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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2012 foi, para o Cinema em Portugal, um período particularmente difícil. A recessão económica reflectiu-se
gravosamente nas variáveis mais relevantes para as actividades cinematográficas e de produção audiovisual
independente.
Mas, mais uma vez, foi também um ano em que se evidenciou a persistência, a qualidade e o profissionalismo dos
criadores e produtores nacionais, tendo-se registado resultados artísticos e até comerciais invulgares.
Com efeito, a parte de mercado dos filmes nacionais, em sala, ultrapassou os 5% (734.264 em número de
espectadores), um valor sem paralelo na história recente, pelo menos desde a aplicação de sistema de contagem de
espetadores mediante informatização de bilheteiras.
Este excelente resultado dos filmes nacionais deveu-se principalmente a dois filmes de forte potencial comercial,
produzidos sem apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA): Morangos com Açúcar – O filme e Balas e Bolinhos
– O Ultimo Capítulo. Assim, em 2012, dois filmes nacionais contaram-se entre os 20 filmes mais vistos do ano. É,
porém, notável que, para o referido resultado, tenha concorrido o facto de vários outros filmes terem tido um sucesso
muito apreciável: dois outros filmes nacionais com cerca de 50.000 espetadores cada, (O Cônsul de Bordéus e As
Linhas de Wellington), Florbela com mais de 40.000, Tabu com mais de 20.000 espetadores, filmes a que se somaram
outras estreias nacionais importantes, também com público apreciável.
Foi ainda particularmente assinalável a carreira internacional de diversos filmes nacionais, não só no âmbito de
festivais e circuitos especializados, mas também em exploração comercial: cerca de 37.500 espetadores em França
para As Linhas de Wellington e mais de 140.000 espetadores, também em França, para Tabu, que, além disso, estreou
e aguarda estreia num conjunto apreciável de países.
No plano puramente artístico, em termos de seleção e prémios em festivais internacionais e de outras distinções,
nomeadamente da crítica e outros painéis internacionais, 2012 foi também um ano de grande sucesso e afirmação do
cinema português, tanto mais valioso quanto essa afirmação se deu a vários níveis e com filmes de tipos e linguagens
diferentes, refletindo a diversidade própria do cinema nacional, que é imperioso preservar e desenvolver no futuro.
Com efeito, esse número apreciável de prémios e distinções conseguidos abrange filmes de autores consagrados e de
novos autores, em ficção, documentário e animação.
Neste domínio, e para além do caso, já referido, de Tabu (distinguido com dois prémios muito importantes no Festival
Internacional de Cinema de Berlim e premiado também em diversos outros contextos internacionais de grande
prestígio), há que referir (também no Festival de Berlim) o Urso de Ouro para a curta metragem, atribuído a Rafa, de
João Salaviza, realizador que, em 2009, conquistara a Palma de Ouro de curtas metragens no Festival de Cannes, com
Arena.
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Do mesmo modo, e como exemplo claro da diversidade, inovação e renovação de talentos que o ICA considera
deverem ser objetivos orientadores de toda a sua acção, cabe referir o caso de O Circo, curta metragem de animação
produzida pelo Colectivo de Crianças da Escola EB 2,3 Professor Doutor Egas Moniz, em Avanca, que conquistou o
Prémio principal para filmes realizados por crianças até aos 12 anos de idade, no Festival Internacional de Filmes de
Animação (ANIFEST), na República Checa.
A par dos resultados dos mais jovens, a prossecução do percurso dos consagrados: também em 2012, estreou o último
filme de Manoel de Oliveira, O Gebo e a Sombra,
Mas, como já foi referido, estes êxitos apreciáveis sob todos os pontos de vista são um dos lados de uma situação
paradoxal: a dimensão artística floresceu num contexto de grande dificuldade e preocupação face à retração das
receitas do ICA e ao ambiente económico.
Com efeito, os bons resultados do ano foram gerados, no caso dos filmes apoiados pelo ICA, por obras financiadas em
anos anteriores e concluídas em 2011/12. O número de obras produzidas com apoio do ICA decresceu fortemente
(perto de 40%) relativamente ao ano precedente. Ademais, a não abertura de concursos em 2012 levará
inevitavelmente a um decréscimo da produção em 2013, o qual só poderá ser atenuado se for possível uma
implementação rápida da Lei nº 55/2012, incluindo a boa cobrança das receitas proporcionadas por esta lei.
A conjuntura económica negativa repercutiu-se também, e de forma muito severa, no domínio audiovisual, em
especial nas receitas de publicidade dos operadores de televisão. Com efeito, as receitas de comunicação comercial
dos dois maiores operadores privados nacionais caíram fortemente face a 2011 (perto de 10% num dos casos, cerca de
22% no outro caso), evolução sentida igualmente, e de forma muito expressiva, no operador concessionário de serviço
público.
Resultou daqui um agravamento da dificuldade de financiamento do ICA, cuja receita própria continuou a decrescer
em 2012, dado esta ser proveniente unicamente do produto da taxa de exibição.
Esta circunstância, previsível desde o início do ano com base na monitorização dos valores mensais e das variações
homólogas, levou à decisão – particularmente difícil – de não abrir novos concursos de apoio financeiro em 2012, de
modo a assegurar a sustentabilidade do ICA enquanto entidade financiadora, para cumprir os compromissos de
pagamento decorrentes dos contratos de apoio resultantes de concursos anteriores.
Foi neste contexto que, em 6 de setembro, foi publicada a Lei nº 55/2012, que estabelece os princípios de ação do
Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e
audiovisuais, revogando a Lei do nº 42/2004.
Esta lei vem alterar significativamente o regime de receitas próprias do ICA e estabelece, pela primeira vez,
obrigações de investimento directo, sujeito unicamente a condições de elegibilidade das obras para efeitos de
reconhecimento desse investimento.
A Lei mantém a taxa de exibição, em trajetória descendente, mas introduz, como nova receita consignada às
actividades de apoio financeiro do ICA, uma taxa incidente sobre os serviços de televisão por subscrição.
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As previsões de receita da nova taxa apontam para que o orçamento do ICA cresça para cerca do dobro do actual. Este
valor e este crescimento mais não fazem do que dotar o ICA de uma receita próxima dos valores alcançados há uma
década. Do mesmo modo, a receita prevista apenas aproximará o valor de apoio ao cinema per capita em Portugal do
valor médio europeu, ficando, ainda assim, aquém deste e muito aquém dos valores registados em países de dimensão
populacional comparável na Europa Ocidental. Estas considerações ilustram a que ponto as disposições financeiras da
Lei nº 55/2012 são indispensáveis, sob pena de danos severos na estrutura criativa e produtiva do cinema em Portugal.
Com a nova Lei, abre-se, pois, a perspectiva da retoma da actividade financiadora do ICA, com maior fôlego e com
maior sustentabilidade, na medida em que a diversificação de fontes de receita diminui o risco de erosão evidenciado
pela evolução da taxa de exibição. Essa sustentabilidade é ainda reforçada pelo facto de a nova taxa, fixada em
valores razoáveis e proporcionados, incidir sobre serviços que têm revelado uma resiliência à crise sem comparação
com o mercado publicitário.
Já no início do corrente ano foram regulamentadas as disposições financeiras da lei nº 55/2012, através do Decreto-lei
nº 9/2013, de 24 de janeiro, aguardando-se a aprovação da regulamentação dos programas de apoio.
Na sequência da aprovação da Lei nº 55/2012, foi apresentada queixa, por pelo menos um operador nacional, junto da
Comissão Europeia, alegando incompatibilidade entre as disposições financeiras da referida lei nacional e o direito
comunitário no domínio das comunicações electrónicas. O processo de esclarecimento dessa questão corre ainda no
momento da presente publicação. Trata-se de matéria que ultrapassa a competência estrita do ICA, mas que este
segue atentamente no plano técnico que lhe é próprio, bem como no plano internacional, em articulação com os
organismos congéneres europeus, que partilham as preocupações do ICA e, considerando infundadas e deslocadas as
alegações em causa, acompanham esta problemática com a maior atenção, de modo a esclarecer as autoridades
europeias e a salvaguardar a soberania dos Estados em matéria de política cultural e seu financiamento, em
conformidade com o direito europeu e internacional aplicável.
Positivos foram igualmente os desenvolvimentos ocorridos em 2012 relativos ao difícil processo da Tobis S.A., de que o
ICA era acionista maioritário. A alienação total ou parcial confirmou-se como solução, face à manifesta inviabilidade
da empresa no seu perfil atual, face à evolução tecnológica e à exiguidade do mercado. Com efeito, foi possível
entrar no ano de 2012 com um processo concreto de negociação e a perspetiva de uma alienação parcial e cisão que
permitirá honrar as responsabilidades da empesa, salvaguardar ao máximo os interesses dos trabalhadores e preservar
componentes patrimoniais relevantes, em especial o património cinematográfico da Tobis.
Lisboa, 15 de Abril 2013
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DESTAQUES DO ANO
O ano de 2012 foi um ano completamente atípico, o ICA não abriu concursos de apoio financeiro ao sector
cinematográfico e audiovisual, por consequência do acentuado decréscimo das receitas do instituto e pela morosa
discussão pública da nova Lei do Cinema, que foi publicada apenas em Setembro, mas que até ao momento ainda não
foi regulamentada.
Apesar do corte aos incentivos ao setor, designadamente na criação, produção, distribuição e exibição
cinematográfica, não permitindo o arranque de novas produções, o ano de 2012 foi um dos melhores anos de sempre
do cinema português, em termos de estreias, em público e, sobretudo em impacto internacional, com a obtenção de
prémios e distinções importantes.
Foram estreados em 2012, 31 obras nacionais (29 L.M e 2 C.M.), e Balas e Bolinhos – O Último Capítulo foi o filme
mais visto com 256 mil espectadores, ocupando o 1º lugar no ranking dos filmes europeus mais vistos do ano.
No ano de 2012, o cinema português continuou a merecer o reconhecimento internacional sendo de destacar, entre
muitos outros, os prémios atribuídos às obras de ficção Rafa, de João Salaviza, à qual foi atribuída o Urso de Ouro no
Festival de Berlim, e Tabu, de Miguel Gomes, que recebeu no mesmo festival os prémios Alfred Bauer e FIPRESCI.
Outras obras mereceram vários prémios ao longo do ano e tiveram um excelente percurso internacional, percorrendo
diversos festivais; a distinção de vários documentários nomeadamente no Documenta Madrid, ESTRANHA FORMA DE
VIDA, de Pedro Filipe Marques (Prémio Honorífico del Jurado), ÁGUA FRIA, de Pedro Neves (Premio Honorífico del
Jurado) e É NA TERRA NÃO É NA LUA, de Gonçalo Tocha (Primer Premio, largometrage de creación), no Festival
Cinéma du Réel ESTRANHA FORMA DE VIDA obteve uma Mention Spéciale du Prix Joris Ivens, no Festival de Locarno.
A ÚLTIMA VEZ QUE VI MACAU, da dupla João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata mereceu uma Menção
Especial e também no Festival de Turim foi distinguido como Melhor Filme.
Também filmes realizados por crianças circularam em festivais internacionais e foram premiados, tal como O CIRCO,
obra coletiva da Escola EB, 2,3 Dr. Egas Moniz, de Avanca, que recebeu o MAIN PRIZE no ANIFEST, na República Checa,
por último, devemos destacar a seleção de ESTRADA DE PALHA, de Rodrigo Areias, para a Competição Internacional
do Festival de Karlovy Vary, na República Checa, onde recebeu uma Menção Especial, por parte do Júri Ecuménico, e,
onde há muito, não penetrava o cinema nacional.
Vários festivais homenagearam o Cinema Português, seja com retrospetivas sobre o país (Festival de Curtas Metragens
de Tampere, Festival do Rio de Janeiro, Festival de Cinema de Brive, Filmfest Dresden) ou com retrospetivas de
autores, João Canijo, em La Rochelle e no BAFICI, na Argentina e Manuel Mozos na VIENNALE. Também o
documentário português mereceu um lugar de destaque nos Estados Gerais do Documentário, em Lussas, onde foram
exibidos e discutidos vários documentários portugueses, num Programa Especial (Route du Doc: Portugal).
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E apesar de no ano de 2012 o número total de espectadores nas salas de cinema em Portugal ter atingido os 13,8
milhões, o valor mais baixo dos últimos quinze anos – que representa um decréscimo de 12,3% em relação ao ano
transato, a quota de cinema português alcançou os 5,3%, o valor mais alto desde 1975 (ano a partir do qual o ICA
mantém registos).
Como já foi referido, o ano de 2012 foi marcado ainda pela discussão pública da nova Lei do Cinema, que a foi
aprovada apenas em 6 de Setembro, pela Lei n.º 55/2012, onde se estabeleceu os princípios de ação do Estado no
quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais,
revogando a Lei do nº 42/2004. Contudo, no final do ano 2012 aguardava-se ainda a regulamentação da referida Lei.

