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Lista de Filmes 
 

Entidade Helen Bamber Foundation    www.helenbamber.org 

Nome Auction  

Duração 60 segundos 

Ano / País 2009 / Emirados Árabes Unidos 

Agência JWT Dubay 

Realizador Harold Monfils 

Sinopse Tomada de consciência sobre o tráfico infantil 

 
Entidade Association Rives    http://association-rive.org 

Nome Syphilis Sucks 

Duração 21 segundos  

Ano / País 2010 / Ilha da Reunião   

Agência Luvi Olgivy 

Sinopse Campanha de incentivo ao uso do preservativo  

 

Entidade ONE   www.one.org 

Nome Why Bother 
Duração 60 segundos 

Ano 2011 / Reino Unido 

Sinopse Seguindo o lema de ONE "Não queremos o teu dinheiro, queremos a tua voz", estas 

crianças pedem-nos que apelemos aos líderes mundiais para financiarem a vacinação 

de crianças, uma das formas mais eficazes de salvar vidas. 

 
Entidade AMI    www.ami.org.pt 

Nome Sair da Sombra 

Duração 6 minutos 

Ano / país 2010 / Portugal 

Realizador Raquel Martins e Ricardo Nogueira   

Director de Fotografia Pedro Emauz 

Produtora Help Images 

Sinopse 

 

Nos centros, abrigos, e acções da AMI as populações carenciadas encontram não só 

a alimentação, roupa, local de pernoita, assistência médica, apoio jurídico, apoio na 

procura de emprego, assistência domiciliária, que precisam para sobreviver, mas 

sobretudo o respeito individual, a compreensão, o carinho, a atenção, e um ambiente 

acolhedor onde são sempre bem-vindas. Com a ajuda da AMI, um sem abrigo é, por 

momentos, cliente de uma loja de roupa, uma jovem adolescente descobre o que é 

ter férias, uma idosa solitária descobre um espaço de amizade e confraternização, ao 

mesmo tempo que aprende a pintar, um desempregado aprende e descobre novas 

capacidades, um grupo de crianças indianas descobrem a cultura e a língua 

portuguesas, etc. 

 

Entidade Ministry of Environment, Energy and Climate Change Greece 

Nome The Shave 

Duração 30 segundos 

Ano / País Grécia 

Realizador Panagiotis Gkotsis 

Produção  STEFI Productions 

sinopse A Grécia enfrenta todos os verões o grave problema dos incêndios na floresta.  O 

objectivo deste spot é mostrar que é muito difícil uma floresta ardida regenerar-se - são 

precisos mais de 30 anos.  Assim, cabe-nos a todos proteger a floresta.  

O cabelo é algo que todas as mulheres tratam com cuidado. Mesmo que decidam 

rapá-lo, sabem que volta a crescer em dois meses. Mas se este demorasse 30 anos a 

crescer? A comparação entre um cabelo destruído e uma montanha ardida é directa, 

crua e chocante. 

 
Entidade WFP - World Food Program     www.wfp.org 

Nome Sean Pen 

http://www.helenbamber.org/
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Duração 30 segundos 

Ano / País 2009 / internacional 

Sinopse Sean Pen desenrola longos rolos de notas de dólares para nos mostrar o quanto se 

gasta no mundo em planos de resgate financeiro, para depois fazer a comparação 

chocante com o investimento feito em planos de alimentação para crianças em idade 

escolar. 

 

Entidade Conselho Europeu    www.coe.int 

Nome Drugged driving can kill 

Duração 2 minutos 

Ano / País 2010 / Comunidade Europeia 

Autor Thomas Heckel 

sinopse Tomada de consciência sobre a condução sob o efeito de drogas 

 
Entidade Aides    www.aides.org 

Nome Grafiti - protegez vous 

Duração 1 minuto e 38 segundos 

Ano / País 2010 / França  

Agência TBWA/ Paris 

Realizador Yann Lemoine 

Sinopse Campanha de incentivo ao uso do preservativo. Recebeu o Leão de Ouro do Festival  

Internacional de Cannes 

 

Entidade Amnistia Internacional FR   www.amnesty.fr 

Nome Bullet - Your signature is more powerful than you think 

Duração 60 segundos 

Ano / País 2007 / França 

Agência TBWA França 

Realizador Les Blin 

Sinopse Um preso, que ia ser executado na prisão, foi salvo pelas assinaturas das petições 

enviadas em seu nome. Este filme recebeu o Leão de Prata do Festival  Internacional 

de Cannes 

  

Entidade RNIB    www.rnib.org.uk 

Nome I’d Miss 

Duração 42 segundos 

Ano / País 2011 / Reino Unido 

Agência St Luke’s 

Realizador Jake Mengers 

Sinopse Já pensou o que teria perdido se não tivesse tido a oportunidade de entrar no mundo 

mágico da fantasia infantil? Que história infantil teria esta menina cega perdido, se não 

existisse o livro em braile? 

