisboa e a médio/longo prazo o território nacional, como local privilegiado na
rodagem de produções de Cinema de e Audiovisual, facilitando apoio às produções de forma gratuita. Funcionará
como uma instituição de abrangência nacional que coordene as Film Commissions locais visando a articulação entre as
mesmas e capaz de gerir um fundo destinado a apoiar financeiramente produções internacionais e que constituirá o
principal atrativo para captar essas produções internacionais.
Neste contexto, este projeto terá, duas fases até ao seu lançamento internacional previsto para 2015:
- A de conceção e estruturação da Film Commission e do Fundo visando o seu reconhecimento pela Associação
Internacional;
- A de promoção e divulgação da existência da Portuguese Film Commission e do Fundo.
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 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 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, “FICTV CPLP I” - I Programa de
Fomento ao Desenvolvimento, Produção e Teledifusão de Obras de Ficção da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, “Nossa Língua I”- I Programa de Intercâmbio e Teledifusão de Documentários:
Após o processo de aprovação e adesão pelos Estados no quadro da CPLP, terá lugar a constituição dos Pólos
Nacionais e consequente início de execução do programa.
A primeira etapa é a realização do Encontro de Planeamento Executivo, no primeiro semestre de 2015.
O ICA acredita na integração do setor do Cinema, Audiovisual e Multimédia num cluster nacional de forma a
desenvolvê-lo através da captação de sinergias entre os operadores económicos deste setor e consequentemente fazer
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progredir o desempenho na internacionalização, na captação de coproduções internacionais, no investimento na
inovação e no desenvolvimento do território.
No âmbito da criação do cluster, durante o ano 2014 foram realizadas as seguintes atividades chave: caracterização
do tecido empresarial do setor; definição dos eixos de desenvolvimento no âmbito de um cluster; avaliação das opções
de enquadramento institucional e seleção da associação ao TICE; preparação e realização de 3 workshops com os
potenciais interessados; realização de reuniões especificas com os setores de TV e videojogos; apoio na associação do
ICA ao NEM Portugal (iniciativa TICE).
Com a mudança do ICA para as novas instalações, o Instituto passou a usufruir para além do espaço que ocupa
atualmente, do Estúdio TOBIS que pretende otimizar, utilizando-o como recurso de desenvolvimento do setor. Para
isso pretende criar um centro de incubação que promova, entre outros, o empreendorismo nas atividades de cinema
audiovisual e multimédia. De forma a atingir este objetivo, o Instituto desenvolveu durante o ano 2014 diversas
atividades, nomeadamente a avaliação da potencial associação à Startup Lisboa, incluindo a análise de propostas e
organização de workshop, a realização de pesquisa de mercado baseada em entrevistas a operadores e potenciais
interessados, a participação na definição do programa de intervenção no edifício em conjunto com arquitetos e a
identificação e avaliação de alternativas para a exploração.
A 26 de dezembro de 2014 os participantes do FICA - Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual, após
terem anteriormente deliberado sobre a liquidação e a forma de partilha do Fundo, aprovaram as contas finais e
procederam à repartição dos resultados finais, dando por extinto o FICA.
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APRESENTAÇÃO DO ORGANISMO
O ICA é um instituto público pertencente à Administração Indireta do Estado, tutelado pela Secretário de Estado da
Cultura integrado na Presidência de Conselho de Ministros. 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.
O ICA a par das várias alterações ocorridas em toda Administração Pública no âmbito do Plano de Redução e Melhoria
da Administração Central do Estado - PREMAC foi reestruturado, mantendo no seu âmbito de atuação a
responsabilidade pelo apoio ao desenvolvimento das atividades cinematográficas. Esta alteração resultou na
aprovação de uma nova orgânica, Decreto-lei nº 79/2012, de 27 de março, na qual foram definidas a missão e as
atribuições do ICA bem como os novos órgãos: o conselho diretivo e o fiscal único. A organização do ICA foi definida
através da publicação dos estatutos na Portaria nº 189/2012, de 15 de junho.
Para além da nova orgânica e dos estatutos, foram publicadas a nova Lei para o cinema e audiovisual - Lei nº 55/2012,
de 6 de setembro e a sua regulamentação através do Decreto-Lei n.º 124/2013, de 30 de agosto definindo as regras de
atribuição de apoios financeiros a obras cinematográficas e audiovisuais, os programas e os subprogramas de apoio,
bem como os termos em que os criadores, os produtores, os distribuidores e os exibidores, podem concorrer aos
apoios financeiros por parte do Estado.
A nova lei teve em consideração o alargamento das fontes de financiamento, a necessidade de existência de
obrigações de investimento direto por parte dos operadores de televisão e a adoção de um modelo dual que conjugue
eficazmente os financiamentos diretos e os programas de apoio do ICA, bem como outros mecanismos.
A nova lei alarga os mecanismos de captação de receitas, o que permitiu em 2014 reforçar o impacto dos programas
de apoio do ICA, e estabelece obrigações de investimento direto em obras cinematográficas e audiovisuais
independentes por parte dos operadores de televisão. São ainda estabelecidas normas relativas ao investimento em
obras nacionais independentes por parte de distribuidores de cinema, editores de videogramas e exibidores
cinematográficos.
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 2014 deu-se continuidade aos objetivos estratégicos de 2013, nomeadamente: contribuir para a difusão da cultura
portuguesa e da afirmação da língua portuguesa, garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural e
garantir o apoio público às artes cinematográficas e 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
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talentos e 1as obras, o incentivo à coprodução internacional, o incentivo à exibição, difusão, promoção e divulgação
das obras cinematográficas, a formação de públicos, a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais,
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 2014 o volume dos
fundos do orçamento de funcionamento do ICA ascendeu em 2014 a 21,725 milhões de euros (M€).
Relativamente a 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.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O relatório para além da sua obrigatoriedade legal, prevista no D.L. n.º 183/96, de 27 Setembro e na Lei n.º 66B/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 enuncia 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 tal como foi referido anteriormente e seguidamente
apresenta-se o balanço social no Capítulo III e o por último, no Capítulo IV a avaliação final e conclusões.
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Capítulo I – Nota
Introdutória

Longa-Metragem
OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS – ANTÓNIO-PEDRO VASCONCELOS
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I.1. Orientações gerais e específicas prosseguidas pelo organismo

MISSÃO, VISÃO E VALORES
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.

SERVIÇOS E STAKEHOLDERS
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.
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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:
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

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
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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
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.

Fomentar parcerias
internacionais

Agentes do setor

ICATECA

Sociedade civil
Agentes do setor

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

ESTRUTURA ORGÂNICA

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

Equipa da Qualidade

Departamento de Gestão

€ 1.500.000
€ 1.200.000

€ 900.000

Fiscal Único

Departamento de Cinema
e do Audiovisual
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ATRIBUIÇÕES
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

Documentário
VOLTA À TERRA - JOÃO PEDRO PLÁCIDO
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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 o ano de 2014 mais um ciclo de avaliação, nos termos previstos na Lei n.º66-B/2007 de 28 de Dezembro, na
sua redação atual, avaliando e monitorizando os objetivos propostos no QUAR. O ICA realizou a monotorização do
QUAR proposto, avaliando os resultados obtidos dos indicadores de desempenho estipulados inicialmente, decidindo
assim efetuar a sua auto-avaliação.
Os objetivos estratégicos definidos para o ano 2014 foram:
O.E. 1 – Contribuir para a difusão da cultura português e da afirmação da língua portuguesa
O.E. 2 – Garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural
O.E. 3 – Garantir o apoio público às artes cinematográficas
Os objetivos operacionais foram definidos de acordo com a tipologia exigida: eficácia, eficiência e qualidade.
Assim temos,
EFICÁCIA
O.O.1 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais nacionais através de medidas
de apoio e de incentivo a novos talentos e 1as obras
O.O.2 – Incentivar a coprodução internacional, através da celebração de acordos bilaterais de reciprocidade e
convenções internacionais
EFICIÊNCIA
O.O.3 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas
O.O.4 – Contribuir para a formação de públicos
O.O.5 - Contribuir para a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais e para o
reconhecimento nacional e internacional dos seus criadores, produtores, artistas e equipas técnicas
O.0.6 - Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa
O.0.7 - Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do controlo
dos recursos
QUALIDADE
O.O.8 – Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade.
O.0.9 - Adotar e adaptar os 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
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II.2 QUAR | Autoavaliação
II.2.1 Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados
Como foi referido anteriormente o ICA monitorizou ao longo do ano os resultados obtidos dos indicadores de
desempenho estipulados no QUAR.