Em 2012, por consequência do PREMAC e da reestruturação dos Serviços e Organismos da Secretaria de Estado da
Cultura, o ICA viu a sua orgânica ser reestruturadas e publicada no 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 e a 15
de junho foi definido a organização do instituto através da publicação dos seus estatutos pela Portaria nº 189/2012,
passando apenas a existir 2 unidades orgânicas: o Departamento de Cinema e do Audiovisual e o de Gestão,
extinguindo-se a Divisão de programas e Projectos e a Divisão de Estudos e Estatística.
No âmbito da manutenção do sistema de qualidade, em Setembro foi realizada uma auditoria interna ao sistema
implementado e uma auditoria por parte da APCER como caso estudo em formação, permitindo ao ICA uma autoavaliação sobre o seu Sistema de Gestão da Qualidade e propor oportunidades de melhoria. No final ano o ICA
obteve, mais uma vez, a manutenção da certificação nos termos da norma ISO 9001: 2008, através da 2ª
auditoria de acompanhamento por parte da APCER, revelando-se, sem dúvida, um organismo comprometido com a
melhoria contínua em toda a sua atividade.
Finalmente, em 2012 foi iniciado e concretizado, com sucesso, um conjunto de medidas tendentes à resolução da
situação difícil e problemática em que a se encontrava a TOBIS S.A., de que o ICA era acionista maioritário. Neste
âmbito, foi encontrada uma solução de venda de determinados equipamentos de restauro e digitalização da TOBIS,
através da celebração de um contrato de compra e venda com a Filmdrehtsich Unipessoal, Lda. Foi, também,
aprovada a 23 de Fevereiro de 2012, em Assembleia Geral a dissolução da Sociedade. Com a entrada em liquidação, a
TOBIS deparou-se com os seguintes desafios:
A Liquidação do seu património, por forma a fazer face aos seus compromissos contratuais e financeiros e,
consequentemente, reduzir o seu passivo. Neste âmbito destacaram-se duas operações derelevo - Venda do
imóvel sito em Venteira, Casal do Caruncho, Amadora e venda do equipamento e direitos de propriedade
intelectual sobre o património fílmico, ambos classificados como tesouro nacional, nos termos do Decreto n.º
6/2012, de 11 de Abril, à Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.
Transitaram 19 trabalhadores para a Filmdrehtsich Unipessoal, Lda. Foram celebrados 20 acordos de
revogação de contrato de trabalho e pagos os montantes indemnizatórios acordados nas datas previstas. Os
restantes 13 trabalhadores foram objecto de um despedimento coletivo, tendo sido pagas todas as
indemnizações.
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Salvaguarda do património da Sociedade qualificado como tesouro nacional . Com a venda do património e
venda do equipamento e direitos de propriedade intelectual sobre o património fílmico, foi garantido, que
após a extinção da TOBIS, o património da mesma permanecerá sob custódia do Estado e sob a tutela da
entidade pública cujas competências permitirão a melhor afetação desse património ao interesse nacional.
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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. Consequentemente a 15 de junho
foi determinado a organização do ICA através da publicação dos estatutos, portaria nº 189/2012. As principais
alterações em termos de organização interna foi a eliminação de dois cargos de dirigentes intermédios.
Para além da nova orgânica e dos estatutos, a nova Lei para o cinema e audiovisual, (Lei nº 55/2012, de 6 de
setembro) foi publicada tal como previamente anunciado. Prossegue-se assim, o compromisso assumido pelo Governo
e estabelece-se as bases para uma política integrada e abrangente para a promoção e incentivo do sector do cinema e
do audiovisual.
A nova lei teve em consideração o alargamento das fontes de financiamento, a necessidade de existência de
obrigações de investimento directo por parte dos operadores de televisão e a adopção de um modelo dual que
conjugue eficazmente os financiamentos directos e os programas de apoio do ICA, bem como outros mecanismos.
A nova lei alarga os mecanismos de captação de receitas, o que permitirá em 2013 reforçar o impacto dos programas
de apoio do ICA, e estabelece obrigações de investimento directo 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.
Apesar de não ter sido possível aprovar o Quadro de Avaliação e Responsabilização - QUAR devido às inúmeras
alterações ocorridas no ICA, o Instituto prosseguiu com empenho o cumprimento dos objetivos estratégicos e
operacionais definidos com base nas orientações estratégicas constantes dos planos estratégicos plurianuais e anuais
publicados pelo Governo.
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Em 2012, devido às restrições financeiras, sobretudo devido à diminuição abrupta do montante da taxa de exibição
(17%), principal fonte de receita do ICA, não foi possível a abertura de concursos públicos para o apoio financeiro do
cinema e do audiovisual. Esta medida, condicionou fortemente a atividade do ICA e de todo o sector, no entanto o
Instituto aproveitou esta circunstância para aperfeiçoar, planear e consolidar o modelo de gestão adotado e a adotar
em virtude da nova Lei do Cinema.
Em termos de instrumentos de gestão de avaliação da actividade desenvolvida ao longo do ano, e tendo em conta as
inúmeras alterações ocorridas no ICA, 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 2012 deu-se continuidade aos objectivos estratégicos de 2011, 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 a promoção e
formação de novos públicos, a promoção da produção e a promoção audiovisual independente e a cooperação
cinematográfica e audiovisual com os países Europeus e Ibero-americanos, o alargamento da informação sobre o
cinema português, a consolidação de sistemas de gestão integrados, a desmaterialização e simplificação de processo
de modelos de gestão de qualidade e por fim continuou-se a apostar na formação dos trabalhadores do ICA.
Na elaboração do Relatório de Atividades teve-se em consideração o grau de execução do plano estratégico, do plano
de atividades, do sistema da qualidade e do QUAR. A ferramenta de gestão utilizada na monitorização do plano de
atividades e do QUAR em 2012 foi mais uma vez o Balanced Scorecard - BSC.
Em termos de recursos financeiros utilizados na prossecução das atividades desenvolvidas em 2012 o volume dos
fundos do orçamento de funcionamento do ICA ascendeu em 2012 a 10 milhões de euros (M€) exclusivamente
provenientes de receitas próprias. Relativamente a recursos humanos no final do ano transato, o mapa de pessoal do
ICA era constituído por 37 colaboradores.
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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.
Em 2012, os resultados alcançados foram obtidos através da concretização dos objetivos estratégicos e operacionais
do QUAR de acordo com as várias tipologias existentes, e contou de forma complementar com uma metodologia de
medição e gestão de desempenho, o BSC - Balanced Scorecard que permite definir a estratégia de forma clara,
através de objetivos estratégicos em 4 perspetivas (financeira, clientes, processos e aprendizagem e crescimento),
sendo todos eles relacionados entre si através de uma relação causa e efeito.
O relatório iniciou-se com a mensagem do diretor, com os destaques dos acontecimentos mais importantes de 2012 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
O GEBO E A SOMBRA – MANOEL DE OLIVEIRA
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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 regularem 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

Gestão dos apoios de Estado ao Cinema, abrangendo os
procedimentos concursais, o acompanhamento da
execução dos projetos apoiados e as eventuais
situações de incumprimento

Criação, Produção, Distribuição e
Exibição de obras
cinematográficas; Realização de
Festivais; Ações de formação

Agentes do sector;
Associações
Escolas e Universidades;
Sociedade civil

Recolha tratamento e disponibilização de informação
estatística sobre o sector cinematográfico

Informação estatística sobre o
Sector

Secretário 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;
Autofinanciamento

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
atividade 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

Envio de obras para circulação
nacional e internacional

Instituto Camões, Embaixadas e
consulados portugueses no
estrangeiro; Agentes do sector;
Sociedade civil

ESTRUTURA ORGÂNICA - ORGANOGRAMA
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.

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;
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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).

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em 2012 verificou-se uma alteração na organização interna do ICA, resultante da publicação da nova Lei Orgânica,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 79/2012, de 27 de Março, passando a apresentar a seguinte estrutura:

Conselho Directivo
Presidente
Vice-Presidente

Equipa da Qualidade

Departamento de Gestão

Fiscal Único

Departamento de Cinema
e do Audiovisual
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Capítulo II – QUAR:
AUTOAVALIAÇÃO

Documentário
RAFA – JOÃO SALAVIZA
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II.1 QUAR – Não Aprovado | 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 2012 mais um ciclo de avaliação, nos termos previstos na Lei n.º66-B/2007 de 28 de Dezembro,
avaliando e monitorizando os objectivo propostos no QUAR. Contudo o QUAR não foi aprovado pela tutela devido ao
processo de reorganização dos serviços e organismo da Secretaria Geral da Cultura, no âmbito do PREMAC apenas
concluído em Agosto.
Uma vez que o ICA já tinha iniciado a monotorização do QUAR2012 proposto no final do ano 2011, o ICA continuou a
avaliar os resultados obtidos dos indicadores de desempenho estipulados inicialmente e a operacionalizar os
parâmetros de avaliação, decidindo assim efectuar a sua auto-avaliação.
Os 3 objetivos estratégicos definidos para o ano de 2012, foram os mesmos do ano anterior, pro forma a dar
continuidade aos objetivos propostos pelo extinto Ministério da Cultura e foram definidos ainda 6 objetivos
operacionais de acordo com a tipologia exigida: eficácia, eficiência e qualidade.
Os objectivos estratégicos definidos foram então:
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 tendo em conta esta estratégia e sendo depois distribuídos em cascata nos
objetivos operacionais das 2 unidades orgânicas o Departamento de Gestão e Departamento do Cinema e do
Audiovisual.
Assim temos,
EFICÁCIA
O.O.1 – 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 ativa.
O.O.2 – Promover a produção e a promoção audiovisual independente e a cooperação cinematográfica e
audiovisual com os países Europeus e Ibero-americanos.
EFICIÊNCIA
O.O.3 – Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português, contribuído para o desenvolvimento
do portal da cultura interativo, de modo a que permita a todos os agentes culturais formar redes de trabalho,
programação e divulgação.
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O.O.4 – Adotar sistemas de gestão integrados de modo a contribuir para uma gestão integrada dos recursos
financeiros e patrimoniais da Presidência do Conselho de Ministros e promovendo a melhoria no controlo dos
recursos atribuídos pelo ICA.
QUALIDADE
O.O.5 – Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão de qualidade.
O.O.6 - Garantir o acesso de todos os trabalhadores à formação de acordo com os princípios definidos na
resolução de Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17 de Novembro 9/2010, de 17 de Novembro.

II.2 QUAR | Autoavaliação
II.2.1 Análise dos resultados alcançados e dos desvios verificados
Como foi referido anteriormente o ICA decidiu monitorizar ao longo do ano os resultados obtidos dos indicadores de
desempenho estipulados no QUAR, através do sistema BSC (Balanced Scorecard), apesar do QUAR não ter sido
aprovado. Foram elaborados relatórios semestrais com os resultados obtidos e analise dos desvios e que foram alvo de
análise por parte do auditor de certificação da qualidade pela norma ISO 9001:2008.
Contudo como o QUAR não foi aprovado, não foi possível efectuar a avaliação semestral e anual na plataforma do
GEADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Publica.

EFICÁCIA
O.O.1 – 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
ativa
No alinhamento dos objetivos estratégicos do ICA, em garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural e
garantir o apoio público às artes cinematográficas é fundamental apoiar entidades que promovam ações de formação
e iniciativas artísticas, extracurriculares, visando deste modo a criação de novos públicos e a integração de jovens na
vida profissional. Neste sentido, foram definidos dois indicadores que possibilitaram alcançar este objetivo
nomeadamente o nº de projetos apoiados no âmbito do PROGRAMA VER e o nº de obras produzidas no âmbito do
protocolo com entidades do ensino superior (licenciaturas e mestrados). O 1º indicador foi cumprido, e o 2º superado,
como a seguir se demonstra.

19

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

2012

Indicador: Nº de projetos apoiados no âmbito do
PROGRAMA VER
Meta: 7 projetos| Resultado: 7 projetos
Classificação: Cumprido

O ICA apoia o Programa de apoio à Formação VER, desde 1999. Este programa promove ações de formação e
iniciativas artísticas extracurriculares com os alunos, visando a criação de novos públicos de cinema. A tónica assenta
na educação do olhar e tem como principais vetores:
A promoção da cultura cinematográfica;
A maior familiarização com o cinema e audiovisual;
O fomento nas escolas de projetos artísticos, relacionados com as tecnologias do cinema, com a participação
de alunos e professores/formadores;
O reforço da divulgação cultural e educativa em diversas regiões do nosso país.
São objetivos do Programa VER:
ü

Desenvolver junto dos públicos escolares (crianças do ensino básico e secundário) o interesse pelo cinema e
audiovisual, quer como espectadores, quer como criadores;

ü

Familiarizar alunos e professores com estas formas de expressão e com as tecnologias a elas associadas;

ü

Facilitar ao público escolar o acesso aos meios de criação e de produção, estimulando junto destes jovens o
gosto e a procura de novas formas de expressão;

ü

Promover a formação adequada dos professores, no sentido de facilitar a utilização e a integração destas
áreas nos processos de ensino e de aprendizagem.

No concurso de 2011 foram apoiados 9 projetos de 7 entidades distintas para um plano plurianual que se estende até
2013. Destes 9 projetos, 2 ficaram suspensos em 2012, pelo que foram desenvolvidos ao longo do ano um total de 7
projetos.
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Indicador: Nº de obras produzidas no âmbito do
protocolo com entidades do ensino superior
Meta: 28 obras| Resultado: 46 obras
Classificação: Superado

Outro indicador que contribuiu para a obtenção do resultado mencionado, foi o nº de obras produzidas no âmbito do
protocolo com entidades do ensino superior (licenciaturas e mestrados).
A celebração destes protocolos promove a colaboração entre entidades do ensino superior, visando o intercâmbio nos
sectores da educação, da formação e da criação de desenvolvimento de produtos, permitindo aos alunos a realização
de trabalhos cinematográficos, nomeadamente, a produção de filmes, o desenvolvimento de projetos extra
curriculares e a realização de ações de formação nas áreas de cinema e audiovisual. As obras produzidas no ano letivo
de 2012 foram as seguintes:

ENTIDADES

Cursos

CESAP

Curso de Licenciatura em Cinema e
Audiovisual

Católica do Porto

Curso de Licenciatura e Mestrado em
Som e Imagem

Lusofona

Curso de Licenciatura e Mestrado em
Cinema e Video e Comunicação
Multimédia

nº de obras produzidas

nome das obras e realizador(es)

2012

5 C.M

Silêncio, Mutter, Sangue Frio, Canibale. One Night to Remember
(Andrw Rickard)

2012

4 C.M

Manifesto dos Danados ( Sara Leitão e Salvador Nery); Fado
Canibal ( Timoteo Azevedo,iInês Delgado e Pedro Ferreira );
Entre Margens ( Pedro Barbosa); Nufeminino

2012

4 C.M

O Rapaz que Ouvia Pássaros ( Inês Rueff e João Seguro)
Mupepy Munatim (P edro Peralta)
O Segredo Segundo António (Maria Azevedo e Rita Filipe )
O Som do Silêncio ( Paulo Grade e João Lourenço)

ESMAE

Curso de Licenciatura e Mestrado em
Tecnologia da Comunicação
Audiovisual (1º e 2º - Ciclos)

2012

5 CM + 1 DOC+ 1 Obra
experimental, 1
publicitário + 1 Obra
Audiovisual

Monstro ( Mário Machado); INVERSOS ( Nuno Silva); IMAD (
Guilherme Gomes ) ;Transgressão (Luis Alves) , Mosaico
Urbano/BAF (Patricia Almeida) O Fim do Princípio ( José Oliveira
(video dança)), Simbiose ( Flávio Cruz), Chaque Chose en Son
Temps (Ana Rita de Babo Dias); Supera-te/Publicitário (Tiago
Soares).

ESAD

Curso de Licenciatura em Som e
Imagem

2012

6 Filmes (3
extracurriculares)

Dúplice ; Como Tu ; Etílico ; Um Dia na Escola das Cores;( Filme
Extracurricular); Escolhas; Infinito,

UBI

Curso de Licenciatura em Cinema e
Mestrado em Cinema, Realização ou
Estudos Filmicos

2012

9 CM

Aldeópole ; O Sol Nasce Sempre do Mesmo Lado; Síncope;
Quimera; Arpeggio; EmManuel;- Filmes do Curso de Licenciatura
em CINEMA. Filmes de Papel; Orfeu no Submundo; Avô
Cortiço;Filmes de Mestrado em CINEMA.

