GUIA DE
FILMAGENS

O guia de filmagens tem por objetivo
reunir um conjunto de informações e
recomendações que devem ser aplicadas
para filmar ou fotografar no Porto.
Este documento visa facilitar o trabalho
desenvolvido pelas produtoras cinematográficas e audiovisuais.
Caso o guia não contemple alguma informação pretendida, ou no caso de filmagens/
sessões fotográficas com algumas especificidades, sugere-se o contacto prévio com
a Filmaporto — film commission.
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1
FILMAGENS/
SESSÕES
FOTOGRÁFICAS
NO PORTO

Com vista à prossecução dos objetivos propostos
com a criação da Filmaporto — film commission,
torna-se fundamental clarificar os procedimentos
para a obtenção de licenças necessárias à realização
das produções cinematográficas e audiovisuais.
A Filmaporto — film commission atua como
interlocutor e facilitador junto dos vários serviços
municipais, garantindo:

Ţ

o acompanhamento do licenciamento;

Ţ

a avaliação dos pedidos conducentes
à atribuição de eventuais apoios municipais;

Ţ

a instrução dos pedidos e esclarecimentos
através da pesquisa de localizações para
produções;

Ţ

e facilitando o contacto com entidades
externas, caso se aplique.
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2
ÂMBITO DE
APLICAÇÃO

A ação da Filmaporto — film commission é dirigida
ao apoio logístico às produções audiovisuais
realiza-das na cidade sujeitas a licença e/ou
autorizações relativas a:
a) Ocupação da via pública
b) Reserva de estacionamento
c) Cortes de trânsito
d) Limpeza da via pública
e) Licenças de ruído
f) Alteração de mobiliário urbano
g) Utilização de edifícios municipais
h) Ligações elétricas/iluminação pública
i) Tomadas de água
j) Utilização dos parques e jardins municipais
k) Outras atividades sujeitas a licença ou
autorização que se verifiquem necessárias
e não estejam previstas neste documento.
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3
LICENCIAMENTO
DE FILMAGENS
E SESSÕES
FOTOGRÁFICAS

O pedido de licenciamento ou autorização de
filmagens e sessões fotográficas deverá ser submetido através de formulário próprio, remetido
por correio eletrónico para:
portof i lmcommission@cm-porto.pt
com um prazo de 7 dias úteis antes do início das
filmagens ou sessões fotográficas.
Os licenciamentos deverão ser emitidos pelos
serviços competentes no prazo de 7 dias úteis
a contar do dia seguinte à data de entrada do
pedido, com exceção de outras situações expressas neste guia, e no Código Regulamentar do Município do Porto disponível no portal do Município
do Porto www.cm-porto.pt.
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4
DOCUMENTAÇÃO
A APRESENTAR

Qualquer pedido de licenciamento de filmagens
e sessões fotográficas deverá incluir explicitamente as seguintes informações:
Ţ

Sinopse, guião ou memória descritiva;

Ţ

Informação dos responsáveis técnicos:
Nome, morada, nº identificação fiscal,
telefone, e-mail, identificação completa
do seu representante (caso seja uma
pessoa coletiva);

Ţ

Espaço reservado para veículos de suporte,
em lugares de parqueamento, indicando
datas e duração (incluir imagem do local);

Ţ

Indicação precisa relativa a rodagens/
gravação em ruas ou locais em que se
verifique necessário interromper ou
condicionar o tráfego automóvel / pedonal,
indicando datas e duração (incluir imagem
do local);

Ţ

Informação sobre rodagens/gravações
que envolvam veículos em circulação, e
que impliquem que a normal circulação
viária seja interrompida indicando,
detalhadamente,
os percursos, datas e duração;

Ţ

Entidade Promotora;

Ţ

Datas, horários, título, número de
participantes, local das filmagens
e descrição das cenas a realizar;

Ţ

Apresentação de comprovativo de
apólice de seguros de responsabilidade
civil que cubra possíveis danos pessoais e
materiais que possam vir a verificar-se em
consequência da rodagem ou gravação;

Ţ

Indicação de necessidade de ocultação
ou remoção de mobiliário urbano ou
similar, nomeadamente sinais indicativos,
peças decorativas, sinais de trânsito, ou
equipamento de iluminação;

Ţ

Número de elementos técnicos
e equipamento a utilizar;

Ţ

Quaisquer outros elementos considerados
necessários pelas produtoras.
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5
CONDICIONAMENTO
DE TRÂNSITO

