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I - INTRODUÇÃO  

 

O presente documento tem por objectivo apresentar o Planeamento da Actividade do Instituto do Cinema e 

do Audiovisual, I.P. para o ano de 2012. 

 

Este documento que é, desde há uns anos, desenvolvido e construído em interligação  com as orientações 

do SIADAP-QUAR, tomando como base o sistema de gestão por objectivos e planeamento estratégico, 

assente no modelo Balanced ScoreCard (BSC), que enquanto sistema de gestão estratégica, permite ao ICA, 

não só a definição e monitorização dos objectivos e a avaliação do desempenho organizacional, mas também 

a clarificação e comunicação da estratégia do Instituto, não contempla,  por imposição de cumprimento de 

prazos, os inputs destes instrumentos de gestão.  

 

Contudo, dada a sua forte e válida contribuição, é intenção do ICA integrar oportunamente esses dados no 

planeamento das suas actividades para 2012. 

 

Na definição das actividades e iniciativas a realizar, tomaram-se como referência, os seguintes elementos: 

 

1. Missão, Visão e  Valores do ICA 

2. Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) e serviços prestados 

3. As atribuições do Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP 

4. Os objectivos estratégicos e operacionais do ICA 

5. Os recursos humanos e materiais disponíveisII - CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Lei orgânica do ICA foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 95/2007 de 29 de Março.  

Este diploma legal  precisa o âmbito de actuação do Instituto. 

A actividade cinematográfica é regulada pela Lei nº 42/2004 de 18 de Agosto – Lei da Arte Cinematográfica e 

Audiovisual, o Decreto-Lei nº.227/1006 de 15 de Novembro, bem como pelos regulamentos de atribuição de 

apoio dos diferentes programas. 

 

ATRIBUIÇÕES (Decreto-lei n.º 95/2007, de 29 de Março, n.º 2 do art.º 3º) 

a) Assessorar o M.C. na definição de políticas públicas para os sectores cinematográfico e audiovisual 

em conformidade com a sua missão. 

b) Propor programas, medidas e acções com vista a melhorar a eficácia e a eficiência das políticas 

referidas na alínea anterior e a assegurar a adequação destas às evoluções dos sectores abrangidos. 

c) Assegurar, directamente, em colaboração ou através de outras entidades, a execução das políticas 

cinematográficas e audiovisuais. 
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d) Contribuir para um melhor conhecimento do sector do cinema e audiovisual, recolhendo, tratando e 

divulgando informação estatística ou outra relevante, por si próprio ou em colaboração com outras 

entidades vocacionadas para o efeito. 

e) Garantir a participação do Estado no Fundo do Cinema e do Audiovisual. 

f) 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. 

g) Colaborar com as entidades competentes na elaboração de acordos internacionais nos domínios 

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. 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

No desenvolvimento do Decreto-Lei n.º 95/2007 de 29 de Março, foi determinada a nova organização interna, 

assim como, os estatutos, do ICA, I.P na Portaria n.º375/2007 de 30 de Março.  
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MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

MISSÃO  

Fomentar e desenvolver as actividades cinematográficas e audiovisuais, contribuindo para a diversidade 

cultural e a qualidade nestes domínios, para uma circulação nacional e internacional alargada das obras e 

para a vitalidade das referidas actividades enquanto indústria cultural.  

 

VISÃO  

Ser um organismo de excelência na promoção da cultura portuguesa no panorama cinematográfico e 

audiovisual. 

 

VALORES  

AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua das decisões tomadas, das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, para 

aferir se o Instituto actua correctamente junto dos Stakeholders. 

RIGOR 

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

TRANSPARÊNCIA 

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

EFICÁCIA 

Eficácia de actuação de molde a obter mais e melhores resultados a um custo mais baixo. 
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SERVIÇOS E STAKEHOLDERS 

Os stakeholders, ou as partes interessadas, do ICA são todas as entidades beneficiárias de apoios financeiros 

concedidos pelo Instituto: produtores e realizadores cinematográficos; argumentistas; autores; entidades que 

tenham como actividade 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 actividade cinematográfica. Para além das entidades já 

referidas, por ser Instituto Público, e segundo a sua missão o ICA destina as suas actividades e serviços à 

sociedade em geral. 