EFICÁCIA
O.O.1 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais nacionais através de
medidas de apoio e de incentivo a novos talentos e 1as obras
Indicador1: Nº de Obras Cinematográficas Apoiadas
Meta: 12 obras| Tolerância: 2 obras
Resultado: 19 Obras | Taxa de realização: 158,33%
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.
No ano 2014, nas diferentes categorias, foram apoiados 19 projetos, que são os seguintes:
CANDIDATURA

REQUERENTE

REALIZADOR

CONCURSO

MARIPHASA

O SOM E A FÚRIA

Sandro Aguilar

1as Obras

AMOR AMOR

CRIM

Jorge Cramez

1as Obras

DAS GAVETAS NASCEM SONS

BANDO À PARTE

ÁGUA MOLE EM TERRA DURA

BANDO À PARTE

ÚLTIMA CHAMADA

ANIMANOSTRA

Vitor Hugo Rocha
Alexandra Ramires, Laura
Gonçalves
Sara Barbas

COUP DE GRÂCE

O SOM E A FÚRIA

Salomé Lamas

CM FICÇÃO

DO BERÇO PRÁ COVA

TERRATREME

João Vladimiro

CM FICÇÃO

FARPÕES, BALDIOS

CRIM

Marta Mateus

CM FICÇÃO

AS FOTOGRAFIAS

João Nisa

João Nisa

CM FICÇÃO

VITÓRIA

TERRATREME

Frederico Costa

CM FICÇÃO

CM ANIMAÇÃO
CM ANIMAÇÃO
CM ANIMAÇÃO
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FLORES

BLACK MARIA

Jorge Jácome

CM FICÇÃO

O HOMEM DE TRÁS-OS-MONTES

Miguel Moraes Cabral

Miguel Moraes Cabral

CM FICÇÃO

À NOITE FAZEM-SE AMIGOS

O SOM E A FÚRIA

Rita Barbosa

CM FICÇÃO

ASCENÇÃO
CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA
DOS MORTOS
O VÔO DO CROCODILO - O TIMOR
DE RUY CINATTI
O VENTO NORTE E O SUL

TERRATREME

Pedro Peralta

CM FICÇÃO

João Salaviza

João Salaviza

DOCUMENTÁRIOS

DAVID & GOLIAS

Fernando Vendrell

DOCUMENTÁRIOS

O SOM E A FÚRIA

Pedro Filipe Marques

DOCUMENTÁRIOS

A MINHA AVÓ TRELOTÓTÓ

Catarina Ruivo

Catarina Ruivo

DOCUMENTÁRIOS

DEBAIXO DO CÉU

UKBAR FILMES

Nicholas Oulman

DOCUMENTÁRIOS

O.O.2 – Incentivar a coprodução internacional, através da celebração de acordos bilaterais de
reciprocidade e convenções internacionais
Para a concretização deste objetivo foram definidos os seguintes indicadores de medida:
Indicador 2: Nº de projetos aprovados no âmbito dos
programas de cooperação europeus e ibero-americanos
Meta: 5 projetos | Tolerância: 1 Projeto
Resultado: 7 projetos | Taxa de realização: 125%
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
2014, teve como objetivo a celebração de uma convenção que criou um fundo bilateral de apoio à coprodução de
obras cinematográficas luso-francesas. De forma a reforçar as relações cinematográficas entre Portugal e Brasil,
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, por forma 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.
FUNDO LUSO-FRANCÊS
Em 15 de Julho de 2014 foram publicados o Aviso de abertura de candidaturas para 2014 e o respetivo Regulamento do
Fundo, tendo sido apresentadas, até à data-limite prevista (30 de Setembro) 21 candidaturas, das quais foram
apoiados 2 projetos de origem portuguesa.
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Fundo Luso-Francês 2014
Candidaturas
Entregues

Apoio Financeiro

Fundo Luso-Francês

€ 1.000.000,00

Nº Projetos
apoiados

21

Valor atribuído

2

€ 200.000,00

ICA

5

€ 800.000,00

CNC

Obra

Tipo de Apoio

Produtor

9 doigts - F.J.Ossang

Coprodução

O SOM E A FÚRIA

Cosmos - Andrzej Zulawski

Coprodução

LEOPARDO FILMES

IBERMEDIA
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.
No ano 2014, o IBERMEDIA apoiou 2 coproduções maioritárias e 1 candidatura para desenvolvimento de projetos de
origem portuguesa.

Tipo de Apoio

Obra

Produtores

O Comboio de Sal e Açúcar

Coprodução

Ukbar

Tristes Monroes

Coprodução

Filmes do Tejo II

O Teu Rosto Será o Último

Desenvolvimento de projetos

Fado Filmes

EURIMAGES
O EURIMAGES é um fundo de apoio ao cinema europeu (apoios à coprodução e – no caso dos países que não participam
no Programa Media Plus, da União Europeia - à distribuição e exibição) no qual participam atualmente 33 dos 45 países
que são membros do Conselho da Europa. Em 2014, o Fundo Eurimages não apoiou nenhuma coprodução portuguesa.
PROTOCOLO LUSO-BRASILEIRO
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.
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Devido a necessidades de ajustes, este Protocolo foi atualizado nos seus termos em Lisboa, Portugal, a 24 de Abril de
1996, Buenos Aires, Argentina, a 17 de julho de 2007 e, por último, em 11 de fevereiro de 2014, tendo como
orçamento USD 300.000 destinado a cofinanciar 2 projetos minoritários portugueses.
Protocolo Luso-Brasileiro
Candidaturas
Entregues

Apoio Financeiro
Protocolo Luso-Brasileiro

€ 535.626,76

Nº Projetos
apoiados

9

2

Valor atribuído
€ 235.626,76

Obra

Tipo de Apoio

Produtor

Um Animal Amarelo – Felipe Bragança

Coprodução

O SOM E A FÚRIA

Um certo Joaquim – Marcelo Gomes

Coprodução

UKBAR FILMES

ICA

Indicador 3: Prazo para celebração de um
protocolo de apoio a coproduções luso-francesas
Meta: 125 dias úteis | Tolerância: 20 dias úteis
Resultado: 94 dias úteis | Taxa de realização: 131%
Classificação: Superou
Conforme referido na secção Destaques do Ano foi assinada entre o CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée) e o ICA a Convenção relativa ao Fundo bilateral a 20 de maio de 2014, em cumprimento da declaração de
intenções assinada a 4 de abril de 2014, em Paris, relativa à criação, por um período de três anos, de um fundo
bilateral de apoio à coprodução de obras cinematográficas luso-francesas.

EFICIÊNCIA
Na tipologia de eficiência do QUAR foram estabelecidos 5 objetivos:

O.O.3 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas
Indicador 4: Prazo de realização do projeto Cinema
Português em Movimento (dias úteis)
Meta: 190 dias úteis | Tolerância: 30 dias úteis
Resultado: 127 dias úteis | Taxa de realização: 122,5%
Classificação: Superou
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.
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No ano 2014, O ICA definiu como uma das suas prioridades a realização da 2ª edição do Cinema Português em
Movimento, que obteve excelentes resultados conforme descrito no início deste relatório na secção de Destaques do
Ano. Esta iniciativa teve o seu início no dia 4 de julho de 2014 com a exibição do filme “O Cônsul de Bordéus” no
Castelo de Sabugal.
Neste âmbito, foram diversas as câmaras envolvidas, nomeadamente as câmaras de Alfândega da Fé, Aljezur, Arganil,
Arronches, Borga, Idanha-a-Nova, Meda, Oleiros, Penamacor, Sabugal e Vila Real de Santo António.

