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Na primeira linha dos festivais de cinema, o Doclisboa é também uma das 
maiores marcas da cultura em Portugal. Ao longo dos últimos 18 anos, tem 
vindo a edificar uma imagem de prestígio, credibilidade e projecção 
internacional, conciliando produção artística e componente tecnológica. 

Ao escolher uma parceria com o Doclisboa, estará a juntar-se a uma entidade 
criativa e comprometida, que reúne um público amplo e diversificado. Com uma 
clara vocação de serviço público, o Doclisboa assenta a sua estrutura em valores 
que promovem a cidadania, sustentabilidade, investigação, formação e 
responsabilidade social. Queremos colaborar com marcas que partilhem a nossa 
visão e os nossos valores.
 
→

APRESENTAÇÃO
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Criatividade, autenticidade e envolvimento da sociedade são os principais 
valores enfatizados e fortalecidos através de uma associação com o Doclisboa. 
Com base nas necessidades e objectivos de cada parceiro, construímos uma 
colaboração personalizada para que se potenciem as oportunidades de 
divulgação e promoção existentes em cada edição do festival.
 
→

APRESENTAÇÃO
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O festival faz parte da Doc Alliance, uma plataforma que congrega sete festivais 
europeus chave na área do cinema documental: CPH:DOX Copenhagen, DOK 
Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF, Millennium Docs Against Gravity Film 
Festival e Visions du Réel. O Doclisboa encontra-se entre os dez festivais de 
documentário que dão elegibilidade a filmes europeus do género aos EFA 
Awards, galardões da European Film Academy. O festival tem também o selo 
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe que, através da análise de um 
júri internacional, atesta a sua dedicação em três critérios base: compromisso 
artístico, envolvimento da comunidade e perspectiva global do festival. 

Em 2016, o Doclisboa tornou-se no único festival português a integrar a rede de 
certames qualificados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de 
Hollywood para a pré-nomeação de candidatos aos Óscares.
 
→

APRESENTAÇÃO

fo
to

gr
af

ia
: ©

al
ip

io
 p

ad
il

h
a



doclisboa’20
22.10–1.116

Para além da actividade nos dez dias em que decorre o festival, o Doclisboa 
multiplica-se em eventos para o ano inteiro, expandindo o seu alcance. Criou o 
programa 6.doc – Doclisboa no Cinema Ideal, que promove a estreia comercial 
de filmes que fizeram parte da selecção do festival. Desenvolveu um programa 
de extensões, que leva os filmes a circular por ecrãs internacionais e nacionais. 
Organiza sessões com entidades culturais, como o Goethe-Institut Portugal 
(Programa Olhares em Diálogo), o Cineclube de Coimbra, o Cine-Teatro de 
Torres Vedras, o Festival MOV (no Recife, Brasil), o Arquipélago – Centro de 
Artes Contemporâneas (S.Miguel, Açores), Fundação Oriente ou o Largo 
Residências, em Lisboa.
 
→ 
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Desenvolveu as Passagens, secção que surge da convergência de dois 
movimentos recentes: a passagem do filme para os museus e a inclusão do 
documentário na arte contemporânea. No âmbito desta secção, co-produziu 
exposições na Carpe Diem, no Museu da Electricidade, na Fundação Calouste 
Gulbenkian e no Museu Berardo. Dá continuidade a um Projecto Educativo que 
aproxima a arte de fazer filmes de um público jovem e sénior. Através das 
parcerias continuadas com entidades locais, escolas, bibliotecas municipais, 
canais de televisão e plataformas de distribuição, aposta na formação, criação e 
circulação de públicos. 

A Apordoc – Associação pelo Documentário, estrutura que organiza o festival, 
assinou um protocolo com a UNESCO (United Nations Education, Scientific and 
Cultural Organization) e associa-se à organização como centro para o cinema 
documental. 

