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PREFÁCIO 

 

Na 11ª. Conferência Ministerial da CNUCED/UNCTAD, realizada em São Paulo, Brasil, em 2004, 
mais de 150 países membros da ONU concordaram em introduzir o tópico das indústrias criativas na 
agenda internacional de desenvolvimento econômico. Desde então a CNUCED/UNCTAD tem 
articulado inúmeras iniciativas de políticas nacionais e internacionais no campo da economia criativa e 
sua dimensão de desenvolvimento.  
 
Este estudo elaborado à nível de país destina-se a facilitar a formulação de políticas, e representa o 
engajamento da CNUCED/UNCTAD face ao processo de implementação do projecto piloto multi-
agências para o "Fortalecimento das indústrias criativas em cinco países selecionados da África, 
Caraíbas e Pacífico através do emprego e expansão do comércio ". Este projecto é um dos 
componentes do Programa da ACP/UE para Apoiar as Indústrias Culturais nos países ACP, e esta 
sendo implementado conjuntamente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pela 
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (CNUCED/UNCTAD) e da 
Organização das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência (UNESCO), no periodo 2008-2011. 
O principal objetivo deste estudo é dar assessoramento ao Governo de Moçambique afim de que possa 
articular uma estratégia de desenvolvimento que optmize o potencial econômico do setor criativo para 
que gere empregos, a expansão do comércio e inclusão social. Além da revisão das políticas, o estudo 
propõe um plano de acção a ser implementado conjuntamente por três agências das Nações Unidas, e 
um mecanismo institucional para facilitar acções políticas concertadas e decisões inter-ministeriais, 
como base de uma estratégia de desenvolvimento nacional de longo prazo.  
 
O estudo responde aos objectivos específicos do procjeto, o qual visa operar no contexto das 
prioridades nacionais de forma a alcançar dois principais tipos de metas: (a) propôr recomendações de 
políticas que reforcem o quadro institucional e regulatório no país; e (b) fomentar o desenvolvimento 
de capacidades produtivas criativas, de habilidades culturais empreendedoras e novas oportunidades 
de comércio. Em suma, o principal propósito do projecto é promover o aumento em número e 
qualidade de empregos, gerar renda, aumentar o comércio de bens e serviços criativos, além de 
promover  cultura e diversidade cultural visando um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. 
Dentre os principais resultados almejados inclui-se o estabelecimento de uma metodologia 
participativa, a identificação de setores criativos chaves, e o fortalecimento da capacidade institucional 
e do quadro regulatório1   
 
A CNUCED/UNCTAD continuará a prestar assistência aos governos para que reforcem suas 
economias criativas, em conformidade com os três pilares do seu campo de acção: (a) facilitando a 
criação de consenso internacional, oferecendo uma plataforma para debates intergovernamentais; (b) 
elaborando análises econômicas orientadas a formulação de políticas, identificando os principais 
obstáculos vinculados a economia criativa e a dinâmica do mercado mundial para os produtos das 
indústrias criativas; e (c) oferecendo cooperação técnica aos países em desenvolvimento afim de que 
estes possam fortalecer suas economias criativas visando ganhos de comércio e de desenvolvimento 
tendo em vista a redução da pobreza e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
 

                                                      
1 Ver anexo I -1: Quadro lógico da proposta do projeto entitulado " Fortalecimento das indústrias criativas em 
cinco países selecionados da África, Caraíbas e Pacífico através do emprego e expansão do comércio ". 



 

A CNUCED/UNCTAD reitera seu comprometimento e se associa a União Européia e aos Estados do 
Grupo de países ACP afin de concretizar os objetivos deste projeto,  recomendando medidas concretas 
a serem tomadas pelos países para que melhor se beneficiem de seu potencial criativo e da riqueza 
cultural dos países da Africa, Caraíbas e Pacífico para que transformem seus recursos criativos sub-
utilizados em crescimento socio-econômico. 
 
 
 
 
 

 

Supachai Panitchpakdi 
Secretary-General of UNCTAD 
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FORTALECENDO AS INDÚSTRIAS CRIATIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE MOÇAMBIQUE 

 

 
 

Antecedentes do Projeto  
 

Este relatório foi elaborado no contexto do projecto multi-agências "Fortalecendo as   Indústrias 
Criativas em cinco países selecionados da Africa, Caraíbas e Pacifico (ACP)  através do emprêgo e 
expansão do comércio". Este projecto piloto visa beneficiar os países ACP e foi financiado pelo 9° 
Fundo Europeu de Desenvolvimento da Comissão Européia sendo um componente do Programa de 
Apoio as  Indústrias Culturais dos países ACP e conta com o apoio institucional do Secretariado do 
Grupo dos países Africanos, Caribenhos e do Pacífico. O projecto está sendo implementado 
conjuntamente pela OIT, CNUCED/UNCTAD e UNESCO durante o período 2008-2011. A idéia do 
projecto surgiu durante a Primeira Reunião de Ministros da Cultura dos países ACP ocorrida em Dakar 
no Senegal em Junho de 2003, e a proposta do projecto foi apresentada e endoçada na Segunda 
Reunião de Ministros da Cultura realizada em Santo Domingo, na República Dominicana em Outubro 
de 2006.  
 
Este estudo preparado pela CNUCED/UNCTAD em colaboração com o governo de Moçambique, trata 
dos objectivos estipulados pela fase I do projecto, ou seja, identificar necessidades, prioridades e 
recomendar políticas para incrementar o emprego, fortalecer as capacidades criativas e a expansão do 
comércio bem como a conexão entre cultura e desenvolvimento. O propósito foi fazer um estudo 
analítico e uma avaliação das políticas em vigência e da atual situação das indústrias criativas em 
Moçambique, assim como identificar os principais obstáculos, e formular propostas para que políticas 
coerentes sejam postas em prática e que um plano de ação estratégico seje devidamente implementado.  
 
O Programa da UE-ACP para Apoiar as Indústrias Culturais dos países ACP tem financiamento da 
Comissão Européia e é implementado sob a administração do Secretariado dos Países da Africa, 
Caraíbas e Pacífico. Todos os 79 signatários do Grupo ACP podem se beneficiar do Fundo de 
Desenvolvimento Europeu, que visa reforçar as capacidades de políticos e tomadores de decisão e 
operadores culturais que atuam em certas áreas voltadas para a cultura. O programa é estruturado em 
três linhas complementares: (i) criar um Observatório Cultural para os países ACP como um 
mecanismo para dar assistência técnica, assessoramento e compartilhar informações a fin de melhorar 
o quadro político, legal e institucional do sector; (ii) executar um projeto conjunto 
ACP/UE/OIT/CNUCED/UNESCO para reforçar as indústrias criativas em 5 países selecionados (Fiji, 
Moçambique, Senegal, Trinidade e Tobago e Zambia); e (iii) elaborar um esquema para reforçar as 
capacidades técnicas, financeiras e gerenciais dos operadores culturais e das indústrias criativas dos 
países ACP 
 
A União Européia permanece sendo o maior financiador de projectos de cooperação técnica no mundo. 
Em 2008, o ano em que este projecto foi iniciado, a Comissão Européia e seus Países Membros 
coletivamente financiaram 60 porcento do total dos projectos de ajuda ao desenvolvimento. O 
orçamento concedido aos países ACP atingiu 23 billhões de euros a serem desenbolsados no periodo 
de 2008-2013 pelo 10º Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED), ou seja quase o dobro do valor 
alocado pelo 9° FED. Além do mais, o Comissário da UE para Desenvolvimento e Ajuda Humanitária, 
em colaboração com o Commissário para Educação, Cultura e Juventude, no contexto das relações 
políticas e econômicas, conjuntamene corganizaram  um importante colóquio sobre o thema da 
“Cultura e Creatividade, Vectores de Desenvolvimento, realizado em Bruxelas em Abril 2009. O 
evento reuniu 800 participantes de 65 países tanto do Grupo ACP como da UE, incluindo, políticos, e 
profissionais na área de desenvolvimento, artistas, criadores e membros da sociedade civil. O aspecto 
inovador do coloquio foi o fato da “Declaração de Bruxelas” ter sido preparada por artistas e 
profissionais do ramo, que identificaram três tipos de objetivos a nível político, econômico e cultural. 
A importância das indústrias para impulsionar o desenvolvimento tem sido amplamente reconhecida 
tanto pelos parceiros Europeus como pelos países do Grupo ACP. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este estudo apresenta uma análise da situação atual e das políticas vigentes no campo das indústrias 
criativas em Moçambique, com o objetivo de identificar os principais obstáculos ao fortalecimento da 
economia criativa no país. Ao mesmo tempo se propõe a formular propostas para assistir o governo na 
elaboração de políticas e implementação de um plano de ação que sirva como uma base sólida e uma 
estratégia para fortalecer a economia criativa visando a criação de empregos, comércio e ganhos de 
desenvolvimento.   
 
Na Primeira Parte o estudo apresenta uma introducção geral do contexto político, econômico e social 
do país. Ao longo de todos os capítulos o estudo propõe uma série de accões políticas concretas que 
visam a promover e fortalecer as indústrias criativas em Moçambique.  
 
Na Segunda Parte descreve o contexto do projeto e os esforços já efetuados a nível local para 
desenvolver a economia criativa.  O governo de Moçambique sempre considerou a cultura um aspecto 
importante para o desenvolvimento da sociedade, e reconhece a importância de nutrir as ricas 
tradições culturais e artísticas através da arte, da música, da dança, da literatura, dos filmes, e outras 
formas de valorizar os talentos criativos assim como a riqueza do patrimônio cultural e do 
conhecimento tradicional existente no país. O estudo vincula a economia criativa aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. Também ressalta a relevância de se articular políticas para a economia 
criativa que se alinhem com os objetivos de desenvolvimento sustentável e da chamada « economia 
verde » tendo em consideração as metas da Agenda de Moçambique 2025.  
 
A Terceira Parte apresenta uma visão analítica das questões macroeconômicas e dos segmentos 
transversais que impactam no desenvolvimento da economia criativa no país. O quadro institucional e 
a estrutura organizacional de gestão da política cultural são revistos.  Atenção especial é dada as 
grandes linhas da Agenda 2025 e do Plano Estratégico para a Redução da Pobreza, assim como ao 
Plano Governamental Estratégico para Educação e Cultura, com o objetivo de criar um ambiente 
propício para salvaguardar e promover o patrimônio tangível e intangível, de forma a assegurar o 
desenvolvimento e promoção das indústrias culturais.  O capítulo reve os principais mecanismos 
institucionais ora em prática e examina a estrutura organizacional dos setores criativos profissionais no 
país identificando os interlocutors chaves e as principais ações a serem tomadas. Um exame do quadro 
regulatório e da legislação atual também é apresentado. A problemática relacionada ao financiamento 
e possíveis vínculos com esquemas de micro-finanças, assim com a importância de políticas de 
concorrência, e condições de emprego são alguns dos tópicos que precisam ser revistos para que se 
possa criar um ambiente favorável ao fortalecimento de negócios criativos. O relatório também 
emfatiza a importância das questões referents aos direitos de propriedade intellectual (DPI) e a 
necessidade de rever a legislação tanto a nivel local como internacional visando um esquema mais 
efetivo que tome em consideração o interêsse dos artistas e criadores dos países em desenvolvimento. 
Da mesma forma, os países podem estimular seus sectores criativos através da concessão de regimes 
fiscais especiais e esquemas de incentivos visando apoiar artistas e produtores culturais. Investimento 
e acesso ao capital contimuam sendo os maiores empecilhos para se deslanchar o   potencial criativo 
nos países em desenvolvimento. A CNUCED/UNCTAD propõe o modelo do  "Nexus Criativo” como 
uma forma de estimular os investimentos privados, atrair novas tecnologias, promover 
empreendedorismo e definir a base de uma estratégia de exporação para as indústrias criativas. O 
estudo reconhece que a grande maioria dos empreendedores criativos são micro ou pequenas empresas 
que geralmente se situam no início da cadeia de criação com dificuldades de acessar aos outros 
estágios da cadeia de valor das indústrias criativas. 
 