Indicador 5: Prazo para edição do catálogo e anuário
sobre o setor cinematográfico (dias úteis)
Meta: 125 dias| Tolerância: 15 dias |
Resultado: 125 dias | Taxa Realização: 100%
Classificação: Atingiu
A promoção e divulgação de obras cinematográficas apoiadas pelo ICA têm como
objetivo a participação em Festivais e Mostras de Cinema bem como em Mercados
cinematográficos. Anualmente o ICA define quais os Festivais e Mercados
considerados prioritários. A seleção de filmes portugueses para Festivais é
promovida pelo ICA antecipadamente junto dos junto dos programadores desses
festivais. Para o bom desenvolvimento desta atividade, o catálogo editado pelo
ICA é um elemento fundamental, já que é também através deste que se dá a
conhecer aos nossos interlocutores, a produção cinematográfica nacional. Em
2014, o ICA cumpriu o objetivo de distribuir o catálogo no Festival de Cannes. A
edição ficou pronta a 14 de maio, tendo a distribuição decorrido durante o
Festival, que teve lugar de 14 e 25 de maio, atingindo-se 100% de taxa de
realização para este indicador.
Capa do catálogo 2014

O.O.4 – Contribuir para a formação de públicos
Indicador 6: N.º de escolas abrangidas pelo Plano Nacional de Cinema
Meta: 20 escolas | Tolerância: 5 escolas
Resultado: 35 escolas | Taxa de realização: 137,5%
Classificação: Superou
O Plano Nacional de Cinema - PNC é uma iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de Ministros, através do
Gabinete de Sua Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério da Educação e Ciência, pela Secretaria de
Estado do Ensino Básico e Secundário.
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O PNC foi criado pelo Despacho n.º 15377/2013, de 26 de novembro de 2013, e é operacionalizado pelo Instituto de
Cinema e Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e pela Direção Geral de Educação (DGE).
Em 27 de Janeiro de 2014 foram designados os membros do Grupo de Projeto do Plano Nacional de Cinema (GPPNC),
constituído pelo Despacho n.º 15377/2013, de 7 de novembro.
No quadro da missão do GPPNC, e dos objetivos propostos no âmbito do Plano Nacional de Cinema, compete-lhe
designadamente:


Formar os públicos escolares de forma a garantir-lhes os instrumentos básicos de leitura e compreensão de
obras cinematográficas e audiovisuais, despertando-lhes o hábito de ver cinema ao longo da vida;



Valorizar o cinema enquanto arte junto das escolas e na restante comunidade educativa.



Valorizar o património cinematográfico, e em particular o cinema português.

Propuseram-se para serem trabalhadas no programa do PNC do presente ano, obras cinematográficas nacionais cujas
características permitissem fazer uma sessão para todos os níveis de ensino incluídos no PNC. Ao mesmo tempo, com
propostas de exploração fílmica diferenciadas e todas elas marcantes na História do Cinema Português.
Este carácter transversal em termos de conteúdo e da forma, permitiram uma abordagem conjunta para os 2º e 3º
ciclos, bem como para o Ensino Secundário, assim como a obtenção de uma maior eficácia no agendamento das
sessões, num ano atípico (dado o avançado desenrolar do ano letivo).
Foi selecionada a obra do Mestre Manoel de Oliveira Aniki Bóbó de 1942 indicada por várias entidades, constando da
lista de filmes do PNC. Foram igualmente selecionados todos os filmes do realizador dos primórdios do cinema
português, Aurélio da Paz dos Reis, que conseguiram resistir à “erosão” do tempo, e cujas matrizes foram
devidamente preservadas (Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, Feira de Gado da Corujeira, O Vira e No
Jardim, todos datados de 1896). As escolhas revelaram-se muito adequadas, uma vez que a transversalidade destas
obras permitiu, como referido anteriormente, a obtenção de uma maior eficácia no agendamento concentrado das
sessões. Permitiu também uma menor dispersão na elaboração de materiais de apoio às sessões.
Foi ainda proposto que as sessões deveriam ser, tanto quanto possível, em exibição em película, especialmente do
filme Aniki Bóbó, o que implicou a tiragem de duas cópias a partir da matriz preservada, pela Cinemateca Portuguesa.
Relativamente ao número de sessões foi estabelecido um equilíbrio entre as localizações geográficas do Agrupamento
Escolar e as salas nas quais as sessões se iriam realizar. Nas situações em que não foi possível a deslocação dos alunos,
o visionamento dos filmes foi feito nos Auditórios dos Agrupamentos Escolares.
Neste sentido, foram realizadas vinte e cinco sessões de cinema: dezassete em salas de cinema e oito em auditórios
das escolas com os filmes de Aurélio da Paz dos Reis e Aniki Bóbó de Manoel de Oliveira). Em todas as sessões foi
feito, pela coordenadora do PNC, ou por alguém em sua representação, uma apresentação prévia, relativa aos filmes
a visionar.
Estas sessões decorreram em onze distritos correspondendo a dezanove autarquias, das quais dezassete participantes
no PNC, as sessões em Lisboa e em Coimbra não se realizaram em salas cedidas pela autarquia.
Estiveram presentes nestas sessões 2.942 alunos do 2º, 3º ciclos e do ensino secundário, oriundos de trinta e cinco
escolas pertencentes a trinta e dois Agrupamentos Escolares.
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O.O.5 - Contribuir para a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais e para o
reconhecimento nacional e internacional dos seus criadores, produtores, artistas e equipas técnicas
Indicador 7: N.º de prémios nacionais e internacionais
Meta: 35 prémios | Tolerância: 5
Resultado: 66 prémios | Taxa de realização: 177,5%
Classificação: Superou

Conforme referido no capítulo de destaques do ano o cinema português continuou a merecer o reconhecimento
internacional, tendo globalmente obtido 66 prémios em festivais internacionais, dos quais se destacam:
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PRINCIPAIS PRÉMIOS DO CINEMA PORTUGUÊS
TIPO

FILME
REALIZADOR

EVENTO

PAÍS

PRÉMIOS / MENÇÕES

LONGAS DE
FICÇÃO

Cavalo Dinheiro
Pedro Costa

Festival del Film Locarno

Suíça

Pardo per la miglior regia e
Prémio FIPRESCI
Concorso Internazionale

Athens Avant-Garde Film
Festival

Grécia

Grand Prize
International Competition
2Narrate or Not

CURTAS DE
FICÇÃO

LONGAS DE
DOCUMENTÁRIO

CURTAS DE
DOCUMENTÁRIO

CURTAS
EXPERIMENTAIS

29 Festival Internacional de
Argentina
Cine de Mar del Plata

Mención Especial del Jurado
a la Fotografía
Competencia Internacional

Songs from the North
Soon-Mi Yoo

Festival del Film Locarno

Suíça

Pardo per la migliore opera
prima
Concorso Cineasti del
presente

Tabu
Miguel Gomes

Prémio ABRACCINE Associação Brasileira de
Críticos de Cinema para
Melhores Filmes de 2013

Brasil

Melhor Longa-Metragem
Estrangeiro

Coro dos Amantes
Tiago Guedes

Leeds International Film
Festival

Reino Unido

Special Mention
Louis le Prince International
Short Film Competition Programme 6

Redemption
Miguel Gomes

BAFICI - Buenos Aires
Festival Internacional de
Cine Independiente

Argentina

Mejor Corto
Vanguardia y Género

A Campanha do Creoula
André Valentim Almeida

Doc Alliance Selection
Award 2014

França

Doc Alliance Selection Award
2014

E agora? Lembra-me
Joaquim Pinto

L'Âge d'Or festival

Bélgica

Prix l'Âge d'Or 2014
Prix l'Âge d'Or

Metáfora ou a Tristeza
virada do Avesso
Catarina Vasconcelos

Cinéma du Réel - Festival
International de films
documentaires

França

Prix du Court Métrage
Compétition internationale
courts métrages

RIDM - Rencontres
Internationales du
Documentaire de Montréal

Canadá

Prix du Meilleur Moyen
Métrage International
Compétition Internationale
Moyens Métrages

FEMINA - Festival
Internacional de Cinema
Feminino

Brasil

Melhor Destaque Feminino
Internacional
Competição Internacional 3

Três Semanas em
Dezembro
Laura Gonçalves
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Indicador 8: Nº de presenças em eventos relevantes para a promoção
Meta: 3 presenças | Tolerância: 1
Resultado: 6 presenças | Taxa de realização: 137,5%
Classificação: Superou
A presença do Conselho Directivo e de colaboradores do ICA em festivais internacionais são de maior relevância para a
promoção da cinematografia portuguesa e por isso foi estabelecido como objectivo a cumprir no QUAR 2014. O ICA
fixou uma meta de 3 presenças para o ano de 2014, tendo estado representado institucionalmente em 6 festivais,
nomeadamente:
Evento

Filmes selecionados para o Festival

Festival Internacional de Cinema de Berlim

Taprobana, de Gabriel Abrantes, em competição internacional

Festival Internacional de Cinema de Cannes
(Presença Institucional com stand no mercado)

As Pontes de Sarajevo, obra coletiva realizada por 13 realizadores,
entre os quais Teresa Villaverde, na seleção oficial nãocompetitiva
A Caça Revoluções, de Margarida Rego na Quinzena dos
Realizadores
Boa Noite, Cinderela, de Carlos Conceição na Semana da Crítica.

