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Parecer do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual, I.P. sobre a Proposta de
Lei n.D 69/XII, que estabelece os princípios de ação do Estado no Quadro de
Fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades
cinematográficas
e audiovisuais destinado à Comissão Parlamentar de
Educação, Ciência e Cultura, tal como solicitado no af. nO 301/Sa-CECC/2012,
de 20 de Junho de 2012 do Presidente da Comissão.

a ICA congratula-se com a proposta de lei em epígrafe e considera, na
generalidade, que a sua aprovação é necessária e urgente.
a ICA considera ainda que, no que toca aos princípios e objetivos e às
disposições financeiras da proposta (isto é, as disposições relativas a taxas e
investimentos mínimos obrigatórios), o texto agora submetido à Assembleia da
República não deve ser sujeito a alterações substanciais, porquanto nos
parece correto quanto aos primeiros e porque os valores de apoios e
investimentos que garante são, no entender do ICA, um mínimo, que mais não
fará do que aproximar Portugal da média europeia de apoios per capita ao
cinema e audiovisual independente, ficando, ainda assim, aquém dessa média
e, sobretudo, dos valores registados em numerosos países europeus de
dimensão comparável à de Portugal.
a exposto no parágrafo anterior não impede que o ICA possa concordar com
alterações de pormenor, de carácter técnico, que venham a revelar-se,
fundamentadamente, recomendáveis.
Por outro lado, o ICA não comenta os pontos da proposta de lei que relevam de
questões ou atividades da competência de outros organismos.
Mais concretamente,
I.

Sobre os princípíos e objetivos e a estrutura da proposta

a ICA considera que, genericamente, o enunciado de princípios e objetivos da
proposta de lei reflete adequadamente, por um lado, os imperativos jurídicos,
consagrados desde logo na Constituição da República, em matéria de política
cultural e linguística, neste caso aplicados ao domínio do apoio à criação,
produção, promoção e fruição de obras cinematográficas e audiovisuais
independentes.
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Tais imperativos são completados, em termos de enquadramento jurídico, por
diversos tratados internacionais e recomendações de organizações em que
Portugal é parte, nomeadamente a UNESCO, a União Europeia, o Conselho da
Europa, a Cooperação Ibero-Americana e a CPLP, bem como pelos acordos
bilaterais em matéria de coprodução cinematográfica.
ICA considera que a arquitetura jurídica da política
Por outro lado,
cinematográfica e audiovisual tal como assente na proposta em apreço é
adequada, na medida em que reserva para a lei as normas que efetivamente
carecem de tal forma legislativa e, no que ultrapassa estas, prevê apenas
objetivos, programas e ações que se entende serem estruturantes e dever
gozar de maior estabilidade legislativa, enunciando-os de forma abrangente e
reservando - corretamente, no entender do ICA - um grau maior de

°

flexibilidade para a definição precisa de medidas e regras na regulamentação
de aplicação, isto é, em sede de decreto-lei e, em última análise, nos termos da
demais legislação em vigor, nomeadamente a orgânica e os estatutos do ICA,
em sede de regulamentos de concurso e outras normas administrativas do ICA.

11.

Sobre as disposições financeiras - taxas e investimentos

o

ICA, ciente da situação presente do sector, da divergência entre os valores
nacionais de apoio e as médias e tendências europeias e do potencial, quer
artístico e cultural, quer económico, inclusivamente fiscal, das atividades
cinematográficas e de produção audiovisual independente, considera que os
níveis de receita do ICA gerados pelas taxas previstas na proposta de lei são
um mínimo e não devem ser objeto de revisão em baixa.
O ICA, de resto, regista a evolução do texto da proposta de lei relativamente ao
texto divulgado para primeira consulta pública, a nível da SEC, em 1 de
Fevereiro de 2012, na medida em que os valores iniciais (isto é, a aplicar no
primeiro ano de vigência da lei) da taxa sobre televisão por subscrição e de
investimento dos operadores de televisão foram agora reduzidos relativamente
à versão de 1 de Fevereiro. Trata-se de uma redução significativa, nos
primeiros anos, relativamente ao esperado nos termos da proposta inicial. No
entanto, a progressividade prevista dá um horizonte de previsibilidade que o
ICA considera uma boa solução de compromisso.

