Assunto: MCIC duplica montante de financiamento para projetos culturais e número de
projetos para o ano económico de 2019

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) duplicou o montante de
financiamento para projetos culturais que deram entrada no âmbito do Edital nº2 de
Financiamento de Projetos para o ano económico de 2019, de três milhões e seiscentos
mil escudos cabo-verdianos em 2018 para onze milhões, trezentos e oitenta e quatro mil
e quinhentos e oitenta mil escudos cabo-verdianos (11.384.580.00 ECV) em 2019.

Do mesmo modo o número de projetos que serão financiados este ano sobe de 13 projetos
em 2018 para 41 projetos culturais selecionados em 2019, conforme o quadro
apresentado em anexo.

O financiamento está enquadrado no âmbito do Edital n.º 02 de 2018, para financiamento
dos projetos para o ano económico de 2019, cuja candidatura foi lançado no dia 23 de
agosto do ano passado e que terminou a 31 de outubro do ano passado do mesmo ano.

Para este edital candidataram-se 139 projetos culturais a nível nacional nas áreas de Artes
Plásticas, Artes Visuais e Fotografia (exposições artísticas e temáticas), Artesanato
(exposições e ateliês), Dança (espetáculos individuais ou de grupos e projetos de
internacionalização), Design e Moda (apresentação de coleções individuais e coletivas,
workshops, formação e feiras de moda), Música (concertos individuais e de grupos),
Teatro (espetáculos, peças de autores cabo-verdianos, itinerância e internacionalização),
Cinema e Literatura de entidades públicas e privadas.

Assim sendo, do rol dos 41 projetos culturais selecionados quatro projetos da ilha de
Santo Antão, 14 da ilha de São Vicente, uma de São Nicolau, uma da ilha do Sal, uma da

ilha da Boa Vista, 17 da ilha de Santiago, e duas ainda mais dois projetos que serão
aplicados nas ilhas de São Vicente e Santiago.

Os projetos culturais selecionados este ano irão receber financiamento e/ ou parceria
institucional. As parcerias institucionais comportam nomeadamente a disponibilização
das estruturas e meios do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

A criação do edital de financiamento para projetos está enquadrada no Programa do
Governo para a IX Legislatura. Este Governo coloca a cultura no centro de políticas ativas
de criação de emprego e de novas oportunidades para os jovens e criadores caboverdianos, e a integração da cultura como geradora de riqueza económica tem sido um
dos objetivos do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através de programas e
políticas integradoras, proactivas e que visam o desenvolvimento das regiões e do país.

No entender do MCIC os projetos selecionados, nesta avaliação final, promovem e
projetam a cultura cabo-verdiana e que ajudam na integração da comunidade local, com
sustentabilidade e que têm gerado empregos a médio e longo prazo.