9 CM

Ver no Escuro (Paulo Pancadas ), Do Mundo (Manuel Guerra); O
Quarto do Pai ( Tiago Costa), O Retorno (Astrid Menzel);
Demasiado Cedo (Diogo Sequeira); Porto de Abrigo ( Luis Nunes);
Souilleimane ( Paulo Pancadas); Dois Irmãos (Ricardo Penedo);
Feed Back (Miguel Pereira)

ESTC

TOTAL 2012

Curso de Licenciatura em Cinema

Ano Lectivo

2012

46 OBRAS
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O.O.2 – Promover a produção e a promoção audiovisual independente e a cooperação cinematográfica
e audiovisual com os países Europeus e Ibero-americanos

Este objetivo para além de garantir o apoio à produção cinematográfica contribui claramente para a difusão da
cultura portuguesa e da afirmação da língua portuguesa.
Para a concretização deste objetivo foram definidos 5 indicadores de medida:
Indicador: Nº de projetos no âmbito da criação e
produção cinematográfica apoiados pelo ICA
Meta: 68 projetos| Resultado: 29 projetos
Classificação: Não cumprido

O resultado obtido através deste indicador, bastante inferior face à meta estabelecida é consequência
direta da não abertura de concursos no ano de 2012, não dando, por isso, lugar à atribuição de novos
apoios. Apesar deste constrangimento, o ICA deu continuidade aos projetos em curso, tendo sido
celebrados em 2012, 28 contratos respeitantes anda a concursos do ano anterior.
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Nº

Entidade

Projeto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MIDAS FILMES
MIDAS FILMES
LANTERNA DE PEDRA FILMES
FILMES DO TEJO II
REAL FICÇÃO
REAL FICÇÃO
REAL FICÇÃO
SARDINHA EM LATA
CICLOPE FILMES
BANDO À PARTE
BANDO À PARTE
BANDO À PARTE
O SOM E A FÚRIA
FADO FILMES
MODO
MIDAS FILMES
PERSONA NON GRATA PICTURES
CICLOPE FILMES
CINEMATE
KINTOP
TERRATREME
PERSONA NON GRATA PICTURES
FILMES DO GAJO
PERSONA NON GRATA PICTURES
ANIMANOSTRA
FILMÓGRAFO
FADO FILMES
O SOM E A FÚRIA
FILMES DO TEJO II

OS ÚLTIMOS DIAS DE GETÚLIO
DISTRIBUIÇÃO OBRAS CINEMATOGRAFIAS MENOS DIFUNDIDAS
PROJECTO DE DISTRIBUIÇÃO LANTERNA DE PEDRA FILMES
AS GRANDES ONDAS
O MEDO À ESPREITA
OUTRA FORMA DE LUTA
COSTA DOS ESQUELETOS
ANA (UM PALÍNDROMO)
AMÉLIA E DUARTE
ALIPIO
FULIGEM
DOM FRADIQUE
JOHN FROM
MIEL DE NARANJAS
A CASA ou a má qui na de ha bi tar
TARA GANDHI
UM FILME DE CORAGEM
TIO TOMÁS E A CONTABILIDADE DOS DIAS
OS SENHORES DO AREAL
FAZENDA TENTATIVA
CAMPO
UM FILME DE CORAGEM
O MEU CATA-VENTO
CARISMA IMBECIL
GARATUJO
A LENDA DE KONG KIT, O GANGSTER DE MACAU
MIEL DE NARANJAS
JOHN FROM
TRISTES MONROES

Data celebração
contrato
03-02-2012
04-06-2012
04-06-2012
06-11-2012
07-11-2012
07-11-2012
15-11-2012
15-11-2012
16-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
19-11-2012
20-11-2012
22-11-2012
29-11-2012
29-11-2012
29-11-2012
30-11-2012
04-12-2012
04-12-2012
05-12-2012
06-12-2012
07-12-2012
08-12-2012
10-12-2012
10-12-2012
27-12-2012
27-12-2012
27-12-2012

Indicador: Nº de presenças em eventos relevantes para
a promoção da produção independente
Meta: 7 presenças | Resultado: 30 presenças
Classificação: Superado

A presença do Conselho Directivo e dos vários colaboradores do ICA em eventos relevantes para a promoção da
produção independente, são de maior relevância para a promoção da cinematografia portuguesa e por isso foi
estabelecido como objectivo a cumprir no QUAR 2012. Tendo em conta a contenção de custos com deslocações e
estadias, o ICA fixou uma meta de 7 presenças para o ano de 2012, contudo fez-se um esforço para que o Instituto
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marca-se presença nas reuniões do Eurimages e do IBERMEDIA, superando assim totalmente a meta inicial,
conseguindo ao longo do ano realizar 30 presenças.
A participação activa do ICA em reuniões com os seus congéneres europeus e ibero-americanos, têm-se demonstrado
extramente útil nestes últimos anos, não só pela troca de experiências, como também na obtenção de mais
conhecimento sobre o sector e ainda na obtenção de co-financiamento para as obras cinematográficas e audiovisuais,
incrementando assim, a produção cinematográfica independente.
Em baixo podemos ver as presenças do ICA em eventos relevantes para a promoção da produção independente:
Nº de
Reunião

EVENTO

DESTINO

COLABORADOR

Data do
evento

1

Reunião do Eurimages ( Grupo s/ cooperação com estados terceiros)

Berlim

Nuno Fonseca

12-02-2012

2

Reunião do EFAD

Berlim

Nuno Fonseca

13-02-2012

3

Festival Internacional de Berlim

Berlim

Nuno Fonseca

14-02-2012

4

"126th Meeting of the Eurimages Board of Management"- Eurimages

Luxemburgo

Nuno Fonseca

08-03-2012

5

Reunião do EFAD

Cannes

Nuno Fonseca

20-05-2012

6

Reunião do CAACI/ EFAD

Cannes

Nuno Fonseca

21-05-2012

7

Reunião do CAACI/ EFAD

Cannes

José Pedro Ribeiro

21-05-2012

8

Reunião do Eurimages

Cannes

José Pedro Ribeiro

21-05-2012

Cannes

José Pedro Ribeiro

22-05-2012

Copenhaga

Nuno Fonseca

18-06-2012

9

Festival Internacional de Cannes

10

"127th Meeting of the Eurimages Board of Management"- Eurimages

11

Reunião da Comissão Europeia

Bruxelas

Claudia Martins

04-06-2012

12

Seminário sobre Legislação Cinematográfica

Bolívia

Filomena Pereira

03-07-2012

13

XXII Reunião Ordinária do CAACI IBERMEDIA

Bolívia

Filomena Pereira

04-07-2012

14

XXII Reunião do Comité Intergovernamental IBERMEDIA

Bolívia

Filomena Pereira

05-07-2012

15

Caracas

José Pedro Ribeiro

11-09-2012

16

Reunião do Conselho Consultivo da CAACI IBERMEDIA
"128th Meeting of the Eurimages Board of Management"-Policy
Meeting

Nice

Nuno Fonseca

12-09-2012

17

Reunião do CAACI/ EFAD

San Sebastian

Nuno Fonseca

23-09-2012

18

Reunião do EFAD

San Sebastian

Nuno Fonseca

24-09-2012

19

Festival internacional de SanSebastian

San Sebastian

Nuno Fonseca

29-09-2012

20

Festival Internacional do Rio de Janeiro/ Rio Market

Rio de Janeiro Ana Patricia Severino

02-10-2012

21

Festival Internacional do Rio de Janeiro/ Rio Market

Rio de Janeiro

José Pedro Ribeiro

03-10-2012

22

"128th Meeting of the Eurimages Board of Management"-Eurimages

Albânia

Nuno Fonseca

15-10-2012

23

Mostra Internacional de S. Paulo

S. Paulo

Leonor Silveira

21-10-2012

24

48 ª Reunião Conselho Executivo do Observatório Europeu Audiovisual

Estrasburgo

Nuno Fonseca

08-11-2012

25

Assembleia Geral da European Film Promotion

Hamburgo

Vitor Pinheiro

21-11-2012

26

Reunião do Conselho Consultivo CAACI

Buenos Aires

Filomena Pereira

26-11-2012

27

Seminário "Desafios Ibero-Americanos Digitalização Cinematográfica"

Buenos Aires

Filomena Pereira

27-11-2012

28

Reunião do Comité Executivo do Programa IBERMEDIA

Buenos Aires

Filomena Pereira

27-11-2012

29

XXIII Reunião do CAACI IBERMEDIA

Buenos Aires

Filomena Pereira

28-11-2012

30

XXI Reunião do Comité Intergovernamental IBERMEDIA

Buenos Aires

Filomena Pereira

30-11-2012
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Indicador: Nº de projetos aprovados no âmbito dos
programas de cooperação Europeus e Ibero-americanos
Meta: 3 projectos| Resultado: 6 projectos
Classificação: Superado

Tendo presente que o orçamento do ICA tem sido reduzido nestes
últimos anos, a procura de outras fontes de financiamento para o
sector

cinematográfico

português

torna-se

uma

preocupação

constante para os dirigentes do instituto. Assim, estabeleceu-se como objectivo a atingir em 2012,
conseguir com a presença institucional nos fundos europeus e ibero-americano, promover o maior número
de projetos possível, no mínimo 3 para o ano em estudo.
Face às candidaturas dos projetos portugueses apresentados ao Eurimages e Ibermédia, foi aprovado nas
reuniões efetuadas ao longo do ano 2012, 6 projetos, superando a meta inicialmente proposta.
Os projectos aprovados foram os seguintes:
Nº
1
2

Entidade

Projectos

Fado Filmes
David &Golias

Programa

Data Reunião

Black Diamonds

EURIMAGES

15-10-2012

Apoio TOTAL
€190.000,00

Voltar

IBERMEDIA

28-11-2012

$15.000,00

28-11-2012

$7.112,00

3

Papaveronoir Filmes

Severo Sarduy

IBERMEDIA

4

Fado Films

Refrigerantes e canções de amor

IBERMEDIA

28-11-2012

$15.000,00

5

Stopline Filmes

Mulheres

IBERMEDIA

28-11-2012

$100.000,00

Juventude Brava

IBERMEDIA

28-11-2012

$74.240,00

6

Ukbar Filmes

Indicador: N.º de obras apoiadas pelo ICA estreadas
em sala
Meta: 20 obras | Resultado: 22 obras
Classificação: Superado
O ICA ao longo destes últimos anos tem fomentado o
encurtamento

dos

prazos

de

produção

das

obras

cinematográficas, para que ao longo de cada ano haja uma
número

significativo

de

estreias

em

sala,

deste

modo

estabeleceu no início do ano uma meta de 20 obras a estrear em
sala para o ano 2012.
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O ano de 2012, foi um ano bastante positivo, pois apesar da crise financeira, o ICA viu estrear em sala 22 das obras
cinematográficas que financiou ( 20 L.M e 2 C.M).
Em seguida apresenta-se a lista das obras estreadas em sala,
Nº

TÍTULO PT

TIPO
Ficção

METRAGEM
Longa

PRODUTOR

REALIZADOR

DISTRIBUIDORA

DATA ESTREIA

Fado Filmes

Paulo Caldas

ZON Lusomundo
Audiovisuais

26-01-2012

ZON Lusomundo
Audiovisuais

09-02-2012

1

País do Desejo

2

O Que Há de Novo no
Amor?

Ficção

Longa

Rosa Filmes

Mónica Santana
Baptista, Rui Santos,
Hugo Martins, Tiago
Nunes, Hugo Alves,
Patrícia Raposo

3

Paixão

Ficção

Longa

Alfama Films

Margarida Gil

Clap Filmes

09-02-2012

4

Florbela

Ficção

Longa

Ukbar Filmes

Vicente Alves do Ó

Ukbar Filmes

08-03-2012

5

Em Câmara Lenta

Ficção

Longa

Alfama Films

Fernando Lopes

Leopardo Filmes

08-03-2012

6

O DIA MAIS FELIZ DA TUA
VIDA (exibido com a LM
Em Câmara Lenta)

Ficção

Curta

FILMES DO
TEJO

ADRIANO LUZ

LEOPARDO
FILMES

08-03-2012

7

É Na Terra Não É Na Lua

Documentário

Longa

Gonçalo Tocha

Gonçalo Tocha

Alambique

29-03-2012

8

A Vingança de Uma
Mulher

Ficção

Longa

C.R.I.M.

Rita Azevedo Gomes

C.R.I.M.

29-03-2012

9

Tabu

Ficção

Longa

Miguel Gomes

O Som e a Fúria

05-04-2012

10

Linha Vermelha

Documentário

Longa

José Filipe Costa

Terratreme

12-04-2012

11

Capitães da Areia

Ficção

Longa

MGN Filmes

Cecília Amado, Guy
Gonçalves

19-04-2012

12

A Teia de Gelo

Ficção

Longa

Cinemate

Nicolau Breyner

ZON Lusomundo
Audiovisuais
ZON Lusomundo
Audiovisuais

13

RAFA
(exibido com a LM NANA)

FICÇÃO

Curta

FILMES DO
TEJO

JOÃO SALAVIZA

MIDAS FILMES

10-05-2012

14

Cartas de Angola

Documentário

Longa

Real Ficção

Dulce Fernandes

Real Ficção

17-05-2012

15

Kolá San Jon é Festa di
Kau Berdi

Documentário

Longa

Real Ficção

Rui Simões

Real Ficção

17-05-2012

16

Estrada de Palha

Ficção

Longa

Bando à Parte

Rodrigo Areias

ZON Lusomundo
Audiovisuais

28-06-2012

17

Linhas de Wellington

Ficção

Longa

Alfama Films

Valeria Sarmiento

18

Orquestra Geração

Documentário

Longa

Vende-se
Filmes

Filipa Reis, João Killer
Guerra

FR Unipessoal

04-10-2012

19

O Gebo e a Sombra

Ficção

Longa

O Som e a
Fúria

Manoel de Oliveira

ZON Lusomundo
Audiovisuais

11-10-2012

20

O Cônsul de Bordéus

Ficção

Longa

Take 2000

Francisco Manso, João
Correa

21

Deste Lado da
Ressurreição

Ficção

Longa

Rosa Filmes

Joaquim Sapinho

22

Operação Outono

Ficção

Longa

Alfama Films

Bruno de Almeida

O Som e a
Fúria
Terratreme
Filmes

Leopardo Filmes

03-05-2012

04-10-2012

ZON Lusomundo
Audiovisuais
ZON Lusomundo
Audiovisuais

08-11-2012

Leopardo Filmes

22-11-2012

15-11-2012
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Indicador: Data de conclusão da compilação do anuário do OIA (dias úteis)
Meta: 232 dias Resultado: Projeto suspenso
Classificação: Não cumprido

Dando continuidade aos trabalhos efetuados em 2010 e 2011 para a criação e dinamização do OIA- Observatório Iberoamericano do Audiovisual, o ICA propôs-se em 2012 para a construção do 1º anuário do OIA, no prazo de 232 dias
uteis.
Em 2012 criou-se o portal de inserção de informação relativa a legislação, dados estatísticos dos mercados de
produção, distribuição e exibição cinematográfica dos 19 países membros da CACI, mas nem todos os países membros
deram contributos e informação necessária para construir o anuário durante o ano de 2012. Assim, foi de todo
impossível cumprir com este objectivo proposto no início do ano.