O ICA faz notar que

° modelo
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contacto com o da lei ainda em vigor (Lei nO42/2004), salvo no facto de corrigir
- tal como se impunha, no entender do ICA - as disposições sobre a natureza
do esforço contributivo ou de investimento de determinados tipos de entidades,
assegurando, agora, a devida segurança jurídica, previsibilidade, transparência
e equidade. Na mesma linha, o ICA considera que se impunha a desvinculação
de parte das receitas a um instrumento temporário como era o fundo de
investimento previsto no artigo 260 da Lei nO42/2004 e que veio a concretizarse no FICA.

o

regime de taxas agora proposto vai no sentido da modernização e da
inclusão de novos segmentos da cadeia de valor do audiovisual no modelo
contributivo parafiscal iniciado em Portugal há décadas, primeiro com a figura
da taxa sobre os bilhetes de cinema e, posteriormente, com a figura da taxa de
exibição, que se mantém. Ora, a dependência relativamente a um único tipo de
receita, ademais, em erosão desde há anos, com particular gravidade desde
2009, tem sido uma das maiores ameaças à viabilidade da política de apoio
nacional, em geral, e à capacidade de atuação do ICA.
Por outro lado, e ainda em ligação com o regime de taxas proposto, o ICA
considera que a manutenção, e modernização, da opção parafiscal tradicional
em Portugal é a mais adequada, em especial no contexto presente e
expectável, de contenção da despesa pública. Recorde-se que o modelo de
financiamento de base parafiscal tem paralelo em diversos países europeus e
não só, incluindo alguns dos sistemas reconhecidamente mais sólidos e
eficazes, como é o caso da França, do Brasil ou do Canadá. Trata-se,
logicamente, de uma opção admitida pelo direito europeu.
O volume de taxas (isto é, receita do ICA) gerado nos termos da proposta em
apreço não é superior a que teria sido a soma da taxa de exibição com a média
anual da realização prevista (e não concretizada) do capital subescrito do
FICA, em aplicação da lei em vigor, sendo muito inferior ao que seria o valor
máximo da aplicação da lei em vigor.
As novas taxas previstas (televisão por subscrição) são, no entender do ICA,
proporcionadas, representando, no seu valor inicial (3,5€ por subscritor) cerca
de 30 cêntimos por mês, isto é, menos de 1% do ARPU dos dois principais
grupos do mercado em causa. No seu valor máximo, no quinto ano de
aplicação da lei (5 euros), a taxa representará puco mais de 40 cêntimos por
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mês, ou seja, cerca de 1,2% do ARPU presente desses dois grupos.
A taxa constitui encargo dos operadores em causa, nada havendo na proposta
de lei que coloque esse encargo no consumidor.
Os investimentos mínimos previstos, em especial os dos operadores de
televisão, correspondem a uma medida desde há muito solicitada por diversos
agentes do sector da produção independente,
considerando
o ICA,
inclusivamente com base na sua visão comparada de sistemas nacionais de
outros países e respetiva eficácia, que tal investimento é um pilar essencial de
uma política para o sector, devendo apresentar-se em proporção equilibrada
com o volume e tipos de subvenção previstos, o que é o caso na proposta em
apreço.

IV.