De entre os principais serviços e produtos fornecidos pelo ICA, destacam-se: 

 

 
Serviços Prestados 

 
Produtos Finais Destinatários 

Gestão dos apoios de Estado ao Cinema, abrangendo os 
procedimentos concursais, o acompanhamento da 

execução dos projectos apoiados e as eventuais situações 
de incumprimento 

 

Criação, produção, distribuição e 
exibição de Obras Cinematográficas; 

Realização de Festivais; Acções de 
formação 

Agentes do sector; 
Associações 

Universidades; 
Sociedade civil 

Recolha tratamento e disponibilização de informação 
estatística sobre o sector 

Informação estatística sobre o Sector 
Secretaria de Estado da Cultura; 

Agentes do sector; 
Sociedade civil; Imprensa; INE 

Cobrança da Taxa de Exibição de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 227/2006, de 15 de Novembro 

Receita Própria / Auto 
financiamento  

 Empresas 
Concessionárias da exploração de 

espaço publicitário em 
salas de cinema ou em televisão  

Promoção nacional e internacional do cinema e da cultura 
cinematográfica 

Representação de obras nacionais 
em mercados e eventos 

internacionais 

Agentes do sector; 
Sociedade civil 

Participação em programas internacionais no âmbito da 
actividade cinematográfica e do audiovisual 

Fomentar parcerias internacionais 
Agentes do sector 

 

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

Representação Institucional Estado Português 

Gestão da filmoteca e videoteca, contendo o acervo 
cinematográfico relativo às obras cinematográficas e 
audiovisuais apoiadas pelo ICA nos últimos 10 anos 

Disponibilização de obras para 
circulação nacional e internacional 

Instituto Camões, Embaixadas, 
Consulados e Representações 

diplomáticas e outras no 
estrangeiro; Agentes do sector; 

Sociedade civil 

, 
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III – ANÁLISE SWOT 
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INTERACÇÂO NEGATIVA: ameaça potenciada ou 
oportunidade desperdiçada 

A
m

e
a

ça
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Recursos financeiros insuficientes e 
imprevisíveis 

- -  + + + 

Mercado de distribuição e exibição 
excessivamente concentrado 

  -     

Baixa taxa de frequência        -      
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Potencial mediático do sector do 
cinema e do audiovisual 

          

Sector em permanente mutação e 
modernização 

  -     + + 

Interesse político em apoiar o cinema e 
o audiovisual  

      +  

Iniciativas e parcerias com vista à 
internacionalização 

    -     + 
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IV - OBJECTIVOS 

 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS  

 
1. Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e da afirmação da lingua portuguesa 

2. Garantir e aumentar o acesso dos cidadão à fruição cultura 

3. Garantir o apoio público às artes cinematográficas 

 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

 
 

1. Promover a criação e produção audiovisual independente e a cooperação cinematográfica e 

audiovisual com os países Europeus, da CPLP e Ibero-americanos 

 

2. Promover a formação de novos públicos, assim como, a qualificação e democratização do ensino 

artístico, através de iniciativas com vista à integração dos jovens artistas e criadores na vida activa 

 

3. Promover a divulgação e acesso às obras cinematográficas 

 

4. Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema no espaço lusófono, europeu e 

iberoamericano 

 

5. Contribuir para a reformulação do quadro legal aplicável aos apoios do Estado ao cinema 

 

6. Desmaterializar e simplificar os processos desenvolvendo modelos de gestão de qualidade 

 

7. Reduzir e racionalizar a despesa 

 

 

V – ACTIVIDADES 

Neste capítulo elencam-se as actividades indispensáveis à respectiva prossecução da missão e atribuições do 

ICA. Os valores das actividades previstos para 2012 contemplam os valores totais para a prossecução das 

mesmas, isto é, o valor da actividade acrescido da respectiva imputação com encargos de funcionamento.  
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N.º Actividade Objectivo VALOR 2012 

