
LISBON DOCS 2014
NEW GATEWAYS TO YOUR AUDIENCE 

O Lisbon Docs é um Fórum Internacional de Financiamento e Co-produção de Documentário que tem 
lugar no quadro do Doclisboa - Festival Internacional de Cinema. O evento é organizado anualmente 
pela Apordoc - Associação pelo Documentário e pela EDN - European Documentary Network e nele 
participam profissionais de todo o mundo.

Conversámos com o director da EDN, Paul Pauwels, e com Susana Mouzinho, uma das 
produtoras executivas do Lisbon Docs, sobre o Fórum e as novidades para esta edição de 2014. 

Quais são as principais vantagens que um projecto de 
documentário retira do desenvolvimento e pitching  
no Lisbon Docs?

Susana Mouzinho: O Lisbon Docs é uma experiência 
intensa e gratificante que reúne um grupo de produtores 
e cineastas que trabalham com um grupo de tutores no 
desenvolvimento dos seus projectos. Na verdade, a 
discussão dos projectos num ambiente criativo, a partilha 
de conhecimentos e experiências é sempre muito benéfica 
para a maneira como pensamos sobre os nossos projetos e 
como apresentamos as nossas ideias.

Paul Pauwels: Durante a minha carreira como produtor 
sempre acreditei na partilha de informações e na 
aprendizagem com os colegas. Eu nunca me arrependi de 
ter participado em workshops, pois é aí que encontramos 
sempre estes dois elementos. O mesmo vale para o Lisbon 
Docs. Toda a semana é uma excelente base para avaliação 
das qualidades de um projecto. Como reagem as pessoas 
à minha proposta? Consigo transmitir as minhas intenções 
a terceiros e é o meu pitch eficiente? Estou a apresentar 
o melhor do meu tema? É a minha montagem financeira,
distribuição e estratégia de marketing realista e de nível 
profissional? São muitas as questões relacionadas com a 
realização-produção que podem ser discutidas e - muitas 
vezes - aperfeiçoadas durante o workshop. Analisar um 
projecto com tutores internacionais é sempre um exercício 
gratificante. E - por último, mas não menos importante - 
conhecer os decision-makers internacionais que podem dar 
um impulso ao nosso projecto é uma grande oportunidade. Sessão de Pitching do Lisbon Docs 2013.



A edição 2014 do Lisbon Docs introduz novas 
preocupações sobre as alterações no mercado de 
documentário e o seu potencial. De que forma 
os cineastas podem beneficiar destas novas 
possibilidades criativas?

S. M.: O mundo muda a um ritmo acelerado e novas 
estratégias e ferramentas criativas que estão disponíveis 
agora eram impensáveis há alguns anos atrás. A questão é 
sempre, como aceder a essa informação e como ajustá-la 
às necessidades de um projecto.

P. P.: Mais uma vez, trata-se de informação (que todos 
sabemos, é poder) e de ter uma boa percepção sobre o 
que está a acontecer. Como realizadores e produtores 
de documentário estamos muitas vezes trancados nos 
nossos escritórios até ao momento em que vamos filmar 
e aí temos de nos concentrar na forma e no conteúdo. 
Raramente temos tempo para olhar realmente em volta e 
investigar de que forma o mundo da produção mudou e 
está a mudar. O Lisbon Docs permite aos participantes ter 
essa visão mais ampla, discutir novas tecnologias e formas 
criativas de fazer documentários e descobrir se esses 
novos caminhos de trabalho funcionam ou não. O Lisbon 
Docs é um laboratório com muitos ingredientes em cima 
da mesa que nós misturamos e tentamos descobrir qual a 
combinação que produz os melhores resultados.

S. M.: O Lisbon Docs é na verdade um laboratório, como 
refere, onde o conhecimento que é partilhado permite 
que se tome nota das diferentes estratégias sobre 
como desenvolver um projecto, para pensá-lo de uma 
perspectiva diferente.

O Fórum vai realizar uma sessão de trabalho onde  
projectos portugueses poderão desenvolver estratégias 
de pitching úteis no âmbito internacional. O que o levou 
a introduzir esta etapa preparatória?

S. M.: Estratégias de co-produção e discussão sobre o 
mercado, orçamento etc., são muito importantes. As 
produtoras portuguesas têm trabalhado sob circunstâncias 
muito difíceis e a oportunidade de falar sobre as questões 
acima mencionadas, e beneficiar da sua experiência em 
primeira mão, Paul, é algo muito positivo.

