Embaixada da Suíça
Cooperação Suíça Moçambique

Programa da Cultura

Localização:
Províncias de Niassa, Nampula,
Cabo Delgado e parcialmente na
área metropolitana de Maputo.
Público-alvo:
Agentes culturais, artistas e
instituições promotoras de
cultura, que actuam nas diversas
áreas culturais, com especial
atenção às mulheres.
O belo Moçambique possui uma extraordinária diversidade
cultural e sincretismo. No entanto, actualmente, o país é
caracterizado por uma forte desigualdade regional em
termos de oportunidades culturais e desenvolvimento das
artes, com as províncias do Sul a beneficiar de mais oportunidades de desenvolvimento que as províncias e cidades
do centro e do norte.

Duração:
Julho 2013 - Dezembro 2016

A Cooperação Suíça, através do Programa Cultural de
Moçambique, continuará a priorizar as províncias do Norte,
visando a criação de melhores oportunidades para a cultura e agentes culturais, com particular foco nas mulheres.

Parceiros de implementação:
Agentes culturais e artistas nas províncias do Norte de
Moçambique e uma instituição de ensino na área artísticocultural em Maputo.

Fase: 3
Orçamento:
CHF 975.000 - USD 1.000.000 - MZN 32.000.000

Parceiros:
Direcções Provinciais de Cultura e Educação nas
províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado.
Responsáveis:
Amélia Matsinhe
E-mail: amelia-maria.matsinhe@eda.admin.ch

Linhas de acção
1. Fortalecimento de provedores chave de cultura no
Norte
Esta linha tem como objectivo garantir que, em cada uma
das 3 províncias do Norte, existe uma instituição cultural
que tem capacidade suficiente para fornecer serviços culturais e artísticos às comunidades vizinhas, e apoiar outros
agentes culturais na província através da partilha de
conhecimentos, espaço, instalações, etc.
2. Apoiar a formação artístico-cultural
Esta linha vai apoiar uma instituição promissora, (p.ex.
com cobertura nacional), no sentido de profissionalizar
o ensino artístico-cultural, provavelmente na cidade de
Maputo.

Objectivos
- Fortalecer as instituições e plataformas que podem actuar como prestadoras de serviços culturais e artísticos para
as comunidades vizinhas, fornecedores de conhecimento,
espaço e serviços para agentes culturais e/ou como defensores e promotores de artes e cultura em geral.
- Envolver pessoas vulneráveis em actividades culturais de
forma a aumentar a sua autoestima/confiança, sentido de
responsabilidade e iniciativa.
- Promover debates e pensamento crítico através de actividades artístico-culturais.
Impacto
Agentes culturais promissores são incentivados a permanecer activos nas artes e na cultura por terem contribuído para revalorização e reconhecimento do estatuto das
artes e da cultura em Moçambique.

3. Reforçar uma plataforma/rede/associação em artes
e cultura
Esta linha vai promover o intercâmbio dentro de uma área
artístico-cultural específica (p.ex. teatro), apoiar o papel
social e a visibilidade de seus membros, ajudar a área a
analisar, formular e defender os interesses comuns ao a
nível nacional.
4. Ampliação de uma iniciativa cultural de pequena
escala
Nas últimas fases do Programa, verificou-se que existe um
número elevado de pequenas iniciativas dentro das artes
e cultura que deveriam ser ampliadas. Uma iniciativa especialmente promissora será apoiada.
5. Linha de Pequenas Acções
Esta linha é um instrumento flexível que permitirá continuar a responder às emergentes pequenas oportunidades e
a acções concretas em artes e cultura.
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