1

Gerir e acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos nas áreas de 

criação (escrita de argumentos, desenvolvimento de documentários e 

desenvolvimento de animação) e produção (longas e curtas metragens de f icção, 

documentários cinematográficos, animação, co-produções PLP e outras co-produções 

internacionais); Promoção e implementação do Programa DOCTV II

8.364.589

2

Assegurar a representação nacional nos programas Media, Eurimages, Ibermedia, 

Cooperação Iberoamericana (CACI), plataforma de Directores de Institutos Nacionais 

de Cinema (EFAD) e no European Film Promotion-EFP

676.700

3
Gerir e acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos nas área da 

formação e protocolos estabelecidos com estabelecimentos de ensino superior

Promover a formação de 

novos públicos, assim 

como, a qualif icação e 

democratização do 

ensino artístico, através 

de iniciativas com vista à 

integração dos jovens 

artistas e criadores na 

vida activa

441.220

4
Gerir e acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos nas áreas da 

distribuição, exibição, promoção e festivais internacionais em território nacional
1.584.880

5
Promoção e exibição da cinematografia nacional em parceria com outras entidades, 

nomeadamente com o Instituto Camões, autarquias e associações culturais
347.480

6
Contribuir para a criação de uma Rede Cine Digital, potencializando os equipamentos 

culturais autárquicos, através de f inanciamentos comunitários
173.740

7
Garantir a divulgação da informação de referência sobre os mercados de distribuição 

e exibição em Portugal
13.740

8 Garantir a edição anual do catálogo de cinema português e do anuário estatístico 34.740

9
Optimizar os instrumentos de comunicação on-line (site, new sletter e icateca-portal de 

disponibilização de informação de produção nacional)
13.740

10

Assegurar a continuidade da colaboração com: Instituto Nacional de Estatística, 

Observatório das Actividades Culturais, Observatório Europeu do Audiovisual e 

UNESCO.

13.740

11 Consolidação do Observatório Iberoamericano do Audiviosual-OIA 33.740

12 Contribuir para a reformulação da Lei do Cinema e demais legislação complementar 13.740

13 Colaborar na reavaliação do FICA 13.740

14

Implementar melhorias e novas funcionalidades nos vários sistemas informáticos de 

gestão on -line  do ICA: gestão de candidaturas e avaliação, gestão de registo das 

entidades cinematográficas, gestão de apoios, gestão de bilheteiras,  venda de 

bilhetes e transmissão de dados,  Enterprise resource planning-ERP-SA e gestão de 

recursos humanos,  facilitando assim o acesso a toda a informação tanto a nível 

interno e externo através da interoperabilidade dos vários sistemas

98.740

15 Assegurar a formação a todos os trabalhadores do ICA 39.180

16 Manter a certif icação da qualidade - ISO 9001 16.740

17
Optimizar a gestão e controlo dos apoios f inanceiros através de auditorias externas 

às entidades beneficiárias de apoio
53.740

18
Garantir a gestão administrativa, f inanceira e patrimonial; controlar e divulgar a 

execução da despesa e cobrança da receita 
882.746

19 Mudança de instalações para edifício propriedade do Estado 25.740

TOTAL 12.842.674

Reduzir e racionalizar a 

despesa

Promover a criação e 

produção audiovisual 

independente e a 

cooperação 

cinematográfica e 

audiovisual com os 

países Europeus, da 

CPLP e Ibero-americanos

Promover a divulgação e 

acesso às obras 

cinematográficas 

Alargar, divulgar e 

diversif icar a informação 

do cinema no espaço 

lusófono, europeu e 

iberoamericano

Contribuir para a 

reformulação do quadro 

legal aplicável aos apoios 

do Estado ao cinema 

Desmaterializar e 

simplif icar os processos 

desenvolvendo modelos 

de gestão de qualidade 
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V I– ACTIVIDADES QUE O ICA SE PROPOE DESENVOLVER PARA ANGARIAÇÃO DE 
RECEITA PROPRIA OU COMUNITÁRIA 

 
 
A disponibilidade orçamental assegurada pelo ICA é a que lhe advém do produto da taxa de exibição, que lhe 

está consignada (de forma partilhada, com a Cinemateca Portuguesa), nos termos da lei em vigor. 

Complementarmente, podem ser atribuídos ao ICA recursos PIDDAC ou outros recursos do Orçamento do 

Estado. 

 

A tendência dos últimos anos e as perspectivas financeiras e económicas do país a curto e médio prazo 

tornam expectável uma contracção do orçamento do ICA para 2012. 