EFICIÊNCIA
Na tipologia de eficiência do QUAR foram estabelecidos 2 objetivos:

O.O.3 – Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português, contribuindo para o
desenvolvimento do portal da cultura interativo, de modo a que permita a todos os agentes culturais
formar redes de trabalho, programação e divulgação.
Foram definidos então 3 indicadores que possibilitam medir a concretização do objetivo mencionado.

Indicador: Data da conclusão da otimização da
acessibilidade e disponibilização do acervo
cinematográfico do ICA
Meta: 232 dias| Resultado: 118 dias
Classificação: Superado

Em 2011 o ICA desenvolveu um sistema informático contendo todo o acervo cinematográfico do ICA, denominado
ICATECA. Este sistema permite gerir a filmoteca e videoteca do ICA contribuindo posteriormente para uma circulação
nacional e internacional alargada das obras portuguesas.
Em 2012, dando continuidade a este projecto, o ICA estabeleceu como meta inicial a optimização da acessibilidade a
este sistema por entidades externas ao instituto, no prazo de 232 dias uteis, ou seja, até 31 de Novembro de 2012.
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A 22 de Junho de 2012, o ICA disponibilizou a ICATECA para o exterior, a versão testes, ou seja, despendeu de 118
dias para conseguir atingir este objectivo.
No final do ano de 2012, a ICATECA já estava otimizada e as reservas/requisições de obras cinematográficas efetuadas
pelo Instituto de Camões (nosso parceiro na promoção e internacionalização das obras portuguesas) eram todas
efetuadas por este sistema.
Indicador: Cumprimento dos prazos de elaboração e
disponibilização da newsletter sobre exibição e
distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte)
Meta: 8 dias| Resultado: 6 dias
Classificação: Superado

A meta deste objetivo foi mais uma vez superada, à semelhança do ano anterior. Durante o ano de 2012, o ICA
conseguiu disponibilizar a newsletter sobre a exibição e distribuição cinematográfica mensal, num prazo médio de 6
dias, ou seja, a newsletter de cada mês foi disponibilizada até ao 6 º dia útil do mês seguinte.
Na tabela seguinte verifica-se a distribuição do prazo de entrega na Newsletter:
Prazo Previsto

Prazo realizado

Mês

Inicio

Fim

Dias

Fim

Dias

Jan-12

02-01-2012

10-01-2012

8

16-01-2012

14

Fev-12

01-02-2012

09-02-2012

8

08-02-2012

7

Mar-12

01-03-2012

09-03-2012

8

07-03-2012

6

Abr-12

02-04-2012

10-04-2012

8

09-04-2012

7

Mai-12

02-05-2012

10-05-2012

8

08-05-2012

6

Jun-12

01-06-2012

09-06-2012

8

06-06-2012

5

Jul-12

02-07-2012

10-07-2012

8

07-07-2012

5

Ago-12

01-08-2012

09-08-2012

8

03-08-2012

2

Set-12

02-09-2012

10-09-2012

8

07-09-2012

5

Out-12

01-10-2012

09-10-2012

8

08-10-2012

7

Nov-12

02-11-2012

10-11-2012

8

08-11-2012

6

Dez-12

02-12-2012

10-12-2012

8

07-12-2012

5

Média Anual

6,3

Esta Newsletter divulga mensalmente informação sobre os mercados de distribuição e exibição cinematográfica e foi
consolidada em 2012, sendo distribuída neste momento por cerca de 925 subscritores. É de salientar que em 2012,
efetuou-se uma alteração de layout, onde a newsletter sofreu alteações na sua estrutura e na forma de navegar, que
a par da atualização de conteúdos, tornou-se uma newsletter mais dinâmica e de fácil consulta.
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Indicador: Data de edição online do anuário estatístico sobre o
sector cinematográfico (dias úteis)
Meta: 125 dias| Resultado: 110 dias
Classificação: Superado

O terceiro indicador tal como os anteriores indicadores de
eficiência teve também um bom resultado face à meta imposta
no início do ano.

O Anuário estatístico sobre o sector cinematográfico, publicado pelo ICA há já alguns anos a esta parte, é um
instrumento com bastante relevo no sector cinematográfico, contudo para fazer face à redução de custos, em 2012 foi
publicada apenas a edição online do Anuário Estatístico/2011Facts&Figures, disponível no site do ICA e enviado
eletronicamente para todos os subscritores da Newsletter do ICA no dia 08 de Junho de 2012 (110 dias uteis).
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O.O.4 – Adotar sistemas de gestão integrados, de modo a contribuir para uma gestão integrada dos
recursos financeiros e patrimoniais da Presidência do Conselho de Ministros promovendo a melhoria
no controlo dos recursos financeiros atribuídos pelo ICA
Para a realização deste objetivo foram estabelecidos mais 3 indicadores de medida:

Indicador: Nº de projetos de apoios concedidos auditados
Meta: 30 projetos| Resultado: 0 projectos
Classificação: Não Cumprido
Atendendo às recomendações de várias entidades fiscalizadoras,
como o Tribunal de contas, Inspeção Geral das Finanças, e a
Inspeção Geral das Atividades Culturais, o ICA tem apostado na
melhoria do controlo dos apoios financeiros atribuídos pelo ICA.
Apostando em maior rigor e transparência na prestação de
contas dos projetos financiados pelo ICA.
Assim dando continuidade ao trabalho já desenvolvido em 5 anos de auditorias externas aos apoios financiados pelo
ICA, o instituto estabeleceu no início do ano uma meta de 30 projetos a auditar ao longo do ano 2012. No entanto,
para efetuar estes serviços seria necessário abrir um procedimento aquisitivo por Ajuste Direto no âmbito da alínea e)
do n.º 1 do art. nº 24º do CCP – Código dos Contratos Públicos, mas atendendo às novas regras para assunção de
compromissos plurianais, por aplicação da Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro e à contratação de serviços ao abrigo do
artigo 2.º e 3º da Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro (solicitação de parecer prévio) a abertura do procedimento
aquisitivo não foi autorizado em 2012 e portanto não foram efetuadas as auditorias previstas. Contudo, o ICA em 2013
já obteve as devidas autorizações e irá prosseguir com o cumprimento deste objectivo.
Indicador: Cumprimento dos prazos legais no que diz respeito à gestão de recursos humanos,
financeiros, patrimoniais, administrativos e informáticos (%)
Meta: 90%| Resultado: 92%
Classificação: Cumprido

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 Fundos e Serviços Autónomos,
onde o ICA se enquadra.
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Assim, para o ano 2012 tivemos 26 prazos a cumprir ao nível da prestação de contas da gestão, quer a nível mensal,
trimestral e anual. Conseguimos cumprir com 24 prazos, repercutindo-se numa taxa de execução de 92%,
cumprindo-se assim o objectivo estipulado no início do ano, conforme se pode verificar pelo quadro abaixo:

Entidade

Prazo

Periocidade

REGISTO

CUMPRIMENTO

Mapa dos Fundos disponíveis

até ao dia 05

Mensal

DGO on-line

OK

Mapa da Previsão da Despesa e Receita

até ao dia 05

Mensal

Excel

OK

até ao dia 15

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Mapa de Necessidades relativas a despesas com
pessoal
Informação relativa a deslocações em território
nacional e estrangeiro ( RCMNº51/2006)

Mensal

DGO on-line

OK

D.G.O

Mapa Cumprimento Principio da Unidade
Tesouraria

até ao dia 15

D.G.O
SG Cultura
D.G.O

Informação A PRESTAR 2012

até ao dia 15

Mensal

DGO on-line

OK

Mapa de pagamentos em atraso

até dia 10

Mensal

SIGO

OK

Mapa de alterações orçamentais

até dia 10

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Contas de Execução orçamental

até dia 10

Mensal

SIGO

OK

D.G.O

Mapa de Empréstimos e outras operações ativas
concedidas

até dia 10

Mensal

DGO on-line

OK

Mensal

SIGO

NOT OK

trimestre

SIGO

OK

trimestre

SIGO

OK

semestral

email

OK

Anual

on-line

OK

anual

DGO on-line

OK

até 30 de março

anual

DGO on-line

OK

D.G.O
D.G.O

D.G.O

Balancete Analítico

D.G.O

Atualização da execução física do investimento
[SIPIDDAC]

D.G.O

Registo Compromissos Plurianuais [SCEP]

Diário da
Republica

Listagem dos subsídios concedidos

até ao último
dia útil do mês
até ao dia 15 do
mês seguinte
após trimestre
PERMANENTE e
até ao dia 15 do
mês seguinte
após trimestre
até 15 de
Janeiro
e 15 de Julho
Até 28 de
Fevereiro

D.G.O

Entrega da declaração Anual do IRS - Anexo J
Declaração de entrega de saldos de gerência
anterior
Declarações previstas no art.º 15 da Lei n.º
8/2012, de 21/02

D.G.O

Informação sobre rácio de autofinanciamento e
Informação sobre equilíbrio orçamental

até 15 de Maio

anual

DGO on-line

OK

D.G.O

CGE / Transferências, Subsídios e
Indemnizações

até 15 de Maio

anual

DGO on-line

OK

D.G.O

CGE / Créditos extintos

até 15 de Maio

anual

DGO on-line

OK

D.G.O

Plano de liquidação de pagamentos em atraso

até 22 de Maio

anual

DGO on-line

OK

D.G.O

Prestação de Contas do Exercício

até 30 de Maio

anual

email DGO

OK

Prestação de Contas do Exercício 2011

até 30 de Maio

anual

on-line

OK

D.G.O

Ficheiro de Plano de Contas - Circular 1369

até 30 de Maio

anual

SIGO

NOT OK

GEPAC

Relatório de Atividades

até 30 de Maio

anual

email

OK

GEPAC

Balanço Social

até 30 de Março

anual

email

OK

GEPAC

Relatório Intercalar - Avaliação do QUAR

até 30 de Março

anual

on-line

OK

DGCI
D.G.O

Tribunal
de Contas

até 06 de Março
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Indicador: Cumprimentos dos prazos legais relativamente à
prestação de contas de acordo com o POCP, assim como os
relatórios associados a esta (%)
Meta: 90%| Resultado: 91%
Classificação: Cumprido
A prestação de contas elaborada atempadamente tem sido uma das
prioridades do ICA. Em 2012, estipulou-se que 90% das atividades
associadas a este processo teriam que ser executadas.
Assim, o ICA fez todos os esforços para elaborar todos os mapas
relativos à prestação de Contas elaborada de acordo com as Instruções do Tribunal de Contas n.º 1/2004 – 2ª Seção,
de 2 de janeiro de 2004 e para efetuar todos os reports alusivos esta época do ano. Todavia, o instituto conseguiu
uma taxa de execução de 91% das atividades estipuladas, tendo cumprindo com o objectivo inicial .Veja-se então o
que foi realizado:

Entidade a
Prestar contas

Prazo-limite

Data de
envio

31-03-2012

30-03-2012

30-04-2012

16-04-2012

30-04-2012

27-04-2012

D.G.O

Auxílios Financeiros atribuídos (subsídios e
transferências efectuadas) e
Indeminizações pagas a particulares

15-05-2012

15-05-2012

D.G.O

Créditos Extintos

15-05-2012

15-05-2012

D.G.O

Prestação de Contas do exercício /CONTA
DE GERÊNCIA 2011

15-05-2012

15-05-2012

D.G.O

Informação sobre rácio de autofinanciamento
(acompanha a conta de gerência)

15-05-2012

15-05-2013

Balanço/Demonstração de Resultados e
Balancete Analitico do Razão

30-05-2012

11-05-2012

Envio de pedido de transição de saldos de
gerência 2011

31-05-2012

13-04-2012

09-09-2012

03-08-2012

30-03-2012

10-05-2012

Informação A PRESTAR em 2012

Secretaria Geral

Balanço Social 2011

GEPAC/SEC

Relatório de Avaliação Intercalar
QUAR 2011

Documentos da Prestação de Contas
Tribunal Contas Conta de Gerência 2011

INE
D.G.O
DGO/SEC

IGF

Projecto de Orçamento 2013
Informação relativa a participações do
estado ( SIPART)

Cumprimento
Cumprido
Cumprido
Cumprido

Modo envio

e-mail
oficio
via electrónica

Cumprido
DGO on-line
Cumprido
Cumprido

DGO on-line
e-mail

Cumprido
DGO on-line
Cumprido
Cumprido
Cumprido
Não Cumprido

e-mail
DGO on-line
SIGO
DGO on-line
on-line
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QUALIDADE

O.O.5 – Desmaterializar e simplificar os processos e adotar modelos de gestão da qualidade
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. Deste modo para cumprir com o objetivo proposto foram definidos 3 indicadores de avaliação de
desemprenho que em conjunto permitiram alcançar e superar as metas inicialmente propostas.

