
 
 
De: APCA [mailto:mail@apca.pro]  
Enviada: quinta-feira, 28 de Julho de 2016 20:48 
Para: Comissão 12ª - CCCJD XIII <12CCCJD@ar.parlamento.pt> 
Cc: Cristina Tavares <Cristina.Tavares@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Pedido de Audiência à Comissão de Cultura - APCA face à Situação ICA 
 
Exma. Senhora 
Presidente da Comissão de Cultura  
Dra Edite Estrela 
 
A APCA – Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual, dada a crescente inquietação 
transmitida pelo ICA para o bom cumprimento do calendário de concursos de 2016 e a 
contratualização dos apoios aprovados em concursos em 2015/2016, vimos por este meio 
requerer uma audiência para dar conhecimento da situação existente no ICA. O instituto tem 
vindo a ser negado a utilização dos saldos de gerência referentes aos anos de 2014 e 2015 num 
montante superior a oito milhões de euros. 
 
A lei de cinema 55/2012 veio estabelecer a muito desejada estabilidade financeira ao sector da 
produção de cinema e audiovisual com a diversificação das fontes de financiamento, tal como a 
boa cobrança de taxas e obrigações de investimento a terceiros para a total autonomia do sector 
face ao orçamento de estado. Assim dado que houve boa cobrança por parte do Estado dos mais 
de oito milhões de euros em falta, consideramos a presente retenção para além de ilegal, 
extremamente danosa para todo o sector e particularmente para os produtores, enquanto 
principais intervenientes na boa gestão do mercado do cinema e do audiovisual.  
 
Após meses de impasse, e ao desbloqueamento de apenas uma pequena parte do valor 
bloqueado, graças à intervenção do Secretário da Cultura Dr. Miguel Honrado, urge agora outros 
esforços e uma tomada de posição pela Comissão de Cultura dado que a presente contracção 
da economia do sector prejudica não apenas as empresas privadas que contribuíram de boa-fé 
para o mesmo, mas a todos os portugueses que não podem aceder a conteúdos de cinema e 
audiovisual.  
 
Neste sentido, e em resultando de unanimidade na ultima assembleia geral da apca, procuramos 
o seu apoio para esta situação de gravidade crescente 
 
Com elevada consideração, 
 
 
Direcção da APCA 
 
Pandora da Cunha Telles 
Fernando Vendrell 
Rui Simões 
 
+351 93 422 31 63 
 