 

 

      Nota: Os valores relativos a 2011 são valores estimados 

 

 

Preliminarmente, refira-se que a cobrança da taxa devida ao ICA decorre hoje em dia com eficácia e eficiência, 

não sendo de esperar aumentos de receita efectiva com base na melhoria da cobrança, sem prejuízo de o ICA 

se manter permanentemente atento ao bom funcionamento deste processo. Contudo, o ICA considera que as 

seguintes acções que poderão contribuir para um efectivo aumento das receitas são: 

 

1. Revisão legislativa do regime de financiamento da política de apoio ao cinema 

Tratando-se de matéria da competência apenas do legislador, a actividade do ICA em relação a este assunto 

traduzir-se-á na prestação de assessoria e apoio à Tutela e autoridades competentes, com vista à aprovação 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Executado 21.317.249 21.012.518 21.533.880 17.570.489 18.701.454 17.644.316 17.714.958 15.309.316 18.044.463 14.922.691 13.380.942

Receitas Próprias 12.888.141 18.277.816 18.536.626 15.266.235 17.101.358 16.308.896 17.709.936 15.309.316 14.890.316 14.023.755 13.240.942

OE 2.493.999 1.499.429 399.326 0

PIDDAC 5.935.109 2.734.702 2.997.254 2.304.254 1.600.096 1.335.421 5.022 0 1.654.718 499.610 140.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000
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de um novo quadro legislativo que permita aumentar a receita nos termos desejados, de forma a assegurar as 

actividades atrás enunciadas e que este Instituto se propõe desenvolver em 2012. 

 

Este Instituto tem vindo a manifestar a sua convicção fundamentada de que seria necessário, por via 

legislativa, rever o actual quadro jurídico-financeiro, aumentando a receita disponível para o ICA, já que só 

esse aumento da capacidade financeira do ICA lhe permitirá realizar cabalmente a sua missão e os seus 

objectivos.  

 

 

2. Rede de Cinema Digital 

Está prevista a mobilização de recursos comunitários para este projecto, do qual o ICA não será beneficiário, 

mas que diz respeito a uma actividade (a melhoria da oferta e da fruição de obras cinematográficas em todo o 

território nacional) que se inclui na sua esfera de competências, objectivos e actuação. 

 

O Regulamento da Rede de Equipamentos Culturais dos Programas Operacionais Regionais do QREN 2007-

2013 inclui uma medida no domínio do Cinema Digital (Anexo E ao referido Regulamento), envolvendo um 

co-financiamento comunitário de 70% (80% para apoios decididos ainda em 2011). Este Regulamento está já 

publicado, aguardando-se a aprovação dos respectivos avisos de concurso bem como a abertura dos mesmos. 

O processo é da competência dos Programas Operacionais Regionais, sendo a Secretaria de Estado da Cultura 

e o ICA envolvidos no processo dada a natureza muito específica da medida. 

 

Note-se, porém, que o Regulamento existente prevê que a comparticipação remanescente (30%) será 

assegurada pelos beneficiários, nos seguintes termos: 15% de investimento próprio do beneficiário; 15% 

cobertos pelo ICA. Assim, em rigor, este programa não irá proporcionar receita adicional para o ICA, mas sim 

financiamento para uma actividade que o ICA não poderia financiar por si só.  

No entanto, o ICA faz notar que precisa de dispor de dotação orçamental para este efeito, assemelhança de 

2011, este financiamento deverá ser assegurado através do PIDDAC, uma vez que se trata de um programa 

plurianual. Para uma estimativa (em projecções baseadas em inquérito) de 40 salas apoiadas em 2012, o 

montante máximo necessário seria de 600.000 euros (15.000 euros por sala).  

 

Tal como em 2011, prevê-se para 2012 a inscrição deste projecto no orçamento PIDDAC valor de €160.000. 

 

3. SAMA 

Este Instituto no âmbito da desmateriação e simplificação dos processos candidatou-se em 2011 ao Sistema 

de Apoio à Modernização Administrativa, com o projecto My ICA.  

 

O My ICA é um conceito que pretende definir um novo paradigma no relacionamento do ICA com o cidadão, 

através de uma plataforma tecnógica integrada e vocacionada para a gestão dessa relação. Assim, será 
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possível, de forma centralizada, suportar os vários momentos de interacção com todas as entidades que se 

relacionam com o ICA. 