Festival Internacional de Cinema de Locarno

Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa, em Competição, é distinguido
com o Prémio para Melhor Realização

Festival Internacional de Cinema de Toronto

Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa (Secção Wavelengths)
Meio-campo, de Pedro Amorim (Programa Internacional de Curtas)
Songs from the North, de Soon-Mi Yoo (Secção Wavelengths)
Taprobana, de Gabriel Abrantes (Secção Wavelengths Shorts)
O Velho do Restelo, de Manoel de Oliveira (Secção Wavelength
Shorts)
As Figuras Gravadas na Faca com a Seiva das Bananeiras, de Joana
Pimenta (Secção Wavelengths Shorts)
Produtor Nuno Bernardo seleccionado para representante nacional
no “Producers Lab”

Festival Internacional de Cinema de Veneza

“O Velho do Restelo”, de Manoel de Oliveira, na seleção oficial não
competitiva

Festival de San Sebastian (Presença
Institucional e reunião da EFAD)

O.O.6 - Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa
Indicador 9: Prazo de finalização do projeto (dias úteis)
Meta: 235 dias| Tolerância: 10 dias
Resultado: 355 dias
Classificação: Não Atingiu | Taxa de realização: 71%
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No âmbito da implementação gradual das aplicações e
sistemas informáticos centrais que servem de suporte ao
funcionamento do ICA, IP, têm sido efetuados investimentos
que resultaram numa maior simplificação e transparência
dos processos e procedimentos administrativos, na sua
progressiva desmaterialização, e na melhor a rentabilização
dos recursos humanos, materiais e financeiros afetos.
Na

sequência

destes

resultados

positivos,

revelou-se

necessário desenvolver a comunicação externa do trabalho
desenvolvido pelo ICA designadamente pela 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.
Pelo que foi adjudicado 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 permitem alargar as formas de
comunicar externamente a imagem corporativa e o trabalho
do ICA.
Este projeto foi definido com várias fases de implementação:
a. WEBSITE ICA
Consultoria: Estratégia, Especificação e Gestão de projeto;
Conceito visual e Design; Desenvolvimento tecnológico em
tecnologia PHP; Desenvolvimento aplicacional de frontend e
backoffice, Testes e Setup; Migração e revisão de conteúdos
iniciais.
b. MÓDULO DE ESTATÍSTICAS
Dashboards e landing pages de informação estatística gráfica
e interativa
c.

Gestão de Facebook : Definição Estratégica + Setup;

Gestão

de

Comunidade

(Calendário

Editorial,

Partilha,

Acompanhamento, Respostas), Report Bimestral
d. Criação de 52 Artigos Curtos
e.

52 Artigos Simples de Infotainment, Acompanhamento

e gestão de comentários, Facebook Ads, Apoio com produção
de elementos visuais
f.

Criação

de

Notícias:

notícias

semanais,

Acompanhamento e gestão de comentários
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Execução do projeto
4.abril.2014 - Assinatura do contrato
7.maio.2014 – Conclusão da especificação visual
26.junho.2014 – Conclusão da arquitetura de informação
5.novembro.2014 – Apresentação do Layout/Design do site
No final de 2014 ainda estava a decorrer, o desenvolvimento tecnológico em tecnologia PHP. A migração e revisão de
conteúdos iniciais só ocorrerá em 2015, assim como a disponibilização do novo site online que se prevê que aconteça
até ao final do mês de maio.

O.O.7 - Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria
do controlo dos recursos
Indicador 10: 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 2014 tivemos 37 prazos a cumprir ao nível da prestação de contas da gestão, quer a nível mensal,
trimestral e anual. Conseguimos cumprir com 32 prazos, repercutindo-se numa taxa de realização de 100%,
cumprindo-se assim o objetivo estipulado no início do ano, conforme se pode verificar pelo quadro abaixo:

ENTIDADE

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2014

PRAZO

Periocidade

REGISTO

CUMPRIMENTO

D.G.O

Mapa da previsão da despesa e receita e
identificação dos desvios
(necessidades/excedentes)

Até ao 8º dia útil do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Mapa dos Fundos disponíveis

Até ao 8º dia útil do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

Formulário
DGO on-line

OK

D.G.O

Reporte de encargos com pessoal e nº de
efetivos

Até ao dia 15 do próprio mês

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

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

Até ao dia 15 do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

Formulário
DGO on-line

OK
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ENTIDADE

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2014

PRAZO

Periocidade

REGISTO

CUMPRIMENTO

Até ao dia 15 do mês
seguinte a que se reporta

Trimestral

Formulário
DGO on-line

OK

Até 06 de Março

Anual

Formulário
DGO on-line

NÃO APLICÁVEL
EM 2014

D.G.O

Mapa Cumprimento Principio da Unidade
Tesouraria

D.G.O

Declaração de entrega de saldos de
gerência anterior

D.G.O

Mapa de pagamentos em atraso

Até ao 10º dia útil do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Mapa de alterações orçamentais

Até dia 10

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Mapa de reporte de Stock da divida publica

Até ao dia 30 do mês
seguinte ao do trimestre

Trimestral

SIGO

OK

D.G.O

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

Sempre que necessário

SIGO

OK

D.G.O

Balancete Analítico (Ficheiro BAL)

D.G.O

Contas de Execução orçamental (Mapas 7.1
e 7.2 Controlo Orçamental)

D.G.O

Ficheiro DVM - CIRCULAR 1369

D.G.O

Atualização da execução física do
investimento [SIPIDDAC] e fecho dos
períodos

IGF

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

Até ao dia 8 do mês seguinte

Mensal

SIGO

OK

até dia 10

Mensal

SIGO

OK

Até ao 8º dia útil do mês
seguinte a que se reporta

Mensal

SIGO

OK

Mensal e até ao dia 15 do
mês seguinte após trimestre

Trimestre

SIGO

OK

até ao final de janeiro do
ano seguinte

Semestral

Formulário
on-line

NOT OK

Até 28 de Fevereiro

Anual

Formulário
on-line

OK

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

Trimestre

SIGO

OK

DGCI

Entrega da declaração Anual do IRS Modelo 10

D.G.O

Registo Compromissos Plurianuais [SCEP]

D.G.O

Relatório de execução orçamental

Até ao dia 30 do mês
seguinte ao do trimestre

Trimestre

Envio por
email à DGO

NOT OK

D.G.O

Informação sobre rácio de
autofinanciamento e Informação sobre
equilíbrio orçamental

Até 10 de Março de 2014

Anual

Formulário
DGO on-line

OK

D.G.O

CGE / Transferências, Subsídios e
Indemnizações

Até 30 de Abril

Anual

Formulário
DGO on-line

OK

D.G.O

CGE / Créditos extintos

Até 30 de Abril

Anual

Formulário
DGO on-line

OK

D.G.O

Plano de liquidação de pagamentos em
atraso

Até 30 de Abril

Anual

Formulário
DGO on-line

NÃO APLICAVEL
EM 2014

D.G.O

Prestação de Contas do Exercício

Até 30 de Abril

Anual

email DGO

OK

Tribunal de
Contas

Prestação de Contas do Exercício

Até 30 de Abril

Anual

Prestação
eletrónica
de contas

OK

Tribunal de
Contas

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

Até 28 de Fevereiro

Anual

email TC

NOT OK

Até 30 de Abril

Anual

SIGO

OK

D.G.O

Ficheiro BAL apos o encerramento do
exercício (período 13)
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ENTIDADE

