Reunião sobre o planejamento estratégico do projecto para o reforço das capacidades
nacionais para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial na África Lusófona
ARPAC, Maputo 1 de Novembro 2014

Objetivo:

No âmbito da Estratégia Global da UNESCO para o reforço das capacidades nacionais para a
salvaguarda do Património Cultural Imaterial (PCI), a UNESCO realiza um projeto de reforço das
capacidades nos países africanos de língua portuguesa (PALOP). Este inclui uma sequência de três
oficinas em pelo menos três dos cinco países. Estas oficinas culminam no desenvolvimento de um
inventário comunitário e de uma estratégia nacional de salvaguarda.
A oficina de avaliação em Moçambique do 27 ao 31 de Outubro 2014 marca a realização da primeira
sequência de oficinas nacionais. Enquanto os preparativos para a oficina de inventário piloto em São
Tomé e Príncipe estão em andamento e Angola ainda não iniciou a implementação do projecto.
A UNESCO aproveita este momento para organizar uma reunião de um dia dedicada à revisão da
estratégia de implementação do projecto para toda a região dos PALOPs. Fazendo um balanço das
realizações em Moçambique vai permitir usar as lições aprendidas para as futuras actividades do
projecto nos outros países dos PALOPs, em particular em Angola, São Tomé e Príncipe e
possivelmente também em Cabo Verde. Facilitadores moçambicanos potenciais, bem como uma
representante de São Tomé irão contribuir para o desenvolvimento do programa do ponto de vista
dos países beneficiários e dos formadores. O facilitador internacional irá apresentar os aspectos
técnicos de facilitar as oficinas nos PALOPs, em particular a versão Portuguesa do material didáctico,
enquanto a UNESCO Harare, a Secção do Património Cultural Imaterial da Sede da UNESCO e a
UNESCO Maputo podem garantir o alinhamento com a acção regional da UNESCO como também
com sua estratégia de capacidade global do PCI. Discussões permitirão o ajustamento do documento
de projecto para criar melhores condições para uma boa execução nos próximos meses e até o final
do projecto em Dezembro de 2015.
Participantes:
1. Da Silva, Ofélia - Especialista Nacional do Programa da Cultura, UNESCO Maputo
2. Dava, Fernando – Director Geral ARPAC
3. Dias de Ceita, Maria Nazaré – Representante de São Tomé e Príncipe, Coordenadora da Comissao
Nacional para a Salvaguarda do PCI em São Tomé e Príncipe
4. Dijakovic, Damir - Especialista do Programas da Cultura, UNESCO Harare
5. Dos Santos Roque, Lucas - UNESCO consultor, facilitador internacional PCI
6. Folowara, Alberto - Diretor, ARPAC Manica (facilitador)
7. Manuense, Herminia Maria da Graça - Diretor-Geral Adjunto, ARPAC Maputo
8. Mazuze, Célia - ARPAC-Maputo (facilitador)
9. Moussa-Elkadhum, Djaffar – Director do Escritório nacional da UNESCO em Maputo
10. Mudane, Célio – ARPAC, Chefe do Departamento de Investigação
11. Mudender, Arrissis – ARPAC, Chefe do Departamento de Divulgação
12. Xixava, António – ARPAC administrador
13. Wane, Marilio - ARPAC Maputo (facilitador)
14. Weydt, Jana, Assistente de Diretor de Projeto, Seção do Património Cultural Imaterial do Sector
da Cultura da UNESCO, Paris
Linguagem Workshop: Português (com tradução informal Inglês / Francês se necessário)
Financiamento graças à contribuição da Noruega ao Fundo do Património Cultural Imaterial da UNESCO

Programa:
9: 00h Abertura
Boas-vindas por Fernando Dava – Director Geral ARPAC
Boas-vindas e introdução de objetivos da oficina e do programa
Djaffar Moussa-Elkadhum – Director do Escritório nacional da UNESCO em Maputo
Apresentação dos participantes (por cada um individualmente)
9:30 O âmbito do projecto PALOP:
A Estratégia Global da UNESCO de Capacitação para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial
no seu contexto regional: exemplo da África austral
Dijakovic, Damir - Especialista do Programa da Cultura, Escritório regional multi-sectorial da UNESCO
em Harare
Apresentação do projecto PALOP
Jana Weydt, Assistente de Diretor de Projeto, Seção do Património Cultural Imaterial do Sector da
Cultura da UNESCO, Paris
Material de treinamento existente na versão em Português
Lucas dos Santos Roque - UNESCO consultor, facilitador internacional ICH
10:15 Lanche
10: 30 Discussão sobre o programa do projeto PALOP:
Moderação Jana Weydt
• Sugestões para as atividades propostas e o calendário?
estrutura do projeto, clarificação e recomendações sobre a sequência, escolha dos
participantes (perfil e número), as condições específicas de cada país, etc.)
• Qual pode ser o papel do ARPAC e de São Tomé e Principe?
Encontro regional no ARPAC, participação na reunião regional, arranjos contratuais para osfacilitadores dos PALOP, material de treinamento
• Como fortalecer a rede regional dos facilitadores PALOP?
Sinergias, encontros regionais, o envolvimento dos PALOP facilitadores, plataformas no
internet/ mídia social...
• Como promover a salvaguarda do PCI ao nível nacional e regional?
Mídia, imprensa, festivais ...
• Outras atividades a serem considerados no programa
Nomeações, planos de salvaguarda, temas, por exemplo “ICH e desenvolvimento
sustentável” ...
12:30 Almoço
13:30 Resumo dos resultados das discussão e recomendações
Moderação Lucas dos Santos Roque
- Adoção do documento de projeto
- Recomendações para uma estratégia regional
- Adoção de um plano de ação
15:00: Encerramento da oficina
Djaffar Moussa-Elkadhum – Director do Escritório nacional da UNESCO em Maputo
Fernando Dava – Director Geral ARPAC
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