 

Com este cenário de evolução preconizado, assente num modelo relacional integrado e automatizado 

pretende-se também alavancar uma comunicação mais proactiva por parte do ICA para com a comunidade, 

reforçando e alinhando a comunicação entre o front office e o back office e facilitando o acesso à informação 

por parte do cidadão/cliente. 

 

Grande parte deste processo está já alicerçado online, contudo haverá lugar ao desenvolvimento de 

funcionalidades e à disponibilização de novos serviços online que permitirão agilizar e automatizar ainda 

mais toda a gestão de tarefas, como também, contemplar novas formas de comunicação e interligação da 

informação com os outros parceiros instituicionais envolvidos originado o melhor conhecimento de todas as 

actividades que o integram, a partilha e divulgação de informação e comunicação com os stakeholders e ainda 

a participação, potenciando o serviço prestado e a qualidade do seu resultado final. 

 

Pela relevância deste projecto prevê-se para o orçamento de 2012 a inscrição do valor de € 105.000, com 

verbas provenientes do Orçamento de Estado. 
 
 

4. Protocolo relativo ao investimento da RTP em projectos cinematográficos apoiados pelo 

ICA 

  

Ao longo de vários anos, foram celebrados e executados Protocolos entre o ICA e a concessionária do serviço 

público de televisão, regra geral, trienais. num montante anual de €1.750.000. 

  

O último desses Protocolos terminou em 2009, no montante anual de €1.750.000, tendo sido pontualmente 

prorrogado para 2010 e 2011, revelando-se insuficiente, mas que se tem mantido na expectativa de que seria 

aprovada em breve uma nova lei do cinema que iria dispor sobre os investimentos directos dos operadores 

de televisão na produção cinematográfica nacional. 

  

Na ausência de uma evolução legislativa no sentido acima descrito, isto é, que consagre uma obrigatoriedade 

de investimentos das televisões em projectos cinematográficos nacionais, o ICA procurará viabilizar novo 

Protocolo à semelhança dos anteriores ou, pelo menos a prorrogação do último.  
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VII - RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS  e RECURSOS FINANCEIROS 

 

Por forma a dar cumprimento aos seus objectivos e sobretudo atendendo às instruções veiculadas pelo 

Senhor Chefe de Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Cultura a 13 de Julho, prevê-se uma diminuição 

de 15% relativamente às verbas destinadas aos recursos humanos e de 20% relativamente ao orçamento 

total. 

 

Refira-se que em 2012 será dada continuidade à aposta no SIADAP como sistema de avaliação e gestão de 

competências quer dos recursos humanos, quer como sistema de avaliação dos próprios serviços prestados, 

uma vez que a nova legislação é mais abrangente e exigente, aplicando-se ao desempenho dos serviços, dos 

dirigentes e dos trabalhadores da Administração Pública. Igualmente relevante, e no seguimento do que tem 

vindo a ser prática do ICA, será o investimento na qualificação dos seus recursos humanos, fomentando a 

formação em áreas técnicas e/ou especificas do sector de actuação deste organismo. 

 

 

O ICA, IP estima, para realização de todas as suas actividades no decorrer do ano de 2012, um orçamento de 

€12.842.674, o que representa uma diminuição de 20% face ao valor do orçamento inicial de 2011 (€ 

16.135.458). 

 

Prevê-se que a contribuição das várias Fontes de Financiamento para esse orçamento seja a apresentada no 

quadro seguinte, sendo as Receitas Próprias, através da cobrança da taxa de exibição, nos termos do previsto 

no Decreto-Lei n.º 227/2006, de 15 de Novembro, a que terá maior representatividade: 

 

Fontes de Financiamento do Orçamento Montante % 
Representação 

Receitas Próprias  € 9.817.589 76% 

Transferências do Orçamento de Estado € 2.257.085 18% 

Transferências do PIDDAC € 768.000 6% 

Total € 12.842.674   
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A decomposição do orçamento para 2012 por grandes grupos de rubricas orçamentais, quer de Receita, quer 

de Despesa, configura-se da seguinte forma: 

                                                                                                                                          
 
 

 

 

 

 

Atendendo à estimativa de uma acentuada descida da taxa de exibição, principal fonte de 

financiamento do ICA e consequentemente a queda do orçamento de receitas próprias, que será 

afectado na sua totalidade aos apoios financeiros, sugere-se e propõe-se, por forma a manter o 

financiamento dos apoios financeiros, a transferência de verbas do Orçamento de Estado para 

suporte das despesas de funcionamento.   