APRESENTAÇÃO
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· 17 EDIÇÕES 
· MAIS DE 500.000 

ESPECTADORES  
· 150 PAÍSES REPRESENTADOS 

· 44.000 FACEBOOK 
· 9.000 TWITTER 
· 7.200 INSTAGRAM 
· 15.000 NEWSLETTER
 

DOCLISBOA  
EM NÚMEROS
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· 3.301 INSCRIÇÕES 
· 24.514 PARTICIPANTES  

E ESPECTADORES
· 126 CONVIDADOS  

NACIONAIS
· 231 CONVIDADOS 

INTERNACIONAIS 
· 308 FILMES SELECIONADOS 
· 51 PAÍSES
· 39 ESTREIAS MUNDIAIS 
· 45 ESTREIAS INTERNACIONAIS

DOCLISBOA  
2019
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· 17 SESSÕES DE CINEMA  
EM LISBOA

· 1.763 ESPECTADORES
· 61 SESSÕES DE CINEMA  

FORA DE LISBOA
· 2.757 ESPECTADORES
· 2.765 ESPECTADORES  

EM SESSÕES ESCOLARES  
E ACTIVIDADES RELACIONADAS

ACTIVIDADES 
DOCLISBOA  
DURANTE 2019
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HEART BEAT  

O coração pulsante do Doclisboa, é uma das secções que mais salas esgota,
abrangendo uma audiência vasta e heterogénea. Dedicada às mais variadas
manifestações artísticas, esta secção transpõe as barreiras da música e das artes
performativas, expandindo-se às áreas da literatura, dança, teatro, artes visuais
e desporto. Complementado com concertos, festas e eventos, o Heart Beat
promove grande visibilidade e retorno mediático. 

DA TERRA À LUA

Uma das mais recentes secções do Doclisboa, estreia fora de Competição os mais 
recentes filmes de realizadores-chave do panorama documental e traz-nos uma 
selecção de obras que nos dão a ver o mundo de hoje e o futuro que para ele se 
parece desenhar. 

VERDES ANOS

Apresenta filmes europeus de jovens realizadores e de estudantes das mais 
diversas áreas, pretendendo dar reconhecimento ao seu trabalho e apresentá-lo 
a um público alargado. Esta secção cria uma plataforma de diálogo e reflexão 
que pretende contribuir para o desenvolvimento de novos cineastas.  
Verdes Anos tem uma competição e júri próprios.
 
→

SECÇÕES
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RISCOS 

A par com as duas competições, esta secção abre-se a variadas abordagens do 
real e das suas representações, questionando as noções de ficção e 
documentarismo, questionando os modos de percepção e do olhar, bem como a 
revisão crítica do cinema. Aqui desafiam-se categorias, formatos e durações. 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

Filmes oriundos de todo o mundo, com diferentes abordagens, formatos, 
durações, desenhando um mapa do cinema actual e a intuição dos horizontes 
que ele vai abrindo. 

COMPETIÇÃO PORTUGUESA 

Filmes de produção e/ou realização portuguesa. Esta secção apresenta um 
panorama da diversidade de olhares, práticas e linguagens do cinema em 
Portugal, numa selecção rigorosa, aberta e atenta. 
 
→

SECÇÕES
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PROJECTO EDUCATIVO 

O Doclisboa tem vindo a desenvolver um sólido Projecto Educativo, que define 
anualmente um programa de actividades para o público infantil e juvenil, direc-
cionadas não só para escolas, mas também para famílias e grupos. Nos últimos 3 
anos o projecto educativo contou 8469 participantes durante o festival e chegou a 
2020 participantes em atividades desenvolvidas extra-festival ao longo do ano.

DOCS4KIDS 

Sessões e oficinas que promovem a aproximação do cinema documental às 
crianças e aos jovens, dos 4 aos 15 anos, através do visionamento de filmes, 
reflexão e debate, em paralelo com uma experiência singular de desenvolvimento:  
a realização e montagem colectiva de um documentário, ou de variadas 
propostas artísticas.

DOC ESCOLAS 

Sessões de cinema para alunos dos vários graus de ensino – do 2º ciclo ao ensino 
secundário e universitário. A acompanhar o filme, desenvolvem-se debates no 
final das sessões com um programador do Doclisboa e o realizador do filme.

SESSÕES SÉNIOR 

Sessões seguidas de debate que contam com a presença de um formador. A ideia 
é apresentar uma alternativa que promova a interacção dos grupos sénior com o 
filme.
 
→

https://projecto-educativo
-apordoc.tumblr.com/
[LER +]

SECÇÕES

https://projecto-educativo-apordoc.tumblr.com/
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NEBULAE / NETWORKING AT DOCLISBOA 

Nebulae é o novo espaço de networking no Doclisboa. É constituído por um 
grupo de actividades, encontros, oportunidades e pessoas dedicadas ao 
desenvolvimento da criação, produção e divulgação do cinema independente 
nacional e internacional.

