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IPCA acolhe grandes estúdios internacionais 
de videojogos e de efeitos especiais para cinema

de 30 de maio a 1 de junho, GameDev Week 2019, com "Guerra dos Tronos " e dos videojogos "Assassins Creed"

O 
Campus do Institu-

to Politécnico do Cá-

vado e do Ave (IP-

CA), em Barcelos, 

vai runir os mais impor-

tantes estúdios interna-

cionais de videojogos e 

de efeitos especiais para 

cinema. Trata-se da "Ga-

meDev Week 2019", que 

vai decorrer entre 30 de 

maio e 1 de junho.

Assim, a Escola Supe-

rior de Tecnologia (EST), a 

Escola Superior de Design 

(ESD) e a Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo 

(ESHT) do IPCA organi-

zam, de 30 de maio a 1 de 

junho, a 2.ª edição do IP-

CA GameDev Week 2019, 

um dos maiores eventos 

de videojogos e conteú-

dos digitais em Portugal.

Face ao sucesso da 1.ª 

edição em 2018, esta edi-

ção do GameDev Week, 

tem como principal ob-

jetivo ser uma plataforma 

de interligação entre ins-

tituições de ensino supe-

rior, indústria, e princi-

pais estúdios e empresas 

tecnológicas do setor dos 

videojogos, VFX e tecno-

logias de interação.

Segundo um comu-

nicado do IPCA, preten-

de-se criar uma oportu-

nidade de aproximação 

dos alunos das diversas 

escolas do IPCA, e tam-

bém do público presen-

te no evento, a «empre-

sas de topo, colocando-os 

frente a frente com uma 

realidade que não se en-

contra normalmente em 

nenhum outro evento na-

cional. O que se vai refle-

tir como uma mais-valia 

na formação profissional 

e pessoal dos participan-

tes», explicou Duarte Du-

que, membro do comité 

de organização do evento.

No evento vão estar 

oradores e recrutadores 

internacionais dos gran-

des estúdios, tais como 

Plastiek, Framestore, Nu-

boyanaFX, Pixomon-

do, Ubisoft, Lucasfilm, 

TreehouseNinjas, entre 

outros.

Ainda de acordo com 

o IPCA, estes oradores e 

recrutadores são respon-

sáveis por jogos e filmes 

de renome no mundo dos 

efeitos especiais, tais co-

mo a série de jogos "As-

sassins Creed", "The Wi-

tcher", "Wolfeinstein", "The 

Heretic: Tech Demo", ou 

os filmes/séries da "Guer-

ra dos Tronos", "HellBoy, 

Vingadores", "Capitã Mar-

vel", "Dumbo", "Rei Leão", 

a saga "Aliens", "Harry Pot-

ter", "Ready Player One", 

"Jurassic World", e mui-

tos outros.

Os ingressos para o IP-

CA GameDev Week 2019 

já estão disponíveis, as-

sim como todas as infor-

mações acerca do evento 

em http://gamedevweek.

ipca.pt.


