
Alterações 
Condições gerais de CO-PRODUÇÃO 2016 

	  
	  

I. Critérios de elegibilidade 
	  
	  
	  
1.1 Em Disposições gerais 

	  
Alteração 1 
	  
Os projetos apresentados devem cumprir a legislação dos países envolvidos, os tratados bilaterais em 
vigor entre os países co-produtores ou, se for o caso, o Acordo Ibero-americano de Co-produção 
Cinematográfica. Para efeitos deste regulamento, a concessão de apoios públicos nacionais será 
considerada, se for o caso, equivalente à acreditação nacional (reconhecimento de co-produção) emitida 
pelas autoridades nacionais competentes. 

	  
	  
	  
1.2 Em Elegibilidade dos produtores 
	  
Alteração 1 
	  
O apoio financeiro só poderá ser concedido a pessoas físicas (unipessoais, desde que sejam 
reconhecidas pelo país) ou jurídicas sujeitas à legislação de um dos estados-membros do Fundo, cuja 
atividade principal consista na produção de obras cinematográficas e cujas origens sejam independentes 
dos organismos de radiodifusão públicos, privados ou empresas de telecomunicações. 

	  
	  
	  
1.3 Em Estrutura de Co-produção 
	  
Alteração 1 

	  
No caso de uma co-produção multilateral, a participação do co-produtor maioritário não deve ultrapassar 
70% do orçamento total da co-produção e a participação de cada co-produtor minoritário não deve ser 
inferior a 10%. 
	  
No caso de uma co-produção bilateral, a participação do co-produtor maioritário não deve ultrapassar 
80% do orçamento total da co-produção e a participação do co-produtor minoritário não deve ser inferior 
a 20%. 
	  
Não obstante o anterior, no caso de co-produções bilaterais técnico-artísticas e financeiras com um 
orçamento superior a 1.000.000 USD (um milhão de dólares), a participação do co-produtor maioritário 
não deve ultrapassar 90% do orçamento total da co-produção. 

	  
	  
	  
Alteração 2 

	  
A estrutura de co-produção será apoiada através de um acordo de co-produção devidamente assinado. 

	  
•	  	  	  	  Indicação clara da participação de cada co-produtor no financiamento do projeto; 
•	  	  	  	  Propriedade conjunta de todos os direitos; 



•	  	  	  	  Distribuição dos rendimentos entre os co-produtores (territórios exclusivos e/ou partilhados); 
•	   Definição do orçamento total, requisitos de despesas e eventuais casos de despesas 
excessivas; 
•	  	  	  	  Referência aos tratados aplicáveis. 

	  
	  
	  
1.4 Em Requisitos financeiros 
	  
Alteração 1 

	  
Em princípio, pelo menos 50% do financiamento de cada um dos países co-produtores deve ser aprovado 
por compromissos ou acordos formais tais como contratos, memorandos de acordo, confirmações de apoio 
público e extratos bancários. Contado, um extrato bancário não pode ser a única confirmação de terem 
sido cumpridos 50% do financiamento. 
	  
Serão aceites como fontes de financiamento confirmadas: 

- Os pagamentos diferidos, incluindo: 

Despesas gerais, até 5%. 
Capitalização de honorários do produtor executivo, até 5%. 

	  
- Os contributos em serviços, até 5% 

	  
Estes contributos apenas serão aceites até um máximo de 15% do valor entregue por cada um dos co-
produtores. 

	  
	  
Alteração 2 

	  
O orçamento de distribuição deverá incluir claramente as despesas necessárias para a realização de uma 
cópia digital para a sua projeção nas salas de cinema (mínimo 2K, compatíveis com as especificações DCI 
ou normas ISO em D-Cinema). 

	  
	  
	  
	  
	  

II. Natureza e montante do apoio 
	  
	  
2.1 Em Atribuição do apoio financeiro 
	  
Alteração 1 

	  
O apoio financeiro da IBERMEDIA poderá ser atribuído de forma não proporcional aos contributos dos co-
produtores, salvo no caso das co-produções financeiras. Esta atribuição não proporcional não será inferior 
a 10% nem superior a 50% do montante total atribuído pela IBERMEDIA à co-produção. Em tais casos, o 
contributo não ultrapassará 50% do financiamento total de qualquer um dos co-produtores. No entanto, a 
devolução do valor concedido será em proporção à percentagem concedida por cada produtor na co-
produção. 



