
META 2014 Taxa Realização

PESO 30%

50,0 

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

1. Nº de obras cinematográficas apoiadas 0 12 2 15 100%

50,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

2.
Nº de projectos aprovados no âmbito dos programas de 

cooperação europeus e Ibero-americanos
5 1 7 50%

3.
Prazo para celebração de um protocolo de apoio a 

coproduções luso-francesas (dias úteis)
125 20 100 50%

PESO 40%

20,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

4.
Prazo de realização do projeto Cinema Português em 

Movimento  (dias úteis)
190 30 120 50%

5.
Prazo de edição do catálogo e anuário sobre o sector 

cinematográfico (dias úteis)
125 15 100 50%

20,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

6. Nº de escolas abrangidas pelo Plano Nacional do Cinema 20 5 30 100%

20,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

7. Nº de prémios nacionais e internacionais 35 5 45 50%

8. Nº de presenças em eventos relavantes para a promoção 3 1 5 50%

DESIGNAÇÃO

Eficiência

OO1. 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

INDICADORES

INDICADORES

OO3. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas

OE1: Contribuir para a difusão da cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa

ANO: 2014                                                                                                                                                                                                             

Presidência do Conselho de Ministros / Secretário de Estado da Cultura

Entidade: Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP

Eficácia

INDICADORES

Objectivos Estratégicos

O04. Contribuir para a formação de públicos

Objectivos Operacionais

MISSÃO:  O ICA, I. P., tem por 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, contribuido para a diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e da identidade nacionais.

OE3: Garantir o apoio público às artes cinematográficas e audiovisuais

OO2. Incentivar a co-produção internacional, através da celebração de acordos bilaterais de reciprocidade e convenções internacionais

INDICADORES

O05. Contribuir para a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais e para o reconhecimento nacional e internacional dos seus criadores, produtores, artistas e equipas técnicas

INDICADORES

OE2: Promover as artes cinematográficas e audiovisuais em particular dos novos talentos e 1as obras



20,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

9. Prazo de finalização do projeto (dias úteis) 235 10 200 100%

20,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

10.
Cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de 

recursos humanos, financeiros e patrimoniais (%)
90 5 100 50%

11. Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis) 85 3 80 50%

PESO 30%

50,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

12.
Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a 

colaboradores e clientes (dias úteis)
235 5 225 100%

50,0

2012 2013 META 2014 Tolerância Valor crítico PESO Observações Resultado Taxa Realização Classificação

13.
Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas 

para o registo das obras cinematográficas (dias úteis)
231 10 220 30%

14.
Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas 

para o registo das obrigações de investimento (dias úteis)
231 10 220 30%

15.
Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas 

para os novos apoios financeiros (dias úteis)
63 3 59 40%

UERHE Pontuação DESVIOS

20

16

12

9

8

7

6

5

PLANEADOS REALIZADOS DESVIOS

         20.065.691 € 

           1.274.638 € 

              861.150 € 

         17.785.822 € 

                 83.613,00 € 

         20.149.304,00 €                               -   €                               -   € 

Taxa Realização Classificação

7

Objectivos Relevantes: OO1, OO2, OO3, OO9

Critérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (4) é igual/superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a 

avaliação final destes 4 objetivos operacionais é de53% (superior aos 50% exigidos).

56

0

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática)

Pontuação 

CCAS
Quadro pessoal aprovado Pontos planeados

2

2

25

O07. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do contolo dos recursos

INDICADORES

INDICADORES

Realizado

40

32

300

0

   Despesas com Pessoal

   Aquisições de Bens e Serviços

   Outras despesas correntes

2

0

10

38 438

Notas: 

INDICADORES

OO3. Incentivar a exibição, difusão, promoção e divulgação das obras cinematográficas

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)

INDICADORES

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)

Total

NOTAS EXPLICATIVAS

O08. Desmaterizalizar e simplificar os processo e adoptar modelos de gestão de qualidade

O07. Assegurar a gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais promovendo a melhoria do contolo dos recursos

O05. Contribuir para a internacionalização das obras cinematográficas e audiovisuais e para o reconhecimento nacional e internacional dos seus criadores, produtores, artistas e 

equipas técnicas

   Despesas restantes

Orçamento de Investimento

Outros

Encarregado geral operacional

Encarregado operacional

Assitente operacional

Dirigentes - Direcção Superior

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa

O06. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa

O08. Desmaterizalizar e simplificar os processo e adoptar modelos de gestão de qualidade

O09. Adoptar 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

Qualidade

Recursos Humanos

AVALIAÇÃO FINAL

Qualidade

OO2. Incentivar a co-produção internacional, através da celebração de acordos bilaterais de reciprocidade e convenções internacionais

O04. Contribuir para a formação de públicos

O09. Adoptar 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

O06. Criar e desenvolver novos meios de comunicação corporativa externa

Eficácia

Eficiência

Notas: 

DESIGNAÇÃO

TOTAL (OF+Orçamento Investimento+Outros)

Orçamento de funcionamento

OO1. 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

JUSTIFICACAÇÃO DE DESVIOS



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas para o registo das obrigações de investimento (dias 

úteis)
Data de email de aviso de inicio de funcionamento das funcionalidades desenvolvidas aos interessados

Resultados Site  do ICA, IP

Data de inicio de funcionamento do novo Site

 IS de homologação dos apoios atribuídos

Relatório do projeto PNC

Nº de prémios nacionais e internacionais

Nº de projectos aprovados no âmbito dos programas de cooperação europeus e Ibero-americanos Comunicações da aprovação dos projectos aprovados / resultados no site

Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas para os novos apoios financeiros (dias úteis) Data de abertura dos concursos publicada no site do ICA

Prazo de edição do catálogo e anuário sobre o sector cinematográfico (dias úteis) Data da guia de remessa do catálogo

Nº de escolas abrangidas pelo Plano Nacional do Cinema

Prazo para celebração de um protocolo de apoio a coproduções luso-francesas (dias úteis)

Prazo para a realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis) e-mail envio de inquéritos 

Data de email de aviso de inicio de funcionamento das funcionalidades desenvolvidas aos interessados

Prazo de finalização do projeto (dias úteis)

Prazo de desenvolvimento de funcionalidades informáticas para o registo das obras cinematográficas (dias 

úteis)

Eficácia

Nº de presenças em eventos relavantes para a promoção

Eficiência

Qualidade

Cumprimento dos prazos no que respeita à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais (%) Comprovativos de entrega das obrigações

Prazo de elaboração da prestação de contas (dias úteis)

Nº de obras cinematográficas apoiadas

Resultados Site do ICA, IP

Indicadores

Comprovativo de entrega da prestação de contas emitido pelo Tribunal de Contas

Protocolo de apoio a coproduções luso-francesas 

Prazo de realização do projeto Cinema Português em Movimento  (dias úteis) Resultados Site do Cinema Português em Movimento - http://www.cinemaemmovimento.ica-ip.pt/ 

Fontes de Verificação


