
 
 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO 

 
 

CANDIDATURA PARA CAPACITAÇÃO E FACILITAÇÃO DE 
CULTURA   

 
DATA DE SUBMISSÃO : de 17 de Maio à 1 de Junho 2022 

 
No âmbito do FSPI- Fundo de Solidariedade para Projectos Inovadores, Sociedade Civil, a 

Francofonia e o Desenvolvimento Humano, o MICULTUR – Ministério de Cultura e Turismo e 

a Embaixada de França pretendem implementar um ciclo de capacitação avançada destinada 

aos profissionais do sector cultural com objectivo de melhorar as suas competências técnico-

científicas. 

Este ciclo de capacitação visa colmatar o problema da frágil capacidade técnica por parte de 

significativo segmento de gestores públicos/privados, técnicos, artistas, produtores e 

empresários em todo território Nacional. 

O Projecto FSPI-ICC pretende seleccionar e capacitar 180 autores, gestores, técnicos, 

artistas, promotores, produtores ou empresários em todas as províncias .   

 

Local/ Data: Maputo - 20 à 29 de Junho de 2022; Beira 4 Julho à  13 de Julho de 2022, 

Nampula 18 à 27 de Julho de 2022 

 
Os candidatos seleccionados e com residência noutras províncias ou distritos beneficiarão de 

apoio de transporte, hospedagem e alimentação.  

Módulos de Capacitação   

(I)Financiamento/Chamadas de Propostas de Cultura- Possibilidade de mapear   

fontes/apoios externos vindo de agencias ou instituições   

(II)Gestão de Cultura- baseado numa ferramenta especifica: Quadro lógico 

           (III)Comunicação/ Marketing de Cultura   - diagnostico e definir estratégia 

Objectivos de Capacitação  
 

O curso de formação avançada em Gestão, Financiamento e Marketing (GFM) tem como 

principal objectivo dotar os participantes de conhecimentos e competências que lhes permitam 

analisar, fundamentar e implementar iniciativas e programas de Gestão, Financiamento e 

Marketing (GFM) em organizações culturais.  

Duração : 120 horas, sendo 90 horas presencias e 30 horas online distribuídas por 3 módulos 

temáticos 

 

Metodologia: 



 Aulas expositivas.  

  Aulas centralizada na submissão de candidaturas de financiamento em curso 

  Workshop de projectos .  
 Os participantes terão a oportunidade de conhecer os principais marcos teóricos e práticos da 

área   e realizar diversos exercícios práticos associados a projectos culturais.  

 

Resultados Esperados 

- Módulo I- Adquiridas as capacidade de mapear fontes/apoios externos vindo de 

agencias ou instituições, fortalecidas competência de informação ; 

- Módulo II – Reforçado o domino de ferramenta de gestão : Quadro lógico; Fortalecidas 

as competência de analise, planeamento  e monitoria de projectos; 

- Módulo III- Fortalecidas as competência de diagnóstico e estratégia , anúncio em 

Web, redes sociais e modelo Canvas. 

Os formandos adquirem competências para facilitadores de cultura dos modulo I,II,e III  

 

Requisitos 

- Ser profissional de área de Cultura – autor, artista, gestor, técnico, produtor, promotor 

ou empresário. 

 

Local de Candidatura  

O candidato deve submeter: 

- Ficha de Inscrição disponível em facebook e web/Ministério da Cultura e Turismo ou 

facebook e web/ CCFM  

- Copia de BI ou outro documento oficial 

Os documento devem ser submetidos nas: 

- Direcções Províncias da Cultura e Turismo 

-  email:  projectofspi@ccfmoz.com ou 

- Whatsapp : 845573412 

 

Divulgação de resultados:  7 de Junho 

Contacto para informação: 845573412 

                  

 

   Responsável 

Comité de Monitoria  
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