
FAQ  
 
O que é o RAW? 
O RAW: Residências Arché→Work é um programa itinerante de desenvolvimento e formação.            
Inclui Oficinas de Desenvolvimento de Projecto, uma Oficina de Crítica e Investigação e outras              
actividades complementares, a decorrer no Arché (Festival Doclisboa) e no MRG//Work           
(Festival Márgenes). O RAW nasce em 2019 da sinergia entre estes dois laboratórios com o               
apoio do Programa Ibermedia. 
 
Quais são as datas do RAW?  
Em 2019, o RAW terá lugar de 17 de Outubro a 30 de Novembro, entre Lisboa e Madrid. 
 
A quem se dirige? 
A realizadores e produtores com um projecto em qualquer fase de produção e a jovens               
investigadores na área do cinema de não ficção, provenientes de países Iberoamericanos e             
Itália. 
 
É necessário ter uma produtora associada ao projecto? 
Não, podem candidatar-se projectos com ou sem produtora associada. 
 
Quais são as modalidades de participação? 
O RAW tem duas modalidades de participação: Residências de Criação e Residências de             
Investigação e Crítica.  
 
Em que consistem as residências de Criação e que actividades estão previstas?  
As Residências de Criação, dirigidas a realizadores e produtores, consistem num programa de             
actividades articulado em 3 momentos: 
 
Arché - de 17 a 27 de Outubro (Lisboa) 
Oficina de Desenvolvimento de Projecto 
Sessão de Pitching e Encontros One-to-One 
Programa de Masterclasses  
 
Residência Artística- de 28 de Outubro a 19 de Novembro (Lisboa) 
Residência Artística com um programa de tutorias individuais  
 
MRG//Work - de 20 a 30 de Novembro (Madrid) 
Sessão de apresentação de projectos 



Programa de tutorias individuais 
Programa de Masterclasses 
 
Em que consistem as residências de Investigação e Crítica e que actividades estão             
previstas? 
As Residências de Investigação e Crítica, dirigidas a jovens investigadores na área do cinema              
de não ficção, consistem num programa de actividades articulado em 3 momentos:  
 
Arché - de 17 a 27 de Outubro (Lisboa) 
Oficina de Crítica e Investigação - Momento I, orientada por dois tutores 
 
Residência Artística - de 28 de Outubro a 19 de Novembro (Lisboa) 
Residência Artística com um programa de tutorias individuais  
 
MRG//Work - de 20 a 30 de Outubro (Madrid) 
Oficina de Crítica e Investigação - Momento II, orientada por dois tutores 
 
Mais informações sobre o programa podem ser consultadas na página de apresentação do             
RAW.  
 
A participação é gratuita? 
A participação ao RAW é gratuita. A cada participante é atribuída uma bolsa que inclui a                
participação em todas as actividades programadas, acreditação para o Festival Doclisboa e            
Festival Márgenes, viagem de Lisboa para Madrid e alojamento nas duas cidades e um forfait               
diário para os dias da Residência. O custo da viagem estará a cargo dos participantes. 
Será atribuída uma bolsa por projecto. 
 
Como me posso candidatar e até quando? 
As candidaturas estão abertas até 31 de Maio de 2019. O envio de uma candidatura pressupõe                
a aceitação do Regulamento e o envio do formulário e materiais indicados na página das               
Inscrições. 
 
Quando será comunicado o resultado da selecção? 
Os candidatos seleccionados serão avisados através de comunicação escrita até um mês            
antes do início das actividades. Os projectos seleccionados serão anunciados no site            
www.doclisboa.org e www.margenes.org.  
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