O Instituto do Cinema e do Audiovisual
de Portugal (ICA), a Axencia Galega das
Industrias Culturais da Xunta de Galicia
(AGADIC) e a Portugal Film Commission
promovem o V Encontro Profissional de
Coprodução Portugal-Galiza que se realizará
durante os dias 14 e 15 de novembro, no
Balneario de Arnoia (Arnoia-Ourense).
Esta iniciativa é dirigida a empresas de
produção de cinema e audiovisual com
interesse em estabelecer contacto direto com
possíveis parceiros estratégicos com vista à
coprodução de projetos cinematográficos e
audiovisuais (ficção, animação, documentário),
com o objetivo de aumentar as oportunidades
de financiamento, de favorecer o intercambio
de profissionais técnicos e artísticos e abrir
novos canais de distribuição e difusão.
À semelhança das edições anteriores, as
empresas que se apresentem com projetos
em desenvolvimento terão a oportunidade de
participar em reuniões bilaterais previamente
agendadas.
Este ano, o encontro acolherá três sessões de
formação apresentadas por profissionais dos
prestigiados EAVE, EURODOC e APOSTLAB,
com foco especial no tema da coprodução
internacional.

14 NOV. QUINTA-FEIRA
Chegada e registo (hora recomendada 11 h)
Tempo livre para disfrutar do circuito termal
Alvea
Almoço
Sessão EAVE
Sessão EURODOC
Jantar de boas-vindas na Abadia Caldaria
Alojamento no hotel balneario Arnoia

15 NOV. SEXTA-FEIRA
Pequeno almoço buffet
Sessão APOSTLAB
Coffee-break
Reuniões bilaterais previamente agendadas
Almoço
Reuniões bilaterais previamente agendadas
Visita à adega e jantar cocktail
Alojamento no hotel balneario Arnoia

16 NOV. SÁBADO
Pequeno almoço buffet e despedida
* O hotel disponibilizará aos interessados
uma promoção de dias adicionais
com pacote termal.

A fim de se dar início ao processo de registo no Encontro, as empresas portuguesas deverão
manifestar a sua intenção em participar até ao próximo dia 18 de outubro, através do
endereço audiovisual.agadic@xunta.gal
O custo de participação no Encontro para 1 participante por empresa é de 50 euros, sendo
o valor remanescente suportado pelo ICA e pela Portugal Film Commission. Para inscrições
adicionais, o custo será de 220 euros por participante.
Após esta comunicação, a Agadic enviará aos interessados o formulário de registo no
Encontro e inscrição dos projetos.

