


As grandes marcas afirmam 
estar a tomar medidas para 
reduzir o plástico, mas será 
realmente verdade? Apenas 
9% de todos os resíduos 
plásticos já produzidos foram 
realmente reciclados. 

01:10”

#1

Story of a 
plastic bottle
~ Daniel Bird ~ 



No início de um relacionamento 
tudo parece ser maravilhoso e 
acabam por se ignorar alguns 
sinais de comportamento 
abusivo.

Sunshine

#2

2:45”

~ Guilherme Marcondes ~ 



O filme mostra o mundo difícil 
em que Anton habita, 
oferecendo uma visão de como 
a vida pode ser após a morte.

Life is
beautiful

#3
8:40”

~ Ben Brand ~ 



Dois ursos polares são levados 
ao exílio devido ao 
aquecimento global. Pelo 
caminho encontrarão outros 
ursos ao longo da sua jornada, 
com quem tentarão coabitar.

Migrants

#4
8:23”

~ Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin
Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise ~ 



Uma jovem empresária faz um 
passeio arrepiante quando 
percebe que o seu motorista 
pode ser um “Taxi Killer” 
procurado!

Serial Taxi

#5
2:17”

~ Paolo Cogliati ~ 



Não se consegue concentrar? 
Não consegue ficar musculado? 
Não consegue acordar? Não se 
preocupe! Há um comprimido 
para isso.

Quick Fix

#6
5:28”

~ Chris O´Hara ~ 



Um casal que se distanciou ao 
longo dos anos: ele mora no chão, 
ela mora no teto, e o casamento 
deles está entre essa balança.

Head Over
Heels

#7
10:21”

~ Timothy Reckart ~ 



#8
2:56”

Um documentário sobre uma 
história nostálgica do romance 
infantil entre duas raparigas.

Open Recess
~ Amy J. Xu ~ 



#9

Um inseto "normal" num 
mundo preto e branco torna-se 
roxo por acidente. Uma 
mudança complicada para 
todos os seus amigos que não 
aprovam sua nova cor.

The Bug
5:28”

~ Yiannis Liolio ~ 



#10

Um dia cheio de momentos 
socialmente estranhos.

Awkward
3:45”

~ Nata Metlukh ~ 



#11

A jornada da água e os seus 
problemas.

Maji
1:30”

~ Cesar Diaz Melendez ~ 



#12

Dois amigos com uma relação 
aparentemente normal até que 
um deles surpreende ao 
cometer um ato terrível. 

Igra
3:27”

~ Dana Vukajlović ~ 
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