PRAZO

Periocidade

REGISTO

CUMPRIMENTO

Até 30 de Abril

anual

SIGO

OK

Relatório de Atividades / Relatório
Intercalar - Avaliação do QUAR

Até 31 de Março

anual

email

NOT OK

DGAEP /
SEC /
SGPCM /
Sindicatos

Balanço Social

Até 31 de Março

anual

email

OK

Segurança
Social

Entrega da relação de descontos
(beneficiários e entidade patronal)

Mensal

DRI

OK

CGA

Entrega da relação de descontos
(beneficiários e entidade patronal)

Mensal

Rci e CGA
direta

OK

ADSE

Entrega da relação de descontos
(beneficiários e entidade patronal)

Mensal

ADSE direta

OK

Até ao dia 10 do mês
seguinte

Mensal

Portal das
Finanças

OK

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

Mensal

Portal das
Finanças

OK

Até ao final do mês

Mensal

email

OK

D.G.O
GEPAC / SEC

INFORMAÇÃO A PRESTAR 2014
Ficheiro SGA - Saldo de gerência anterior circulares 1369/1372

Finanças

Declaração Mensal de Remunerações

Finanças

Entrega da relação dos descontos de IRS
dependente

Sindicatos e
Envio da relação de descontos
cofre

Entre dia 1 e dia 10 do mês
seguinte (pag. 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)

DGAEP

Carregamento do Sistema de Informação
da Organização do Estado

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

Trimestral

Site da
DGAEP formulário
on-line

OK

SGPCM

Mapa setorial de controlo do n.º de
trabalhadores na AC

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

Trimestral

email

OK

MAPA MATRIZ – PATRIMONIO IMOBILIARIO

Até 31 de Março

Anual

SIIE

OK

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

Até 31 de Março

Anual

Formulário
on-line

NOT OK

DGTF

IGF

Indicador 11: Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis)
Meta: 85 dias| Tolerância: 3 dias
Resultado: 82 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 elaborada de acordo com as Instruções do
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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.

QUALIDADE

O.O.8 – Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade.
Indicador 12: Prazo para a realização de inquéritos de satisfação
a colaboradores e clientes (dias úteis)
Meta: 235 dias| Tolerância: 5 dias
Resultado: 405 dias | Taxa de realização: 62%
Classificação: Não atingiu
Uma das prioridades do ICA é fomentar o sistema de gestão de qualidade através da inovação e da capacidade de
atrair os seus stakeholders de uma forma ativa e participativa. Para que isto aconteça é necessário otimizar os
processos e orientar o ICA para os clientes eliminando procedimentos e rotinas que não agregam valor aos serviços
prestados.
Como tem sido frequente nos últimos anos, O ICA propôs-se também em 2014 a realizar os inquéritos de satisfação aos
colaboradores e clientes do ICA, num prazo de 235 dias, ou seja até ao final de 2014.
No entanto, como o ano 2014 foi o primeiro ano de aplicação de novas regras em termos de apoios financeiros dando
cumprimento ao Decreto-Lei n.º 124/2013 de 30 de agosto, que levou à necessidade de realizar alterações e
adaptações aos sistemas informáticos do ICA e à consequente abertura dos concursos apenas a 27 de março de 2014
(normalmente os concursos abrem no primeiro dia do ano) o ICA decidiu adiar a realização dos inquéritos de
satisfação, realizando-os durante o ano 2015, resultando no não cumprindo com esta meta.
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O.O.9 - Adotar e adaptar os 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
Indicador 13: Prazo para desenvolvimento de funcionalidades
informáticas para o registo das obras cinematográficas (dias úteis)
Meta: 231 dias| Tolerância: 10 dias
Resultado: 442 dias | Taxa de realização: 54%
Classificação: Não Atingiu
Por aplicação da Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, 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. Pode ser solicitado o registo 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 permita efetuar o registo de
obras cinematográficas ou audiovisuais, pelo que se planeou a criação de um portal Web, desenhado em conformidade
com a legislação referida. A solução proposta é composta por dois sistemas. Um sistema Web para o FrontOffice, que
será disponibilizado via Internet ao público em geral, e um sistema Web para o BackOffice que será disponibilizado na
Intranet do ICA. Pretende-se com este sistema que os utilizadores do FrontOffice possam efetuar requerimentos de
Registo de Obras, Averbamentos ou de Pedidos de Certidões, e que tenham a possibilidade de consultar as obras sobre
as quais efetuaram o respetivo registo. Aos utilizadores deve ser dada também a possibilidade de obterem 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, deve ser
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.
Sobre as Obras registadas, deve ser dada a possibilidade de visualizar as mesmas, assim como apresentar os
averbamentos efetuados sobre a Obra, e consultar as Certidões que foram emitidas.
Este novo sistema de registo das obras terá de comunicar com a aplicação de registo das entidades cinematográficas e
audiovisuais e de gestão de apoios, de forma a permitir que as entidades que queiram registar obras apoiadas pelo ICA
fiquem dispensadas de apresentar a documentação que consta no ICA. Esta compatibilização dos sistemas conduziu ao
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atraso na implementação deste portal, que embora já esteja desenhado, se encontra ainda na fase de
desenvolvimento, pelo que se prevê que seja disponibilizado até setembro de 2015.
Indicador 14: Prazo para desenvolvimento de funcionalidades
informáticas para o registo de obrigações de investimento (dias úteis)
Meta: 231 dias| Tolerância: 10 dias
Resultado: 219 | Taxa de realização: 127,27%
Classificação: Atingiu
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 acesso para a nova aplicação é feito com o mesmo login do e-registo | registo de entidades cinematográficas e
audiovisuais, o que faz com que todos os utilizadores tenham que estar obrigatoriamente registadas no registo de
empresas cinematográficas e audiovisual em http://www.e-registo.icam.pt/WUserStepLogin.aspx?ReturnUrl=%2f.
O controlo da obrigação de investimento é feito através de uma plataforma/sistema informático onde se valida e
verifica todos os dados carregados.
O ICA tem a competência relativamente à fiscalização de reporte de informação e de pagamento no âmbito do
investimento direto pelo que deverá, relativamente aos operadores que não efetuarem as comunicações previstas,
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.
Datas importantes para implementação desta plataforma:
31.07.2014 – Versão testes do sistema de obrigações de investimento
12.11.2014 – Notificação via e-mail aos operadores de televisão/distribuidores/exibidores e operadores de serviço
audiovisuais a pedido, da disponibilização do novo sistema de reporte das obrigações de investimento. Nesta
notificação disponibilizou-se também o manual de utilizador da plataforma on-line.
12.11.2014 – Criação de novo endereço eletrónico obrigacoes.investimentos@ica-ip.pt para resposta a dúvidas e
esclarecimentos sobre as obrigações de investimento

Indicador 15: Prazo para desenvolvimento de funcionalidades
informáticas para os novos apoios financeiros (dias úteis)
Meta: 63 dias| Tolerância: 3 dias
Resultado: 54 dias | Taxa de realização: 156%
Classificação: Superou
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As alterações legais decorrentes da entrada em vigor da Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro e do Decreto-lei nº
124/2013, de 30 de agosto tornaram necessário proceder a adaptações no sistema de gestão de candidaturas e apoios
do ICA – esig e websig, nomeadamente na parte do:
- Registo das empresas do cinema e do audiovisual:


Validação da condição de produtor independente conforme definição constante na Lei n.º 55/2012, de 6 de
setembro, que determina que só pode ser beneficiário dos apoios financeiros ao cinema e audiovisual, um
produtor independente, ou seja, a pessoa coletiva cuja atividade principal consista na produção de obras
cinematográficas ou audiovisuais, desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: i)
Capital social não detido, direta ou indiretamente, em mais de 25 % por um operador de televisão ou em
mais de 50 % no caso de vários operadores de televisão; ii) Limite de 90 % dos proveitos totais, ou no último
exercício social ou acumuladas nos últimos três exercícios sociais, para um único operador de televisão;



Alteração dos documentos obrigatórios para a instrução do pedido de registo das empresas cinematográficas
e audiovisuais as disposições do Decreto-lei nº 124/2013, de 30 de agosto que acrescentam aos definidos na
legislação anterior a certidão de registo criminal com um dos elementos a apresentar.