Indicador: Data de implementação da integração do sistema integrado de gestão de apoios financeiros
(ESIG) e o SAP ERP (dias úteis)
Meta: 232 dias| Resultado: 221 DIAS
Classificação: Superado

O ICA candidatou-se no final de 2010 ao SAMA-Sistema de Apoio à
Modernização do Administrativa com o projecto MY ICA. Este projeto
caracteriza-se por uma nova estratégia de comunicação com as entidades
do setor cinematográfico e audiovisual e o público em geral , permitindo
um melhor desempenho no desenvolvimento das atividades do Instituto mediante a partilha, simplificação,
desburocratização e modernização das diversas fontes de informação do ICA.
Este projeto estabelece um princípio de proximidade e universalidade do acesso das entidades do sector e do
cidadão ao ICA, consolidado na rapidez e fiabilidade da resposta dos serviços através da operacionalização de
um verdadeiro sistema integrado de informação e comunicação - portal My ICA, com interligação aos
restantes parceiros estratégicos e institucionais.
Este novo sistema permitirá ganhos de produtividade que advêm da evolução do backoffice e do
funcionamento do seu portal/website com espaços dedicados à interoperabilidade com os diferentes
“clientes” ou parceiros – frontoffice.
Como em 2011 o financiamento do SAMA foi suspenso, em 2012 o ICA teve que reformular a sua candidatura
ao SAMA, contudo decidiu-se avançar com a 1 ª fase deste projecto : a integração da aplicação ESIG com a
aplicação SAP, que visa essencialmente criar automatismos que agilizem o registo dos processos de despesa e
assegurarem a ligação dos dois sistemas core do ICA: o SAP ERP para os processos de backofficee o ESIG para a
gestão de apoios financeiros.
Assim, conseguiu-se finalizar esta 1ª fase a 15 de Outubro de 2012, implementando-se em 221 dias a
integração do SAP ERP e o ESIG de todas as entidades beneficiárias e todos fornecedores.
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Foram operacionalizadas as seguintes funcionalidades:

Indicador: Renovação pela norma ISO 9001:2008
Meta: 246 dias | Resultado: 237 dias
Classificação: Cumprido
Por forma para dar continuidade ao sistema de Gestão
de Qualidade do ICA e na sequência da obtenção do
certificado da ISO 9001:2008 no ano de 2010, em 2012
e à semelhança do ano anterior o ICA propôs-se
realizar mais uma auditoria de monotorização da
certificação, propondo-se efetua-la num prazo de 246
dias (até 20.12.2012)
A 06 e 07 de Dezembro foi realizada mais uma auditoria de acompanhamento da norma ISO
9001:2008 com o objectivo de:
1.

avaliar a adequabilidade do âmbito de certificação face a possíveis alterações

2.

avaliar o uso adequado de marcas ou qualquer outra referência à certificação

3.

avaliar se o desempenho do sistema de gestão da organização assegurar a melhoria
contínua e o cumprimento continuado dos requisitos da norma de referência, incluindo o
planeamento execução das auditorias internas e revisão pela gestão mantendo-se
operacional, conforme relevante face à política e objetivos da organização

4.

verificar a implementação eficaz das ações corretivas propostas em resposta a não
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conformidades eventualmente identificadas na auditoria anterior e/ou reclamações.
O auditor da APCER avaliou a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e concluiu que o
mesmo cumpria genericamente com os requisitos na norma ISSO 9001:2008 e com a
documentação aplicada, aferindo a manutenção da norma a 07 de Dezembro, resultando num
prazo de 237 dias uteis, cumprindo assim com o objectivo proposto. No relatório de auditora da
APCER destacou os seguintes aspetos de evolução do Sistema de Gestão:
P Os objectivos estabelecidos estão alinhados com a sua missão e política da qualidade
P Sessões de 2ªfeira de apresentação de dados estatísticos do sector, mobilização de todos
os colaboradores
P Projecto de melhorias de dados relativos aos filmes promovidos pelo ICA (Participações e
prémios das obras cinematográficas)
P Nível global de cumprimento de objectivos
P Realização de inquéritos de satisfação a colaboradores e acções subsequentes
P Publicação do anuário do cinema on-line
P Resultados apresentados pelos filmes promovidos (prémios, participações em festivais e
circuito comercial)
P Dinamização da atividade, apesar do clima adverso proporcionado por todos o
enquadramento de instabilidade a que o ICA tem sido sujeito.
P A organização revela-se comprometida com a melhoria continua

Indicador: Data da realização de inquéritos de
satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis)
Meta: 242 dias | Resultado: 300 dias
Classificação: Não cumprido

Por fim como tem sido frequente nos últimos anos, O ICA propôs-se também em 2012 realizar os inquéritos de
satisfação aos colaboradores e clientes do ICA, num prazo de 242 dias, ou seja até dia 13 de Dezembro de 2012.
No entanto devido ao clima adverso que se fez sentir durante o ano, devido à reestruturação interna do ICA e por
outro lado devido à não abertura de concursos de 2012, o ICA adiou a realização dos inquéritos de satisfação,
realizando-os apenas a 05 de Março de 2013, não cumprindo com esta meta.
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O.O.6 – Garantir o acesso de todos os trabalhadores à formação de acordo com os princípios definidos
na resolução de Conselho de Ministério nº 89/2010, de 17 de Novembro
Para o cumprimento deste objectivo operacional foi definido apenas um indicador de medida:

Indicador: Execução do plano de formação
Meta: 65% | Resultado: 68%
Classificação: Superado
O plano de formação tem tido destaque nestes últimos anos, como
um instrumento de gestão dos recursos humanos importante. O
plano de 2012 foi aprovado a 01 de Março e incluí um conjunto de
ações de formação abrangendo o maior número de trabalhadores
possível, por forma a melhorar as suas competências.
O Plano de Formação foi efetuado com base num levantamento das necessidades formativas, com vista a uma
atualização constante dos conhecimentos dos colaboradores do instituto, onde foram propostas :

ü

ü

ü
ü

Formações específicas para cada função – aferidas pelo Diagnóstico de Necessidades de Formação – DNF.
Este diagnóstico contempla os pedidos dos dirigentes para a obtenção de determinadas competências
específicas para cumprir os objectivos da unidade orgânica e as solicitações individuais dos colaboradores.
Formações propostas pelos dirigentes: Destinadas a um conjunto alargado de colaboradores e centradas em
objectivos estratégicos.
1. Gestão de projetos cinematográficos
2. Gestão da Qualidade
3. Inglês
4. Direito de autor
5. Esig/websig
6. Formações internas realizada por colaboradores do ICA
N.º de horas obrigatórias prevista no Código de Trabalho (art.º 125º CT)
Resultados relativos à avaliação da eficácia da formação e à avaliação das acções de formação

Assim, foram aprovadas 23 acções de formação e foram realizadas ao longo do ano 15 acções, repercutindo-se
numa taxa de execução de 68%.
Salienta-se ainda que tendo em conta os requisitos emanados das normas técnicas da ISO 9001:2008 no que respeita a
avaliação do impacto da formação e mecanismos de avaliação em todas as fases do processo formativo, foi elaborado
Inquéritos de Satisfação – logo após cada ação de formação – e Inquéritos de Avaliação da Eficácia da formação –
aferidos após decorridos oito meses.
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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.
Para se proceder à análise da satisfação dos cidadãos/clientes foi elaborado um questionário baseado nos indicadores
de resultados cidadãos/clientes propostos pelo modelo CAF – Estrutura Comum de Autoavaliação e disponibilizado pelo
ICA aos seus clientes (produtores, distribuidores, exibidores, realizadores, argumentistas).
Este questionário está subdividido por 4 itens de avaliação: imagem global da organização, o envolvimento e
participação; a acessibilidade e produtos e serviços. Cada item apresenta várias questões em que o cliente tem que
de fazer corresponder ao seu grau de satisfação numa escala de 1 a 4 (1 = Insatisfeito, 2 = Pouco Satisfeito, 3 =
Satisfeito, 4 = Muito satisfeito, NS/NR = não sabe / não responde).
Em 2012 foi elaborado mais uma vez um plano de questões e após aprovação junto dos responsáveis do ICA, foi
inserido na aplicação de sondagens do ICA, tendo sido disponibilizado para preenchimento por e-mail, no dia 18 de
Fevereiro de 2013.
O envio dos questionários de 2012, foi um pouco mais tardio devido a toda a conjuntura adversa que o ICA atravessou
e por isso à data de fecho deste relatório os resultados dos questionários de 2012 não estavam ainda tratados.
Contudo apresentamos o comportamento padrão destes últimos 3 anos:

Resultados globais de todas as perguntas do inquérito (escala de 1 a 4):

Satisfação Média 2011

Satisfação Média 2010

Satisfação Média 2009

2,9

3

2,5
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II.2.3 Avaliação do sistema de controlo interno (SCI)
No seguimento da manutenção do certificado da ISO 9001:2008 obtido em 2010, em Setembro foi realizada uma
auditoria interna e de acompanhamento ao estado de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade do
Instituto para o domínio solicitado: a atribuição e gestão de apoios à criação, produção, promoção, distribuição e
exibição de obras cinematográficas e à formação, a gestão de dados do sector e a promoção e exibição do cinema
português (área core do instituto).
A auditoria foi realizada de acordo com metodologias de amostragem de processos, actividades, documentos e
colaboradores entrevistados competindo à organização a identificação e análise de situações paralelas, bem como o
desencadeamento de eventuais acções correctivas e de melhoria.
No relatório de auditoria interna concluiu-se que o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) definido permite o
cumprimento dos requisitos aplicáveis, nomeadamente da Norma de referência NP EN ISO 9001, tendo-se verificado,
de um modo geral, a continuação da maturação do SGQ dois anos após obtenção do certificado, no entanto foram
destacadas os seguintes pontos:
O esforço pela manutenção e consolidação do SGQ, particularmente pela Equipa da Qualidade, uma vez que
as restrições orçamentais e legais impostas neste último ano afetaram severamente as atividades em curso;
O desenvolvimento, dentro da disponibilidade orçamental do ICA, dos sistemas de informação e gestão
sempre com o objectivo de optimizar procedimentos trazendo melhorias no resultado final para o cliente
(MYICA e ICATECA);
O aproveitamento das situações identificadas nas auditorias anteriores e o empenho na correcção e melhoria
das mesmas;
Aumento significativo do nº de subscrições da newsletter;
A nova regulamentação da Lei do Cinema que prevê que a Secção Especializada de Cinema do Conselho
Nacional de Cultura participe na constituição do júri de avaliação dos concursos públicos. Esta medida está
alinhada com uma das temáticas mais abordadas nos inquéritos de satisfação dos clientes;
A nova regulamentação da Lei do Cinema prevê um leque mais alargado de linhas de apoios incluindo novos
apoios às primeiras obras e longas-metragens de animação com reforço à escrita e desenvolvimento indo de
encontro, igualmente, às sugestões e necessidades manifestadas pelos clientes.
Resolução transitória da questão da gestão técnica da filmoteca/videoteca: controlo de entradas das cópias
através do visionamento da obra no formato DVD e controlo de saídas das cópias em formato película e/ou
DCP através de acordo com entidades congéneres (IGAC e Cinemateca)
A decisão por uma solução mais definitiva, que passará pela aquisição de equipamento adequado à nova
realidade tecnológica e formação de colaborador do ICA nessa área, está comprometida pela eminente
mudança de instalações do ICA, uma vez que o equipamento deverá ser ajustado ao local onde funcionará.
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II.2.4 Análise das causas de incumprimento de ações não executadas ou com resultados insuficientes
O ICA têm refletido a estratégia da organização no QUAR que apresenta todos os anos, no entanto o ano de 2012 foi
um ano anómalo, visto que o QUAR não foi aprovado pela tutela e também não foi ajustado às contrariedades que o
instituto foi se deparando ao longo do ano.
Ainda assim e face ao ambiente controverso que o ICA atravessou em 2012 e analisando os 6 objectivos operacionais e
os 17 indicadores de avaliação de resultados propostos no QUAR, foram superados 9 metas, cumpridas 4 metas e
apenas não cumpridas outras 4. As metas que não foram cumpridas foram consequência directa da não abertura de
concursos em 2012 e das regras impostas pela Lei dos Compromissos Assumidos ( Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro)

II.2.5 Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho
Nestes últimos 2 anos o ICA com base nos resultados do QUAR têm conseguido obter uma avaliação de desempenho
excelente, fruto da superação dos objectivo anuais a que se propõem, distinguindo-se assim com mérito a nível do seu
desempenho, por outro lado a obtenção da certificação da norma ISO 9001:2008 em 2010 e a sua manutenção nos anos
posteriores, fomentou a realização de ações de melhoria continua por forma a melhorar o seu desempenho.
O instituto em cada ano elabora um plano de melhorias (com inputs dos relatórios de não conformidade, reclamação e
sugestão – RNCRS). Este plano para além de contar com a participação de todos os colaboradores, uma vez que as
fichas de sugestão (RNCRS) encontram-se disponíveis na intranet do ICA, inclui também as sugestões retiradas dos
questionários dos colaboradores e dos clientes. Este plano de ações de melhoria é comunicado a todo Instituto no
início do ano e é monitorizado pela equipa da qualidade.
Do Plano de Melhorias de 2012 destacamos as medidas que foram implementadas:
Controlo dos documentos e registos no que se refere a cópias de segurança e tempo de arquivo,
nomeadamente as mensagens de Outlook
Realização de reuniões de Revisão pela Gestão para preparação de Auditoria Interna
Alteração de processos no Manual de Procedimentos e Manual da Qualidade (Processos: Gestão de Apoios e
Promoção e Exibição)
Tratamento das sugestões recebidas através do site. Atualizar relatório de NCRS na parte do
acompanhamento da ação preventiva e avaliar a sua eficácia
Avaliação da eficácia do plano de formação
Melhorar a organização da videoteca (zona de visionamento de cópias). Melhorar identificação das prateleiras
de arquivo das Obras e formalização de uma planta de localização.
Monitorização de entradas e saídas das obras cinematográficas da Filmoteca (Atualização de registo de
entradas e saídas de cópias)
Promoção de ações de grupo envolvendo os trabalhadores nas questões relacionadas com o ICA (divulgação de
projectos e de dados estatísticos do sector)
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Comunicação de resultados de inquéritos de satisfação pela gestão de topo (Elaboração de relatório com os
resultados e posterior divulgação).
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 projectos inovadores e medidas de boas práticas,
com algum destaque no panorama da Administração Publica:
PDesmaterialização dos procedimentos administrativos afetos ao diversos programas de apoio que diminui
significativamente os seus prazos de conclusão
P Criação do Observatório Ibero-americano do Audiovisual – OIA que visa a constituição de uma entidade que
tenha por objectivo central a recolha, análise, sistematização e divulgação de informação sobre o sector audiovisual
dos estados membros da CAACI, tendo como referência o Observatório Europeu do Audiovisual
P 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.
PDistribuição de Newslwetter sobre dados estatísticos sobre o sector de distribuição e exibição
cinematográfica ( 925 subscritores )
P Realização de inquéritos de satisfação aos seus clientes e colaboradores;
P Obtenção de certificados na área da qualidade (EFQM e ISO 9001:2008)
P Implementação e monotorização do sistema de gestão, BSC – Balanced Scorecard que poucos organismos da
Administração Pública tem implementado, que contribuiu para clarificar a visão e estratégia do ICA e traduzi-la
em ações concretas. Esta ferramenta permite dar um feedback de todos os processos internos da área de
atuação do ICA, de modo a melhorar o desempenho estratégico da organização analisando e desenvolvendo ações
de medição segundo 4 perspetivas (aprendizagem e inovação, processos internos, clientes e financeira);
P Aposta na formação especializada aos seus colaboradores na área do cinema e audiovisual;
P Promove a comunicação interna (site interno de comunicação) e iniciativas de responsabilidade social.
P Reduzida taxa de execução da despesa afeta aos seus custos de funcionamento. (Despesas com pessoal e
Aquisição de bens e serviços) que ao longo deste últimos anos tem vindo a diminuir no sentido de assegurar uma
maior afetação da despesa aos subsídios concedidos;
P 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.
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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.
Há 5 anos que o instituto faz a avaliação da satisfação dos seus colaboradores através de um questionário de
satisfação. Este questionário surgiu pela necessidade de acompanhar os indicadores relativos à satisfação com os
procedimentos de Gestão e Liderança, aspetos gerais, motivação e condições de trabalho. As metodologias de
auscultação que estão de acordo com os parâmetros da CAF - Common Assessment Frameworkaté visam a avaliação e
medição da imagem que os colaboradores têm da sua própria instituição e dos seus dirigentes.
Os resultados do inquérito de satisfação dos clientes internos é posteriormente analisado e divulgado num relatório de
análise, que reflete acerca do grau de satisfação dos colaboradores e que identifica as oportunidades de melhoria e
eventuais não conformidades e que também analisa os resultados face aos resultados dos inquéritos efetuados nos
anos anteriores.
CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS APLICADOS
A elaboração do questionário teve em conta três abordagens principais:
1) As pessoas, onde se avaliou a satisfação em diferentes áreas abrangendo os seguintes parâmetros:
Satisfação global com o Instituto
Satisfação com as condições de trabalho
Satisfação com o desenvolvimento da carreira
Níveis de motivação
Satisfação com as condições de higiene e segurança no trabalho
2) O Planeamento e estratégia do Instituto onde é avaliada a satisfação com a gestão (de topo e intermédia) e os
sistemas de gestão utilizados no ICA.
3) A Liderança onde é avaliada a perceção do modo como a chefia gere os objetivos e estratégias necessárias para
sustentar, a longo prazo, o sucesso da organização e o desenvolvimento dos colaboradores.
Para avaliar estas abordagens foi utilizada uma escala de 1 a 5 para cada questão em que:
1 corresponde a “muito baixa”
2 corresponde a “baixa”
3 corresponde a “razoável”
4 corresponde a “boa”
5 corresponde a “elevada”
Em 2012 foi elaborado e aprovado pelos dirigentes do ICA mais um plano de questões de auscultação dos
colaboradores e foi disponibilizado na intranet do instituto a 05 de Março de 2013. Como a realização dos inquéritos
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foi um pouco tardia, à data de fecho deste relatório, o relatório de avaliação de resultados ainda não está fechado e
por conseguinte não podemos divulgar os resultados globais.
Apesar de não sabermos os resultados finais dos questionários de 2012, decidimos recordar os resultados
alcançados nestes últimos 4 anos:
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELOS COLABORADORES
Resultados comparativos globais
Satisfação Média 2011