Na Terceira Parte, o estudo salienta que as indústrias criativas são um dos sectores mais dinâmicos do 
comércio internacional.  Segundo o Relatório de Economia Criativa de 2010, as exportações dos bens 
e serviços criativos alcançaram US$ 592 bilhões em 2008 com uma taxa annual de crescimento de 
14% durante o periodo 2002-2008. O comércio Sul-Sul de bens criativos
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alcançaram US$ 60 bilhões. O total das exportações de bens criativos de Moçambique totalizaram  
$ 4.5 milhões em 2008.  O setor de serviços é de importância crucial para grande parte dos países 
africanos; portanto dois dos principais setores – turismo e os audiovisuis – foram brevemente 
analisados dado seus fortes vínculos com a economia criativa local. Tecnologia e conectividade, 
educação e formação assim como a relação entre a economia criativa e a ecologia foram temas 
também abordados no estudo, pois são  components chaves para uma estratégia nacional que vise o 
reforço das capacidades empreendedoras e criativas de qualquer país. A coleta de dados e estatísticas 
confiáveis em relação ao desempenho das indústrias criativas continua sendo um aspecto essencial 
para que se possa ter um quadro geral sobre a situação do país, e a partir daí se formular políticas 
apropriadas. Tendo por base o Banco de Dados da UNCTAD sobre a economia criativa, o estudo 
apresenta o perfil dos indicadores econômicos de Moçambique e uma análise de seu desempenho no 
mercado internacional de bens e serviços criativos.  
 
Na Quarta Parte, o estudo focaliza os sectores criativos específicos, descrevendo o desenpenho das 
indústrias criativas consideradas mais competitivas no país, incluindo as artes do espetáculo, os 
audiovisuais, os novos meios, a música, e o setor de edição.  Na visão da CNUCED/UNCTAD a curto 
e médio prazo, os sectores criativos com melhor potencial para desenvolvimento são: o artesanato, as 
artes plásticas e alguns segmentos na área do design incluindo a moda.  
 
Na Quinta Parte, as conclusões e recomendações para acções políticas são incorporadas na análise. O 
plano de acção elaborado conjuntamente pela UNCTAD/OIT/UNESCO e validado pelo governo de 
Moçambique é apresentado como a base para a implementação da segunda fase do projeto na Sexta 
Parte deste estudo, como apresentado no Plano  Acçã0.  
 
A última e Sétima Parte deste estudo complementa e finalize a análise ao apresentar uma compilação 
de relevantes indicadores econômicos que trazem evidência sobre o potencial das indústrias criativas 
no país como instrumento para acelerar um desenvolvimento inclusive e sustentável no país. A 
CNUCED/UNCTAD apresenta o perfil economómico do país  e o desenpenho da balança commercial 
de productos criativos de Moçambique , como instrumento para a formulação de uma estratégia para 
reforçar as capacidades criativas e as oportunidades futura para a expansão do comércio do país nesta 
area promissora.  
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PART 1. INTRODUÇÃO GERAL 

Este projecto é uma contribuição para os objectivos estabelecidos pela Declaração de Dacar e Plano de 
Acção para a Promoção da Cultura e Indústrias Criativas nos países ACP (2003) bem como a 
Resolução de Santo Domingo (2006), adoptada pelos Ministros da Cultura dos países ACP. 
Moçambique foi o segundo país beneficiário visitado. Este estudo é a contribuição da UNCTAD para 
a primeira fase de execução do projeto no país. 

No âmbito do projecto, a CNUCED/UNCTAD foca nos aspectos económicos e oferece – dependendo 
da disponibilidade de fundos - actividades de assessoria política, assistência técnica e capacitação que 
se destinam a melhorar as políticas públicas, capacidades de oferta, assim como o comércio e 
investimento relacionados com as indústrias criativas. A OIT está orientando seu envolvimento nos 
aspectos sociais através da promoção de empregos, trabalho decente e empreendedorismo nos sectores 
criativos. A participação da UNESCO visa estabelecer normas na área cultural, proteger a diversidade 
cultural e facilitar as relações entre a cultura e o desenvolvimento. 

Inicialmente, várias questões metodológicas foram consideradas no documento do projecto2 incluindo 
o critério  de selecção dos cinco países beneficiários e a identificação dos sectores criativos alvo. 
Foram designados como preferenciais para actividades do projecto três segmentos das indústrias 
criativas, porém a seleção final , dependerá  dos resultados da análise das políticas, das prioridades e 
do potencial criativo em cada um dos países. Os sectores inicialmente designados são: 1) artes do 
espectáculo3, 2) meios audiovisuais4, 3) edição e aspectos da “cadeia do livro”5. De forma mais 
abrangente será feita uma selecção tomando-se em conta as especificidades de cada país piloto. 

A análise deste relatório é resultado de uma pesquisa baseada em material primário e secundário. O 
processo de pesquisa incluiu duas missões a Moçambique, extensa colaboração com intervenientes 
locais, incluindo funcionários públicos, profissionais das indústrias criativas, artistas, acadêmicos e 
representantes da sociedade civil. Um esquema de interlocução foi introduzido para se discutir as 
idéias e constatações principais do estudo através de dialogo político envolvendo o governo e 
intervenientes dos setores público e privado afin de estabelecer prioridades para a agenda nacional de 
políticas na área da economia criativa.  

                                                      
2 ACP, CE, OIT, CNUCED/UNCTAD e UNESCO. “Resumo do Documento do Programa conjunto para 
Fortalecer as Indústrias Criativas, em cinco Países Africanos, das Caraíbas e Pacífico seleccionados, através de 
Emprego e Expansão do Comércio” Fevereiro de 2007, Genebra. 
3 Artes do espectáculo refere-se a: gravações de música, instrumentos musicais, composições e publicações 
musicais, etc.; festivais, concertos, peças de teatro e actuações artísticas, dança, canções, outras artes do 
espectáculo; locais para apresentação de artes do espectáculo; serviços de produção, disseminação, operação e 
promoção de música e artes do espectáculo. (Resumos) 
4 Meios audiovisuais e outros meios novos refere-se a: filmes, gravação em vídeo, programas radiofónicos e 
televisivos, sítios de criatividade na Internet, etc. (Resumo) 
5 Publicação/Edição e outros elementos da “rede do livro” refere-se a: livrarias, bibliotecas, iniciativas para 
apoiar o desenvolvimento da leitura (tais como a de leitura pública). (Resumo) 
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Figura 1:  S.E. Presidente da República de Moçambique com a Chefe do Programa de 
Economia Criativa da UNCTAD, na cerimonia de inauguração da Exposição de 
Makonde Art, no Palácio das Nações, ONU, Genebra, Suiça, Setembro, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Carolina Quintana 

 

Como parte da metodologia, foi realizada pela CNUCED/UNCTAD,em 29 de Junho de 2009 em 
Maputo6, um "Diálogo Político de Alto nível sobre Indústrias Criativas em Moçambique". Esta 
reunião teve como objectivo a apresentação do esboço final deste estudo a fim de submetê-lo para 
discussão e validação por parte do governo e dos professionais das indústrias criativas. Para a 
preparação desta sessão, a CNUCED/UNCTAD trabalhou em colaboração com o Gabinete do 
Coordenador Residente da ONU e com o escritório da UNESCO em Maputo, e o Ministério da 
Educação e Cultura. A reunião foi aberta pelo Representante Permanente da ONU e presidida pelo 
Secretário Permanente do Ministério do Trabalho, contando com a participação das principais partes 
interessadas dos sectores público e privado, em particular artistas e profissionais das indústrias 
criativas e representantes de organizações internacionais pertinentes. A CNUCED/UNCTAD fêz uma 
apresentação detalhada do estudo, identificando as principais questões e propondo um conjunto de 
acções pragmaticas a serem postas em prática. Funcionários de seis ministérios e  parceiros 
institucionais participaram na sessão e unanimamente  reconheceram a importância e a qualidade deste 
trabalho, como base de execução do projecto. Foi acordado que o presidente da sessão iria liderar o 
processo formal de validação oficial do estudo e que o secretariado da CNUCED/UNCTAD iria 
integrar todos os comentários recebidos a fim de finalizar e publicar este estudo em Inglês e 
Português. Após a reunião, um documento foi assinado pelos principais parceiros do governo e da 
comunidade artística em apoio ao estudo e aprovando o plano de ação conjuntamente proposto pela 
CNUCED/UNCTAD/ILO/UNESCO. A assinatura oficial deste documento e declarações de validação 
pelos funcionários governamentais, foi recebida a 15 de Outubro de 2009 concordando em constituir o 
Comitê Inter-ministerial de Economia Criativa, tal como proposto pela CNUCED/UNCTAD no 
Capítulo 17. 

                                                      
6      Ver :  Jornal Programa Criativo da CNUCED/UNCTAD N° 10,  Setembro de 2009, Geneva 
7     Para mais detalhes ver secção do Capítulo 1 – Secção 3.1  O quadro institucional em torno da economia 
criativa 
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Figura 2:  CNUCED/UNCTAD Diálogo Político de Alto nível sobre Indústrias Criativas em 
29 de Junho de 2009 Maputo, Moçambique.  Apresentação do estudo 
Fortalecendo as Indústrias Criativas para o Desenvolvimento 
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1.1. INFORMAÇÃO SOBRE O PAÍS 
Moçambique tem uma população de aproximadamente 20,4 milhões de habitantes e o seu crescimento 
demográfico foi de 2,4% no decorrer do período 2001-20078. Moçambique está situado na costa 
sudeste de África, no Oceano Índico. O país tem fronteiras comuns com a Tanzânia, África do Sul, 
Zimbabwe, Zâmbia e Malawi. O território está subdividido em dez províncias e a cidade capital de 
Maputo. Aproximadamente 30% da população vive nas áreas urbanas de Maputo, Beira e Nampula. O 
país é composto por uma rica mistura de pessoas e culturas, que inclui bantos da África Central, 
árabes, indianos e europeus. Os bantos são o grupo mais importante se originam de vários grupos e 
subgrupos étnicos diferentes. O país tem 28 línguas reconhecidas e muitos dialectos, embora, de 
acordo com peritos nacionais, não exista hoje informação exacta acerca do número preciso de línguas 
faladas no país9. O Português é a língua principal na educação, comunicação e administração. Apesar 
de o Português ser a língua oficial, apenas 6,5% da população fala português como sua língua materna. 

De acordo com os critérios da ONU, Moçambique faz parte do grupo dos 50 países menos 
desenvolvidos (PMD), com base em critérios de baixa renda, fragilidade dos recursos humanos e 
vulnerabilidade econômica.10 

Moçambique alcançou a sua Independência a 25 de Junho de 1975. O conflito armado contra o poder 
colonial português iniciou-se em 1964 sob a liderança da Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO). Eduardo Mondlane foi o primeiro líder do partido FRELIMO e, após a sua morte em 
1969, Samora Machel assumiu a liderança e tornou-se o primeiro Presidente da República de 
Moçambique. A FRELIMO subiu ao poder em 1975. Dois anos mais tarde, em 1977, deflagrou um 
conflito armado entre a FRELIMO e o Partido de Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO) 
que durou 15 anos. O período pós independência foi caracterizado por tensões com os estados 
vizinhos, o colapso económico e uma infra-estrutura completamente destruída. Após a morte de 

                                                      
8 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão inglesa), Primeiro esboço, página 
2. 
9 Vide: Desafios na gestão da diversidade do património linguístico em Moçambique. Documento apresentado 
pelo Dr. Marcelino Liphola na II Conferência Nacional sobre Cultura, Maputo, Maio de 2009. 
10 Vide: Relatórios Anuais sobre os Países Menos Desenvolvidos, publicados pela CNUCED/UNCTAD. 
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Samora Machel, num desastre aéreo em 1986, Joaquim Alberto Chissano tornou-se presidente. Em 
1992, foi assinado o Acordo Geral de Paz de Roma. A nova constituição, que entrou em vigor em 
1990, exigiu um sistema político multipartidário, economia de mercado e eleições livres.  

Figura 3- Mapa do País  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Worldatlas 

1.2. ESTRUTURA POLÍTICA 

Em Moçambique, o processo eleitoral e democrático existe há cerca de duas décadas. O sufrágio é 
universal e o Presidente é eleito para um mandato de cinco anos. A estrutura do governo é constituido 
por  um Presidente, Primeiro-ministro e Conselho de Ministros. Existe uma Assembleia Nacional e 
Assembleias Municipais. O sistema judiciário tem um Tribunal Supremo e tribunais provinciais, 
distritais e municipais. A Constituição de 1990 foi emendada em 2004.  

