
 

 

CALL FOR PROJECTS IFP WEEK 2019 

 

 PROJECTOS DE FICÇÃO  

Filmes de longa-metragem  

• Em desenvolvimento  

- projeto com realizador e produtor – no caso de projetos que ainda não tenham 

realizador, consulte a equipa do IFP: Gabriele Capolino GCapolino@ifp.org ;  

- ter algum financiamento do projeto já garantido pode ser uma vantagem;  

- ter o argumento concluído após setembro de 2018, em inglês (nota: Projetos 

internacionais não precisam de registrar os respetivos scripts no WGA).  

Inscreva-se aqui: https://projectforum.ifp.org/registration/index.cfm?ifp=nb-international  

• Work-in-progress (WIP)  

- longas-metragens em fase de produção ou de pós-produção: submeter com 

material para visionamento;  

- Os projetos não podem ter sido anteriormente exibidos publicamente em 

qualquer evento ou ter sido submetidos a festivais antes de junho de 2019;  

- O material para visionamento deverá ser enviado por link. Pode enviar 

qualquer amostra de qualquer duração ou corte bruto do projeto. A duração fica 

ao critério da equipa (mínimo sugerido: 10 minutos).  

Inscreva-se aqui: https://projectforum.ifp.org/registration/index.cfm?ifp=nb-international  

 

Obra em episódios  

Projetos que se candidatam à IFP Week através de um Parceiro Internacional NÃO precisam 

pagar qualquer taxa de inscrição ou qualquer taxa de associação. Para abrir o formulário de 

inscrição da Série, deverá utilizar este código de membro: 2517  



 

• Formulário de série narrativa  

- Inclui todos os tipos de projetos de obra em episódios / em série: séries digitais 

/ web e de forma curta e forma longa, além de séries antológicas e séries 

limitadas;  

- Uma bíblia da série, com um mínimo de informação geral sobre a mesma 

(inclusive descrição de personagens, descrição de tom, arco da narrativa, acesso 

especial e conexão para fonte principal / material, etc.)  

- Para além da bíblia da série, solicita-se o envio do argumento de um piloto e / 

ou uma demonstração de conceito (ou uma representação visual da série, 

incluindo: clipes, cenas, trechos, vários episódios gravados, etc.)  

Inscreva-se aqui: https://projectforum.ifp.org/2019/registration/index.cfm?ifp=WEB  

Código para a inscrição gratuita: XJBPLA1 