As reservas de estacionamento e condicionamentos de trânsito carecem de um pedido de licenciamento próprio que é autorizado pelo serviço
municipal com competência nessa matéria. Estes
pedidos devem ser dirigidos pela produtora à
Filmaporto — film commission atempadamente,
através do preenchimento do formulário.
Os pedidos de condicionamentos de trânsito
devem ser efetuados com 7 dias úteis de antecedência em relação ao início do condicionamento/ da ocupação. O pagamento devido pelo
condicionamento deve cumprir o prazo de
8 dias úteis de antecedência, em relação ao início
do condicionamento/ da ocupação.
As necessidades de estacionamento, bem como
condicionamentos de trânsito implicam ainda presença de forças de segurança, a quem compete
coordenar as reservas e garantir a segurança viária
e pedonal no perímetro da ocupação do espaço
público. Os serviços prestados pelos agentes
da Polícia Municipal (PM), Polícia de Segurança Pública - Divisão de Trânsito (PSP-DT) são
sujeitos a remuneração em todas as produções
de filmagens/sessões fotográficas, incluindo os

projetos académicos, e devem ser os requerentes
a solicitar este acompanhamento diretamente às
entidades referidas.
Sempre que se verifique a necessidade de
envolver os serviços do Batalhão de Sapadores
Bombeiros do Porto (BSB), deverá o requerente
assegurar a respetiva contratualização, assumindo
os custos inerentes.
Sempre que seja proposta a ocupação de um
local que interfira no usufruto do espaço público
pelos munícipes (moradores; visitantes; serviços
e comércio) e por forma a minorar o impacto
das filmagens, é fundamental que a produtora
informe, antes do início das mesmas, a comunidade envolvente, identificando-se e facultando
um contacto.
A produtora deverá assegurar estacionamento
alternativo aos residentes, em parque público ou
privado e de forma gratuita, sempre que as rodagens/gravações ocupem os lugares de estacionamento em regime de avença.
Reforça-se que a circulação de veículos em zonas
de acesso condicionado e zona histórica da
cidade é limitada.
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6
EQUIPAMENTO
E ESTRUTURAS
A INSTALAR

Em caso de utilização de gruas, andaimes, ou
outras plataformas elevatórias ou mobiliário, a
produtora terá que informar previamente sobre
as caraterísticas do equipamento e respetiva
implantação no local, aquando do preenchimento
do formulário com o pedido de autorização, com
indicação dos seguintes elementos:
Ţ

Descrição da estrutura e imagem;
dimensões da estrutura (comprimento,
altura e largura);

Ţ

O período de ocupação do espaço
(inicio e fim da montagem e desmontagem;
indicação do local com planta da sua
instalação).

Nestes casos, é obrigatória a presença
das autoridades policiais para acautelar
a segurança pedonal e rodoviária competindo
aos requerentes solicitar o acompanhamento
diretamente às mesmas.
Em período noturno, e em condições de pouca
visibilidade, deve assinalar-se adequadamente
este tipo de equipamentos ou estruturas, através
de sinalética apropriada. Durante a montagem e
desmontagem devem ser minimizados os ruídos
ou qualquer outro incómodo.
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7
LICENÇA
ESPECIAL
DE RUÍDO - LER

Caso a filmagem/sessão fotográfica contemple
atividade ruidosa, os requerentes devem referir na
descrição das filmagens/sessão fotográfica a identificação dos equipamentos mecânicos, elétricos
ou de amplificação sonora a utilizar.
As produções devem cumprir o Código Regulamentar Municipal do Porto. Para produções em
períodos noturnos ou em zonas sensíveis, como
hospitais e escolas, pode exigir-se uma licença
especial de ruído.
O prazo mínimo de antecedência para efetuar
o pedido em causa corresponde a 15 dias úteis
antes da realização das produções.
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9

8
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

As necessidades de iluminação pública devem
ser referidas no momento do pedido de licenciamento, indicando datas, horários e duração.
As necessidades de energia elétrica devem ser
solicitadas pelos requerentes diretamente à EDP.

ARMAS DE FOGO,
EXPLOSIVOS
E MATERIAL
PIROTÉCNICO

A utilização de armas de fogo requer autorização
por parte do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, pelo que compete ao requerente
contactar essa entidade.
Para mais informações ver o link:
https://seronline.psp.pt/psp/login.pdc
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10
LIMPEZA
E CATERING

É proibida a instalação de tendas de catering no
espaço público, salvo em situações que, pelas
suas caraterísticas, possam ser autorizadas pelo
serviço municipal competente.
A produtora será responsável por eventuais danos
que possam ocorrer no espaço público ou espaços
municipais no decorrer da rodagem, ficando
obrigada a manter o espaço público nas devidas
condições de limpeza e conservação em que
foram encontradas. Os custos de limpeza poderão
ser imputados à produtora pelo Município.
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11
PAGAMENTOS