 

Entidade Helen Bamber Foundation    www.helenbamber.org 

Nome Vows  

Duração 64 segundos 

Ano / País 2009 / Emirado Árabes Unidos 

Agência JWT Dubay 

Realizador Harold Monfils 

Sinopse Tomada de consciência sobre violência doméstica 

 

Entidade ETIC   www.etic.pt 

Nome Igualdade de Género 

Duração 45 segundos 

Ano / País 2011 / Portugal 

Ideia e Concretização Helena Henrich, Igor Branco, José Ferreira, Telmo Gonçalves 

Sinopse Ninguém deve ficar para trás 

 

Entidade WWF     //earthhour.panda.org 

Nome Earth Hour 

Duração 60 segundos 

Ano / País 2010 / internacional 

http://www.helenbamber.org/
http://www.helenbamber.org/


 
HELP – MOSTRA DO FILME SOLIDÁRIO 
 

                                                  ORGANIZADO PELA HELP IMAGES,  

                                                   Para mais informações contactar Helpimages.org                            3 de 5 

Sinopse Na Austrália a campanha Earth Hour 2010 vai no seu quarto ano. Em 2009 mais de 4.000 

vilas e cidades de 88 países também aderiram. Participe na campanha de 2011. 

 
Entidade ONE   www.one.org 

Nome Rochelle's Story  
Duração 60 segundos 

Ano 2010 / Reino Unido 

Sinopse Rochelle mostra-nos como cada um de nós pode fazer a diferença 

 

Entidade AMI - www.ami.org.pt 

Nome Aventura Solidária 

Duração 4 minutos e quarenta e seis segundos 

Ano / país 2007 / Portugal 

Realizador Raquel Martins e Ricardo Nogueira   

Produtora Help Images 

Sinopse 

 

Nos dias que correm o prazer de umas férias pode ser um descanso diferente: o de 

contactar com uma realidade distinta, estando dentro dela. Por isso lhe chamamos 

aventura. Nesta viagem, não há agências de turismo. Não há pacotes promocionais. 

Não há imagens de praias paradisíacas, nem hotéis de luxo. Há, sobretudo, um 

resultado final que fará toda a diferença na localidade visitada. Porque cada missão 

tem um objectivo concreto e uma tarefa definida a cumprir. 

A Missão Aventura Solidária proporciona a possibilidade de realizar uma viagem única 

e original e de contribuir para a realização de um projecto de desenvolvimento local, 

através do seu financiamento, mas também da sua participação no terreno. 

 

Entidade The Meth Project    www.methproject.org 

Nome Sister 

Duração 30 segundos 

Ano / País 2010 / EUA 

sinopse A campanha "Not even once" pretende alertar sobre os efeitos da ingestão da 

metadona. Estes filmes fortes mostram os efeitos que esta droga tem sobre o indivíduo 

e sobre os que o rodeiam - família e amigos. 

 

Entidade Amnistia Internacional FR    www.amnesty.fr 

Nome Escape - Your signature is more powerful than you think 

Duração 2 minutos e quinze segundos 

Ano / País 2007 / França 

Sinopse Diversas situações em que seres humanos são salvos pelas assinaturas das petições 

enviadas em seu nome.  

 

Entidade Greenpeace    www.greenpeace.org 

Nome Breathe  

Duração 1 minuto e 30 segundos 

Ano / País 2006  

sinopse O respirar do nosso planeta  

 

Entidade Aides    www.aides.org 

Nome Willy the Tourist  

Duração 1 minuto e 20 segundos  

Ano / País 2011 / França  

Sinopse Campanha de incentivo ao uso do preservativo  

 

Entidade Foundation for a drug free-world    www.drugfreeworld.org 

Nome Party all night 

Duração 60 segundos 

Ano / País 2010 / EUA 

sinopse "Eles disseram que se tomasse coca, poderia festejar a noite toda - Eles Mentiram" 

 

Entidade Amnistia Internacional FR    www.amnesty.fr 

Nome Dead to Dead Penalty 

Duração 60 segundos 

Ano / País 2010 / França 

http://www.youtube.com/user/TheONECampaign#p/f/2/4_oe3kbTY68
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Agência TBWA 

Sinopse Filme da campanha contra a pena de morte. Recebeu o Leão de Bronze do Festival  

Internacional de Cannes 

 

Entidade Cancer research    www.cancerresearchuk.org 

Nome Cancer research  appeal 

Duração 60 segundos 

Ano / País 2009 / Reino Unido  

Sinopse Campanha de consciencialização  sobre o cancro e sobre o trabalho do Cancer 

Research na área da pesquisa. 