P. P.: Para aqueles de nós que ainda não tinham percebido: 
há uma crise financeira em curso e muitos produtores / 
realizadores lutam para sobreviver. Muitas vezes não há 
orçamento disponível para viajar e participar em reuniões 
profissionais no estrangeiro. Nos últimos anos, a EDN 
percebeu que as produtoras portuguesas foram ficando 
menos presentes no mercado e fechadas sobre si próprias, 
abandonadas que foram pelas fontes de financiamento 
locais e as estações de televisão. Esta Sessão de Trabalho 
é uma iniciativa minha que teve início quando falei com os 
participantes e observadores portugueses no ano passado: 
eu tinha a sensação de que alguns deles tinham desistido 
da produção internacional e consideravam que não tinham 
oportunidades no mercado internacional. Eu discordei 
completamente porque conheci pessoas talentosas que 
tinham excelentes propostas. Por outro lado, também notei 
que muitas vezes havia um pouco de falta de conhecimento 
sobre o mercado internacional actual num sentido lato.

«O Lisbon Docs permite aos participantes 
ter essa visão mais ampla, discutir novas 
tecnologias e formas criativas de fazer 
documentários e descobrir se esses 
novos caminhos de trabalho funcionam 
ou não. O Lisbon Docs é um laboratório 
com muitos ingredientes em cima da 
mesa que nós misturamos e tentamos 
descobrir qual a combinação que produz 
os melhores resultados.»

Paul Pauwels

Sessão de Pitching do Lisbon Docs 2013



Estamos a chegar ao final da nossa conversa, Paul e Susana. 
Uma última pergunta: existe alguma novidade que nos 
possam adiantar sobre esta edição do Lisbon Docs?

S. M.: Falávamos de ferramentas criativas, diferentes 
estratégias e grandes projectos e vamos ter algumas 
apresentações muito interessantes em linha com o ambiente 
criativo e estimulante que temos sempre no Lisbon Docs. 
A oportunidade de ver grandes filmes documentário e 
conhecer os cineastas é algo que também aguardamos 
com grande expectativa.

P. P.: Não sei se será uma novidade, mas estamos a 
trabalhar para ter uma apresentação de um projecto 
que foi desenvolvido e pitched o ano passado, seguido 
de uma masterclass. Estou extremamente feliz com isso, 
porque é um grande filme, o Lisbon Docs foi um elemento 
importante para o seu sucesso e a equipa está disposta a 
compartilhar as suas experiências com os participantes. 
Haverá também uma segunda masterclass dada por um 
outro cineasta português. Estas fazem parte do novo 
programa de final de dia, que introduzimos nesta edição do 
Lisbon Docs e com o qual pretendemos reforçar ainda mais 
a união dos participantes, a troca de informações e a  
criação de novas amizades e colaborações.

«(...) estamos a trabalhar para ter uma 
apresentação de um projecto que foi 
desenvolvido e pitched o ano passado, 
seguido de uma masterclass. Estou 
extremamente feliz com isso, porque é 
um grande filme, o Lisbon Docs foi um 
elemento importante para o seu 
sucesso e a equipa está disposta a 
compartilhar as suas experiências com 
os participantes. Haverá também uma 
segunda masterclass dada por um 
outro cineasta português.»

Paul Pauwels

O Lisbon Docs 2014 terá lugar de 14 a 18 de 
Outubro, na Culturgest, em Lisboa. 

Sessão de grupo do Lisbon Docs 2013.



Lisbon Docs is an International Financing and Co-production Forum for documentary film, which takes 
place in the framework of Doclisboa - International Film Festival. The event is organised every year by 
Apordoc – Portuguese Documentary Association and EDN – European Documentary Network and 
welcomes documentary film projects and experienced film professionals from all over the world.

We sat down with EDN director, Paul Pauwels, and one of Lisbon Docs’ executive producers, 
Susana Mouzinho, to learn more about the Forum and the new features of the current edition.

What would you say are the biggest benefits of 
having a documentary project developed and  
pitched at Lisbon Docs?

Susana Mouzinho: Lisbon Docs is an intensive and 
rewarding experience that brings together a group of 
producers and filmmakers that work alongside a group 
of tutors in the development of their projects. Indeed, 
the discussion of the projects in a creative environment, 
the sharing of knowledge and experiences is always very 
beneficial to the way you think about your project and 
how your ideas come across.

Paul Pauwels: During my own career as a producer 
I have always been a strong believer in sharing 
information and learning from colleagues. I have never 
regretted participating in a development workshop, 
for that is where these two elements are always to be 
found. The same goes for Lisbon Docs. The whole week 
serves as an excellent touchstone for your project: 
how do people react to the proposal? Do I manage to 
bring my intentions across to third parties and is my 
pitch effective? Am I getting the very best out of my 
subject? Is my financing, distribution and marketing 
strategy realistic and on a professional level? So many 
production/directing-related issues can be discussed 
and – often – improved during the workshop. Analysing 
a project with international tutors is always a rewarding 
exercise. And – last but not least – meeting the 
international decision makers who can give your project 
a boost is a great opportunity. Lisbon Docs 2013 Pitching Session.