- Validação de novos requisitos de admissão de candidaturas apresentadas por pessoas singulares e coletivas, assim
como os seus representantes legais definidos no artigo 12º do do Decreto-lei nº 124/2013, de 30 de agosto.
- Novos programas de apoio do ICA: adaptação do esig/websig por forma a compreender os novos tipos de apoios, na
forma de plano que abrangem pelo menos 3 projetos.
O desenvolvimento das funcionalidades informáticas que permitiram implementar as alterações acima descritas foram
finalizadas a 18 de Março, data dos testes finais, a tempo da abertura dos concursos 2014 a 27 de março de 2014, pelo
que a meta definida para este indicador foi superada.

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 permite identificar oportunidades de melhoria e eventuais não conformidades e permite efetuar comparações
entre os resultados dos anos anteriores por forma a obter conclusões pertinentes com vista a elaboração de plano de
melhorias.
O envio dos questionários de avaliação de 2014 será efetuado mais tarde conforme explicado neste relatório por isso à
data de fecho deste relatório não temos resultados relativos a 2014.
Contudo apresentamos o comportamento padrão destes últimos 5 anos:
Resultados globais de todas as perguntas do inquérito (escala de 1 a 4):

Satisfação Média 2013

Satisfação Média 2012

Satisfação Média 2011

Satisfação Média 2010

Satisfação Média 2009

2,3

2,3

2,9

3

2,5
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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 efetuada no relatório
de 2014 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

II.2.4 Análise das causas de incumprimento de ações não executadas ou com resultados insuficientes
Analisando os 9 objectivos operacionais e os 15 indicadores de avaliação de resultados propostos no QUAR, foram
superadas 8 metas, atingidas 4 metas e apenas não atingidas 3.
As metas que não foram cumpridas foram consequência da falta de recursos humanos resultante da saída de diversos
trabalhadores por aposentação ou mobilidade interna. O ICA tentou colmatar esta situação recorrendo ao
recrutamento por mobilidade interna durante o ano 2014, no entanto levou ao atraso de alguns processos.

II.2.5 Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho
Destacamos as ações de melhoria implementadas em 2014:


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)
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Integração dos sistemas de informação e gestão do ICA que tem 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 que tem como objectivo desenvolver a
interoperabilidade entre os vários sistemas existentes, permitindo-lhes comunicarem de uma forma
transparente e aberta, 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



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;



Promove 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
OBRAS NACIONAIS PRODUZIDAS
No ano 2014 é de assinalar uma inversão positiva da tendência que existiu nos anos anteriores de decréscimo do
número de obras produzidas, devido as dificuldades de tesouraria existentes e ao facto de, em 2012, não terem sido
abertos concursos de apoio financeiro.

TIPO

2011

2012

2013

2014

FICÇÃO | Total

31

19

15

13

LONGAS-METRAGENS

19

8

8

6

CURTAS-METRAGENS

12

11

7

7

DOCUMENTÁRIO Total

16

9

7

10

LONGAS-METRAGENS

10

7

6

8

CURTAS-METRAGENS

6

2

1

2

ANIMAÇÃO Total

14

11

3

4

CURTAS-METRAGENS

10

11

3

4

SÉRIE

4

_

_

_

TOTAL

61

39
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27

OBRAS EXIBIDAS
Em 2014 o mercado da exibição cinematográfica totalizou €62.700.223,99

de receita bruta

e 12.065.374

espectadores. Nos gráficos seguintes, podemos observar a evolução mensal da receita bruta da exibição e do número
de espectadores.

RECEITA BRUTA
€11 M

(Milhões)

€9 M
€7 M

2013

€5 M

2014

€3 M
JAN
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MAR
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JUL
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OUT
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DEZ
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ESPECTADORES
1,7M

(Milhões)

1,5M
1,3M

2013

1,1M
0,9M

2014

0,7M
0,5M
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

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 2014 estrearam em Portugal 313 filmes de longa-metragem. O filme THE HUNGER
GAMES: A REVOLTA - PARTE 1 foi o mais visto neste ano, registando 344 mil espectadores e uma receita de
bilheteira de € 1,7 milhões. Entre os filmes nacionais, OS MAIAS - CENAS DA VIDA ROMÂNTICA foi o filme mais visto
com 114 mil espectadores e 568 mil euros de receita de bilheteira, seguido do também nacional VIRADOS DO AVESSO,
com 106 mil espectadores..
As obras nacionais exibidas em 2014 foram vistas por 570.284 espectadores, a que corresponde uma quota de
mercado de 4,7%, conforme o quadro que se apresenta.

FILMES ESTREADOS E ESPECTADORES POR ORIGEM - 2014 *

ORIGEM

FILMES ESTREADOS

QUOTA

138

44,1%

1.590.461

PORTUGAL

35

11,2%

570.284

4,7%

EUROPA

48

15,3%

696.918

5,8%

COPROD. EUROPA

38

12,1%

133.755

1,1%

17
31

5,4%

189.504

9,9%

1.874.618

15,5%

EUA

131

41,9%

8.501.702

70,5%

EUA

107

34,2%

6.930.866

57,4%

COPROD. EUA/ OUTROS

24

7,7%

1.570.836

13,0%

OUTROS

13

4,2%

98.593

0,8%

EUROPA

COPROD. EUROPA/ OUTROS
COPROD. EUROPA/ EUA

TOTAL

313

ESPECTADORES

QUOTA

12.065.374

*Filmes de longa metragem

38

13,2%

1,6%
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EVOLUÇÃO DE DESPESAS POR TIPO DE APOIO FINANCEIRO
É de assinalar um crescimento de 50% nas despesas com apoios financeiros à atividade cinematográfica e audiovisual.

ÁREA

2011

2012

2013

2014

Apoio à Produção

€ 7.963.061

€ 6.205.047

€ 5.166.731

€ 8.641.016

Apoio à Promoção

€ 739.906

-

€ 720.375

€ 840.907

Apoio à Formação

€ 133.843

€ 173.099

€ 192.030

€ 101.569

Exibição Cinematográfica

€ 132.170

€ 155.330

€ 150.217

€ 213.843

Distribuição

€ 402.620

€ 284.072

€ 312.289

€ 109.047

Parcerias/Entidades do Sector

€ 282.939

€ 91.336

€ 142.653

€ 116.700

€ 9.654.539

€ 6.908.883

€ 6.684.293

€ 10.023.081

TOTAL

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Em 2014 no setor da distribuição cinematográfica manteve-se a tendência de concentração, em que a NOS deteve
57,2% da quota de mercado, sendo que as 4 maiores empresas de distribuição (NOS Lusomundo Audiovisuais, Big
Picture 2 Films, PRIS Audiovisuais e OUTSIDER Films) representaram cerca de 94,2% da quota de mercado.

RECEITA BRUTA POR DISTRIBUIDOR - 2014
NOS

BIG PICTURE

57,2%

26,1%

PRIS
8,2% 2,7%5,8%

OUTROS

OUTSIDER
EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Em 2014 foram contabilizados 539 ecrãs de cinema em Portugal, com os 4 principais exibidores cinematográficos, NOS
Lusomundo, UCI–Cinema International Corporation, a Orient Cineplace e NLC-New Lineo Cinemas, a deterem 66,8% do
total de ecrãs no país e 89,2% do total da receita bruta de exibição.

