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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Elevada dependência de clientes chave 

Empresas focadas no mercado doméstico e poucas exportadoras

Mais oportunidades em mercados próximos: Espanha, França, Itália

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

Inovação dos conteúdos (aposta em novos produtos e formatos)

Aposta na exportação e internacionalização 

Estabelecimento de novas parcerias



I. Lei do Cinema – 55/2012 

• Criou a obrigação pública de apoiar a produção cinematográfica e
audiovisual portuguesa, assegurando a diversidade cultural,
afirmando a identidade nacional, a promoção da língua e a
valorização da imagem de Portugal no Mundo

• Incentivou a criação de obras de qualidade cultural, singularidade
artística e com viabilidade económica

• Visou reforçar a capacidade económica do setor, em especial dos
produtores independentes









Apoio ao Cinema e Audiovisual – Balanço 2014-2018

Desde 2014, através dos concursos do ICA , foram apoiadas na 
produção:

- Audiovisual - 62 obras nacionais

- Cinema - 398 obras nacionais

AD HOC



II. Fundo de Turismo e Cinema

Total de investimento público para o setor do Cinema e Audiovisual:

• 20.600.000 € (ICA) + 12.000.000 € (FTCA) = 32.600.000€



II. Fundo de Turismo e Cinema
Incentivo à produção e captação de filmagens - "cash rebate” 

Fundo de apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual 

Gerido pelo ICA e Turismo de Portugal 

Características:

• Cinema, audiovisual e VOD - nacionais e estrangeiras (executivas/serviços), coproduções oficiais e de facto;

• Despesa mínima em Portugal: € 500.000 (ficção e animação) / € 250.000 (documentários e pós-produção);

• Até 30% de despesas elegíveis;

• "first come first served”;

• Pagamentos adiantados e faseados.



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual

2017 - 2019

35 candidaturas 
(2017: 3 | 2018: 21 | 2019: 11)
❖22 aprovadas
❖2 rejeitadas
❖1 cancelada pelo proponente
❖10 pendentes de aprovação

➢ 22 Longas-metragens de Ficção (2 serviços pós-produção – VFX)

➢ 5 Séries de Ficção

➢ 1 Telefilme

➢ 2 Longa-metragem Animação

➢ 1 Longa-metragem Documentário



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual

❖ FATIMA, de Marco Pontecorvo – E.U.A.

❖ Filmado em Tomar, Tapada de Mafra, Cidadelhe
❖ Mais de 2.000 figurantes portugueses



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual
❖ FRANKIE, de Ira Sachs – França | Portugal

❖ Inteiramente filmado em Sintra, Praia das Maçãs, Colares

❖ Atores: Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson

❖ LISSABON-KRIMI – Alemanha

❖ Totalmente filmado em Lisboa



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual

❖ SUL, de Ivo M. Ferreira – Portugal

❖ Filmada em Lisboa 

❖ Berlinale - Drama Series Days



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual

❖ HELLBOY, de Neil Marshall – E.U.A

❖ Pós-produção (VFX) feita por Nu Boyana FX Portugal



Fundo de Turismo Cinema e Audiovisual

❖ THE COLOR OUT OF SPACE, de Richard Stanley – E.U.A

❖ Inteiramente filmado em Sintra

❖ Atores: Nicholas Cage, Joely Richardson, Tommy Chong



Iniciativas do ICA- 2019

Promoção

Presença em mercados internacionais (ex: MIPCOM, AFM)

Apoio à presença em festivais internacionais

Apoio a iniciativas internacionais em Portugal (seminários, 
workshops, encontros de produtores, etc.)

Organização de eventos de promoção de Portugal enquanto 
país produtor de cinema & audiovisual (ex. IFW, scouting, FAM 
trips)



Iniciativas do ICA- 2019

Legislativas

Revisão de convenções internacionais

Celebração de novos acordos internacionais com mercados de 
elevado potencial 

Apoio técnico à transposição de diretivas europeias

Criação formal da Film Commission Nacional
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