O conjunto de reformas do governo transformou Moçambique numa democracia multi-partidária com 
uma economia de mercado. Em 1994, o país realizou as suas primeiras eleições democráticas nas 
quais Joaquim Chissano foi eleito presidente e foi votada uma Assembleia Nacional com 250 
membros. Em Dezembro de 1999, foram realizadas as segundas eleições gerais, tendo o Presidente 
Chissano sido reeleito. As segundas eleições locais com cerca de 2,4 milhões de eleitores registados 
tiveram lugar em Novembro de 2003. As terceiras eleições gerais tiveram lugar em Dezembro de 
2004, tendo sido eleito Armando Guebuza que tomou posse a 2 de Fevereiro de 2005. O governo 
realizou eleições municipais em 2008 e, em Outubro de 2009, tiveram lugar as eleições presidenciais e 
parlamentares, assim como as assembleias municipais. O Presidente Armando Guebuza foi re-eleito 
para um segundo mandato de cinco anos.  

1.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

Moçambique é um dos 50 Países Menos Desenvolvidos (PMDs) do mundo. A maioria da sua 
população é pobre. No entanto, o seu poder de compra tem vindo a crescer dado que desde 1995 o país 
tem gozado de um crescimento económico constante de mais do que 7% ao ano. Durante o período de 
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2000-200711, o país conseguiu manter uma elevada taxa de crescimento economico, com uma média 
de 8,7%. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo investimento directo estrangeiro e 
despesas largamente financiadas pela ajuda externa para implementação de grandes projectos. O 
Produto Interno Bruto de Moçambique (PIB) foi estimado em cerca de 9,8 bilhões de dólares 
americanos em 2008 e o PIB per capita aumentou para $ 900 em 2008.  Hoje, Moçambique é 
considerado um exemplo de sucesso de um país em transição pós-conflito. 

Desde a reforma inicial, as políticas macroeconómicas têm sido orientadas para reduzir a inflação e 
alcançar estabilidade da taxa cambial. O governo estabeleceu controles estritos sobre a despesa e a 
base monetária juntamente com reformas do sector financeiro – a introdução do metical da nova 
familia como moeda nacional - o que levou a uma redução da inflação de 70% em 1994 para 16,7% 
em 2002 e 10.3% em 2008, ajudada por uma grande reforma que introduziu o novo metical como 
moeda nacional. Nos últimos anos, o comércio tem-se tornado mais importante para a economia. A 
proporção do comércio em bens e serviços em relação ao PIB aumentou de 54% em 2001 para 64% 
em 2007. 

Figure 4: Indicadores económicos e sociais  
 
INDICADORS ECONOMICOS E  SOCIAIS 2008 

População, (milhões) 22.4 

Renda per capita (Atlas method, US$) 380 

Pobreza (% da população abaixo da linha nacional de 
pobreza ) 

54 

População urbana  (% do total da população) 35 

Esperança de vida ao nascer  (anos) 48 

Analfabetismo  (% da população na idade de  15+) 44 

 
ESTRUCTURA  DA ECONOMIA 

(% of GDP) 1988 1998 2007 2008 

Agricultura 42. 30.8 28.1 28.6 

Industria 25.4 22 25.9 24.3 

Manufacturas  11.1 14.9 13.9 

Serviços 31.7 47.2 46.0 47.1 

Fonte: Mozambique at a glance (http://devdata.worldbank.org/AAG/moz_aag.pdf 

 

O país tem uma abundante energia renovável e riqueza mineral por explorar. As suas políticas 
orientadas para o mercado têm atraído vários projectos de manufactura e exploração mineira de grande 
escala para Moçambique. O desenvolvimento económico tem sido bastante irregular em Moçambique, 
com a cidade capital Maputo, a gozar de um PIB per capita cerca de seis vezes mais elevado do que a 

                                                      
11 BAD/OCDE. Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos de Moçambique 2008, pág. 461. 
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média nacional12. O papel tradicional Moçambicano de providenciar serviços aos países vizinhos de 
leste e sul através  do acesso a portos marítimos tem dado a estes serviços de transporte ( ferrovias, 
estradas e portos) e outros a estes relacionados, um papel central na economia como ilustrado pelos 
corredores de Maputo, Beira e Nacala. 

As reformas económicas liberais, instituídas pelo governo, a privatização de antigas empresas estatais 
e uma variedade de esquemas de incentivos têm criado a base para investimentos lucrativos em várias 
áreas. Dado o baixo gráu de diversificação da indústria nacional, foi aprovada uma estratégia de 
políticas industriais em Julho de 2007 que serve de base para o desenvolvimento de sectores 
económicos chave13. A agricultura (algodão, tabaco, açúcar e o caju), a pesca e a aquacultura 
(camarão) constituem a espinha dorsal da economia de Moçambique, empregando mais de 75% da 
população. 

Em 2007, Moçambique foi aceito no Programa de Financiamento para Redução da Pobreza e 
Crescimento (PRGF) do FMI e desde então, tem seguido um programa de estabilização 
macroeconómica e reforma estrutural para o período de 2008/2010 apoiado por um programa de  três 
anos ( instrumento de apoio de políticas)14. 

Em 2008, as exportações totais de bens totalizaram aproximadamente 2,6 bilhões de dólares 
americanos e foram dominadas por produtos básicos. As exportações principais são o alumínio, 
electricidade, tabaco, gás, camarão, açúcar, algodão, caju e madeira. Os principais mercados de 
exportação são a Bélgica, África do Sul, Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Holanda, Zimbabwe, 
Suazilândia, Japão, EUA, Brasil e Índia15. As principais importações são equipamentos, combustíveis, 
automóveis, cereais, energia eléctrica e medicamentos, essenciamente  dos seguintes países: África do 
Sul, Austrália, EUA, Índia, Portugal, China, Alemanha, França, Japão, Espanha, Itália e o Reino 
Unido16. 

A ajuda internacional tem um papel central na economia de Moçambique e no balanço das suas contas 
externas. A ajuda pública ao desenvolvimento (APD) financia mais de metade das despesas do 
governo. Em anos recentes, cerca de 19 doadores, têm concedido apoio directo ao orçamento de 
Moçambique, com estes doadores a serem liderados pelo Reino Unido, o Banco Mundial, a Comissão 
Europeia e a Suécia. Embora a curto prazo, o apoio de doadores internacionais permaneça forte - a 
14,2% para 2008 - está programado que este apoio seja reduzido a médio prazo, por exemplo para 
12% em 2010. Do lado da despesa, o governo tem planos para impulsionar o investimento nos sectores 
prioritários da educação, saúde, agricultura, infra-estrutura e governância. 

Moçambique estabeleceu-se nos últimos anos como um dos principais países beneficiários de 
Investimento Directo Estrangeiro (IDE) na África Austral e Oriental. Os principais países investidores 
são a República da África do Sul, o Reino Unido, Portugal e o Japão. Em termos de infra-estrutura, a 
reabilitação do sistema interno de transportes tem sido apontada como prioridade para o sector dos 
transportes através de estradas e transporte de cabotagem. 

Em 2007, foi introduzido um segundo Documento da Estratégia de Redução da Pobreza (PARPA) 
cujo objectivo fundamental é o crescimento económico e a redução da pobreza. A incidência da 
pobreza está em declínio gradual de 54% em 2003 para 45% em 2009. A estratégia coloca enorme 
ênfase sobre iniciativas empresariais e crescimento do sector privado como força impulsionadora do 
desenvolvimento económico e social. 

O turismo tem sido cada vez mais reconhecido como uma fonte valiosa de recursos e crescimento a 

                                                      
12 Vide: Um Guia de Investimento para Moçambique, Oportunidades e Condições, pela 
CNUCED/UNCTAD/CCI (Câmara de Comércio Internacional), 2001. 
13 Política e Estratégia Industrial, Ministério da Indústria e Comércio, Julho de 2007. 
14 FMI (2008b) 
15 IPEX e INA 
16 IPEX e INA 
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longo prazo e tem tido um papel importante na estratégia de desenvolvimento de Moçambique. De 
uma certa forma, os investimentos na área de turismo têm se alinhado com as expectativas. Desde 
1995, os investimentos em projectos de turismo  aprovados pelo Centro de Promoção de Investimentos 
excederam $1.8 bilhões de dólares americanos, representando 14% do total dos investimentos 
aprovados no país. As indústrias criativas tem vínculo directo com a indústria de turismo e também é 
um sector com potencial economico crescente (ver Parte 3) onde o artesanato, as artes do espetáculo, a 
edição e os segmentos no campo do design se destacam como os sectores com as melhores 
perspectivas de crescimento pois geram empregos, divisas e renda.  Além do mais, as indústrias 
criativas podem ter um impacto positivo para a igualdade de gênero pois oferece numerosas 
possibilidades de  trabalho para as mulheres activas nos sectores criativos. A economia criativa 
também contribui para inclusão social porque atrai a população jovem, incluindo aqueles que residem 
nas comunidades rurais e nas localidades menos favorecidas. 
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Este projeto para reforçar o potencial económico das indústrias criativas em cinco países da Africa, 
Caraibas e Pacífico traz uma nova abordagem para um setor que tem tido um crescimento acelerado 
durante esta década. O projecto tem a finalidade de valorizar os ativos culturais existentes nos países e 
desenvolver setores tais como a música, as artes de espetáculo, as indústrias cinematográficas e de 
edição etc através de uma série de atividades específicas a serem implementadas durante quatro anos 
nos países beneficiarios.  A intenção é responder as necessidades expressas pelos governos dos países 
ACP, e oferecer assistência técnica e assessoramento político para desenvolver capacidades criativas 
nos países em desenvolvimento e ajudá-los a transformar os talentos locais em elemento catalizador 
afin de dinamizar as indústrias criativas para que estas gerem empregos, crescimento económico e 
ajudem os países a expandir sua participação no comércio internacional. As atividades previstas visam 
dar apoio aos agentes do governo responsáveis pela elaboração de políticas públicas para promover a 
economia criativa, aos profissionais, artistas e empreendedores involvidos na criação e 
comercialização de bens e serviços criativos. O projecto será centrado nas necessidades e expectativas 
da comunidade local com vistas a preservar tradições culturais e encorajar a criatividade, assim 
contribuindo para promover a diversidade cultural e assim impulsionando um desenvolvimento 
inclusivo e sustentável. 

As indústrias criativas abrangem a criação, produção, comercialização e distribuição de bens e 
serviços que resultam da criatividade humana e do capital intelectual. Segundo a definição da 
UNCTAD, as indústrias criativas englobam a interface entre várias atividades económicas baseadas no 
conhecimento que tanto podem ser bens tangíveis como serviços intelectuais intangíveis, com valor 
econômico e cultural, conteúdo criativo e objetivos de mercado. Incluem setores que vão desde os 
mais tradicionais da cultura popular como o artesanato, as festas populares, os munumentos do 
patrimônio; as  artes visuais e de espetáculo;  os setores vinculados a media e a edição tais como os 
livros, jornais e outras publicações; os setores da nova media mais intensivos em tecnologia como os 
softwares e jogos de computador; os audiovisuais como a indústria cinematográfica e serviços de 
difusão de radio e TV; toda a gama vinculada ao design como moda, desenho gráfico, móveis e  
decoração de interior, brinquedos etc, e também os chamados serviços criativos tais como arquitetura, 
publicidade,  serviços culturais e digitais e pesquisa e desenvolvimento.  

A economia criativa tem sido utilizada pelos países desenvolvidos para revitalizar o crescimento 
socio-economico e inovação, tornando-se inclusive uma estratégia para reduzir o desemprego dos 
jovens e melhorar a competitividade dos países. Uma das vantagens da economia criativa da-se ao fato 
de que cada país tem habilidades, conhecimentos tradicionais e heranças culturais que podem ser 
exploradas para nutrir o sector criativo ao mesmo tempo que promove a identidade cultural dos países 
e podem ajudar aos países em desenvolvimento a ingressar nos setores de maior crescimento da 
sociedade contemporânea. 

Em muitos países em desenvolvimento o desenpenho e a competitividade das indústrias criativas tem 
sido prejudicados pela ausência de apoio institucional e político, baixos níveis de capacidade 
empresarial, dependência excessiva de firmas estrangeiras para comercialização e distribuição de 
produtos criativos, e questões referentes a administração dos direitos de autor.  Renda e condições 
precárias de trabalho para artistas, artesãos e profissionais creativos poderão ser melhoradas se os 
setores criativos forem organizados de forma mais efetiva, se a capacidade de enpreendedorismo 
cultural for reforçada, e se novas oportunidades de mercado forem melhor exploradas.  Além de ajudar 
a projectar a imagem do país no exterior e promover cultura e educação, a economia criativa pode 
ajudar a lidar com os desafios da globalização pois interage com aspectos económicos, culturais, 
sociais e tecnológicos, mas é necessário que hajam intervenções pontuais e eficazes.  Apesar do 
enorme potencial e da abundância de talentos criativos nos países em desenvolvimento, a maioria 
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destes países ainda não se beneficiam da economia criativa para reduzir a pobreza; geralmente a renda 
dos traballhadores do setor criativo é baixa, as condições de trabalho e os contratos são instáveis e sem 
proteção social.  