Na primeira edição, passaram pelo Nebulae 639 profissionais  
de todo o mundo.
 
→

SECÇÕES
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ARCHÉ 

Criado em 2015, o ARCHÉ é um laboratório de actividades profissionais, 
destinado a realizadores, produtores e outros profissionais de cinema com filmes 
em desenvolvimento. Coloca à disposição ferramentas e soluções técnicas e 
proporciona oportunidades de reflexão e formação, com vista à criação de novos 
projectos. Desde 2017, o ARCHÉ atribui prémios a projectos em fases distintas 
de produção, tendo constituído, para o efeito, um júri próprio. 

Organiza-se em torno de três vértices: 

— Oficinas de Desenvolvimento de Projecto
— Pitchings e reuniões individuais com profissionais 
— Residências artísticas 

Dos projectos que passaram pelo ARCHÉ, vários estrearam e foram premiados 
em festivais de renome: Festival de Berlim–Berlinale, IDFA, Visions du Réel, 
BAFICI, entre outros.

A METAMORFOSE DOS PÁSSAROS, de Catarina Vasconcelos. Estreia na Berlinale 2020 – 
Berlin International Film Festival (Alemanha) onde vence Prémio FIPRESCI, atribuído pela 
Federação Internacional de Críticos de Cinema.
A MEDIA VOZ, de Patricia Perez e Heidi Hassan. Estreia no IDFA 2019 – Festival Internacional 
de Documentário de Amesterdão (Países Baixos) onde vence o Grande Prémio para  
Melhor Documentário
CAMPO, de Tiago Hespanha. Estreia em competição internacional do Visions du Réel 2019 
(Suíça), tendo vencido também o prémio First Look no Festival de Cinema de Locarno
TRINTA LUMES, de Diana Toucedo. Estreia na secção Panorama da Berlinale 2018 –  
Festival Internacional de Cinema de Berlim (Alemanha) 

SECÇÕES
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O Doclisboa é já um festival de referência e um dos marcos culturais da cidade 
de Lisboa. O festival continua a estar presente de forma transversal em todos os 
meios de comunicação, tendo ainda conseguido chegar a novos públicos. 

O grande pico mediático do Doclisboa deu-se nas duas semanas compreendidas 
entre a conferência de imprensa e o início do festival. Para além de toda esta 
presença mediática, destaca-se ainda a realização de entrevistas ao longo do 
festival. Para além da equipa do festival, foram muitos os realizadores 
entrevistados, tendo como resultado que o Doclisboa fosse notícia ao longo de 
todo o festival. A presença de um número excepcional de convidados este ano no 
Doclisboa permitiu a potencialização de oportunidades específicas e de 
promoção dos filmes.
 
→ 

RESULTADOS  
DE IMPRENSA  
2019



Em termos globais, o Doclisboa obteve, de 1 de Dezembro de 2018 a 31 de 
Dezembro de 2019, um retorno mediático global direto de 4.465.078 Euros.

Em termos quantitativos, foram analisadas 1.834 notícias com referências ao 
Doclisboa entre 1 de Dezembro 2018 e 31 de Dezembro de 2019. 

152

240135

157

1285

DISTRIBUIÇÃO DO RETORNO MEDIÁTICO GLOBAL DIRECTO (POR MEIO)

REFERÊNCIAS AO DOCLISBOA (POR MEIO)

RESULTADOS  
DE IMPRENSA  
2019

PROMOÇÃO: 7.1%
IMPRENSA: 14.7%

INTERNET: 9.8%

TELEVISÃO: 61.8%

RÁDIO: 6.6%

PROMOÇÃO: 6.9%
IMPRENSA: 12.2%

INTERNET: 65.3%

RÁDIO: 8%

TELEVISÃO: 7.7%
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A 17ª edição do Doclisboa foi um enorme sucesso. Sendo um festival com um 
prestígio já consolidado no panorama dos festivais internacionais de cinema, o 
Doclisboa registou em 2019 um interesse ainda maior do que o habitual por 
parte da imprensa, e em particular por parte da imprensa internacional. Para 
esta situação contribuíram dois factores: 

— O número de estreias mundiais e internacionais, especialmente na 
Competição Internacional, que prova o interesse dos produtores e 
realizadores em estrearem os seus filmes no Doclisboa, suscitando o 
interesse da imprensa internacional, ao encontrar no festival a primeira 
oportunidade de ver estas obras.

