
 

 DECLARAÇÃO ANUAL DE PRIORIDADES DO ICA – 2020  

 

A declaração de prioridades para o ano de 2020 foi elaborada considerando as sugestões 

e os contributos recolhidos pelo ICA junto dos agentes do setor do cinema e do 

audiovisual, no quadro dos recursos financeiros existentes e da previsão dos encargos 

plurianuais.  

Nos termos do n.º 1 do artigo 4º, do Decreto-lei n.º 25/2018, de 24 de abril, a declaração 

anual de prioridades define o investimento anual a efetuar, discriminando: os concursos 

a abrir; o montante disponível para cada programa de apoio, e por subprograma, 

modalidade e categoria; o montante máximo de apoio por projeto; as datas de abertura 

e encerramento dos concursos.  

 

Opções da presente declaração de prioridades 

 

✓ Reforço de montantes no concurso de apoio à Produção de 

Documentários Cinematográficos – Mais € 130.000 do que em 2019; 

 

✓ Reforço de montantes de apoio Automático, com base nos resultados de 

bilheteira face ao bom comportamento dos filmes nacionais nas salas de 

cinema em 2019 e de outros resultados de exploração verificáveis – Mais 

€ 500.000 do que em 2019; 

 

✓ Reforço de montantes no concurso de apoio à Exibição – mais € 25.000 

 

✓ Nos programas de apoio ao Audiovisual, reforço do programa de apoio à 

escrita e desenvolvimento, que permitirá o incremento de mais projetos 

- Mais € 135.000 do que em 2019;  

 

 



✓ No âmbito do apoio à Formação de Públicos nas Escolas, destaque para 

a abertura dos concursos plurianuais de apoio Ações de Formação 

Destinadas ao Público Infantil e Juvenil com uma verba de € 300.000, a 

distribuir por 3 anos e Formação de Estudantes na Área do Cinema e do 

Audiovisual com uma verba de € 270.000, mais € 30.000 que no ano de 

2017, a distribuir igualmente por 3 anos; 

 

✓ No que diz respeito a Medidas de Apoio à Exibição em Festivais e 

Circuitos Alternativos, de realçar a abertura dos concursos de apoio à 

realização de Festivais de Cinema em Território Nacional com uma verba 

de € 2.400.000 a distribuir por 3 anos. 

 

 