Sobre a não inclusão de determinados operadores de serviços de
comunicações
eletrónicas
relacionados
com
conteúdos
audiovisuais

Tendo presente iniciativas recentes, nomeadamente um anteprojeto de lei
apresentado por Governo anterior, em finais de 2010, bem como uma iniciativa
legislativa de um grupo parlamentar não pertencente à maioria governamental,
já na presente legislatura, o ICA constata que a presente proposta não inclui
operadores de serviços de comunicações eletrónicas relacionados com
conteúdos audiovisuais que não sejam o operadores de serviços de televisão
por subscrição stricto sensu.
Numa perspetiva pragmática, e tendo presente a necessidade e urgência na
aprovação de uma nova lei para o sector, como a agora proposta, o ICA pode
concordar com a opção tomada de não incluir, na presente proposta, enquanto
contribuintes, esses outros tipos de agentes do sector.
Com efeito, contactos exploratórios, no âmbito do anteprojeto de 2010, bem
como o debate na AR já em 2011, relativo à iniciativa parlamentar acima
referida, fariam antever uma complexidade adicional, e eventual demora daí
decorrente, caso se incluíssem novos tipos de operadores.
Ainda assim, o ICA considera que esta questão é da maior relevância e deve
ser acautelada numa perspetiva futura. Outros países europeus refletem
igualmente sobre esta questão.
Fenómenos como o peso crescente da transmissão de dados não-voz nas
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receitas dos operadores de serviços de comunicações eletrónicas e a facilidade
(que será muito aumentada pela tecnologia móvel "4G") de aceder a conteúdos
televisivos ou outros conteúdos audiovisuais (legal ou ilegalmente), mesmo
sem subscrição de um serviço de televisão móvel propriamente dito, colocam a
questão da pertinência, e até da justiça, do envolvimento desta área no esforço
contributivo no âmbito da política cinematográfica e audiovisual.
O ICA considera que as questões suscitadas nesta matéria, alegadamente com
base no direito europeu, em especial na Diretiva "Autorização", estão longe de
estar conclusivas e incontestavelmente
resolvidas e que os argumentos
avançados por diversas partes constituem uma interpretação errada do
normativo europeu aplicável. Assim, o ICA defende, não sendo viável uma
solução mais abrangente neste momento, que se reserve uma margem para
revisão futura da lei, no sentido da adaptação do regime parafiscal à evolução
tecnológica e dos negócios, e para que não fique fora do sistema um conjunto
de operadores que, entretanto, passaram a assumir papéis determinantes na
economia do audiovisual.

v.

Sobre o impacto esperado da aplicação da proposta de lei

Como atrás referido, a aplicação da proposta de lei permitirá aproximar a
política de apoio nacional de valores médios europeus e gerar um volume de
produção também mais consentâneo com a dimensão do país e o potencial
criativo, cultural e económico do sector.
Em função de outras variáveis, esse crescimento da produção poderia ser
acompanhado de um crescimento da quota de mercado do cinema nacional e
da sua internacionalização.
Acrescente-se que o novo regime, previsto na proposta de lei, permitiria ainda
relançar o apoio a obras independentes para televisão, o que, complementado
pelas obrigações de investimento dos operadores de televisão, geraria um
volume de produção significativo deste tipo de obras, que seria novo
relativamente à atualidade e permitiria reforçar a competitividade das empresas
interessadas e a diversidade e qualidade das grelhas de programação, em
termos de produção independente criativa em língua portuguesa.
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Sobre o impacto fiscal em particular

Tendo presente a estrutura típica de despesas de produção, e pressupondo,
como hipótese de trabalho razoável, valores médios de receita fiscal induzida
pela produção cinematográfica e audiovisual na ordem dos 25% (valor
prudente, tendo em conta, por exemplo, o caso irlandês - documentado pelas
autoridades nacionais competentes - que aponta para valores na ordem dos
35%), a produção cinematográfica e audiovisual dos tipos relevantes para
efeitos da proposta de lei geraria, no presente, cerca de 6,5 milhões de euros
(para um valor de produção estimado de cerca de 26 milhões de euros).
A receita fiscal resultante da produção cinematográfica e audiovisual poderia,
em 2017 e no cenário de maior crescimento, elevar-se a mais de 14 milhões de
euros.
Uma vez que os próprios incentivos do ICA têm origem num tributo parafiscal
sectorial, o aumento da despesa no âmbito desta política pública não
representa qualquer encargo adicional sobre recursos gerais do OGE, pelo que
a variação de receita fiscal corresponde necessariamente a um encaixe
positivo para o Tesouro.

JoIé Pedro Ri~iro
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