— O interesse crescente e generalizado pela cidade de Lisboa.
 
→

RESULTADOS  
DE IMPRENSA  
2019
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Este ano contamos com presença de vários meios especializados na área do 
cinema e meios generalistas internacionais muito importantes, em números que 
estão em linha com os grandes festivais internacionais. Este sucesso é reflexo de 
um festival cada vez mais internacional.

No plano internacional, é ainda importante destacar os artigos nas publicações 
de renome: VARIETY [LER +], LIBERATION [LER +], IL MANIFESTO [LER +],  
THE HOLLYWOOD REPORTER [LER +], CAHIERS DU CINÉMA [LER +],  
SENSES OF CINEMA [LER +], SLANT [LER +], FILMMAKER MAGAZINE [LER +], 
MODERN TIMES REVIEW [LER +], CAIMAN [LER +], entre muitas outras.  
Artigos esses que só foram possíveis devido à presença de um grande  
número de jornalistas estrangeiros no festival, entre eles: Carmen Gray (Senses 
of Cinema); Neil Young (The Hollywood Reporter); Christopher Small (Filmmaker 
Magazine), Luc Chessel (Liberation), Benjamin Croll (Variety), Paola Raiman 
(Cahiers du Cinéma) , Axel Cadieux (Canal Plus),  Pat Brown (Slant),  
Vladan Petkovic (Cine Europa).

JORNALISTAS ACREDITADOS

Nesta edição do Doclisboa, foram acreditados 61 jornalistas,  
num total de 19 internacionais e 42 nacionais.  

RESULTADOS  
DE IMPRENSA  
2019

https://drive.google.com/file/d/1FegvVGgFz5pDHID4b1RiYfeneiLWM0qP/view
https://drive.google.com/file/d/1HFAOgMGUPpypN6OHLSj0zEgFLI-0N2-Z/view
https://drive.google.com/file/d/1UtvwyN0BMLhaiGFFId5vadHyVxxJoSrm/view
https://www.hollywoodreporter.com/review/beautiful-country-world-1162853
https://drive.google.com/file/d/1bH-UHW1vEHsblvT8F8c1HvyK4TzEHp2X/view
http://sensesofcinema.com/tag/doclisboa/
https://www.slantmagazine.com/features/a-space-in-time-doclisboa-2019-explores-the-politics-of-memory-space-and-the-image/
https://filmmakermagazine.com/108724-dive-in-doclisboa-2019/#.XmJgRKj7TIV
https://www.moderntimes.review/mtr-review-homo-politicus/
https://drive.google.com/file/d/14oyMahifxi8aoO00muPdLzTDTW6j1DDh/view
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“Há anos a animar as salas de cinema de Lisboa em 
Outubro, o Doclisboa tornou-se numa espécie de 

farol – discreto, mas audaz – na paisagem movediça 
de festivais de cinema europeus.” 

Isabelle Reigner
LE MONDE

“O Doclisboa continua a ser um festival de 
aventuras, de desafios, que propõe riscos aos 
espectadores como poucos outros festivais.”

 Jorge Mourinha
PÚBLICO

“A selecção [de filmes] é um corpo de trabalho coeso 
que deseja responder politicamente a uma série de 

questões contemporâneas.” 
Francisco Ferreira

EXPRESSO

A PALAVRA  
AOS CRÍTICOS
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“Um festival, pelo menos um festival bem 
programado, deve ser instrutivo. E o Doclisboa é um 

grande festival, não só porque traz para Portugal 
uma série de filmes essenciais e raros, muitos dos 

quais, de outro modo, passam despercebidos e 
invisíveis, mas também pela maneira como 

extrapola significados de outra forma 
desconsiderados em relações tangenciais.  

É possível ver, num intervalo de dois dias, um filme 
de um talento em grande parte desconhecido como 
Mike Hoolboom, um exame da América rural por 

Frederick Wiseman, um filme pouco visto de John 
Carpenter sobre um posto de gasolina e um 

documentário experimental sobre a Highway 110 da 
Califórnia. Ter todos estes filmes reunidos num só 

programa é um privilégio raro, e reflecte  
a vitalidade do Doclisboa.”