As indústrias criativas também podem promover novas formas de integração dos países menos 
avançados na economia global e no sistema do comércio internacional, através de acordos regionais de 
cooperação. Graças as novas tecnologias e a conectividade, a economia criativa tem crescido mais 
rápido se comparada aos setores mais tradicionais da economia.  Apesar da complexidade das cadeias 
de valor das indústrias criativas elas oferecem mais oportunidades aos países em desenvolvimento 
para interagir com as redes internacionais de produção de bens e serviços criativos. Cada país deve 
escolher seu próprio modelo e identificar os setores criativos com melhores vantagens comparativas e 
competitivas com base na sua realidade e identidade cultural, ja que nao existe uma receita única que 
se aplique a todos os países. 

Este projecto se baseia no trabalho que vem sendo executado pelas três agências implementadoras. No 
caso da UNCTAD, o projecto leva em consideração o avanço dos debates intergovernamentais no 
campo da economia criativa.  Particularmente, no contexto dos mandatos recebidos na UNCTAD XI 
(2004) e UNCTAD XII (2008), a UNCTAD tem desempenhado papel importante principalmente 
atavés de pesquisa, análise de políticas e sensibilização dos governos sobre o potencial da economia 
criativa como estratégia viável para agilizar desenvolvimento socio-económico e promovendo 
iniciativas para facilitar a cooperaçâo entre países, instituições e a comunidade internacional.  A 
UNESCO tem promovido a implementação de sua Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade de Expressões Culturais, e através da Aliança Global para Diversidade Cultural tem 
facilitado sinergias entre os sectores público, privado e filantrópico. O projecto também se associa 
com actividades na área da cultura, promovendo a demanda de productos culturais, apoiando 
iniciativas de negócios criativos, encorajando investimentos no sector e engajando outros parceiros do 
sector cultural, especialmente das áreas de edição, gravação e espetáculos ao vivo. 

Na maioria dos países avançados, as indústrias criativas se tornaram um setor estratégico e prioritário. 
Por exemplo, alguns governos efectuaram análises e mapeamento das indústrias criativas afim de 
definir e planejar politicas nacionais para os distintos segmentos.  Lamentavelmente, isto não está 
acontecendo na maioria dos países em desenvolvimento, onde a falta de atenção ao trablho dos 
productores e agentes culturais se traduz pela ausência de apoio e medidas para impulsionar a 
economia criativa (legislação e regulamentação, apoio institucional, acesso ao crédito e financimento 
etc.) Neste contexto, as directivas políticas são essenciais e os governos continuam sendo os principais 
parceiros e facilitadores no desenho e articulação do quadro institucional e político do setor criativo. 

A importância econômica da cultura no desenvolvimento dos países ACP foi claramente expressa no 
Acordo de Cotonou, principalmente no Artigo 2717. O Acordo  urge aos governos ACP que 
implementem acções e promovam projectos e programas culturais, enfatizando a relevância da cultura 
em termos de identidade, diálogo cultural e o papel das indústrias culturais. A Declaração dos Chefes 
de Estado de  Nadi (Julho 2002) salienta a contribuição da cultura para o desenvolvimento económico 
e democrático dos países ACP.  A Primeira Conferência de Ministros da Cultura ACP ocorrida em 
Dakar em Junho de 2003, claramente reconhece a importância das indústrias culturais no processo de 
desenvolvimento na Declaração de Dakar para a Promoção das Culturas dos ACPs e o Plano de Acção 
para as indústrias culturais. Os Ministros ACP reconheceram “o potencial das empresas culturais e a  
contribuição delas na luta contra a pobreza”.  O Plano de Dakar identifica, entre outros, os seguintes 
objectivos: criação de vários mecanismos para melhorar as instituições culturais dos ACPs 
(capacitação); necessidade de desenvolver o capital humano (artistas, designers, gestores etc); 
necessidade de criar e produzir productos culturais, negócios e desenvolvimento de mercados para 
melhor integrar os países em desenvolvimento nos mercados globais. 

A transição das indústrias culturais para as indústrias criativas não é um processo automático e requer 

                                                      
17 European Commission DG-Development – Cotonou Agreement, http europa.eu.int/comm../ 
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iniciativas pragmáticas. A Primeira Conferencia dos Ministros de Cultura dos ACPs reconheceu o 
papel específico que a OIT, a CNUCED/UNCTAD e a UNESCO podem ter neste ramo, e endossou a 
Declaração sobre a Promoção das Culturas e das Indústrias Culturais. O Grupo ACP confirmou seu 
comprometimento de “trabalhar com o setor privado e agências especializadas, tais como a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para promover a criação e desenvolvimento de Pequenas 
e Médias Empresas (PMEs) e empreendedorismo no setor cultural” (cláusula 58). A Declaração 
também reconheceu “o trabalho da CNUCED/UNCTAD para desenvolver o potencial económico das 
indústrias culturais e solicitou a CNUCED/UNCTAD para elaborar estudos e avaliação do regime 
comercial atual nas políticas culturais domésticas” (cláusula 58). Também apoiou a “facilitação de 
parcerias entre os sectores públicos, privados e a sociedade civil, principalmente no contexto da 
Aliança Global para a Diversidade Cultural da UNESCO (cláusula 54). 

Além disso, no contexto do Programa de Estratégias Regionais18 entre a região ACP e a Comunidade 
Européia, acções complementares de integração económica regional e comércio devem ser  
consideradas. A economia criativa é um setor de interêsse crescente em toda a região e pode ser usada 
como um factor de unificação para solidificar laços regionais. O desenvolvimento das indústrias 
criativas podem fazer parte da agenda política ACP-EU com possível impacto nos processos de 
integração, comércio internacional intra-ACP, capacitação institucional, cooperação regional e 
integração, prevenção de conflitos e diálogo entre nações. 

2.1 OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILENIO 

Este estudo que visa a formulação de políticas foi elaborado no contexto dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milenio (ODMs), já que estes representam o ambiente político internacional em 
que as estratégias nacionais para o avanço da economia criativa estão sendo executadas nos países em 
desenvolvimento.  Os ODMs representam o comprometimento da comunidade internacional mediante 
a agenda global de desenvolvimento. Existem oito objetivos com alvos específicos a serem atingidos 
por volta de 2015: (1) eradicação da fome e da pobreza extrema; (2) educação primária universal; (3)  
igualidade de gênero e dar poderes as mulheres; (4) redução da mortalidade infantil; (5) melhorar a 
saúde materna; (6) combater o vírus da SIDA, malária e outras doenças; (7) assegurar a 
sustentabilidade do meio-ambiente; e (8) desenvolver parcerias globais para o desenvolvimento.  Os 
ODMs consideram os desafios do desenvolvimento como parte inerente a economia global e a vida 
das sociedades. 

As indústrias criativas podem contribuir para atingir 5 dos 8 ODMs. A economia criativa tem várias 
dimensões e contribui de diversas maneiras ao desenvolvimento económico, social, cultural e 
sustentável. Do ponto de vista económico promove a diversificação da economia, renda, comércio e 
inovação. Com relação ao impacto social sua contribuição mais importante é na geração de empregos 
principalmente para mulheres e jovens, outro importante aspecto social se refere a inclusão social.  Ao 
nível das raízes a economia criativa inclui actividades culturais que ajudam os grupos sociais das 
comunidades a se contactarem contribuindo assim a coesão social. Finalmente, as manifestações 
culturais das pessoas – costumes, rituais, artefactos, música etc fazem parte do quotidiano de homens, 
mulheres e crianças, constituindo elemento essencial para a educação e bem estar social das pessoas.  

2.2  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ECONOMIA VERDE 

As indústrias criativas também contribuem para o desenvolvimento sustentável. Gradualmente o 
conceito de sustentabilidade tem sido reconhecido de forma mais ampla indo além de sua aplicação 
em relação ao meio-ambiente. O capital cultural tangível e intangível de uma comunidade, de uma 
nação ou região é algo que deve ser preservado para futuras gerações da mesma forma que os recursos 
naturais e os ecosistemas precisam ser salvaguardados para assegurar a continuidade da vida humana 
em nosso planeta.19 

                                                      
18 Programas Indicativos e Estratégias Regionais para 2002-2007 entre a região ACP e a Comunidade Européia 
19 Creative Economy Report 2010 (UNCTAD 2010) paginas 26 e 66 
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Sustentabilidade cultural implica um processo de desenvolvimento que mantém todos os tipos de 
ativos culturais, desde as línguas das minorias e rituais culturais tradicionais incluindo expressões 
artisticas como o artesanato e o patrimônio cultural e histórico de edifícios e monumentos.  A 
contribuição que a produção e disseminação artística e cultural dão para a independência económica, o 
enriquecimento cultural e a coesão social das comunidades, são fatores importantes para promover o 
progresso social e uma das principais razões para se apoiar os princípios do desenvolvimento cultural 
sustentável. 

As indústrias criativas se nutrem do capital e herança cultural e geralmente tem profundas raízes no 
ambiente natural. O conhecimento tradicional que faz com que as indústrias criativas sejam únicas  é 
um processo que evolui através dos séculos e da observação e uso do meio-ambiente natural. A partir 
do estudo e uso das plantas surgiram os primeiros sistemas de medicina e a base dos tratamentos de 
saúde e da indústria de cosméticos. Conhecimentos tradicionais indigenas sobre a natureza deram 
origem a mercados lucrativos para as artes, moda ética, design ecológico e eco-turismo. 

O insumo principal utilizado pelas indústrias criativas é a criatividade, um recurso humano abundante 
e renovável em todo o mundo. A produção de bens e serviços criativos normalmente é menos 
dependente das indústrias pesadas de infraestructura, consomem pouca energia, não são poluentes 
sendo assim compatíveis com a proteção e preservação do meio-ambiente. Para que o comércio ético 
seje sustentável, produtores e agricultores têm sido alertados para focar em inovação e não somente ir 
em busca de soluções de baixo custo.  Atualmente, há uma tendência orientada ao consumismo ético.  
Atualmente, tanto os produtores quanto os consumidores de productos criativos questionam sobre o 
verdadeiro valor cultural, económico e ambiental  do que se cria, compra e vende.  Neste contexto, a 
CNUCED/UNCTAD tem insistido na mensagem de que a criatividade e a biodiversidade são 
complementares e devem ser vistas como uma solução de ganho-ganho que não só  promove o uso 
responsável da biodiversidade, mas também encoraja a dimensão de desenvolvimento da economia 
criativa. 

2.3 AGENDA DE MOCAMBIQUE 2025 

O Plano de Acção para a Redução da Pobreza (PRS) ou Plano de Acção para a Redução da Pobreza 
Absoluta (PARPA) para 2006-2009, focalizou na estratégia para o alcance dos objetivos de 
desenvolvimento do milenio (ODM) e com metas mais abrangentes da Agenda 2025.  PARPA II 
pretende reduzir a pobreza de 54 para 45 porcento em 2009. PARPA II20 foi reconhecido como um 
plano operacional do Programa Quinquenal do Governo, o Plano Nacional de Desenvolvimento de 
Moçambique.  Especificamente, o PARPA II ressalta a necessidade de melhorar o clima de negócios e 
o sector financeiro afim de promover a expansão do sector privado.  Identifica também ações para 
reforçar o sistema judicial, reformar o código de trabalho, promover o desenvolvimento rural e o 
aumento dos investimentos em infraestructura. A Agenda enfoca três pilares: i) governança, ii) capital 
humano, e iii) desenvolvimento económico. O objetivo é examinar as questões macroeconómicas e 
referentes a pobreza, incluindo a análise da pobreza, sistemas de monitoramento e administração das 
finanças públicas.  A Agenda 2025 visa também lidar com os problemas do SIDA, gênero, disastres 
naturais, ciência e tecnologia, desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutrição e temas que 
requerem acções transversais, como é o caso da economia criativa.  