Ainda para completar o valor necessário à execução das actividades previstas propõe-se o 

financiamento de verbas do PIDDAC no montante acima destacado. 

 

 

TOTAL RPP OE PIDDAC

04.00.00 Taxas, Multas e outras penalidades € 9.809.964 € 9.809.964

06.00.00 Transferências Correntes € 3.025.085 € 2.257.085 € 768.000

07.00.00 Receitas Capital

15.00.00 Reposições não Abatidas nos Pagamentos € 7.625 € 7.625

Total € 12.842.674 € 9.817.589 € 2.257.085 € 768.000

  Orçamento da Receita 
Orçamento 2012

TOTAL RPP OE PIDDAC

01.00.00 Despesas com o pessoal € 1.373.999 € 1.373.999

02.00.00 Aquisição de bens e serviços € 861.486 € 861.486

03.00.00 Juros e outros encargos € 0

04.00.00 Transferências correntes € 949.600 € 320.000 € 21.600 € 608.000

05.00.00 Subsídios € 9.657.589 € 9.497.589 € 160.000

06.00.00 Outras despesas correntes € 0

07.00.00 Aquisição de bens de capital € 0

Total € 12.842.674 € 9.817.589 € 2.257.085 € 768.000

  Orçamento de Despesa
Orçamento 2012
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VIII - CONCLUSÕES 

 
A disponibilidade orçamental assegurada do ICA é a que lhe advém do produto da taxa de exibição, que lhe 

está consignada (de forma partilhada, com a Cinemateca Portuguesa), nos termos da lei em vigor. 

Complementarmente, podem ser atribuídos ao ICA recursos PIDDAC ou outros recursos do Orçamento do 

Estado. 

 

A tendência dos últimos anos e as perspectivas financeiras e económicas do país a curto e médio prazo 

tornam expectável uma contracção do orçamento do ICA para 2012. 

 

Assim, com base nas circunstâncias reais à data da elaboração do presente Plano, na ausência de certeza 

quanto a reflexos positivos, no plano financeiro, de uma eventual revisão legislativa, e se se verificar a 

inexistência, em 2012, de recursos financeiros complementares da receita própria, provenientes do 

OE/PIDDAC, o ICA prevê não poder abrir concursos para apoio financeiro na maior parte dos seus programas 

de apoio em 2012, limitando-se, no próximo ano, à execução dos contratos relativos a projectos objecto de 

decisões de apoio em 2011 ou anos anteriores e ao acompanhamento/controlo da execução desses projectos. 

Esta situação terá um impacto negativo muito importante no sector. 

 

O ICA tem vindo a manifestar a sua convicção fundamentada de que seria necessário, por via legislativa, rever 

o actual quadro jurídico-financeiro, aumentando a receita disponível para o ICA, já que só esse aumento da 

capacidade financeira do ICA lhe permitirá realizar cabalmente a sua missão e os seus objectivos, sobretudo 

tendo em conta os seguintes factores: 

 

 Taxas elevadas ou muito elevadas (em alguns casos, superiores a 90%) de projectos submetidos a 

concurso, bem classificados e não apoiados por insuficiência orçamental; 

 Valor de apoio público ao cinema per capita muito inferior à média dos países europeus; 

 Desequilíbrios entre as várias áreas de intervenção (financiamentos demasiadamente reduzidos em 

determinados programas); 

 Dificuldade ou impossibilidade de dar execução a projectos ou acções, impedindo, assim, a obtenção de 

efeitos positivos globais, que exigiriam uma actuação coordenada e integrada, com equilíbrio entre as 

diferentes áreas; 

 Risco de estrangulamento financeiro, dada a tendência marcada para o decréscimo da receita, ao mesmo 

tempo que o ICA tem de executar compromissos assumidos em anos anteriores. 

 

 