RECEITA BRUTA POR EXIBIDOR - 2014
NOS

UCI

CINEPLACE

OUTROS

61,6%

12,3%

8,7%

10,8%

6,6%
NLC

No que concerne ao número de espectadores e à receita bruta de bilheteira, registe-se que no ano de 2014, a ZON
Lusomundo Cinemas revela uma clara supremacia com quotas de mercado na ordem dos 61,6%, seguindo-se a UCI e a
Cineplace, respetivamente com 12,3% e 8,7% (receita bruta).
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II.2.9 Análise da afetação real e prevista dos recursos humanos, matérias e financeiros
RECURSOS HUMANOS
Em termos de Recursos Humanos apresenta-se um quadro resumo sobre a sua afetação prevista e real, bem como os
desvios encontrados:
15Categoria Recursos Humanos

Pontuação

Planeados

Realizados

Desvio

Dirigentes - Direção Superior

20

40

40

-

Dirigentes - Dir. Intermédia e Chefes de equipa

16

32

32

-

Técnico Superior

12

300

324

+24

Assistente Técnico

8

56

40

-16

Assistente Operacional

5

10

5

-5

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.
RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros planeados ascenderam a €20.149.304 e a execução ficou nos €15.567.038, registando um taxa
de execução na ordem dos 77%, provocando um desvio em termos absolutos de €4.582.266, como se pode verificar:
Unidade: Euros

Recursos Financeiros
Orçamento de Funcionamento
Despesas c/ Pessoal
Aquisição de bens e serviços
Outras despesas correntes
Despesas restantes
PIDDAC
Outros Valores
TOTAL ( OF+PIDDAC+Outros)

Previsão

Executado

Desvio

20.065.691

15.567.038

-4.498.653

1.274.638

1.353.239

+78.601

861.150

693.081

-168.069

17.785.822

14.213.799

-3.572.023

144.081

154.955

+10874

0

0

0

83.613

0

-83.613

20.149.304

15.567.038

4.582.266

Salientamos que os recursos financeiros previstos na proposta de Orçamento para 2014 e expressos no QUAR no valor
de €20.149.304 sofreram alterações decorrentes de cativações no valor total de €643.332, o que resultou num
orçamento utilizável inicial de €19.505.972.
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Capítulo III – Balanço Social

Longa-Metragem
AS ONDAS DE ABRIL – LIONEL BAIER
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III.1 Recursos Humanos

M
F
Tota
l

CTFP por tempo
indeterminado

M
F
Tota
l

CTFP a termo
resolutivo

Pessoas ao serviço
em 31 de Dezembro

Assistente
Operacional

Comissão de serviço
no âmbito da LVCR

Assistente
Técnico

M
F
Tota
l

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

1
1

0
0

0
0

0
0

1
3

2

2

0

0

0

4

0
0

0
0

3
22

3
2

1
0

7
24

0

0

25

5

1

31

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

1
1

0

0

2

0

0

2

0
2

1
1

4
23

3
2

1
0

9
28

2

2

27

5

1

37

M
F
Tota
l
M
F
Tota
l

Trabalhadores por cargo / carreira

Assistente
Técnico
14%

Assistente
Operacional
5%

Dirigente
Superior
5%

Trabalhadores por género
Dirigente
Intermédio
5%

Técnico
Superior
73%

M
24%

F
76%
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35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

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

Total

1

1
1

1
4

1

6

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

1
1
5
6
2

Total

10
0
1
2
5
7
3
0
0
2
5
1
9
0
1
1
0

1
1

1
2

1
1
2

2

27

5

1

8
N.ºTrabalhadores

30-34

Técnico
Superior

Estrutura Etária
(anos)

Dirigente
superior
Dirigente
Intermédio

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

6
Homens

4

Mulheres

2

Total

0
25- 30- 35- 4045- 50- 55- 606529 34 39 44
49 54 59 64
69
Estrutura Etária

37

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

Até 5

M
F

05-09

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Antiguidade na AP (anos)

Dirigente
Superior

género

Total

1
5

1
6

M
F

1
1

1
1

10-14

M
F

1
6

15-19

M
F

20-24

M
F

25-29

M
F

30-34

M
F

35-39

M
F

> 40
Total

1

1

1
3

1

1
7

1
1
1
1

2
2

1
1

1
1

1

0
1

1

1
1

2
4

1
6

5

M
F

0
0
2

2

27

5

1

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

M
F
M
F

2
4

1

Total

2

1

21

2

2

27

Assistente
Operacional

12º ano
22%

Total

3
2

1

4
4
5
24

5

1

37

Licenciatura
78%

Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por cargo/carreira, segundo escalão etário e género
50 - 54 anos

Trabalhadores portadores de
deficiência

M

55 - 59 anos
F

Técnico Superior

M

1

Total

-

1

-

F

Total

1

2

1

2

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

Dirigente
Superior
Dirigente
Intermédio
Técnico
Superior
Assistente
Técnico
Assistente
Operacional

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

Modo de ocupação de posto
de trabalho

M
F
M
F
M
F

Mobilidade
Comissão de Serviço
Outras situações

0
3
0
1
1
1
6

3
1

Total

1

0

1
1
5

0

Total

0

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

Outras Situações

Total

Assistente
Técnico

Mobilidade Interna

Técnico
Superior

Revogação (Cessação por
mútuo acordo)

Dirigente
Intermédio

Reforma / Aposentação

0

0

1
1
1

1
1

0

0

1

0

0

0

0

1
1
1

0

0

0

0

1

0

0

0
2
2
1
0
1
0
1
1
1
0
1

0

0

4

1

0

5

Dirigente
Superior

Motivo de Saída dos
Trabalhadores
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total
M
F
Total

Assistente
Operacional

género

0

Total
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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

2

Assistente Técnico

1

Assistente operacional
Total

3

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

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

4

3

1

F

17

2

Horário

Flexível
Jornada contínua
Isenção de horário
Especifico

Dirigente
Intermédio

M

Dirigente
Superior

Técnico
Superior

género

Total

8
19

M

0

F

4

M
F

4

1
2

1

1

1

4

M

0

F

Total

1
2

2

1

27

5

1

37

Quadro 13: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o período normal de trabalho (PNT) e

Tempo completo - 35h
Tempo completo - 40h
PNT inferior – Semana de 4 dias
PNT inferior – Tempo Parcial
Total

M
F
M
F
M
F
M
F

2

1
1

4
4
17

3
2

1

5

1

1
1
2

2

27

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Período Normal de Trabalho (PNT)

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

género

0
4
9
22
0
1
0
1
37
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Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário e noturno, por grupo/cargo/carreira, segundo a

Assistente
Técnico

M

Assistente
Operacional

Trabalho extraordinário
(diurno)

Técnico
superior

Horas de Trabalho
Extraordinário

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

modalidade de prestação do trabalho e género

Total

1.167:30

1.167:30

1.167:30

1.167:30

F

Total

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

Doença

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

Outros

Total

0

0

13
13

0

0
13

0

0

186
186

0

13
2

Total

Assistente
Operacional

Falecimento de Familiar

Assistente
Técnico

Proteção na Parentalidade

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

Técnico
Superior

Casamento

Dirigente
Intermédio

Motivo de ausência dos
trabalhadores

Dirigente
Superior

de ausência e género

0

0

0
112
112
224

0

13
13
13
186
199
2
4
6
47
222
269
5
5
10
0
2
2
0
365
365
154
115
269

M
F

0
0

0
0

143
544

63
368

15
0

221
912

Total

0

0

687

431

15

1.133

0

0

0

0

0

0

4
4
26
222
248
5
5
10

0

0

2
2

0

0

0

365
365
42
3
45

0
21

2

21

0

0

0

0

0

Casamento
1%
Outros
23%

Protecção
na
parentalida
de
19%

Faleciment
o de
Familiar
1%
Doença
23%

Acidente
em serviço
32%

Trabalhado
r-Estudante
1%
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Evolução das ausências nos últimos 5 anos

2014

2013

Total

2012

2011
2010

2014
2013
2012
2011
2010

Trabalhadorestudante

Acidente em Serviço

2014

2013

2012
2011
2010

2014
2013
2012
2011
2010

Tratamento
ambulatório

2014
2013

Proteção da
parentalidade

2012
2011

2010
2013

Doença

2014
2012

2011

0

2010

500

1000

1500

Ausências por Cargo/Carreias
Dias de
Ausência

Trabalhadores

Média de dias
por Trabalhador

Dirigente Superior

0

2

0

Dirigente Intermédio

0

2

0

Técnico Superior

687

27

25

Assistente Técnico

431

5

86

Assistente Operacional

15

1

15

1.133

37

31

Cargo / Carreira

Total

Assistente
Operacional
1%
Assistente
Técnico
38%
Técnico
Superior
61%

Taxa de Absentismo

15%
13,5%
10%

12,7%

12,4%

10%

10%
6,8%

5%
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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III.2 Remunerações e Encargos
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
1
2
2
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
9