O Observatório da Pobreza (OP) foi criado pelo governo em 2003 como um forum consultativo de 
discusão sobre a redução da pobreza. O Observatório tem facilitado uma dialogo regular entre o 
governo e os demais intervenientes dos objetivos de desenvolvomento. Por exemplo, o OP organiza 
reuniões e ajuda na preparaçâo do PARPA II.  Nexte contexto, a economia criativa poderia ser 
adicionada como um setor que também pode contribuir  para a redução da pobreza em Moçambique.

                                                      
20 A Agenda 2025, o PARPA II, o Plano Quinquenal de 2005-2009 e o PES de 2006 todos se alinham com os 
ODMs,  Banco Mundial 
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PART 3. REVISÃO DAS POLÍTICAS PARA AS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

Esta secção examina as questões macroeconómicas e factores transversais que têm impacto sobre 
o desenvolvimento das indústrias criativas a nível nacional e sobre a formulação de políticas a 
nível internacional. No decurso deste relatório, são feitas recomendações em cada subsecção para 
possíveis acções políticas que podem ser tomadas de forma a reforçar as indústrias criativas para 
ganhos de desenvolvimento. 

Actualmente é importante compreender a interface entre criatividade, cultura, economia e 
tecnologia para a articulação das estratégias de desenvolvimento do século XXI. Num mundo cada 
vez mais dominado por imagens, sons, textos e símbolos, a chamada economia criativa está 
liderando o crescimento, emprego, inovação e coesão social em muitos países avançados e pode 
ser uma opção de desenvolvimento viável para diversificar as economias dos países em 
desenvolvimento, se existirem políticas públicas eficazes. No centro da economia criativa estão as 
indústrias criativas.  

As indústrias criativas são um dos sectores de mais rápido crescimento na economia mundial e 
tem grande potencial nos países em desenvolvimento, ricos em tradições culturais expressas em 
forma de artes, música, dança, literatura, filmes e outras formas de talento criativo, graças ao rico 
património cultural e conhecimentos tradicionais. De acordo com a CNUCED/UNCTAD, as 
indústrias criativas estão entre os sectores mais dinâmicos do comércio internacional, no entanto a 
grande maioria dos países em desenvolvimento ainda não é capaz de aproveitar o potencial das 
suas economias criativas para criar empregos, receitas e ganhos de exportação21. 

De acordo com o Relatório de Economia Criativa de 2010, a crise financeira teve efeito drástico 
na economia mundial provocando recessão económica global e queda de 12% no comércio 
internacional em 2008. Entretanto, as indústrias criativas continuaram sua expansão e tiveram uma 
taxa média de crescimento de 14% durante o período de 2002-2008. O comércio mundial de bens 
e serviços criativos alcançou 592 bilhões de dólares em 200822. Contudo, África ainda não tira 
proveito de sua economia criativa para acelerar o desenvolvimento. Presentemente, as indústrias 
criativas no continente são pequenas e muito fragmentadas. De acordo com as estatísticas oficiais 
disponíveis ma base de dados da CNUCED/UNCTAD,  as exportações de produtos criativos de 
Moçambique, apesar de relativamente pequena está crescendo rápido tendo sido estimada em 
aproximadamente 4.5 milhões de dólares em 2008, em comparação com menos de 1 milhão de 
dólares em 2002 (Gráfico 1) O aspecto comercial das indústrias criativas será mais elaborado em 
secções subjacentes. 

                                                      
21 Ver: o documento da CNUCED/UNCTAD elaborado para o “Painel de Alto Nível do Secretário Geral 
sobre Economia e Indústrias Criativas para Desenvolvimento” CNUCED/UNCTAD, Genebra, Janeiro de 
2008 (TD(XII)BP/4) 
22 CNUCED/UNCTAD/PNUD, Relatório sobre Economia Criativa 2010 – Economia criativa: uma opção 
viável de desenvolvimento (CNUCED/UNCTAD/DITC/2010/3).Genebra, 2010, 
http://www.unctad.org/creative-programme 
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Gráfico 1: Desempenho da Comércio das Indústrias Criativas de Moçambique   
(milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

3.1. QUADRO INSTITUCIONAL REFERENTE A ECONOMIA CRIATIVA 

Desde a independência, em 1975, o Governo de Moçambique tem dado à cultura um papel chave 
no seu discurso oficial. Embora os anos de guerra civil e de agitação política e económica tenham 
corroído o país, existe ainda uma base cultural subjacente sobre a qual Moçambique tem a 
vantagem de poder se apoiar para poder avançar. 

De facto, o primeiro acto de cultura do governo independente em 1975 foi a criação do Instituto 
Nacional de Cinema23. Rui Guerra, um cineasta nascido em Moçambique, retornou a Moçambique 
após a guerra da independência para ajudar a planificar a indústria cinematográfica. Foram 
convidados para o país cineastas mundialmente conhecidos, tais como Jean Rouch e Jean-Luc 
Godard, para ajudar na formação e também a desenvolver políticas nacionais do cinema. O país 
tem deixado a sua marca internacionalmente nas áreas de artes visuais bem como na literatura e 
poesia. Por exemplo, as esculturas em madeira da arte Makonde, originárias do norte do país, são 
bem conhecidas em todo o mundo e no mercado de artes visuais africanas, assim também como o 
nome de Malangatana24, que goza do reconhecimento internacional como expressão vibrante da 
arte africana contemporânea. 

Nos círculos literários, por exemplo, José Craveirinha recebeu o Prémio Camões em 1991 – um 
dos maiores premios literários do mundo lusófono. José Craveirinha foi nomeado várias vezes 
para o Prémio Nobel da Literatura. Em 2003, o Presidente Chissano patenteou Craveirinha como 
“herói nacional” de Moçambique. Mais recentemente, os trabalhos do escritor moçambicano Mia 
Couto estão a ganhar prestigio tanto a nível nacional como internacional. 

Recentemente, o governo lançou uma campanha de exportações designada por “Made in 

                                                      
23 Informação baseada em discussões com Camillo de Sousa. Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
24 Valent Ngwenya Malangatana, é um dos artistas mais famosos de Moçambique, com os seus trabalhos 
artísticos - pinturas, esculturas, cerâmicas –admirados em muitos países. Ele continua a influenciar a nova 
geração de artistas plásticos africanos. Em 1997, foi nomeado Artista para a Paz pela UNESCO. 
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Mozambique”25. Esta campanha tem sido orientada para as indústrias mais tradicionais, sem 
qualquer enfoque aos sectores criativos. Sem dúvida a fundamentação económica por trás de uma 
campanha deste tipo é extremamente importante, porém poderia se pensar também na importância 
da cultura nesta campanha para cultuar o orgulho e auto-estima nacional. Contudo, é de notar que 
num discurso recente, o Presidente da Republica reconheceu a importância das indústrias culturais 
para o desenvolvimento do país26. É de esperar que num futuro próximo, os produtos da 
criatividade moçambicana também sejam reconhecidos no exterior como sendo “Made in 
Mozambique”. 

Para além disso, Moçambique é um país que tem sido bastante beneficiado pelos doadores 
internacionais. Presentemente, existem vários programas financiados pela comunidade 
internacional ora em implementação no país, incluindo projectos na área das indústrias criativas. 
Estes projectos são complementares aos objectivos deste projecto multi-agencias ACP/UE-
OIT/CNUCED/UNCTAD/UNESCO para apoiar e melhorar a economia criativa. Estes projectos 
têm o benefício de reforçar os objectivos uns dos outros e de fortalecer a eficácia total dos 
resultados. Atualmente existem três projectos em curso que merecem menção especial pela sua 
relevância em relação a este projecto:   

1. “Programa conjunto para o fortalecimento das indústrias culturais e criativas e políticas  de 
inclusão em Moçambique” (F-ODM) (Fundo para a realização dos OMD do PNUD/Espanha).  

O programa conjunto do F-ODM é baseado no UNDAF (Quadro de Ajuda ao Desenvolvimento 
das Nações Unidas) para Moçambique e contribui para a implementação dos Documentos da 
Estratégia Nacional de Redução da Pobreza (DENARP), o Plano de Acção para a Redução da 
Pobreza Absoluta, 2006-2009 (PARPA II)27, o Plano Quinquenal do Governo, o Plano Estratégico 
para a Educação e Cultura 2006-20011 e para a Estratégia do Emprego e Formação Profissional. 
O mesmo faz parte do “Programa One United Nations” em Moçambique e visa “promover a 
contribuição das indústrias culturais e criativas para um desenvolvimento social e económico em 
Moçambique, através do fortalecimento de políticas estratégicas e quadros legais e 
regulamentares, bem como o acesso a dados de qualidade sobre o sector, a sua importância e 
desafios de desenvolvimento”28. Nesta sua primeira componente, a UNESCO, OIT e CCI 
pretendem promover a contribuição das indústrias culturais e criativas para o desenvolvimento 
social e económico. Na segunda componente, a FAO, UNESCO, ACNUR e FNUAP trabalharão 
em conjunto para assegurar a inclusão de aspectos culturais nas políticas e estratégias de 
desenvolvimento. Um elemento central do programa é a capacitação de parceiros nacionais e 
locais de forma a assegurar a sustentabilidade dos resultados. 

2. “Desenvolvimento de Instituições Culturais de Moçambique” 2006-2009 (UNESCO) 

O segundo projecto em curso e de relevância para o projecto 
ACP/OIT/CNUCED/UNCTAD/UNESCO é “O Desenvolvimento das Instituições Culturais de 
Moçambique” (2006-2009) implementado pela UNESCO e dirigido essencialmente a museus e 
monumentos para a promoção da arte e criatividade. As suas actividades incluem: o reforço dos 
museus (acessibilidade, melhoramentos da qualidade, materiais promocionais, etc.), abordagem de 
problemas de preservação, a promoção do património cultural e na formação profissional cultural. 
O projecto também se preocupa em fortalecer as Casas da Cultura29 existentes. 

3. “Capacitação para Profissionais Gestores, Administradores do Programa Cultural no Ministério 
                                                      
25 Uma iniciativa do Ministério do Comercio e Industria  para promover a  qualidade da producão  e 
consumo de produtos e servicos de Moçambique , Setembro de 2008. 
26 Informação baseada em discussões tidas com Pedro Pimenta, Maputo, 2 de Setembro de 2008. 
27 Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) 
28 F-ODM 2008 Documento UNDAF. “Programa conjunto sobre fortalecimento das indústrias culturais e 
criativas e políticas inclusivas em Moçambique” 2008-2011, pág. 4 
29 UNESCO, “Desenvolvimento das Instituições Culturais em Moçambique” 2006-2009 pág.6 
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da Educação e Cultura” 2006-2009 (UNESCO) 

O terceiro projecto também está a ser implementado pela UNESCO e é intitulado “Capacitação 
para profissionais, gestores, administradores do Programa Cultural no Ministério da Educação e 
Cultura” (2006-2009). O objectivo é de fortalecer a capacidade dos funcionários públicos em 
gestão e administração de programas culturais, aos níveis centrais, provinciais e distritais e 
melhorar a comunicação entre os diferentes sectores de cultura no Ministério de Educação e 
Cultura: Direcções Nacionais, Direcções Provinciais, Direcções Distritais e Instituições Culturais 
e desenvolver capacidades em identificação, planificação, implementação, administração e 
monitorização, avaliação e apresentação de relatórios de projectos culturais30. 

A cooperação e coordenação entre as diferentes actividades no âmbito destes projectos já foram 
discutidas31. O Projecto ACP/OIT/CNUCED/UNCTAD/UNESCO distingue-se dos outros 
essencialmente  porque foca sobre sectores que não são cobertos pelos outros projectos. Por 
exemplo, o projecto do F-ODM concentra-se sobre sectores diferentes, nomeadamente o 
artesanato e a música, desenvolvimento do turismo cultural e elaboração da política das línguas 
nacionais. Este projecto-piloto multi-agências também se diferencia dos outros porque incluirá 
apoio para a formulação de políticas interministeriais, o reforço dos mecanismos institucionais e a 
capacitação a nível governamental nacional, indo além do âmbito do Governo, ao incluir 
associações, sector privado, profissionais culturais e artistas, etc. 