Satisfação Média 2010

Satisfação Média 2009

Satisfação Média 2008

3,5

3,5

3,8

3,3

Resultados comparativos por critério

4,5
4
3,5

3,9
3,63,6
3,1

3,7
3,33,4
3,1

3,73,83,63,6

3
CAF 2006

2,5
2

1,8

Questionário 2008
1,2

1,5

1,3

1

Questionário 2009
Questionário 2010

0,5

Questionário 2011

0
Critério 1 - Liderança

Critério 2 Planeamento e
Estratégia

Critério 3 - Resultados
relativos às Pessoas
(satisfação global,
condições de trabalho,
motivação)

II.2.8 Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano, com indicação dos resultados
alcançados
O ICA tem vindo a utilizar o sistema BSC – Balanced Scorecard para a medição de resultados, onde estabeleceu
objetivos e metas a atingir de acordo com 4 processos de negócio: Gestão de Apoios, Promoção e exibição, Dados do
sector e Gestão e administração. Este sistema permite alinhar a missão e estratégia definida no QUAR com as
atividades operacionais do organismo, dentro de 4 perspetivas: Cliente, Financeira, Processos internos e
Aprendizagem e Crescimento. A monitorização dos dados e resultados do BSC foi efetuada semestralmente.
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No final do ano, o ICA extraiu do BSC relatórios com os resultados dos indicadores que definiu e as atividades que se
propôs no início do ano, que poderão ser consultados em anexo. Avaliando as atividades propostas no Plano de
Atividades e respetiva execução financeira, apresenta-se o seguinte quadro:
N.º

ATIVIDADE

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 ficção,
documentários cinematográficos, animação, co-produções PLP e outras coproduções internacionais); Promoção e implementação do Programa DOCTV II

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

3

Gerir e acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos nas área da
formação e protocolos estabelecidos com estabelecimentos de ensino superior

4

Gerir e acompanhar os processos relativos aos apoios atribuídos nas áreas da
distribuição, exibição, promoção e festivais internacionais em território nacional

OBJETIVO

Promover a criação e
produção audiovisual
independente e a
cooperação
cinematográfica e
audiovisual com os países
Europeus, da CPLP e Iberoamericanos
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

Promover a divulgação e
acesso às obras
cinematográficas

VALOR PREVISTO VALOR EXECUTADO
2012
2012

CUMPRIMENTO

€ 8.364.589

€ 6.900.278

√

€ 676.700

€ 1.089.738

√

€ 441.220

€ 205.813

√

€ 1.584.880

€ 1.242.751

√

€ 347.480

€ 85.945

√

5

Promoção e exibição da cinematografia nacional em parceria com outras entidades,
nomeadamente com o Instituto Camões, autarquias e associações culturais

6

Contribuir para a criação de uma Rede Cine Digital, potencializando os
equipamentos culturais autárquicos, através de financiamentos comunitários

€ 173.740

€ 10.905

√

7

Garantir a divulgação da informação de referência sobre os mercados de
distribuição e exibição em Portugal

€ 13.740

€ 10.905

√

8

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

€ 34.740

€ 10.905

√

€ 13.740

€ 10.905

√

€ 13.740

€ 10.905

√

€ 33.740

€ 10.905

√

€ 13.740

€ 10.905

√

€ 13.740

€ 10.905

√

€ 98.740

€ 99.565

√

€ 39.180

€ 18.652

√

16 Manter a certificação da qualidade - ISO 9001

€ 16.740

€ 12.288

√

Optimizar a gestão e controlo dos apoios financeiros através de auditorias externas
17
às entidades beneficiárias de apoio

€ 53.740

€ 18.750

√

€ 882.746

€ 572.821

√

€ 25.740

€ 10.905

√

€ 12.842.674

€ 10.344.742

9

Optimizar os instrumentos de comunicação on-line (site, newsletter e icateca-portal
de disponibilização de informação de produção nacional)

Assegurar a continuidade da colaboração com: Instituto Nacional de Estatística,
10 Observatório das Actividades Culturais, Observatório Europeu do Audiovisual e
UNESCO.

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

11 Consolidação do Observatório Ibero-americano do Audiviosual-OIA
12 Contribuir para a reformulação da Lei do Cinema e demais legislação complementar
13 Colaborar na reavaliação do FICA
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
14
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
15 Assegurar a formação a todos os trabalhadores do ICA

Garantir a gestão administrativa, financeira e patrimonial; controlar e divulgar a
18
execução da despesa e cobrança da receita

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

Desmaterializar e
simplificar os processos
desenvolvendo modelos
de gestão de qualidade

Reduzir e racionalizar a
despesa

19 Mudança de instalações para edifício propriedade do Estado
TOTAL

43

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

2012

Sobre a execução das atividades importa referir que o orçamento de despesa do ICA aprovado para 2012 foi no valor
de € 11.336.588 dos quais ficaram cativos € 291.153. Deste modo, o ICA ficou com um orçamento disponível de €
11.045.435, -19% relativamente ao inicialmente proposto no plano de atividades. A acrescer a este facto, destaca-se
a cobrança de receitas próprias que também ficou aquém do previsto, perfazendo um total de €10.382.777 o que
comprometeu ainda mais a execução deste plano. Contudo, apesar dos constrangimentos orçamentais e de tesouraria,
o ICA reuniu esforços no sentido de garantir a implementação e/ou desenvolvimento de todas as atividades a que se
propôs.
Destacamos as seguintes observações sobre algumas atividades:
ATIVIDADE 1: O Programa DOCTV CPLP que pretende estimular o intercâmbio cultural e económico entre os
povos da CPLP (e da Região Administrativa Especial de Macau), implementando políticas públicas integradas
de fomento à produção e difusão televisiva de documentários realizados por cada um dos países membros,
teve a sua 1ª edição em 2010. Contudo, à semelhança do ano anterior, dadas as restrições financeiras por
parte dos vários países membros, este programa não teve lugar no ano de 2012.
ATIVIDADE 2: O desvio positivo do montante executado face ao valor previsto resultou de uma transferência
do Fundo do Fomento Cultural para o ICA, no final do ano no âmbito da gestão flexível, o que permitiu
assegurar a presença nacional em alguns destes programas internacionais já no ano de 2013.
ATIVIDADE 6: De acordo com o proposto inicialmente, esta atividade seria inteiramente suportada por verbas
do PIDDAC, que não foram atribuídas ao ICA no orçamento de 2012, o que comprometeu a execução deste
projeto.
ATIVIDADES 8 e 9: Relativamente à edição das obras previstas, as mesmas foram editadas via online apenas.
É de salientar ainda a conclusão da plataforma ICATECA enquanto portal de disponibilização de informação
de produção nacional, permitindo não só a divulgação e promoção do arquivo do ICA, mas também, a
cedência de cópias que o integram.
ATIVIDADE 11: Apesar de ter tido continuidade ao longo de 2012, o desenvolvimento e maturação do
Observatório Ibero-americano têm sido particularmente difícil dado o elevado número de países envolvidos, o
que implica um complexo e exaustivo trabalho de recolha, consolidação e tratamento de toda a informação a
considerar.
ATIVIDADE 13: Durante o ano de 2012, o ICA aguardou orientações da tutela de como proceder relativamente
à reavaliação do FICA.
ATIVIDADE 17: Atendendo às novas exigências legais relativas à contratação pública, assistiu-se a um
adiamento do início desta atividade ao longo do ano, uma vez que o procedimento aquisitivo apenas teve a
necessária autorização no final de 2012. Durante o ano foram ainda concluídos os trabalhos iniciados no ano
de 2011.
ATIVIDADE 19: No que toca à mudança de instalações, também aqui o ICA tomou as devidas diligências para
o efeito. Contudo, à semelhança do ponto anterior, devido aos diversos procedimentos legais e
administrativos necessários à correta instrução do processo, o ICA viu-se obrigado a prolongar esta mudança
para o ano seguinte.
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Destaca-se de seguida alguns indicadores relevantes da atividade cinematográfica os quais constam do anuário 2012:
FILMES, RECEITAS E ESPECTADORES
Em 2012 o número de espectadores nas salas de cinema em Portugal foi de 13,8 milhões e a receita bruta de
bilheteira foi de 73,9 milhões de euros, representando um decréscimo de 12,0% e 7,5% em relação ao ano transato,
respetivamente.

RECEITAS E ESPETADORES - EVOLUÇÃO ANUAL - 2007/2012
Espectadores
(Milhões)
18,0

€ 82,2

17,5
17,0

€ 69,1

€ 79,9

€ 74,0

€ 73,8

€ 69,9

Receitas Brutas
(Milhões)
€ 85,0
€ 80,0
€ 75,0

16,5

€ 70,0

16,0

€ 65,0

15,5

€ 60,0

15,0
14,5

16,3

€ 55,0

16,6
16,0

15,7

€ 50,0

15,7

14,0

€ 45,0

13,5
13,0

13,8
2007

2008

2009
Nº ESPECTADORES

2010

2011

2012

€ 40,0
€ 35,0

RECEITA BRUTA

A média nacional de espectadores por habitante foi, em 2012, de 1,3 e o preço médio por bilhete de € 5,35.

MÉDIA DE ESPECTADORES POR HABITANTE - 2007/2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

POPULAÇÃO RESIDENTE

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

ESPECTADORES

16,3

16,0

15,7

16,6

15,7

13,8

RÁCIO

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

1,3
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PREÇO MÉDIO POR BILHETE – 2007/2012
€ 5,35
€ 5,09

€ 4,97
€ 4,70
€ 4,38

€ 4,24
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Analisando o período entre 2007 e 2012 verifica-se, tendencialmente, que os meses de julho, agosto e dezembro são
os que têm as taxas médias de frequência mais elevadas ao longo do ano.

TAXA MÉDIA DE FREQUÊNCIA MENSAL - 2007/2012

10,0%
8,8%

JAN

8,2%

FEV

7,8%

MAR

8,1%

7,8%

ABR

10,8%

10,5%

6,8%

6,8%

MAI

JUN

7,3%

JUL

AGO

SET

6,8%
OUT

NOV

DEZ

Quanto às estreias comerciais em 2012, estrearam em Portugal 288 filmes de longa-metragem. O filme Madagáscar 3
foi o mais visto nesse ano, registando 632 mil espectadores e uma receita de bilheteira de € 3,7 milhões. Entre os
filmes nacionais, Balas e Bolinhos – O Último Capítulo foi o mais visto com 256 mil espectadores e 1,3 milhões de
euros de receita de bilheteira, ocupando o 1º lugar no ranking dos filmes europeus mais vistos do ano, seguido do
também nacional Morangos Com Açúcar - O Filme, com 238 mil espectadores. De realçar o facto de 2 filmes
nacionais estarem presentes entre os quinze mais vistos do ano, e de salientar, igualmente, um registo acima dos 20
mil espectadores em 6 obras nacionais.
As obras nacionais exibidas em 2012 foram vistas por 734.264 espectadores, a que corresponde uma quota de
mercado de 5,3%, o valor mais alto desde 1975 - ano a partir do qual o ICA mantém registos de exibição.
QUOTA DE MERCADO DOS FILMES NACIONAIS - 2007/2012
5,3%

2,7%

2,5%

2,7%

1,9%
0,7%

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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PRODUÇÃO
Em 2012 foram produzidas 39 obras cinematográficas nacionais com o apoio financeiro do ICA, das quais 15 longasmetragens (8 de ficção e 7 documentários) e 24 curtas-metragens (11 de ficção, 11 de animação e 2 documentários),
verificando-se, assim, uma redução de 32%, ou seja, um decréscimo de 18 obras face à produção do ano anterior.
FILMES NACIONAIS PRODUZIDOS - 2007/2012
68
61
52

48

51
39

2007

2008

2009

2010

2011

2012

O cinema português continuou a merecer o reconhecimento internacional sendo de destacar, entre muitos outros, os
prémios atribuídos às obras de ficção, Rafa, de João Salaviza ao qual foi atribuído o Urso de Ouro no Festival de
Berlim; Tabu, de Miguel Gomes que recebeu, no mesmo festival os prémios Alfred Bauer e FIPRESCI; a distinção, no
festival Karlovy Vary, da obra de Rodrigo Areias Estrada de Palha; e, de um modo geral, o reconhecimento da
produção nacional de documentários como foi o caso do É na Terra não é na Lua, de Gonçalo Tocha, A nossa Forma de
Vida, de Pedro Filipe Marques, A Última Vez que vi Macau, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, entre
muitos outros

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Em 2012 no setor da distribuição cinematográfica manteve-se a tendência de concentração, em que a ZON Lusomundo
Audiovisuais deteve 61,5% da quota de mercado, sendo que as 4 maiores empresas de distribuição (ZON Lusomundo
Audiovisuais, Columbia Tristar Warner, Big Picture 2 Films e PRIS Audiovisuais) representaram cerca de 96,4% da quota
de mercado.
Há a assinalar o desaparecimento da Castello Lopes Multimédia no setor da distribuição, tendo ocupado, nos últimos
anos, a posição de terceiro maior distribuidor de cinema em Portugal, posição atualmente ocupada pela Big Picture 2
Films.
No universo dos distribuidores internacionais, em 2012, a Universal Pictures totalizou o maior número de
espectadores, tendo por base os filmes estreados em Portugal, perfazendo cerca de 1,8 milhões de espectadores num
total de 15 filmes estreados. Por sua vez, a Film & TV House foi a distribuidora internacional com maior número de
estreias (42), com cerca de 885 mil espectadores.
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Analisada a presença dos distribuidores internacionais em Portugal, verifica-se que, em 2012, os 7 principais
distribuidores estão associadas a apenas 3 nacionais - Columbia Tristar Warner, Big Pictures e ZON Lusomundo
Audiovisuais.

EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Em 2012 foram contabilizados 551 ecrãs de cinema em Portugal, com os 4 principais exibidores cinematográficos, ZON
Lusomundo Cinemas, Socorama, UCI–Cinema International Corporation e NLC-New Lineo Cinemas, a deterem 73,9% do
total de ecrãs no país.
Existiam em Portugal 392 ecrãs digitais, dos quais 214 com tecnologia 3D, o que representa 71,1% do total de ecrãs
disponíveis.
No que concerne ao número de espectadores e à receita bruta de bilheteira, registe-se que no ano de 2012, a ZON
Lusomundo Cinemas revela uma clara supremacia com quotas de mercado na ordem dos 57,6%, seguindo-se a
Socorama e a UCI, respetivamente com 17,1% e 12,3% (receita bruta). No seu conjunto, os 4 principais exibidores
representam cerca de 92,8% do mercado nacional (receita bruta).

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:

Categoria Recursos Humanos

Pontuação

Planeados

Realizados

Desvio

Dirigentes - Direcção Superior

20

454

309

145

Dirigentes - Dir. Intermédia e Chefes de equipa

16

908

526

383

Técnico Superior

12

5221

5479

-258

Coordenador Técnico

9

227

232

-5

Assistente Técnico

8

1816

1642

174

Assistente Operacional

5

454

445

9

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31.12.2012 - 37 Trabalhadores
Estes indicadores são apresentados no QUAR e foram calculados tendo em consideração as orientações do GT-CCA.
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Poderá consultar outros indicadores relevantes relativos aos recursos humanos no Capítulo IV - Balanço Social, do
presente relatório.
RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros planeados ascenderam a €11.336.588 e a execução ficou nos €10.344.742, registando um taxa
de execução na ordem dos 91%, provocando um desvio em termos absolutos de €991.846, como se pode verificar:
Unidade: Euros

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

Previsão

Executado

Desvio

11.336.588

10.344.742

991.846

1.210.587

1.090.461

120.126

858.631

490.355

368.276

9.237.370

8.758.504

478.866

0

0

0

30.000

5.422

24.578

11.336.588

10.344.742

991.846

Salientamos que os recursos financeiros previstos na proposta de Orçamento para 2012 e expressos no QUAR no valor
de €11.336.588 sofreram alterações ao longo do ano decorrente de cativações no valor de €209.451 efetuadas em
Janeiro ao abrigo do art.3º Lei n.º64-B/2011 de 30 de Dezembro e mais €81.702 efetuadas em agosto de acordo com o
disposto do nº 2 da Deliberação do Conselho de Ministros DB 390/2012, de 18 de Julho, resultando numa dotação
corrigida no valor de €11.045.435.
No ano de 2012, o ICA realizou receita própria no valor de €10.382.777, enquanto a despesa ascendeu €10.344.742,
resultando portanto num saldo de gerência no final do ano de €38.035.
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Capítulo III – Balanço Social

Longa-Metragem
LINHAS DE WELLINGTON – VALÉRIA SARMIENTO / RAUL ROUIZ
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III.1 RECURSOS HUMANOS

Os quadros apresentados respeitam os quadros do modelo do Balanço Social, os quadros não apresentados não são
aplicáveis ao ICA ou não apresentavam valores em 2012, pelo que se considerou irrelevante a sua apresentação.

Comissão de serviço
no âmbito da LVCR

CTFP por tempo
indeterminado

Pessoas ao serviço
em 31 de Dezembro

F

1

Total

2

Trabalhadores por cargo / carreira

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

1

M

Cargo
político/Mandato

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

Quadro 1: Contagem dos trabalhadores por grupo / cargo / carreira, segundo a modalidade de vinculação e género

Assistente
Técnico
22%

1
1
0

0

0

0

Dirigente
Superior
6%

Assistente
Operacional
5%

Dirigente
Intermédio
5%

2

M

Técnico
Superior
62%

0
2

F
Total

0

2

2

0

0

0

2

M

5

3

1

9

F

18

5

1

24

0

23

8

2

33

Total

0

M

1

5

3

1

10

F

1

2

18

5

1

27

Total

2

2

23

8

2

37

Trabalhadores por género
M
27%
F
73%

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

3
2
5

1
1

1
1

1

2

1

2

2
2
1
1
4
3

23

1
2

1

3
1
8

2

Total

9
8

0
3
3
5
1
3
3
1
2
7
0
8
1
0

7
N.ºTrabalhadores

30-34

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

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
5

Homens

4
3

Mulheres

2

Total

1
0
25- 30- 354029 34 39
44

4549

5054

5559

6064

6569

Estrutura Etária

37
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Quadro 3: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de antiguidade na função pública e

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Antiguidade na AP (anos)

Dirigente
Superior

género

Total

Até 5

M
F

1
3

1
3

05-09

M
F

1

0
1

10-14

M
F

15-19

M
F

20-24

M
F

25-29

M
F

30-34

M
F

35-39

M
F

> 40

1

3
9

1
1

1
1

1

4

M
F

Total

2

2

23

1
1

1
1

2
1

1

1
1

1

1

4
10

1

0
1

1
2

1
8

1

0
1

8

2

37

Quadro 4: Contagem dos trabalhadores por grupo/cargo/carreira, segundo o nível de escolaridade e género

Dirigente
Superior

Habilitações
9 º ano
12º ano
Licenciatura
Total

M
F
M
F
M
F

Dirigente
Intermédio

Técnico
Superior

1
1

2

2
5
16

2

2

23

9º ano
0%

Assistente
Técnico

3
3

Assistente
Operacional

Total

1
1

0
0
4
6
6
21

2

37

2
8

12º ano
27%

Licenciatura
73%
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Quadro 6: Contagem de trabalhadores portadores de deficiência por grupo/cargo/carreira, segundo o escalão etário e
género
Trabalhadores portadores de
deficiência

55 - 59 anos
M

Total
F

Dirigente Superior

0

Dirigente Intermédio

0

Técnico Superior

0

Assistente Técnico

1

1

Assistente Operacional

0

Total

0

1

1

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

Modo de ocupação de posto
de trabalho

M
F

Outras Situações

1

1
1

Total

Total

Dirigente
Superior
Dirigente
Intermédio
Técnico
Superior
Assistente
Técnico
Assistente
Operacional

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

0

1

0

1
1
2

0

Quadro 8: Contagem das saídas de trabalhadores nomeados ou em comissão de serviço, por grupo/cargo/carreira,

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

1

M
F

Outra Situação

Técnico
Superior

Motivo de Saída dos
Trabalhadores

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

segundo o motivo de saída e género

Total

0

1
0

1

0

0

0

1

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

Outras Situações
Total

M

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Motivo de Saída dos
Trabalhadores

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

género

0
1

F
0

0

1

1
0

0

1
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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
Não abertura de procedimento
concursal
Dirigente Superior

-

Dirigente Intermédio

-

Técnico Superior

-

Assistente Técnico

2

Assistente operacional

-

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

Assistente
Operacional

Flexível

3

1

7

9

3

1

13

Jornada contínua

4

1

Isenção de horário
Especifico

Total

Assistente
Técnico

3

F

Horário

Dirigente
Intermédio

M

Dirigente
Superior

Técnico
Superior

género

M

0

F
M

1

F

1

5

2
2

3

4

1

8

M

0
1

F

Total

2

2

1

23

8

2

37

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

Total

3
4

1
1

10
20
0
6
0
1

2

37

5
12
5

1

1
2

2

23

8

Total

2

Assistente
Operacional

PNT inferior - Semana de 4 dias

1
1

Assistente
Técnico

PNT inferior - Regime especial - 30h

M
F
M
F
M
F

Técnico
Superior

Tempo completo - 35h

Dirigente
Intermédio

Período Normal de Trabalho (PNT)

Dirigente
Superior

género
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Quadro 14: Contagem das horas de trabalho extraordinário e noturno, por grupo/cargo/carreira, segundo a

M

Trabalho em dias de
descanso complementar

M

Trabalho em dias de
descanso semanal

M

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Trabalho extraordinário
(diurno)

Técnico
superior

Horas de Trabalho
Extraordinário

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

modalidade de prestação do trabalho e género

Total

716:00

716:00

11:00

11:00

13:00

13:00

F

0:00

F

0:00

F

Total

0:00
0:00

0:00

0:00

0:00

740:00

740:00

Quadro 15: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o motivo

Proteção na Parentalidade

Falecimento de Familiar

Doença

Assistência a Familiares

Trabalhador-Estudante
Por conta do período de
férias
Greve

Outras

Total

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

20

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Dias de Ausência

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

de ausência e género

0

0

4
4
1
6
7
8
64
71

0

36
568
604
0
400
400
22
129
151
0
20
20
2
19
21
0
98
98
0
6
6
8
29
37

M
F

0
0

0
0

9
619

74
217

20
0

102
836

Total

0

0

628

291

20

938

0

395
395

0

0

5
5

0

0

95
95

7
7
60
114
174

0

0

23
23

14
14

0

0

27
27

40
40

0

0

0

0

5
5
1
4
5
13
33
46

0

0

20

0

0

0

0

0

0

TrabalhadorEstudante
8%

Greve
1%

Por conta do
período de
férias
1%

Assistência a
Familiares
5%

Doença
33%

Falecimento
de Familiar
1%

Protecção
parentalidade
51%
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Quadro 16: Contagem dos trabalhadores em greve, por escalão de PNT e tempo de paralisação
Âmbito

Administração Pública Geral

Greve Geral

Data

22-03-2012
N.º de
Duração da
trabalhadores
paralisação
em greve
(em hh/mm)

14-11-2012
N.º de
Duração da
trabalhadores
paralisação
em greve
(em hh/mm)

Período Normal
de Trabalho
35 horas

2

7:00

9

7:00

1

7:00

2

7:00

10

14:00

42 horas
Semana 4 dias
Total

III.2 REMUNERAÇÕES E ENCARGOS
Quadro 17: Estrutura remuneratória, por género
A - Remunerações mensais ilíquidas (brutas)
Género/Escalão de
Remunerações

B - Remunerações máximas e mínimas
Total

Masculino

Feminino

501-1000 €

2

2

4

1001-1250 €

2

5

7

1251-1500 €

1

1

2

1501-1750 €

1

4

5

5

5

2

3

4

4

0

Até 500 €

1751-2000 €
2001-2250 €

1

2251-2500 €
2501-2750 €

1

Masculino

Feminino

Mínima (€)

635,07

782,68

Máxima (€)

4.061,44

3.406,57

1

2751-3000 €
3001-3250 €

Remuneração (€)

0
1

3251-3500 €

2

3

2

2

3501-3750 €

0

3751-4000 €

0

4001-4250 €

1

Total

10

1
27

37

Quadro 18: Total dos encargos com pessoal durante o ano
Encargos com Pessoal

Valor (€)

Remuneração base

841.866

Suplementos remuneratórios

36.606

Prémios de desempenho

0

Prestações sociais

35.552

Benefícios sociais

5.668

Encargos legais a cargo da entidade empregadora
Total

170.770
1.090.461
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Quadro 18.1: Suplementos remuneratórios
Suplementos Remuneratórios

Quadro 18.2: Encargos com prestações sociais
Prestações Sociais

Valor (€)

Trabalho extraordinário (diurno)

4.572

Abono para falhas

717

Ajudas de custo

6.376

Representação

23.023

Secretariado

1.400

Outros suplementos remuneratórios

34.160

Outras Prestações Sociais

1.392

Total

35.552

Quadro 18.3: Encargos com benefícios sociais

519

Total

Valor (€)

Subsídio de refeição

Benefícios Sociais

36.606

Valor (€)

Outros Benefícios Sociais

5.668

Total

5.668

III.3 HIGIENE E SEGURANÇA
Quadro 22: Número e encargos das atividades de medicina no trabalho ocorridas durante o ano
Medicina no Trabalho

Número

Valor (€)

20

1.332,00

Exames médicos efetuados
Exames de admissão
Exames periódicos
Exames ocasionais e complementares
Exames de cessação de funções
Despesas com medicina no trabalho

1.332,00

Visitas aos postos de trabalho

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

Valor (€)

Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho

1.883,04

Equipamentos de proteção
Formação em prevenção de riscos
Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais

911,16

III.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Quadro 27: Contagem das ações de formação profissional realizadas durante o ano por tipo de acção, segundo a
duração
Duração das Ações

Menos de 30
Horas

De 30 a 59
Horas

74

6

74

6

De 60 a
119 Horas

120 Horas ou
Mais

TOTAIS

Ações Internas
Ações Externas
Total

80
0

0

80
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Quadro 28: Contagem relativa a participações em ações de formação durante ano por grupo / cargo / carreira,

Total

Assistente
Operacional

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Participações em Ações de
formação

Dirigente
Intermédio

Dirigente
Superior

segundo o tipo de ação

Ações Internas

0

Ações Externas

6

57

14

3

80

Total de Participações

6

0

57

14

3

80

Total de Participantes

4

0

22

8

2

36

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

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Total

Dirigente
Intermédio

Horas dispendidas em ações de
formação

Dirigente
Superior

de ação

644

150

42

878

644

150

42

878

Ações Internas

0

42

Ações Externas
Total

42

0

Quadro 30: Despesas anuais com formação
Tipo de ação

Valor
(euros)

Ações Internas

-

Ações Externas

11.076,21

Total

11.076,21

III.5 RELAÇÕES PROFISSIONAIS
Quadro 31: Relações profissionais
Relações Profissionais

Número

Trabalhadores sindicalizados

4

Elementos pertencentes a Comissões de Trabalhadores

0

Total de votantes para Comissões de Trabalhadores

0
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III.6 PAINEL DE INDICADORES DE GESTÃO
Nível etário

47 anos

Soma das idades /Total de recursos humanos

Leque etário

2,10

Trabalhador mais idoso /Trabalhador menos idoso

Índice de envelhecimento

24%

Antiguidade média da função pública

20 anos

Soma das antiguidades na função pública /Total de efectivos

Taxa de absentismo

10%

Número de dias de faltas x 100
Número anual de dias trabalháveis x Número total de recursos humanos

Taxa de trabalho extraordinário

45%

Número anual de horas de trabalho extraordinário x 100 Total de horas
trabalháveis por semana (35h) x 47

Leque salarial ilíquido

6,40

Maior remuneração base ilíquida / Menor remuneração base ilíquida

Índice de Tecnicidade

62%

Número de técnicos superiores x 100/Total de recursos humanos

Índice de Ensino Superior

73%

Número de licenciados x 100/Total de recursos humanos

Índice de Enquadramento

11%

Número de Dirigentes x 100/Total de Recursos humanos

Taxa de Promoções

0%

Número de efetivos com alteração de posicionamento remuneratório x
100/Total Efetivos

Taxa de execução do Plano de
formação

68%

Número de ações planeadas e realizadas x 100/Total de ações planeadas

Taxa de cobertura da formação

97%

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

0%

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

Número de Recursos humanos com idade > 55 anos x 100
Total de recursos humanos

III.7 NOTAS FINAIS
Analisando os resultados do Balanço Social de 2012 e comparando aos obtidos em 2011, salienta-se o seguinte:

ü

Redução do número de efetivos (37).