O pagamento dos licenciamentos terá de ser
efetuado antes da realização das filmagens.
O modo de pagamento das taxas e outras receitas
municipais encontra-se consagrado no artigo
G/28.º do Código Regulamentar do Município
Porto, podendo ser efetuado ao abrigo deste
em numerário, por cheque emitido à ordem do
Município do Porto, vale postal, transferência
bancária ou por outros meios utilizados pelos
serviços dos correios ou pelas instituições de
crédito que a lei expressamente autoriza.
O pagamento deverá ser efetuado:
a) Presencialmente, no Gabinete do Munícipe,
sito à Praça General Humberto Delgado, nº 266;
b) Através do envio de cheque emitido à ordem
do Município do Porto, sendo que a sua data de
emissão deverá coincidir com a do seu envio a
estes serviços, con-forme estipula o art.º 29º da
Lei Uniforme Sobre Cheques;
c) Através de entidade e referência multibanco,
para as situações nas quais esse meio
de pagamento se encontre disponível.
Para licenças/alvarás de Ocupação do Espaço
Público, ou Licenças Especiais de Ruído, somente se encontra disponível os meios e/ou locais
indicados no ponto a) e b). Deverá ser enviada
cópia do comprovativo de pagamento
à Filmaporto — film commission.
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12
APOIO DO
MUNICÍPIO
DO PORTO

A apreciação da produção cinematográfica ou audiovisual com vista à obtenção de apoio por parte
do Município do Porto é feita de acordo com uma
grelha de avaliação das condições de isenção/
redução de taxas e preços municipais.
As produções audiovisuais ou cinematográficas
que obtenham isenção/redução de taxas e preços
municipais estão sujeitas à celebração de um
protocolo de apoio que será homologado pelo
Vereador com a tutela das competências da
Filmaporto — film commission.
Sempre que seja necessário celebrar um protocolo de apoio, o mesmo deve ser elaborado com a
antecedência mínima de 7 dias úteis antes do início
da realização das f i lmagens.
A concessão do apoio municipal obriga à menção
“Com o apoio da Câmara Municipal do Porto” no
filme/ fotografia, bem como a inclusão dos
logotipos da Câmara Municipal do Porto.
No caso de desistência do pedido de filmagens, deverá informar, de imediato, a Filmaporto — film
commission.
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13
PROCEDIMENTO
E EXECUÇÃO

As produções que visem obter o apoio do Município do Porto comprometem-se, cumulativamente
ao definido no ponto 4, a entregar à Filmaporto —
film commission os seguintes documentos:
Ţ

Declaração sob compromisso de honra que
as informações prestadas correspondem
à verdade;

Ţ

Certidão de não dívida à segurança social;

Ţ

Declaração de não dívida ao Estado;

Ţ

Plano de distribuição ou comercialização
da produção.

A produtora deverá prestar explicações adicionais,
técnicas ou artísticas, relevantes para a avaliação
do projeto, sempre que solicitado, e apresentar
outros documentos que se verifiquem necessários
no âmbito do pedido de apoio efetuado.
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14
REVISÃO
DA DECISÃO
DE APOIO
DO MUNICÍPIO
DO PORTO

O requerente cujo projeto tenha obtido decisão
favorável de admissão ao apoio é obrigado a
requerer à Filmaporto — film commission a revisão
da decisão inicial sempre que ocorram:
Ţ

Modificações significativas no projeto;

Ţ

Desvios na execução da produção
relativamente ao inscrito no formulário
inicial.

Consideram-se alterações significativas do
projeto ou desvios significativos na execução
do projeto da produção os seguintes:
Ţ

Alterações da natureza ou quantidade da
participação no projeto dos autores, atores,
técnicos ou outros.

Ţ

Alterações do guião ou de opções de
produção, nomeadamente quanto aos
locais de filmagem, respetivas durações
e datas, ou quaisquer outros fatores de
impacto na avaliação e pontuação das características do projeto nos termos da grelha
do presente guia.
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15
FILMAGENS
E FOTOGRAFIAS
EM ESPAÇO
AÉREO

As autorizações de filmagens/fotografias aéreas
com utilização de drones ou aeronaves não
tripuladas carecem sempre de autorização da
ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil,
e da AAN – Autoridade Aeronáutica Nacional, e
devem ser solicitadas diretamente pelo produtor a
estas entidades.
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16
FILMAGENS
E SESSÕES
FOTOGRÁFICAS
EM ESPAÇOS NÃO
MUNICIPAIS
A obtenção de autorização de filmagens ou
sessão fotográfica em espaços não municipais
deve ser solicitada diretamente pela produtora
às respetivas entidades.
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17
DISPOSIÇÕES
FINAIS

O presente guia será alvo de revisão e atualização
sempre que se justifique.
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Filmaporto — film commission
info@filmaporto
filmaporto.pt
Phone +351 223 392 200

