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1. Manual do Utilizador 
 

1.1 – Introdução 
 

O site das Obrigações de Investimento permite declarar as obrigações de investimento direto 

à atividade cinematográfica e audiovisual nacional de acordo com o disposto no art.14º, 15º 

16º e 17º da Lei nº 55/2012 de 06 de setembro alterada pela Lei nº 28/2014 de 19 de maio e 

com o nº 43º do Decreto-Lei nº 124/2013 de 30 de agosto. 

 

1.2 – Página de autenticação 

 

Ao aceder ao site das obrigações de investimento, o utilizador terá de ser autenticar na 

página de autenticação.  

 

1- Página de autenticação (com ligações para download de ficheiros 

de regulamentação) 

 

 

Para se autenticar o utilizador necessita estar primeiramente registado no E-Registo 

(http://www.e-registo.icam.pt/WUserStepLogin.aspx?ReturnUrl=%2f) sendo que o n.º de 

utilizador e a palavra-passe serão as mesmas utilizadas neste site. 

 

Nesta página são disponibilizadas ligações de download de ficheiros com a regulamentação 

em vigor associada a esta matéria para consulta do utilizador. 

http://www.e-registo.icam.pt/
http://www.e-registo.icam.pt/WUserStepLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
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1.3 – Página inicial 
 

Após autenticação, o utilizador acede à página inicial do site onde terá de selecionar o ano 

referente ao período da declaração de obrigação de investimento que pretende preencher ou 

consultar. 

 

  

1- Página inicial (seleção do ano da obrigação de investimento) 
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1.4 – Página de declarações de investimento 
 

Selecionado o ano referente à obrigação de investimento, o utilizador acede à página das 

declarações de investimento onde terá de selecionar a(s) atividade(s) que exerceu no ano em 

questão. 

 

 

1- Página de declarações de investimento, aba de seleção de atividade(s) 

 

Selecionada uma atividade, a aba correspondente ficará disponível por forma a poder 

proceder ao seu preenchimento. 
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1.4.1 – Atividades 

 

Ao selecionar uma atividade na aba Atividades é disponibilizada a aba correspondente, onde o 

utilizador poderá declarar os dados referentes à obrigação de investimento dessa atividade. 

 

 

1- Aba da atividade Operador de televisão 

 

Na aba da atividade Distribuidor, o utilizador deve selecionar a(s) área(s) de atividade que 

exerceu, disponibilizando a(s) respetiva(s) aba(s). 
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2.1- Aba da atividade Distribuidor de Obras Cinematográficas 

 

 

2.2- Aba da atividade Distribuidor de Videogramas 
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3- Aba da atividade Operador de serviços audiovisuais a pedido 
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4- Aba da atividade Exibidor 

 

1.4.2 – Procedimento 

 

O preenchimento dos dados de obrigação de investimento das atividades subsiste em dois 

processos distintos: 

 Declaração do total de receita proveniente da atividade no ano anterior para efeitos de 

cálculo do valor da obrigação de investimento aplicável; 

 Declaração dos investimentos efetuados no âmbito da atividade exercida, de acordo com 

as respetivas leis de obrigação de investimento. 

 

Estes dois processos têm fluxos de submissão e validação semelhantes mas independentes, 

sendo que as receitas devem ser submetidas antes dos investimentos para aplicação das 

devidas taxas no cálculo do valor da obrigação mínima, tida em conta na submissão dos 

investimentos. 
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1.4.2.1 – Receitas 

 

 

1- formulário de receita 

 

 

2- submissão da declaração de receita 

 

O utilizador deve preencher no respetivo campo o total da receita proveniente do exercício 

da atividade em questão no ano anterior por forma a atualizar os valores da obrigação de 

investimento. 

Como comprovativo, deve descarregar formulário a preencher e assinar pelo TOC e fazer 

upload do mesmo no devido campo. 

Após submissão e após análise do ICA, a declaração será então validada ou invalidada com 

respetiva justificação pelo ICA. 

1.4.2.2 – Investimentos 

 

 

1- formulário de investimentos 
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2- submissão da declaração de investimentos 

 

Caso o utilizador possua investimentos a declarar, por cada investimento efetuado deverá 

adicionar uma nova linha de investimento (no botão ) e preencher os campos pedidos de 

acordo com o estipulado na lei, anexando documentos comprovativos no campo destinado a 

esse efeito. 

Após preenchimento e após validação da receita do ano anterior, o utilizador deverá 

submeter os investimentos. Caso todas as validações sejam ultrapassadas e o utilizador 

confirme todos os valores submetidos, será efetuada a submissão da declaração de 

investimentos e após análise do ICA, validada ou invalidada com respetiva justificação pelo 

ICA. 

1.4.3 – Estados das declarações 

 

As declarações de receita e dos investimentos possuem ambas os seguintes estados possíveis: 

 

1- estado inserido 

 

 

2- estado submetido 

 

 

1- estado validado 

 

 

2- estado invalidado 

 