Destaca-se também que devido à natureza multi-sectorial das indústrias criativas, este projecto 
tratará simultaneamente de questões económicas, sociais e culturais. Está claro que outros 
programas em curso no país devem ser considerados complementares, mesmo que de forma 
indirecta. Por exemplo, o projecto financiado pela Itália que apoia o Sistema Nacional de 
Estatísticas ou o projecto da Holanda de cooperação com o IPEX para capacitação, identificação e 
fortalecimento das exportações, pelo qual, o artesanato e a decoração de interiores foram 
identificados como sector prioritário. A Agência para Cooperação e Desenvolvimento da Noruega 
também tem um projecto em curso que trata da promoção de património intangível. Todos estes 
projectos evidenciam cada vez mais o desempenho da cooperação internacional no apoio ao papel 
da cultura e das indústrias criativas para o desenvolvimento de Moçambique. 

No decorrer dos anos, tem havido variantes no posicionamento oficial da Cultura dentro do 
governo: 1975-1983, Ministério da Educação e Cultura ; 1983-1987, Secretaria de Estado para a 
Cultura; 1987-1992, Ministério da Cultura; 1992-1996, Ministério da Cultura e Juventude; 1996-
2000, Ministério da Cultura, Juventude e Desportos; e 2000-2005, Ministério da Cultura. Desde 
2005 que a Cultura está sob a tutela do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Como muitos outros PMDs, os esforços de desenvolvimento em Moçambique não incluem a 
Cultura entre os sectores prioritários no país. Nos últimos anos, houve certo progresso em termos 
de integrar a cultura no pensamento de desenvolvimento estratégico do país. A Agenda 2025, o 
plano quinquenal do Governo para 2005-2009 e o DENARP (PARPA II) descrevem a cultura 
como sendo uma importante contribuição para o desenvolvimento humano, social e económico do 
país. Contudo, este reconhecimento ainda não foi traduzido em mudanças concretas no governo 
ou no orçamento do MEC. Apesar de tudo, dentro do quadro da formulação dos planos 
estratégicos sectoriais (PARPA II), o governo desenvolveu e aprovou um plano estratégico para a 
cultura (PEC) para o período de 2006-201132 que o compromete com várias revisões e objectivos 

                                                      
30 UNESCO, “Capacitação para profissionais, gestores e administradores do Programa Cultural no 
Ministério da Educação e Cultura” 2006-2009, pág.4 
31 Discutido na reunião inter-agências entre a agência líder para o programa conjunto (escritórios da 
UNESCO em Maputo) e o grupo OIT/UNESCO/CNUCED/UNCTAD. Maputo, 4 de Setembro de 2008. 
32 República de Moçambique. Ministério da Educação e Cultura. Plano Estratégico de Educação e Cultura 
2006 – 20010/11. (Versão 09/06/2006) Junho de 2006. (PEEC) O Plano estratégico refere-se a tradução 
Inglesa (Primeiro esboço e não oficial) do PEEC. 
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de políticas para enfatizar o papel da cultura no desenvolvimento do país33. 

O governo tem estado a apoiar o desenvolvimento de empresas culturais e criativas de várias 
formas. Com efeito, a Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique (CNCD), o 
Instituto Nacional Audiovisual e de Cinema (INAC), o Museu Nacional de Arte, o Fundo de 
Desenvolvimento Artístico-Cultural (FUNDAC) e o Instituto Nacional do Livro e do Disco 
(INLD) estão sob a tutela directa do MEC. Estas instituições têm, na sua maior parte, grande 
necessidade de reabilitação a todos os níveis, desde aspectos de infra-estrutura até à capacitação 
profissional. 

O governo criou várias organizações e associações em diferentes sectores. Sob o patrocínio do 
Ministério, foi criado em 1976, um grupo amador de bailarinos, músicos, actores e narradores. Em 
1983, o grupo tornou-se profissional e foi designado pela CNCD (Companhia Nacional de Canto e 
Dança de Moçambique). 

O governo também iniciou a criação de uma Associação de Músicos Moçambicanos (AMMO). 
Após 20 anos de relativa inactividade, a AMMO realizou a sua primeira assembleia geral em 
setembro de 2008 de forma a tentar revitalizar a associação e elegeu um novo Secretário-geral e 
Conselho de Administração. 

Segundo as discussões com intervenientes locais, o Departamento de Cultura é chamado a investir 
muito de seus recursos humanos na organização de eventos públicos e acontecimentos festivos,  
afastando-o das necessidades reais do próprio sector. Está claro para todos os envolvidos na área 
cultural que devia haver mais enfoque na estratégia e elaboração de políticas e, em particular, na 
sua implementação. 

O Ministério da Juventude e Desportos (MJD) opera um projecto de artesanato chamado Mozart. 

Acção: O presente quadro institucional para a administração da política cultural e o seu impacto 
sobre as indústrias criativas pode ser melhorado, a fim de facilitar políticas concertadas com maior 
impacto socio-económico a curto e longo prazo. Seria útil introduzir um mecanismo para facilitar 
uma abordagem multi-disciplinar e acções interministeriais para uma estratégia de economia 
criativa mais abrangente. Por exemplo, através do estabelecimento de um Comité de Direcção 
Interministerial sobre Economia Criativa, empossado como órgão de coordenação permanente 
para ter um papel chave na moldagem das decisões inter-ministeriais que envolvam responsáveis 
do governo de todos os ministérios e instituições relevantes. Este Comité também inter-agiria com 
intervenientes chave de associações profissionais do sector criativo para desenvolver e consolidar 
políticas públicas apropriadas e mais eficazes, para reforçar as indústrias criativas, como 
componente estratégica da agenda de desenvolvimento económico de Moçambique. É provável 
que a implementação desta acção reforce a presente estrutura e permita acções de políticas mais 
articuladas e eficazes. 

                                                      
33 F-ODM “Programa Conjunto sobre fortalecimento das indústrias culturais e criativas e políticas 
inclusivas em Moçambique” 2008-2011, pág. 6. 
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Figura 5: Arte e artesanato no Mercado Cultural de  Maputo 
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3.1.1. Política cultural 

O Plano Estratégico para a Cultura foi elaborado tendo em conta as recomendações da Primeira 
Conferência Nacional sobre Cultura (Julho de 2003), a Agenda 2005, a Política Cultural de 
Moçambique e a sua estratégia de implementação. O Plano considera várias questões que não 
foram abordadas na Política Cultural de Moçambique em 1997  mas que são relevantes para este 
projecto. É de destacar, o fortalecimento da contribuição económica do sector da cultura para o 
desenvolvimento de Moçambique, melhorando a capacidade e infra-estrutura no sector e melhor 
cooperação entre os diferentes intervenientes34. 

O Plano Estratégico apontou sete problemas centrais para o desenvolvimento dos sectores 
culturais em Moçambique: 1) mão-de-obra competente e especializada; 2) falta de infra-estrutura 
e facilidades culturais (equipamento e materiais); 3) limitações do governo e necessidade de 
mobilização do sector privado; 4) informação, dados e documentação sobre o sector; 5) barreiras à 
competitividade para os intervenientes culturais; 6) provisão dos quadros legais e regulamentares 
necessários que faltam ou são fracos em certas áreas em termos de execução; 7) racionalização das 
actividades das várias agências culturais35. 

O Plano Estratégico também aponta dez fraquezas institucionais importantes associadas com o 
sector: 1) fraca percepção de cultura entre os funcionários públicos seniores; 2) fraca capacidade 
infra-estrutural, fraca capacidade humana para gerir a infra-estrutura existente; 3) falta de um 
sistema nacional abrangente para a recolha de dados, documentação, armazenamento, 
disseminação e estatísticas e informação, especialmente sobre o impacto económico da cultura; 4) 
integração inadequada da cultura nos sectores económico e social e nos currículos escolares; 5) 
ausência de uma política nacional abrangente de linguas; 6) disseminação inadequada das 
políticas, legislação e regulamentos relacionados com a cultura, realçando um melhor 
entendimento do seu valor para os intervenientes do sistema; 7) fraca capacidade institucional 
para monitorar e avaliar as políticas, estratégias, programas e projecto o que contribui  para fracos 
resultados; 8) falta de capacidade e competência de gestão técnica e profissional apropriada entre 
os gestores, artistas e directores culturais o que reduz a sua capacidade para serem competitivos; 
9) falta de coordenação e de interligação de trabalho entre as instituições; 10) dependência 

                                                      
34  República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço. p. 
9. 
35 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço. p. 
4. 

 



19 PART 3. REVISÃO DAS POLÍTICAS PARA OS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

 

 

excessiva do governo por parte dos profissionais culturais36. 

Relativamente ao último ponto, vale a pena referir que os encontros realizados com profissionais 
dos vários sectores culturais não evidenciaram a existência de uma dependência excessiva em 
relação ao governo, mas sim a existência de muitos profissionais motivados. Estes, claramente 
através de um dinamismo próprio alcançaram algum sucesso, mas existe grande interesse em ver 
mais empenho e encorajamento estrutural e sistemático por parte do governo no que se refere as 
indústrias criativas. 

As seis prioridades do governo para o desenvolvimento das indústrias criativas são claramente 
identificadas no Plano Estratégico. É de salientar as prioridades estratégicas e os objectivos 
específicos que foram expostos no PEEC e que são directamente pertinentes ao papel da 
CNUCED/UNCTAD neste projecto. 

Prioridade estratégica 2: promover actividades no sector da Cultura para que gerem rendimentos37 

Objectivo Estratégico 3: Elaborar e promulgar a legislação apropriada para providenciar 
incentivos fiscais aos artistas, produtores culturais e o sector empresarial como forma de encorajar 
o desenvolvimento das indústrias culturais. 

Objectivo Estratégico 4: Promover a exploração comercial de produções culturais e criações 
artísticas locais. 

Objectivo Estratégico 5: Fortalecer os regimes de execução para proteger os interesses e direitos 
dos artistas e profissionais culturais (direito de autor). 

Objectivo Estratégico 6: Melhorar o acesso a dados de qualidade sobre a importância do sector 
cultural. 

Prioridade estratégica 4: Desenvolver e fortalecer a capacidade e infra-estrutura do sector 
cultural38. 

Objectivo estratégico 1: Desenvolver e fortalecer no sector cultural tanto a capacidade 
institucional como a humana. 

Objectivo Estratégico 2: Expandir e melhorar a rede de infra-estruturas da cultura. 

Objectivo Estratégico 3: Activar e actualizar o sistema de gestão da informação para o sector da 
cultura. 

Objectivo Estratégico 4: Rever e actualizar o quadro nacional de políticas para a cultura. 

Prioridade estratégica 5: Fortalecer as parcerias entre os vários intervenientes na área da cultura39. 

Objectivo Estratégico 1: Criar um órgão “isento de interesses” para assegurar o diálogo e uma 
troca contínua entre os parceiros e o governo. 

                                                      
36 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço. p. 
5. 
37 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço, pp. 
17-19. 
38 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço, 
pp. 23-24. 
39 República de Moçambique. MEC. Plano Estratégico para a Cultura. (Versão Inglesa) Primeiro esboço, p. 
25. 
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Objectivo Estratégico 2: Criar um meio ambiente que encoraje e incentive a participação de 
parceiros potenciais na área da cultura.  

Objectivo Estratégico 3: Promover e apoiar associações culturais profissionais e organizações 
baseadas na comunidade. 

Acção: Implementar este Plano Estratégico para a Cultura. Este plano estratégico deve ser 
acompanhado por um mecanismo de implementação claro que indique o cronograma e a alocação 
de recursos. Através deste projecto, as agências de implementação podem apoiar as prioridades e 
objectivos identificados no plano estratégico que estão em conformidade com os objectivos do 
projecto para reforçar as capacidades criativas no país. A CNUCED/UNCTAD espera trabalhar 
juntamente com o  governo, dando assessoria técnica sobre políticas e capacitação aos 
responsáveis do governo de modo a facilitar a formulação de políticas para o fortalecimento das 
indústrias criativas e as suas interacções com a economia do país visando principalmente a criação 
de empregos e a expansão do comércio de bens e serviços criativos.. 

Acção: A  realização da II Conferência Nacional sobre Cultura em 2009 com o objetivo de 
promover, entre outros, a sensibilização acerca do potencial económico e de desenvolvimento das 
indústrias criativas foi uma iniciativa pontual. Este evento foi realizado em Maputo a 14-15 de 
Maio de 2009 e juntou cerca de 500 participantes de todas as províncias. A conferência ofereceu 
uma plataforma para debates abertos acerca da situação atual e caminhos a prosseguir. A 
CNUCED/UNCTAD foi convidada pelo Ministro da Educação e Cultura(MEC) para dar uma 
palestra sobre o potencial das indústrias criativas nos mercados internacionais, e os desafios e 
oportunidade para Moçambique. A apresentação foi muito bem recebida e provocou um debate 
construtivo. Debates sobre a interface entre o turismo, o papel dos meios de comunicação e as 
indústrias criativas, facilitou um melhor entendimento acerca da importância cada vez maior da 
economia criativa nas estratégias globais de desenvolvimento. A CNUCED/UNCTAD aproveitou 
a ocasião para trocar idéias com responsáveis do MEC sobre como este projecto poderá contribuir 
de forma efetiva no processo de revisão, adopção e implementação da Política Estratégica de 
Moçambique para a Cultura40. 