 
Entidade Keep a Child Alive    http://keepachildalive.org/ 

Nome Buy life - Digital Death 

Duração 1 minuto e 76 segundos 

Ano / País 2010 / EUA 

Sinopse Campanha de angariação de fundos para o combate  ao HIV/SIDA.    

Desde 1 Dezembro de 2010 - dia mundial da Sida - as celebridades mais seguidas no 

Tweeter, sacrificaram as suas vidas digitais para ajudar a salvar milhares de vidas reais 

afectadas pelo HIV/AIDS em África e na Índia. Deixaram de actualizar os 

acontecimentos das suas vidas no Tweeter e no Facebook. A partir desse dia estão 

mortos, Kaput. Finito. O objectivo inicial de angariar $1.000.000, foi rapidamente 

atingido e as celebridades voltaram à sua vida digital. 

 

Entidade APAV     www.apav.pt 

Nome O Abandono magoa, e muito 

Duração 30 segundos 

Ano / País 2009 / Portugal 

Agência Cupido 

Realizador  Salomão Figueiredo 

Sinopse Campanha de prevenção e sensibilização pública sobre a violência contra as pessoas 

idosas 

 

Entidade Foundation for a drug free-world    www.drugfreeworld.org 

Nome Love lost  

Duração 60 segundos 

Ano / País 2010 / EUA 

sinopse "Ele prometeu que me amaria para sempre, se fumasse crack com ele - Ele Mentiu" 

 
Entidade NAPCAN - www.napcan.org.au 

Nome Children see, Children do 
Duração 1 minuto 32 segundos 

Ano / país 2006 / Austrália 

Agencia Publicidade DDB Advertising Company  

Produtora Soma Films 

Sinopse 

 

O filme tem por objectivo mostrar aos adultos Australianos que todos os seus actos têm 

influência sobre as crianças da sua comunidade e que cada um pode fazer a 

diferença no seu bem estar. O pais e profissionais de educação não são os únicos 

responsáveis pelo bem estar das crianças, mas todos nós temos um papel importante a 

desempenhar. 

 
Entidade WWF Brasil    wwf.org.br 

Nome Pense de Novo - Mundo  

Duração 30 segundos 

Ano / País 2008 / Brasil 

Produção  Buraco de Bala 

sinopse Neste filme de animação o nosso mundo, anteriormente cheio de vida, fica  

totalmente poluído. No final, a mensagem : Pense de novo. 

 

Entidade UNICEF – TAP Water Project   www.tapproject.org 

Nome Desperate 

Duração 60 segundos 

Ano / país 2009 / EUA 

http://www.helenbamber.org/


 
HELP – MOSTRA DO FILME SOLIDÁRIO 
 

                                                  ORGANIZADO PELA HELP IMAGES,  

                                                   Para mais informações contactar Helpimages.org                            5 de 5 

Realizador Rodrigo Garcia Saiz 

Director de Fotografia Robert Benavides 

Sinopse Uma casa normal, numa cidade normal, podia ser a nossa. Um bebé chora com sede 

mas as torneiras deixaram de deitar água. Neste filme assistimos à procura dramática 

de uma mãe, pela água para o seu filho. 

 

Entidade BCSD - www.bcsdportugal.org 

Nome Alternância Modal 

Duração 1 minuto e 39 segundos 

Ano / país 2009 / Portugal 

Realizador Raquel Martins, Ricardo Nogueira e Nuno Amorim 

Agencia Publicidade Brandia Central 

Produtora Help Images  

Sinopse Experimente mudar de transporte e, quem sabe, é a sua vida que muda. 

 

Entidade ONE - www.one.org 

Nome Coming together as One 

Duração 1 minuto 

Ano 2009 / Reino Unido 

Sinopse Juntos, como um só, podemos travar a pobreza extrema 

 

Entidade Greenpeace    www.greenpeace.org 

Nome Inspiring Action 

Duração 3 minutos  

Ano / País 2009 

sinopse Uma pequena mostra da actuação concreta da Greenpeace 

 

Entidade WWF     wwf.panda.org  / www.connect2earth.org 

Nome It All comes back to you - Connect to earth  

Duração 38 segundos 

Ano / País 2008 / internacional 

Realizador Tom & Jim 

sinopse Todos os nossos actos têm repercussão na natureza e regressam a nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

http://www.youtube.com/user/TheONECampaign#p/f/0/PTzfQLRP4kk