0
1
1
5
4
3
5
1
1
3
0
2
1
0
0
1
0
28

0
2
3
7
5
3
5
1
1
4
0
4
1
0
0
1
0
37

Mínima (€)

687,99

971,97

Máxima (€)

3.306,35

4.343,66

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal
Encargos com Pessoal

Masculino

Feminino

Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios

Valor (€)

Suplementos Remuneratórios

Valor (€)

Remuneração base

977.287

Trabalho extraordinário (diurno)

Suplementos remuneratórios

49.482

Abono para falhas

Prestações sociais

39.971

Ajudas de custo

20.299

Benefícios sociais

5.038

Representação

21.981

Outros encargos com o pessoal

281.461

4.419
899

Secretariado

1.376

Outros suplementos remuneratórios
Total

1.353.239

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais
Prestações Sociais
Subsídios proteção da parentalidade
Abono de família
Subsídio de refeição
Acidente de trabalho e doença profissional
Total

Valor (€)
496
2.215
34.813

Total

508
49.482

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

Valor (€)
5.038
5.038

2.447
39.971
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III.3 Higiene e Segurança
Quadro 19: Número de acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa, por género
Acidentes no Local de Trabalho
ACIDENTES

Total

1 a 3 dias de
Baixa

Nº Acidentes de
trabalho c/ baixa

-

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

-

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

-

-

1

-

-

1

-

-

365

-

-

365

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

Quadro 22: Número e encargos das atividades de
medicina no trabalho ocorridas durante o ano

Medicina no Trabalho
Incapacidade por Acidente em Serviço

N. de
Casos

Incapacidade Temporária Absoluta

1

Incapacidade Temporária Parcial

1

Total

2

Quadro 23: Número de intervenções das comissões de
segurança e saúde no trabalho ocorridas durante o ano,
por tipo

Segurança e Saúde no trabalho

Número

Número

Valor (€)

Exames médicos efetuados

39

2.196,40

Exames de admissão
Exames periódicos
Exames ocasionais e
complementares
Exames de cessação de funções

39

2.196,40

Visitas aos postos de trabalho

1

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

Prevenção de acidentes e doenças
profissionais

Reuniões da comissão

-

Encargos de estrutura de medicina e
segurança no trabalho

Visitas aos locais de trabalho

1

Equipamentos de proteção

Valor (€)

2.465,79

Formação em prevenção de riscos
Outros custos com a prevenção de
acidentes e doenças profissionais
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III.4 Formação Profissional
Quadro 27: Contagem das ações de formação profissional realizadas durante o ano por tipo de ação, segundo a
duração

Menos de 30
Horas

De 30 a 59
Horas

Ações Externas

37

1

Total

37

1

Duração das Ações

De 60 a
119 Horas

120 Horas ou
Mais

TOTAIS

Ações Internas
38
0

0

38

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

Ações Externas
Total de Participações

2

1

38

5

3

27

2

1

38
29

2

1

N.º Ações

100
80

15

60

10

0

27

23

20

5

3

1

120

0
5

2

Total de Participantes

25

40
20
2011

2012

2013

2014

N.º de Acções

20

15

14

7

N.º de
Participações

107

80

56

38

0

N.º Participações

Ações Internas

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Participações em Ações
de formação

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

segundo o tipo de ação

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

Ações Externas
Total

Total

0
58

27

191

16

8

300

58

27

191

16

8

300

20

1.200

1.000
800
600
400
200
0

Horas por
participação

2011

2012

2013

2014

11

11

9

8

878

517

300

Total de horas 1.139

Quadro 30: Despesas anuais com formação

Tipo de ação

Valor
(euros)

Ações Internas

-

Ações Externas

8.004,80

Total

8.004,80

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

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

0

€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
2011

2012

2013

2014

Custo Médio por
Acção

1.130

738

599

1.144

Custo Total

22.595 11.076 8384,73 8004,8
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III.5 Relações Profissionais
Quadro 31: Relações profissionais

Relações Profissionais

Número

Trabalhadores sindicalizados

5

Elementos pertencentes a Comissões de Trabalhadores

0

Total de votantes para Comissões de Trabalhadores

0

III.6 Painel de Indicadores de Gestão

Nível etário

48 anos

Soma das idades/Total de recursos humanos

Leque etário

2,03

Trabalhador mais idoso/Trabalhador menos idoso

Índice de envelhecimento

32%

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

Antiguidade média da função
pública

19 anos

Soma das antiguidades na função pública/Total de efetivos

Taxa de reposição

120%

Número de admissões/Total Efetivos

Taxa de absentismo

12,7%

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

62%

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

Leque salarial ilíquido2

4,8

Maior remuneração base ilíquida/Menor remuneração base ilíquida

Índice de Tecnicidade

73%

Número de técnicos superiores/Total de recursos humanos

Índice de Ensino Superior

78%

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

78%

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

3%

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

Taxa de trabalho extraordinário

2

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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IV. NOTAS FINAIS
Analisando os resultados do Balanço Social de 2014 e comparando aos obtidos em 2013, salienta-se o seguinte:

 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 diminuiu em relação a 2013 (36 para 35).

 As mulheres representam a maioria dos efetivos do ICA (76%).
 A idade média dos funcionários do Instituto aumentou de 47 para 48 anos.
 A média de antiguidade na função pública desceu para 19 anos.
 O grau de ensino com maior representatividade continua a ser a Licenciatura com 73% dos efetivos.
 O n.º de técnicos superiores em relação ao total dos recursos humanos aumentou para 73% (era 64%).
 Em termos absolutos o n.º de ausências durante o ano de 2014 – 1.133 dias – aumentou relativamente a
2013 – 596 dias. A ausência por acidente em serviço foi o principal motivo de ausência (32%) em 2014,
logo seguida pela ausência por doença que representa 23% do total.
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Capítulo IV – Avaliação Final

Curta-metragem
CINZAS E BRAZAS – MANUEL MOZOS
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IV.1 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados
Conforme referido, dos 9 objectivos operacionais e os 15 indicadores de avaliação de resultados propostos no QUAR,
foram superadas 8 metas, atingidas 4 metas e apenas não atingidas 3. Os objetivos identificados como os mais
relevantes na definição do QUAR 2014 foram todos superados:
Objetivo

Resultado

O.O.1 – Incentivar a criação e produção de obras cinematográficas e audiovisuais nacionais
através de medidas de apoio e de incentivo a novos talentos e 1as obras

158%

O.O.2 – Incentivar a coprodução internacional, através da celebração de acordos bilaterais de
reciprocidade e convenções internacionais

128%

O.O.3 – Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas

111%

O.0.9 - Adotar e adaptar os 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

117%

O que resulta na seguinte avaliação final do organismo:
PARÂMETRO

PONDERAÇÃO

TAXA REALIZAÇÃO

RESULTADO

EFICÁCIA

30%

143%

42,9%

Superou

EFICIÊNCIA

40%

115%

46%

Superou

QUALIDADE

30%

88%

26,4%

Não Atingiu

Taxa de Realização final : 115,3 %

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
112% e tendo presente que atingiu os objectivos mais relevantes, este instituto deverá ver o seu desempenho
reconhecido e avaliado no âmbito do artigo n.º 18 da Lei nº66-B/2007 de 28 de Dezembro, pelo que se propõe a
valiação 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 prossecução do caminho já realizado 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.
O ano de 2014 será um ano de desafios e oportunidades de melhoria tendo em conta todas as atividades que irão
ocorrer conforme referido no início deste relatório que são, entre outros, a criação do Cluster do setor, a criação da
Portuguese Film Commission, a otimização do Estúdio Tobis e o Programa CPLP Audiovisual.
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Capítulo V – ANEXOS

Longa-Metragem
GELO – LUIS E GONÇALO GALVÃO TELES
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