É de notar que o Governo pôs em prática a nível dos distritos um programa de descentralização no 
valor de 7 milhões de MT (+- 300,000 USD) para impulsionar o  desenvolvimento no país. Porém, 
neste programa as áreas voltadas para a cultura e o empreendedorismo cultural e criativo não 
foram consideradas prioritárias41. 

Acção: Seria oportuno incluir as indústrias criativas entre as prioridades, visto que a economia 
criativa potencialmente tem impacto positivo para revitalizar crescimento socio-económico nas 
áreas rurais, gerando emprego principalmente para jovens e mulheres e contribuindo assim para 
melhorar o equilíbrio do género e redução da pobreza. 

Uma outra dimensão é que a economia criativa  pode actuar como catalisador dos esforços do 
governo para maior integração de Moçambique na economia mundial, aumentando a 
competitividade dos seus bens e serviços criativos nos mercados globais e ao mesmo tempo 
promovendo inclusão social e diversidade cultural. Segundo a CNUCED/UNCTAD a economia 
criativa trata de um conjunto de actividades económicas baseadas em conhecimento, com vínculos 
transversais a níveis macro e micro com a economia do país necessitando de acções inter-
ministerais concertadas. 

Se existirem políticas apropriadas, as indústrias criativas produzem bens tangíveis ou serviços 
intangíveis capazes de gerar renda através do comércio e ganhos provenientes de direitos de 
propriedade intelectual. Deve-se ressaltar que embora muitos países usem alternadamente a 
                                                      
40Vide: Apresentação sobre "Política Cultural de Moçambique e Estratégia da sua Implementação",  
Ministério da Educação e Cultura, Maio de 2009. 
41Direcção de Relações Internacionais, MIC, Maputo, 9 de Setembro de 2008. 
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terminologia indústrias culturais, o conceito das indústrias criativas e economia criativa é mais 
abrangente do que as noções tradicionais sobre o funcionamento do sector público cultural. A este 
respeito, deve ser notado que o termo “indústrias criativas” surgiu nos anos 90s alargando o 
âmbito das indústrias culturais para além das artes, e marcando uma mudança de abordagem das 
actividades culturais que até então eram vistas predominantemente em termos não económicos42. 

As indústrias criativas incluem o ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços com 
conteúdo criativo, valor cultural e económico e objectivos de mercado. A este respeito, as 
indústrias criativas como classificadas pela CNUCED/UNCTAD incluem bens e serviços criativos 
relacionados com património, artes, meios e criações funcionais, tendo vários subsectores em cada 
uma destas categorias43 (Figura II). Tratam da inter-acção entre diversos sectores criativos, a 
começar pelos mais tradicionais como o artesanato e festivais culturais até sectores mais 
intensivos em tecnologia como o audiovisual, e aqueles mais voltados para os serviços com mais 
alto valor agregado como os serviços de arquitectura, publicidade, culturais, digitais e de pesquisa 
e desenvolvimento. 

Figura 6: Classificação das Indústrias Criaivas, segundo a  CNUCED/UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção: Recomenda-se que o âmbito das indústrias culturais seja revisto adicionando novos 
sectores criativos mais voltados para serviços e tecnologia como acima indicado. Existem várias 
classificações; esta foi feita pela CNUCED/UNCTAD tendo em conta os intêresses dos países em 
desenvolvimento. 

Como mencionado no capitulo anterior, um componente chave da dimensão de desenvolvimento 
da economia criativa é sua contribuição para a realização das Metas de Desenvolvimento do 
Milenio, particularmente nas seguintes áreas:  

-  Erradicação da pobreza absoluta, gerando emprego e rendimento especialmente para 
trabalhadores criativos de pequenas comunidades e áreas rurais; 

                                                      
42 Vide: o documento da CNUCED/UNCTAD “Painel de Alto Nível do Secretário-Geral sobre Economia e 
Indústrias Criativas para Desenvolvimento”; Genebra, 2008.  
43 É feita referência à definição e classificação da CNUCED/UNCTAD de indústrias criativas e de 
economia criativa, elaboradas pelo Programa de Economia Criativa em 2006. Esta classificação foi adotada 
nos Relatórios de Economia Criativa de 2008 e 2010 -CNUCED/UNCTAD/UNCTAD/DITC/2008/2. 
Genebra, 2008 
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- Equilíbrio do género, providenciando oportunidades iguais para as mulheres; 

- Inclusão social, particularmente dos jovens que vivem em áreas menos favorecidas; 

- Educação e acesso a novas tecnologias de informação e comunicação; 

- Parcerias globais, através de cooperação entre os países envolvendo os sectores público e 
privado, cooperação internacional e a sociedade civil. 

Dada a natureza multi-disciplinar da economia criativa, a elaboração de políticas não deve ser 
restrita a um só ministério ou departamento governamental, mas deve sim incluir vários 
ministérios relevantes tais como: educação e cultura; indústria e comércio; trabalho; ciência e 
tecnologia; comunicações; turismo; finanças; juventude; planejamento, e negócios estrangeiros. 
Ademais, para ser eficaz, o processo deve ser participativo, envolvendo interlocutores não só do 
governo mas também do sector privado, associações profissionais, artistas e sociedade civil sem 
fins lucrativos44. A Figura 4 esquematiza as características da economia criativa que engloba 
várias áreas de políticas governamentais clamando por respostas de políticas interministeriais 
integradas . 

Figura 7: Dimensão do desenvolvimento da economia criativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção: Para se articular um mecanismo institucional para modelar políticas para a economia 
criativa, um passo inicial é organizar um diálogo governamental ao mais alto nível com vista a 
apresentar e debater as principais constatações e recomendações de acções políticas apresentadas 
neste relatório. Este encontro daria a oportunidade para que os decisores chaves tanto do sector 
público como do privado harmonizassem opiniões para uma melhor compreensão desta nova 
abordagem. Esta acção seria seguida ou optimamente seria levada a cabo em conjunto com um 
compromisso da parte do governo para apoiar a implementação do plano de acção proposto pelas 
três agências das Nações Unidas. Este procedimento facilitaria o estabelecimento do Comité 
Interministerial de Economia Criativa como órgão permanente. 

                                                      
44 Relatório de Economia Criativa 2008: Capítulo 10: Lições aprendidas e opções de políticas. P. 203. 
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3.1.2 Mecanismos de financiamento 

Como anteriormente mencionado, à semelhança de muitos outros países em desenvolvimento, em 
Moçambique o orçamento oficial alocado para a cultura é insignificante. Em 2008, o orçamento 
para a educação contabilizou 2,25% do orçamento nacional, enquanto o sector cultural só teve 
0,03%. É interessante notar que para 2009, a alocação orçamental para a educação aumentou para 
8%, mas o sector cultural só recebeu 0,3%. Isto significa que da atribuição total para o Ministério 
da Educação e Cultura, a educação recebeu 96,40% enquanto a cultura só teve 3,60% 45. De 
acordo com as directivas sob consideração na Política Cultural, devem ser visualizadas outras 
fontes de financiamento para as actividades culturais, incluindo créditos do FUNDAC (Fundo da 
Cultura); incentivos da Lei de Protecção do Património, bem como do envolvimento do sector 
privado através de patrocínios e esquemas de responsabilidade social. 

Atualmente, o sistema bancário em Moçambique tem três bancos de microfinanças46 e cinco 
uniões de crédito. As actividades bancárias e de micro financiamento estão sujeitas à lei 
bancária47. Contudo, o governo não tem nenhum programa de financiamento público específico 
para apoiar as indústrias criativas. Embora, o governo apoie periódicamente  algumas actividades 
culturais. Por exemplo, o MEC organiza regularmente um Festival da Cultura e um Festival de 
Canção e Música Tradicional. São realizadas competições em todos os distritos e regiões do país e 
os seus vencedores competem a nível nacional. Os vencedores recebem um prémio monetário. O 
MEC também dá prémios monetários uma vez por ano a artistas que se distinguem nas diversas 
áreas da cultura.  

Acção: Deveria ser criado um Fundo para as Indústrias Criativas, para sectores específicos ou 
para todo o sector. O fundo poderia ser financiado através de diferentes fontes públicas e privadas. 
Por exemplo, as emissoras, provedores dos serviços de internet, televisão por satélite, etc. 
poderiam pagar um imposto para abastecer o fundo. O governo poderia fazer contribuições 
directas ou podia criar um sistema de contrapartida de fundos. As contribuições poderiam vir 
através da modificação da lei do patrocínio. 

Muitas das habilidades artísticas e profissões ligadas à economia criativa não são reconhecidas em 
termos de negócios lucrativos, o que torna  o acesso a financiamento e /ou crédito extremamente 
difícil. A possibilidade de microcrédito é especialmente interessante neste sector. Em alguns 
países, como o Brasil, já existem esquemas de crédito especificos para a economia criativa 
inclusive a circulação de moedas alternativas com base na economia solidária48.  

Acção: Estabelecer esquemas de microfinanças para encorajar a expansão de empresas criativas, 
em especial através de cooperação público/privada. 

Em Moçambique não existe nenhuma linha de crédito específica para financiamento de novas 
empresas nos sectores criativos. Contudo, foi aprovado um plano estratégico pelo Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC) para apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) que está a ser 
implementado e pode ter um impacto positivo para o fortalecimento da economia criativa49. 
Existem algumas iniciativas encorajadoras. Por exemplo, o GAPI (Gabinete de Apoio à Pequena 
Industria) é um instituto de financiamento para PMEs que promove emprego através de 
capacitação. É uma parceria público/privada (PPP) em que o Governo tem uma participação de 
30%. O Conselho de Administração inclui um representante do governo, um representante da 
sociedade civil e uma pessoa da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário. Estes estão 

                                                      
45 Durante a II Conferência Nacional sobre Cultura, houve debates animados acerca do financiamento da 
cultura. A informação acima foi providenciada no documento "Financiamento da Cultura: Desafios e 
Oportunidades” por Salomão Júlio Manhiça. 
46 Socremo - Banco de Microfinanças; Novo Banco e Banco Terra de Moçambique. 
47 Vide: Lei Nº. 15/99, Novembro 1999. 
48 Vide : Creative Economy Report 2010 (UNCTAD) paginas 217-219 
49 MIC, Maputo, 4 de Setembro de 2008. 
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envolvidos em microcrédito e tentam estabelecer vínculos entre capacitação e financiamento. O 
GAPI facilita a criação de associações, o desenvolvimento de negócios e ajuda na gestão de 
microfinanças, legislação para associações e para negócios. Também providencia formação para 
formadores e gestores locais. No contexto deste projecto, o GAPI estará envolvido na capacitação 
de empreendedores creativos em cooperação com a OIT e já trabalhou com a OIT em projectos 
anteriores de formação que foram bem-sucedidos.  

3.1.3. Organização do sector profissional 

É de notar que em termos organizacionais, os profissionais dos vários sectores e as estruturas 
associativas existentes são bastante fracas e necessitam de ser reforçadas. Existem três 
organizações principais: 1) Associação de Músicos (AMMO); Associação de Escritores 
Moçambicanos (AEMO); 3) Associação Moçambicana dos Cineastas (AMOCINE). Contudo, o 
alto gráu de fragmentação destas três indústrias criativas não permite qualquer mudança eficaz nos 
sectores. 

Estas principais associações estão bem cientes das suas próprias fraquezas e reinvidicam 
enumerando suas necessidades prioritárias: 1) financeira; 2) capacitação, aprender como gerir 
empresas artísticas e  negócios criativos de forma mais profissional, afim de ter uma melhor ideia 
de como  proteger e gerir os seus direitos de propriedade intelectual; 3) seguridade social e 
melhoria na remuneração de suas actividades; 4) criação de arranjos produtivos  afin de trabalhar 
de forma eficaz como grupo e melhorar os respectivos sectores, vis a vis do governo. 