2.2 Em Validade da deliberação (Expiração do apoio) 
	  
Alteração 1 
	  
A validade de qualquer decisão de apoio à co-produção de uma obra cinematográfica expirará caso o 
contrato entre a IBERMEDIA e os co-produtores não seja celebrado no prazo de doze meses (12 meses) 
a contar da data da reunião do CI em que a decisão foi tomada e se, no mesmo prazo, as filmagens não 
tiverem começado. Por razões devidamente justificadas, o CI poderá prolongar este prazo num máximo 
de seis meses (6 meses). 

	  
	  
	  

III. Contrato de apoio e pagamentos 
	  
	  
3.1 Em Contrato de apoio (Reembolso) 
	  
Alteração 1 

	  
O acordo de apoio será considerado concluído 10 anos após a primeira exploração comercial do filme. 

	  
	  
3.2 Em Pagamento do apoio financeiro 
	  
Alteração 1 
	  
Salvo acordo em contrário pela Secretária Técnica e Executiva da IBERMEDIA, o pagamento será feito 
em três prestações: 
	  
1. O primeiro pagamento de 60% do montante total atribuído será 
feito: 
	  

- Na assinatura do contrato de apoio, tal como definido no artigo 5.1; 
- No primeiro dia das gravações principais. 

	  
2. O segundo pagamento de 20% do montante total atribuído será feito: 
	  

- Na confirmação da finalização da impressão digital da cópia final do laboratório (mínimo 
2K, compatível com as especificações DCI ou normas ISO em D-Cinema): 

- Na receção do contrato de distribuição e/ou pré-venda –no caso das co-produções bilaterais– 
celebrado antes da obtenção da impressão da cópia final, caso faça parte do plano de 
financiamento. 

- Na aprovação da lista de créditos pela UTI. 
	  
3. O terceiro pagamento de 20% do montante total atribuído será 
feito: 
	  

- Na confirmação da estreia no cinema dos países co-produtores ou, se for o caso (só 
documentários), na seleção de pelo menos um festival de cinema significativo; 

	  
- Na receção e aprovação pela UTI do custo final da produção e das despesas de cada um dos 

co-produtores, certificado por um revisor oficial de contas independente, designado pelas 
empresas de produção envolvidas, mostrando qualquer variação nos custos comparativamente 
ao orçamento aprovado pelo CI; 

	  
- Na receção do plano de financiamento definitivo; 



- Na receção e aprovação pela UTI do material publicitário em formato digital, uma cópia do filme 
em formato DVD, uma cópia digital em disco rígido ou DCP (Mínimo 2K-Apple Pro Res) bem 
como um dossiê de imprensa eletrónico (EPK) que contenha o trailer promocional da obra. 

	  
- Na confirmação da acreditação nacional definitiva (reconhecimento de co-produção) pelas 

instituições dos países envolvidos 
	  
	  
	  

IV. Alteração do apoio concedido e extinção do contrato de apoio 
	  

	  
4.1 Em Evolução da co-produção 
	  
Alteração 1 

	  
Sem prejuízo das disposições anteriores, uma mudança de diretor ou alteração substancial na 
formação da equipa artística e/ou técnica irá representar automaticamente o cancelamento do apoio 
financeiro da IBERMEDIA ao projeto, desde que as filmagens ainda não tenham tido início. Os produtores 
têm direito a apresentar um novo requerimento nas convocatórias seguintes. 

	  
	  
4.2 Em Diminuição dos custos finais de produção 
	  
Alteração 1 
	  
Caso o custo definitivo de produção do filme seja inferior em mais de 10% do orçamento referido no 
contrato de apoio entre a IBERMEDIA e os produtores, o apoio concedido pelo programa será reduzido 
proporcionalmente à diminuição superior a 10%. 

	  
	  
4.3 Em Cancelamento do apoio 
	  
Alteração 1 
	  
O apoio financeiro da IBERMEDIA será cancelado caso o filme não tenha sido completado ou exibido nas 
salas (à exceção dos documentários) em cada um dos países co-produtores dentro do prazo definido no 
contrato de apoio. Após consulta das autoridades competentes dos países co-produtores, tendo em conta 
as características específicas do filme em questão e com a aprovação do Comité Consultivo, poderão ser 
estabelecidas exceções à obrigação de estrear o filme nas salas de cinema de países minoritários, onde 
pode ser proporcionada a evidência de outro tipo de exploração comercial. 


