
 

 
 

PEDIDO DE APOIO À COPRODUÇÃO DE LONGAS-METRAGENS 2023 
 

Declaração de 
Responsabilidade 

Senhor/Senhora Documento de 
identificação 

Empresa que representa Identificação 
fiscal 

    

Título do filme 
 

Declara que: 

1. Cumpre os requisitos gerais para obter a condição de pessoa beneficiária 

 
- Ter residência legal Ibero-americana no momento da atribuição efetiva da ajuda. 

- Não ter sido alvo de sanção consistente na perda da possibilidade de obter subsídios devido ao incumprimento de qualquer regulamento e, 

especialmente, em matéria de igualdade entre mulheres e homens.   

- Ser titular dos direitos de propriedade das obras audiovisuais produzidas sempre que sejam necessários para a exploração e comercialização 

das mesmas, sob reserva das disposições da legislação de propriedade intelectual em matéria de transmissão e ao exercício desses mesmos 

direitos. A titularidade deverá manter-se durante um período mínimo de três anos a partir da classificação da obra. 

- Cumprir os regulamentos legais e convencionais aplicáveis às relações com o pessoal criativo, artístico e técnico e, em particular, ter os 

pagamentos das obrigações contraídas com esse pessoal regularizados, tal como com as indústrias técnicas no último filme da mesma empresa 

produtora que tiver obtido ajuda pública estatal. 

- Ter o pagamento das obrigações por reembolso de empréstimos ou adiantamentos do Fundo do Programa IBERMEDIA regularizado.  

- Comprometer-se a que, pelo menos, 70% do orçamento declarado para efeitos de reconhecimento do custo da longa-metragem seja realizado 

na Ibero-América ou reverta para os autores e autoras, equipas técnicas, artísticas ou de serviços de nacionalidade ibero-americana.  

- Ter o pagamento das suas obrigações tributárias e com a Segurança Social regularizado, devendo permanecer nesta situação durante todo o 

procedimento de tramitação das ajudas, até ao pagamento das mesmas.  

- Caso o projeto para o qual se solicita a ajuda seja coproduzido por várias empresas do mesmo país, a produtora que assina esta declaração 

deverá ter formalizado o acordo de grupo empresarial correspondente. 

- De igual modo, a empresa declarante compromete-se a continuar a fazer parte do grupo empresarial, até ter decorrido o prazo de pré-inscrição 
para a possível restituição e infrações.       

2. O projeto de longa-metragem cumpre os requisitos definidos nas bases da convocatória de Apoio à coprodução de longas-metragens 2023:   

- Tem nacionalidade _____________________ ou está disposto a obtê-la para cumprir os requisitos estabelecidos para o acesso à mesma pelo 
artigo V do Acordo Ibero-americano de Coprodução Cinematográfica. 

- Caso sejam coproduções internacionais entre países Ibero-americanos, ou com países Ibero-americanos e um ou vários países terceiros (não 
membros do Fundo IBERMEDIA) cuja participação conjunta destes seja minoritária, o custo mínimo total reconhecido será de US$ 150.000.  

- Acredita-se que, no momento de apresentar o pedido de ajuda, o projeto tem garantido um financiamento de, pelo menos, 50% do orçamento 

previsto para a produção da longa-metragem.    

- Caso a empresa que solicita a ajuda seja pré-selecionada, acreditar-se-á que a(s) mesma(s) têm o pagamento, no mínimo, de 50% do preço do 
guião regularizado com anterioridade ao fecho da presente convocatória.   

- Autoriza, caso seja a beneficiária, o Programa IBERMEDIA a custodiar e usar os materiais empregues na promoção do filme objeto de ajuda 
perante os meios de comunicação, nas suas atividades de promoção do Programa dentro do território Ibero-americano, no exterior e através 
do seu website.  

 

3. Os dados relativos à personalidade jurídica e representação da empresa não sofreram alterações em relação aos já existentes no Registo de Empresas 
Cinematográficas e Audiovisuais do seu país, ou, em qualquer outro caso, disponibiliza-se documentação suficiente que acredite as alterações sobre tais 
extremos. Caso não esteja inscrito no Registo de Empresas Cinematográfica e Audiovisuais, deve inscrever-se antes de apresentar o pedido.   

 

4. Compromete-se com o cumprimento de todas as obrigações das empresas beneficiárias, estabelecidas nas bases da convocatória de Apoio à 
coprodução de longas-metragens 2023: 

 

Declaro a veracidade de todos os dados constantes no pedido e da documentação que o acompanha. 

Li e aceito as declarações anteriormente mencionadas. 

 

Em ___________________________ a ____ de ________________ de 2023 

 

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 Nota: Cada coprodutor deverá apresentar a sua respetiva declaração. 

Unidade Técnica do Programa IBERMEDIA 

 