Greg Cwik
SLANT MAGAZINE

“O Doclisboa firmou-se como um dos mais 
importantes festivais de cinema de documentário  

a nível mundial.” 
James Norton

VERTIGO 
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“O timing intuitivo é uma qualidade do Doclisboa, 
que, porque não obriga o seu programa a categorias 
de títulos desajeitados, permite fazer escolhas mais 

orgânicas e despontar ecos surpreendentes.” 
Carmen Gray

SENSES OF CINEMA 

Talvez seja verdade que o cinema sofisticado tenha 
perecido (...). Nesse caso, o festival de cinema 

Doclisboa deste ano deve ter sido uma reunião dos 
resistentes.” 
Mitch Speed

THE WHITE REVIEW 

“À medida que outros festivais se tornam cada vez 
mais estratificados, o etos curatorial em ação em 

Lisboa é capaz de forjar ligações para além do reino 
do gosto. [...] Não se pode ver tudo, porque tudo faz 

parte de um continuum, com cada secção a 
prolongar-se constantemente noutra. Temos que 

aceitar este facto da vida, o castigo amável de uma 
boa programação, uma espécie de cinefilia que se 

traduz numa empatia em relação a tudo.” 
Christopher Small

SIGHT AND SOUND

A PALAVRA  
AOS CRÍTICOS



22. 10
20

2020
20

20

111.

doclisboa



doclisboa’20
22.10–1.1129

O mundo volta a caber em Lisboa, entre os dias 22 de Outubro e  
1 de Novembro de 2020.  

Ao longo dos anos, muitas marcas têm beneficiado da associação à imagem de 
prestígio do Doclisboa. Uma imagem moderna e arrojada, versátil e cosmopolita, 
conciliando produção artística e componente tecnológica. Queremos colaborar 
com marcas que partilhem a nossa visão e os nossos valores. A nossa garantia: o 
envolvimento num projecto pioneiro. 

DAMOS AS  
BOAS-VINDAS  
A 2020
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A SUA MARCA  
NO DOCLISBOA 

PARCEIRO OFICIAL – Apoio monetário*
Limite de 2 parceiros

Mediante apoio financeiro, os parceiros oficiais terão uma posição de destaque 
onde poderão aceder a um conjunto de soluções personalizadas pensadas em 
exclusivo para a sua marca em ligação próxima com o Doclisboa.

PARCEIRO PRINCIPAL – Apoio monetário*
Limite de 8 parceiros

Mediante apoio financeiro, o parceiro poderá ter o nome da sua marca associado 
a uma das secções do Festival ou de uma festa temática da programação e 
realizar ações de ativação de marca  pensadas à medida das suas necessidades.

PARCEIRO – Apoio em géneros
Sem limite

Mediante apoio em géneros, o parceiro poderá realizar ações de activação de 
marca durante o Festival pensadas à medida das suas necessidades.

*A Apordoc – Associação pelo Documentário, entidade que organiza o Doclisboa,  
enquadra-se na Lei do Mecenato. 



parceiros@doclisboa.org
+ 351 213 470 816
+ 351 910 951 160

Casa do Cinema
Rua da Rosa 277, 2º

1200–385 Lisboa, Portugal

www.doclisboa.org

   

O R G A N I Z A Ç Ã O

P A R C E R I A  E S T R A T É G I C A C O - P R O D U Ç Ã O

F I N A N C I A M E N T O C O - F I N A N C I A M E N T O  A R C H É

S A L A  P A R C E I R A A P O I O  À  P R O G R A M A Ç Ã O T E L E V I S Ã O  O F I C I A L

P A R C E I R O S  M E D I A

A P O I O S  P R É M I O S

P R É M I O  « L O C A I S  D E 
T R A B A L H O  S E G U R O S 
E  S A U D Á V E I S » 
P A R A  M E L H O R 
F I L M E  D E  T E M Á T I C A 
A S S O C I A D A  A O 
T R A B A L H O

https://www.facebook.com/doclisboa/
https://www.instagram.com/doclisboaiff/
https://www.youtube.com/channel/UCT7zm2RlWtv_Ks-LzxPo5BQ
https://twitter.com/doclisboa

