
Arterial Network

Desenvolvendo o Sector Criativo Africano



• 51%  das pessoas vivem na pobreza, com menos de 1,25 dólares 
por dia;

• 50% das crianças que não freqüentam a escola, vivem em África;
• 1 em 7 crianças Africanas morre com menos de 5 anos de idade;
• Mortalidade materna africana: 1 em 30 mulheres morre;
• 2/3 de 33milhoes de seropositivos vivem em África;

Contexto Africano

• 2/3 de 33milhoes de seropositivos vivem em África;
• 1 Criança morre de malária a cada 45 segundos: 90% destas em 

África; 
• Esperança média de vida em África e menos de 55 anos;
• 40 países Africanos situam-se no leque dos 50 países menos 

desenvolvidos;



Outros Indicadores

• Cerca de um terço dos países são democracias 
eleitorais;

• Apenas 16 dos 54 países africanos situam-se a 
baixo de 100 em matéria de corrupção no ranking 
mundial e, 4 abaixo de 50 pontos;mundial e, 4 abaixo de 50 pontos;

• Crescimento econômico sustentado de + 4% por 
15 anos, mas a pobreza não reduz 
significativamente;

• A parte africana da economia criativa global 
representa menos de 1%



Algumas Conclusoes

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, bem 
como a dimensão cultural do desenvolvimento é 
mais relevante para a África;

• Crescimento econômico não é o problema, mas 
distribuição de riqueza;distribuição de riqueza;

• Direitos humanos e as liberdades democráticas 
são os principais desafios; 

• África pode beneficiar mais da promoção da 
diversidade cultural ou seja, de comércio, da 
cultura



A Historia do Arterial Network

• Lançado na Ilha Goree (Senegal) , em Março de 2007: 
60 delegados de 14 países;

• Segunda conferência bi-anual, realizada em 
Joanesburgo Setembro de 2009, 132 delegados de 64 
países;países;

• O secretariado Continental esta baseado em Cape 
Town, e existem secretariados regionais em Nairobi e 
Mali; 

• Mais de 3000 membros, mais de 10 000 no banco de 

dados boletim

Essencialmente, um movimento da sociedade civil
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Objectivo 1: Estabelecer networks eficazes e sustentaveis   entre as 

diferentes disciplinas de artes, e desempenhar o papel de advocacia 

no contexto nacional, continental e internacional em prol do sector 

criativo Africano.   

• Lançadas 40 cartas nacionais em todo o continente 

• Estabelecida rede de jornalistas ligados as artes;• Estabelecida rede de jornalistas ligados as artes;

• Network de  festivais de arte em processo de ser iniciada     

(afrifestnet.org)

• Discussões on-line por disciplinas 



Objectivo 2: coletar e distribuir dados e informações relevantes para 

capacitar a sociedade civil a tomar medidas informadas, em seu 

interesse

• Boletim mensal em Inglês e Francês (UE apoiou);

• Site da Rede arterial: www.arterialnetwork.org (UE apoiou);

• Artes na África portal: www.artsinafrica.com (UE apoiou);• Artes na África portal: www.artsinafrica.com (UE apoiou);

• Diretório africano de Informações sobre Artes e Cultura UE 
apoiou);

• Alertas  regulares de notícias (UE apoiou);

• Pesquisa sobre economia criativa realizada em África



Objectivo 3: Provocar o debate e teorização em torno de 

indústrias criativas e discursos sobre a cultura contemporânea, 

a fim de desenvolver posições Africanas sobre os mesmos

• Estabeleceu um Grupo de Trabalho  sobre Políticas Culturais, que 

criou e publicou um quadro de política cultural;

• Comissionados trabalhos introdutórios sobre temas de política 

cultural; 

• Organizou  seminários públicos;

• Lançou grupos de leitura;

• Incentivou a criação de  blogs on-line;

• Facilitada a representação Africana em conferências internacionais



Objectivo 4: ajudar a construir mercados nacionais, regionais e 

internacionais para distribuir bens e serviços culturais Africanos 

e, contribuir para que os artistas Africanos sejam capazes de 

gerar rendimentos através de sua produção criativa

• Em processo de desenvolvimento de uma rede de festivais 
Africanos – www.afrifestnet.orgAfricanos – www.afrifestnet.org

• Pesquisa sobre turismo cultural em apoio a eventos Africanos;

• Lançado globalmente concurso para projeto de teatro 
dramaturgia Africano



Objectivo 5: Facilitar a formação e desenvolvimento de 

recursos humanos necessários criar e distribuir bens e serviços 

culturais Africanos

• Cusros de inverno em Artes Advocacia e Networking (UE 
apoiou); 

• Quatro programas de formação em artes jornalismo; 

•Toolkits: Artes Marketing, Captação de Recursos,

Advocacia Artes e Networking;

•Estágio / residências 



Objetivo 6: Mobilizar recursos para apoiar o desenvolvimento e 

distribuição de bens e serviços criativos Africanos 

• Pesquisa sobre Fundo Africano de Artes e Cultura (EU-
suportado); 

• Ligação com redes internacionais por exemplo, Associação de 
Festivais Europeus; Festivais Europeus; 

•Concebido plano abrangente para a sustentabilidade dos cartas 
nacionais;



Objetivo 7: melhorar as condições de trabalho e de vida, e 

defender os direitos dos artistas e profissionais criativos no 

continente Africano

• No processo de criação de "Artwatch“ (observatorio de Artes) para 

monitorar a liberdade de expressão criativa na África; 

• Política cultural sobre os direitos dos artistas consagrado em quadro • Política cultural sobre os direitos dos artistas consagrado em quadro 

de trabalho de acordo com a Recomendação da UNESCO sobre o 

Estatuto do Artista; 

• Lançada uma campanha de advocacia internacional com o tema 

"Salve o Museu Nacional do Uganda " da destruição em plano;



Parceiros Chave de Financiamento 

• Uniao Europeia

• HIVOS

• DOEN Foundation

• Africalia• Africalia

• Commonwealth Foundation

• Mimeta Foundation

• Spier



Planos Futuros

• Conferência de economia criativa Africana 
(anual);

• Competições para promover a excelência nos 
trabalho em todas as disciplinas (teatro, 
literatura, cinema, etc);literatura, cinema, etc);

• Centros regionais no Leste, Oeste, Norte, Central 
e África do Sul para desenvolver a liderança, os 
empreendedores culturais, gestores de projetos;

• Redes de patrocinadores empresariais Africanos, 
cidades criativas e Africano das Artes para 
promover a sustentabilidade regional















Obrigada!