ü

As mulheres representam a maioria dos efetivos do ICA (73%).

ü

A idade média dos funcionários do Instituto manteve-se nos 47 anos.

ü

A média de antiguidade na função pública manteve-se nos 20 anos.

ü

O grau de ensino com maior representatividade continua a ser a Licenciatura com 73% dos efetivos.

ü

Em termos absolutos o n.º de ausências durante o ano de 2012 – 938 dias – diminuiu relativamente a
2011 – 1.366 dias. A ausência por protecção na parentalidade foi o principal motivo de ausência (44%)
em 2012, em detrimento da ausência por doença, a principal causa de ausência em 2011 e em 2010.

ü

A taxa de cobertura da formação, que contabiliza o n.º de trabalhadores participantes em pelo menos 1
ação de formação aumentou em 2012, passando de 85% em 2011 para 97% em 2012.
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Capítulo IV – Avaliação Final

Longa-metragem
TABU – MIGUEL GOMES
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IV.1 Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados
O ano de 2012 foi um ano atípico em que o ICA não teve o seu QUAR aprovado, no entanto vencendo todas as
contrariedades o instituto persistiu e fez esforços para superar os objetivos a qual se tinha proposto no início do ano.
E das 17 metas a que se propôs atingir, apenas 4 não conseguiu cumprir por motivos não imputáveis ao ICA e ainda
conseguiu superar 9 metas.

IV.2 Menção proposta pelo dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação
Tendo em conta os resultados alcançados e tendo presente o esforço e motivação de todos os colaboradores num
clima adverso proporcionado por todo o enquadramento de instabilidade que se viveu durante o ano de 2012, este
instituto deverá ver o seu desempenho reconhecido e avaliado no âmbito do art.17 da Lei nº66-B/2007 de 28 de
Dezembro.
IV.3 Conclusões
Os resultados alcançados em 2012 apesar de todas as circunstâncias adversas foram satisfatórios, tendo em conta que
ainda se conseguiu superar e cumprir com objectivos operacionais.
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. O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) definido
pelo instituto permite o cumprimento dos requisitos aplicáveis, nomeadamente da Norma de referência NP EN ISO
9001, tendo-se verificado, de um modo geral, a continuação da maturação do SGQ dois anos após obtenção do
certificado.
Apesar dos constrangimentos externos, esses não foram razão nem força suficiente para condicionar o trabalho de
melhoria contínua, através de definição e implementação de medidas capazes de garantir a eficácia de um Sistema de
Gestão da Qualidade aplicável às suas atividades.
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 2013 será um ano de desafios e oportunidades de melhoria tendo em conta a tão esperada regulamentação
do quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e
audiovisuais, aprovada pela Lei n.º 55/2012, de 6 de Setembro.
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ANEXOS

Animação
O GIGANTE – JÚLIO VANZELER
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Quadro de Avaliação e Responsabilização
ANO:2012
Ministério da Cultura
Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

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.

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO

META 2012

TAXA
REALIZAÇÃO

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

Garantir e aumentar o acesso dos cidadãos à fruição cultural

Garantir o apoio público às artes cinematográficas

Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 35.0

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
INDICADORES
N.º de projetos apoiados no âmbito do Programa VER

2010
6.0

2011
9.0

N.º de obras produzidas no âmbito do protocolo com
entidades do ensino superior

META
2012

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

7.00

1.00

8.00

50

28.00

2.00

29.00

50

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Promover a produção e a promoção audiovisual independente e a cooperação cinematográfica e audiovisual com os países Europeus
e Ibero-americanos
INDICADORES

2010

2011

N.º de projectos no âmbito da criação e produção
cinematográfica apoiados pelo ICA
N.º de presenças em eventos relevantes para a promoção
da produção independente

20.0

21.0

N.º de projetos aprovados no âmbito dos programas de
cooperação Europeus e Ibero-americanos
N.º de obras apoiadas pelo ICA estreadas em sala
Data de conclusão da compilação do anuário do OIA (dias
úteis)

META
2012

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

68.00

2.00

69.00

20

7.00

1.00

8.00

20

3.00

1.00

4.00

20

20.00

1.00

21.00

20

10.00

214.00

20

232.00

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Eficiência

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO

Peso: 35.0

Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português, contribuido para desenvolvimento do portal da cultura interactivo,
de modo a que permita a todos os agentes culturais formar redes de trabalho, programação e divulgação.
INDICADORES

2010

2011

Data da conclusão da otimização da acessibilidade à
informação e disponibilização do acervo cinematográfico do
ICA
Cumprimento dos prazos de elaboração e disponibilização
da newsletter sobre exibição e distribuição (média anual dia
8 do mês seguinte)
Data de edição online do anuário estatístico sobre o setor
cinematográfico (dias úteis)

META
2012

232.00

4.1

8.00

125.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

10.00

217.00

40

2.00

6.00

30

10.00

120.00

30

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO
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Objectivos Operacionais
Adoptar sistemas de gestão integrados, de modo a contribuir para uma gestão integrada dos recursos financeiros e patrimoniais da
Presidência de Conselho de Ministros promovendo a melhoria no controlo dos recursos financeiros atribuidos pelo ICA
INDICADORES

2010

Nº de projetos de apoios concedidos auditados

17.0

2011

META
2012

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

20.0

22.00

2.00

22.00

40

Cumprimento dos prazos no que diz respeito à gestão de
recursos humanos, financeiros, patrimoniais,
administrativos e informáticos (%)

100.0

90.00

5.00

98.00

30

Cumprimento dos prazos relativamente à prestação de
contas de acordo com o POCP, assim como os relatórios
associados a esta (%)

100.0

90.00

5.00

98.00

30

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Qualidade

Peso: 50.0
CLASSIFICAÇÃO

Peso: 30.0

Desmaterializar e simplificar os processos e adoptar modelos de gestão da qualidade
INDICADORES

2010

2011

Data de implementação da integração do sistema integrado
de gestão de apoios financeiros (esig) e o SAP ERP (dias
úteis)

META
2012

Peso: 50.0

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

232.00

10.00

214.00

40

Renovação pela norma ISO 9001:2008 (dias úteis)

206.0

246.00

10.00

240.00

30

Data da realização dos inquéritos de satisfação a
colaboradores e clientes (dias úteis)

233.0

242.00

5.00

233.00

30

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

Garantir o acesso dos trabalhadores à formação
INDICADORES

CLASSIFICAÇÃO

Peso: 50.0
2010

Execução do plano de formação

2011
80.0

META
2012
65.00

Tolerância

Valor
Crítico

PESO

10.00

70.00

100

RESULTADO

TAXA
REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Recursos Humanos
DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

454.0

.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0

908.0

.0

Técnico Superior *

12.0

5221.0

.0

Coordenador Técnico *

9.0

227.0

.0

Assistente Técnico *

8.0

1816.0

.0

Assistente Operacional *

5.0

454.0

.0

9080.0

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:
31/12/2011

31/12/2012

40

40

Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO
Orçamento de Funcionamento

Despesas c/Pessoal

PLANEADOS (EUROS)
11336588

1210587

EXECUTADOS

DESVIO
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Recursos Financeiros
DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

Aquisições de Bens e Serviços

EXECUTADOS

DESVIO

858631

Outras Despesas Correntes

9237370

PIDDAC

Outros Valores

30000

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

11366588

NOTA EXPLICATIVA
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final
Eficácia

0.0

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
Promover a produção e a promoção audiovisual independente e a cooperação cinematográfica e audiovisual com os
países Europeus e Ibero-americanos

Eficiência

Alargar, divulgar e diversificar a informação do cinema português, contribuido para desenvolvimento do portal da cultura
interactivo, de modo a que permita a todos os agentes culturais formar redes de trabalho, programação e divulgação.
Adoptar sistemas de gestão integrados, de modo a contribuir para uma gestão integrada dos recursos financeiros e
patrimoniais da Presidência de Conselho de Ministros promovendo a melhoria no controlo dos recursos financeiros
atribuidos pelo ICA

Qualidade

Desmaterializar e simplificar os processos e adoptar modelos de gestão da qualidade
Garantir o acesso dos trabalhadores à formação
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL
0.000

Indicadores _ Fonte de Verificação
N.º de projetos apoiados no âmbito do Programa VER
Disponibilização de informação no site
N.º de projectos no âmbito da criação e produção cinematográfica apoiados pelo ICA
Relatórios BSC
N.º de obras produzidas no âmbito do protocolo com entidades do ensino superior
Disponibilização de informação no site
N.º de presenças em eventos relevantes para a promoção da produção independente
Relatórios BSC
N.º de projetos aprovados no âmbito dos programas de cooperação Europeus e Ibero-americanos
Relatórios BSC
N.º de obras apoiadas pelo ICA estreadas em sala
Relatórios BSC

NOTA FINAL

0.0

0.0
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Indicadores _ Fonte de Verificação
Data de conclusão da compilação do anuário do OIA (dias úteis)
Relatórios BSC
Data da conclusão da otimização da acessibilidade à informação e disponibilização do acervo cinematográfico do ICA
Disponibilização de informação no site e Relatórios BSC
Cumprimento dos prazos de elaboração e disponibilização da newsletter sobre exibição e distribuição (média anual dia 8 do mês seguinte)
Envio das newsletters
Nº de projetos de apoios concedidos auditados
Relatórios de auditoria
Data de edição online do anuário estatístico sobre o setor cinematográfico (dias úteis)
Disponibilização de informação no site
Cumprimento dos prazos no que diz respeito à gestão de recursos humanos, financeiros, patrimoniais, administrativos e informáticos (%)
Ofício de envio da informação
Cumprimento dos prazos relativamente à prestação de contas de acordo com o POCP, assim como os relatórios associados a esta (%)
Ofício de envio da informação
Data de implementação da integração do sistema integrado de gestão de apoios financeiros (esig) e o SAP ERP (dias úteis)
Disponibilização de informação no site e Relatórios BSC
Renovação pela norma ISO 9001:2008 (dias úteis)
Documento de certificação
Data da realização dos inquéritos de satisfação a colaboradores e clientes (dias úteis)
Disponibilização de informação no site e Relatórios BSC
Execução do plano de formação
Relatórios BSC
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Data anuario OIA

Pag. 1

Data anuário on-line

Data conclusao ICATECA

120
250

200

250

200
140
100

0 dias

110 dias

(232 dias)

(125 dias)

300

150

118 dias

Data integração SAP

(232 dias)

160

80

300

150

Data realização inqueritos

Execução plano de formação (%)
65

250

60

70

250

200

200
55

221 dias

75

50

300 dias

68.2 %

80

300

(232 dias)

(242 dias)

300

150

Nº de presenças eventos

45

Nº de projectos auditados

Nº de projectos VER

30

7

6

(65 %)

150

7

6

25
8

5

35

30 nº

(7 nº)
4

8

5

0 nº

7 nº

(30 nº)

9

(7 nº)

20

Nº obras estreadas

4

Nº obras prod. Ens.Sup.

Nº proj. apoiados CRI/PROD

25

60

20
15

9

70

30
20
50
80
22 nº

(20 nº)
10

46 nº
25

(28 nº)
15

29 nº
35

(68 nº)
40
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Nº proj. apoiados Eurimages e
Ibermedia

Pag. 2

Prazo newsletter

3

Renovação do certificado ISO
9001:2008

8

250

7
200
2.5

9
3.5
6
6 nº

6.3 dias

(3 nº)

(8 dias)

237 dias
10

2

(246 dias)

5

Tx cumpr.prazo Prestação de contas

150

Tx de cumpr. Prazos legais
RHQR/RFP/Inf.

90

90

80

80
100

70

100

70
91 %

110

92 %

(90 %)
60

(90 %)
60

110

300
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Eficácia

QUAR 2012

Pag. 1
Metas

52.04 pts

(50.00 pts)

102.09%
102.09%

49.78 pts

(50.00 pts)

99.87%
99.87%

41.35 pts

(50.00 pts)

94.81%
94.81%

Data integração SAP

221.00 dias

(232.00 dias)

104.74%
104.74%

Renovação do certificado ISO 9001:2008

237.00 dias

(246.00 dias)

103.66%
103.66%

Data realização inqueritos

300.00 dias

(242.00 dias)

76.03%
76.03%

58.21 pts

(50.00 pts)

104.92%
104.92%

68.20 %

(65.00 %)

104.92%
104.92%

71.16 pts

(50.00 pts)

138.62%
138.62%

53.33 pts

(50.00 pts)

156.24%
156.24%

29.00 nº

(68.00 nº)

42.65%
42.65%

Não Disponível

(232.00 )

0.00%
0.00%

Nº de presenças eventos

30.00 nº

(7.00 nº)

428.57%
428.57%

Nº proj. apoiados Eurimages e Ibermedia

6.00 nº

(3.00 nº)

200.00%
200.00%

Nº obras estreadas

22.00 nº

(20.00 nº)

110.00%
110.00%

75.00 pts

(50.00 pts)

132.14%
132.14%

Nº obras prod. Ens.Sup.

46.00 nº

(28.00 nº)

164.29%
164.29%

Nº de projectos VER

7.00 nº

(7.00 nº)

100.00%
100.00%

85.14 pts

(50.00 pts)

127.46%
127.46%

118.00 dias

(232.00 dias)

149.14%
149.14%

6.30 dias

(8.00 dias)

121.25%
121.25%

110.00 dias

(125.00 dias)

112.00%
112.00%

Não Aplicável

( )

35.19 pts

(50.00 pts)

67.78%
67.78%

35.19 pts

(50.00 pts)

67.78%
67.78%

Nº de projectos auditados

0.00 nº

(30.00 nº)

0.00%
0.00%

Tx de cumpr. Prazos legais RHQR/RFP/Inf.

92.00 %

(90.00 %)

102.22%
102.22%

Tx cumpr.prazo Prestação de contas

91.00 %

(90.00 %)

101.11%
101.11%

Perspectiva Aprendizagem
Desmaterialização processos

+ Acesso a formação interna
Execução plano de formação (%)
Perspectiva Clientes
Produçao e promoção audiovisual
Nº proj. apoiados CRI/PROD
Data anuario OIA

Formação de novos publicos

Diversificar Info. Cinema Português
Data conclusao ICATECA
Prazo newsletter
Data anuário on-line
Perspectiva Financeira
Perspectiva Interna
Melhorar Gestão integrada
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