LISBON DOCS 2014
NEW GATEWAYS TO YOUR AUDIENCE 



The 2014 edition of Lisbon Docs introduces new 
concerns regarding the changing documentary market 
and its potential. In which way do you think filmmakers 
can benefit from these new creative possibilities?

S. M.: The world changes at a fast pace and new 
strategies and creative tools that are available now were 
unthinkable just a few years back. The issue is always 
how to get that information and how to adjust it to the 
needs of your project. 

P. P.: Once again it’s all about information (which we 
all know is power) and about getting a good insight in 
what is going on out there. As documentary filmmakers 
we are often locked into our offices until the moment 
comes when we go out a shoot, and then we have to 
concentrate on the form and content. Seldom do we have 
the time to really look around and investigate in what way 
the production world has changed and is still changing. 
Lisbon Docs allows the participants to take that wider 
view, to discuss new technological and creative ways 
of making documentary films and to find out whether 
these new paths work or whether they don’t. Lisbon 
Docs is the lab in which a lot of ingredients are on the 
table and where we mix them, trying to find out in what 
combination they deliver the best result. 

S. M.: Lisbon Docs is in fact a lab, as you mentioned, 
where the knowledge shared allows you to take note of 
different strategies on how to develop your project, to 
think about it from a different perspective.

For the first time ever, the forum will hold a Work Session 
for Portuguese projects to develop pitching strategies 
useful in an International scope. What led you to introduce 
this preparatory step?

S. M.: Co-production strategies and discussion about 
the market, budget etc., are very important. Portuguese 
production companies have been working under quite 
difficult circumstances and the chance to talk about the 
aforementioned issues, and to learn first-hand from your 
experience Paul, seems a very positive thing. 

P. P.: For those of us who hadn’t noticed yet: there’s a 
financial crisis going on and many producers/directors 
struggle to survive. Very often there’s no budget available 
to travel and to participate in professional meetings outside. 
Over the past years we at EDN noticed that the Portuguese 
production companies were less present on the markets 
and became more self-centred, abandoned as they were by 
local sources and broadcasters. This Work Session is my own 
initiative and it was started when I talked to the Portuguese 
participants and observers last year: I had the feeling that 
some of them had given up on international production 
and considered themselves to be without a chance on the 
international market. I completely disagreed for I met talented 
people who had excellent proposals. On the other hand, I 
did also notice that often there was a bit a lack of knowledge 
about the current international market in a broader sense. 

«Lisbon Docs allows the participants 
to take that wider view, to discuss 
new technological and creative 
ways of making documentary films 
and to find out whether these new 
paths work or whether they don’t. 
Lisbon Docs is the lab in which a lot 
of ingredients are on the table and 
where we mix them, trying to find 
out in what combination they  
deliver the best result.»

Paul Pauwels

Lisbon Docs 2013 Pitching Session.



We’re now heading towards the end of our conversation, 
Paul and Susana. One last question for you: is there any 
scoop you can give us on this edition of Lisbon Docs? 

S. M.: We were talking about creative tools, different 
strategies, and great projects and we are going to have 
some very interesting presentations in line with the 
creative and challenging environment that we always have 
at Lisbon Docs. The chance to see great documentaries 
and meet the filmmakers is a wonderful opportunity and 
something that we are very much looking forward too.  

P. P.: I don’t know whether it’s a scoop, but we are working 
in order to have a screening of a project that was developed 
and pitched last year, followed by a masterclass. I’m 
extremely happy with this, because it’s a great film to which 
Lisbon Docs was a major element towards its success and 
the makers are ready to share their experiences with the 
participants. There will also be a second masterclass given 
by a Portuguese filmmaker. These are part of the newly 
introduced evening programme of Lisbon Docs, with which 
we  
want to enhance even more the bonding of the participants, 
the exchange of information and the creation of new 
friendships and collaborations. 

«(...) we are working in order to 
have a screening of a project that 
was developed and pitched last 
year, followed by a masterclass. I’m 
extremely happy with this, because it’s 
a great film to which Lisbon Docs was 
a major element towards its success 
and the makers are ready to share 
their experiences with the participants. 
There will also be a second masterclass 
given by a Portuguese filmmaker.»

Paul Pauwels

Lisbon Docs 2014 will take place from the 14th to the 
18th of October, In Culturgest, Lisbon. 

Lisbon Docs 2013 Group Session