Em 2008, um grupo de artistas e profissionais iniciaram uma reunião nacional de 3 dias para 
discutir a forma como Moçambique deve avançar neste campo. O objectivo foi de redigir um 
manifesto e ajudar a formular e aprovar uma Lei para Artistas. Também pretendem criar uma 
organização para agrupar todos os que trabalham no sector. Presentemente, o sector é muito 
fragmentado e há necessidade de um trabalhao conjunto capaz de incentivar a aprovação de 
legislação na área das artes. Um dos tópicos apontados por um dos instigadores da inciativa é a 
necessidade de criar parcerias públicas/privadas e encontrar formas de atrair investimento 
domésticos e estrangeiros no campo das indústrias criativas e não depender sómente de fundos 
recebidos de doadores50. 

Acção: A criação de um Centro Nacional de Economia Criativa pode ser uma resposta para 
reforçar capacidades criativas e facilitar o intercâmbio de informação e conhecimentos, trabalho 
em rede, alianças estratégicas, actividades de capacitação que envolvam artistas, empreendedores 
criativos, estudiosos, ONGs, etc. 

Acção: A organização de redes deve ser encorajada a fim de facilitar contactos dentro das 
comunidades artísticas dentro e fora do país e reforçar talentos, habilidades e técnicas. 

 

3.2 QUADRO REGULAMENTÓRIO E LEGISLAÇÃO 

Aparentemente, há pouca legislação em vigorar a respeito das indústrias criativas em geral ou de 
sectores específicos. Alguma legislação exite mas falta implementação. Neste sentido, uma 
iniciativa útil do Ministério da Educação e Cultura foi de publicar em 2007 um documento 
trazendo a coletânia de toda a legislação relacionada com a cultura em Moçambique51.  

Em Setembro de 1974, foi adoptada a lei do Mecenato (Lei 4/94) mas até hoje não foi adaptado 
qualquer quadro regulamentar para a implementação eficaz desta lei.   

Acção: Estabelecer um quadro regulamentar conducente à implementação desta lei, incluindo o 
                                                      
50 Discussões com Naguib, conhecido artista plástico, Maputo, 5 de Setembro de 2008. 
51 Vide: Colectânea da Legislação Cultural de Moçambique, Ministério da Educação e Cultura, 2007. 
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tratamento fiscal previsto para instituições do sector público/privado que desejem apoiar 
actividades nas áreas das artes, ciência, cultura e acções sociais. 

Em Dezembro de 1988, foi adoptada a Lei 10/88 para regular a protecção legal de bens materiais e 
imateriais para preservar o património cultural de Moçambique. 

Também existe um decreto (10/81) de Julho de 1981 que define as regras e os critérios para a 
comercialização de obras de arte, artesanato, mobiliário e objectos de madeira preciosa, pedras 
preciosas e semipreciosas, marfim e peles especiais, com o objectivo de evitar abuso e comércio 
sem escrúpulos e exportações desses bens criativos e de património protegidos. 

No sector do cinema e audiovisual existem discussões para criar uma lei do cinema. Em Outubro 
de 2008, foi estabelecido um acordo com o Brasil, assinado durante a visita do Presidente Lula a 
Moçambique, que prevê  assistência técnica do Brasil nesta questão52. 

Acção: É altamente recomendável a finalização da lei do cinema. Através deste projecto a 
CNUCED/UNCTAD pode actuar como facilitador para promover cooperação adicional entre 
Moçambique e o Brasil para a formulação da lei do audiovisual; a experiência do Brasil é um 
modelo útil que pode ser adaptado e adoptado para o caso de Moçambique. O facto de que ambos 
os países, no contexto da Comunidade de Países de Expressão Portuguesa (CPLP) terem assinado 
o acordo de cooperação na área de cinema e audiovisual é um elemento importante53. A UNESCO 
também pode ajudar o governo no processo de adoptar e implementar a lei, tendo em conta 
experiências bem-sucedida em outros países  em desenvolvimento, tais como a Colômbia e Cuba. 

Acção: Deve ser elaborada e entrar em vigor uma lei sobre a difusão. Em relação à teledifusão e 
radiodifusão, aparentemente já existe um esboço de  lei. Presentemente, não existem quaisquer 
regras para regular os programas televisivos. Esta falta de quadro regulamentar trás sérias 
dificuldades para os directores locais de conteúdo criativo visto que existe uma invasão de 
programas televisivos importados (filmes e telenovelas) e muito pouco espaço para produtores de 
conteúdo nacional que têm que competir com intervenientes internacionais bem estabelecidos. 
Esta é uma área em que a UNESCO pretende dar  assistência técnica no contexto deste projecto. 

3.2.1 Política da concorrência 

Em 2007, o governo elaborou uma política geral sobre concorrência54, mas o quadro regulatório 
para a sua implementação ainda está sob consideração pela Assembleia da República. O 
Ministério da Indústria e Comércio começou a elaborar a Lei da Concorrência que estava prevista 
para ser concluída no fim de 200855. Espera-se que a lei regule várias áreas de relevância para as 
indústrias criativas, tais como o abuso de posições dominantes, acordos entre empresas e 
concentrações que inibem a concorrência, principalmente no campo da música, edição e dos 
audiovisuais que são setores dominados por grandes transnacionais atuantes na distribuição dos 
productos.. 

Acção: Encorajar a finalização da Lei da Concorrência que está a ser elaborada. Encorajar a 
criação de uma Autoridade de Concorrência e a implementação e regulação da futura Lei da 
Concorrência. A CNUCED/UNCTAD tem dado assistência técnica a inúmeros governos nesta 
área. 

                                                      
52 Discussões com Pedro Pimenta, produtor cinematográfico bem conhecido, Novembro de 2008. 
53 De notar que Moçambique foi anfitrião da “Primeira Mostra de Cinema e Audiovisual dos CPLP”. Este 
evento se realizou de 18-25 de Junho de 2009, passando filmes (35mm e DVD) de 9 países lusófonos, 
promovendo debates, workshops, etc. O evento foi  organizado sob os auspícios do Ministério da Educação 
e Cultura pelo INAC. 
54 Resolução Nº 37/2002, de Novembro de 2007. 
55 Discussões com o Chefe do Departamento da Política Comercial, MIC. Maputo, 9 de Setembro de 2008. 
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Acção: Deve ser dada atenção especial a práticas regulamentares e processos de implementação 
da legislação existente e futura para as indústrias criativas, especialmente, no sector audiovisual. 

Acção: Fortalecer o quadro legal e regulamentar para a criação de empresas, cooperativas e 
culturais, incluindo o registo dessas entidades, suas constituições e suas políticas de trabalho. 

Acção: Deve ser priorizada a reestruturação institucional. 

3.2.2 Condições de Trabalho 

Em Moçambique, como na maioria dos países tanto em desenvolvimento como desenvolvidos, é 
muito difícil avaliar o volume de emprego gerado pelas indústrias criativas. Serviços nacionais de 
estatística têm grande dificuldade em quantificar o emprego e  delimitar o tamanho do setor. A 
OIT e a UNESCO têm examinado as questões relacionadas com as definições, delimitação de 
sectores, classificação das ocupações, e metodologias para coleta de dados. A finalidade é de 
trabalhar com as instituições nacionais de estatística afin de melhorar a qualidade e confiabilidade 
dos dados em matéria de emprego nos vários segmentos das indústrias criativas. Este trabalho, 
entretanto, deve ser um processo contínuo de longo prazo. 

Além disso, nos países em desenvolvimento, a maioria dos artistas e empresários criativos ainda 
fazem parte do setor informal, e como tal não beneficiam dos mesmos direitos e obrigações 
habitualmente cobertos pela legislação traballhista.  

Segurança social e económica para os artistas e criadores é fundamental para mudar a percepção 
tradicional de que atividades criativas são atividades transitórias de lazer ou hobbies. É necessária  
uma legislação nacional abrangente afin de  regular as atividades criativas e sua relação com os 
empregadores, para que se estabeleça um regime de segurança social e econômico para os 
trabalhadores criativos. Muitos trabalhadores artísticos viram empresários por necessidade, pois 
eles são os primeiros na criação de micro empresas, os primeiros interessados na procura de 
clientes e contratos, e na criação de oportunidades de emprego e renda. 

Além disso, é amplamente reconhecido que as condições de trabalho para os artistas são 
geralmente muito precárias. Obrigações contratuais são na maioria dos casos baseadas em curtos 
projectos, com longos períodos de desemprego entre os compromissos. A maioria dos artistas, 
particularmente nas artes do espectáculo, trabalham de forma irregular, part-time ou não 
assalariado, com cobertura limitada ou inexistente para pensões e assistência de saúde56. 

Acção:  A OIT tem colaborado com o Ministério do Trabalho (MITRAB) no sentido de apoiar os 
esforços do governo para melhorar as condições de emprego no sector criativo. Ênfase será dada 
no âmbito deste projecto para reforçar a capacidade do ministério para criar trabalho decente e 
reforçar as capacidades criativas e de empreendedorismo. 

A OIT vai trabalhar em colaboração com o Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(INEFP), a este respeito. Durante uma reunião realizada em Julho de 2009, tanto a OIT quanto o 
INEFP chegaram a um consenso quanto as principais atividades  propostas no Plano de Acção e 
adicionaram alguns complementos, por exemplo, um estudo sobre a implicação do emprego e 
formação profissional no âmbito do artesanato, e o acordo de que todas as actividades ligadas à 
formação profissional seja canalizada através do INEFP57.  

Cumpre-se ressaltar que no contexto deste projeto um curso de formação-piloto "Começe seu 
Negócio Cultural” foi ministrado pela OIT  em Maputo  no periodo de 24 a 28 de Agosto de 2009. 
O INEFP tem o papel de coordenar as questões técnicas e logísticas, e o mesmo esquema será 

                                                      
56 Referência ao Relatório Económico Criativo de 2008, página 118 
57 Informações fornecidas pelo Diretor da OIT em Moçambique para o Secretariado da 
CNUCED/UNCTAD, em Agosto de 2009 
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replicado em outras províncias do país, onde este projecto piloto está a ser implementado 
(Inhambane e Nampula). Esta forma de trabalho será utilizada em todas as outras atividades, afim 
de garantir a sustentabilidade de todas as ferramentas e abordagens que estão sendo introduzidas 
no projeto multi-agências. Note-se que os materiais utilizados no treinamento foram adaptados e 
traduzidos no âmbito do programa UE-ACP, demonstrando uma clara ligação deste projeto multi-
agência e o MGD-F programa Cultura e das industrias criativas, para assegurar 
complementaridade e eficácia. 

Moçambique tem uma estrutura de organizações profissionais locais, conforme descrito 
anteriormente, e um grande número de trabalhadores criativos são registados nas suas respectivas 
associações. Isto já é uma boa base para uma avaliação inicial e classificação por tamanho e tipo 
de emprego no setor criativo, como um primeiro passo para o mapeamento das indústrias 
criativas, a nível nacional. Neste sentido, a classificação das categorias profissionais para os 
sectores cultural e criativo é um aspecto bastante relevante.  

 

3.3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Em Moçambique, o código de propriedade intelectual foi aprovado pelo Decreto 18/99 de Maio 
de 1999, como um novo código para criar condições para desenvolvimento tecnológico e permitir 
a transferência de conhecimentos e novas tecnologias. É aplicável aos países signatários da União 
Internacional para a Protecção de Propriedade Industrial e está em cumprimento total com o 
Acordo sobre Aspectos Comerciais da Propriedade Intelectual (TRIPs) da Organização Mundial 
do Comércio (OMC)58. 

Existe em Moçambique uma lei dos direitos de autor. (Lei do Direito de Autor e Direitos 
Conexos, Lei nº 4/2001 de 27 Fevereiro)59 . Esta lei cobre trabalhos literários, artísticos e 
científicos; adicionalmente, é explicitamente identificado o software informático. A lei cobre a 
vida do autor e mais 70 anos, enquanto um período de 50 anos se aplica a direitos e gravações de 
som de artistas e 25 anos para os programas de difusão. De acordo com a lei, incumbe à parte 
lesada ou ao seu representante legal instituir procedimentos legais em defesa dos seus direitos 
infringidos. 

Acção: Tem de ser activada a administração existente de direitos de autor. Existe legislação, mas 
a sua implementação tem que ser revista. 

Em 1998, foi estabelecida a Associação Moçambicana de Autores (SOMAS) que tem a 
responsabilidade de uma entidade de gestão. É uma instituição privada, mas um representante do 
MEC, o Director do Instituto Nacional do Livro e do Disco (INLD), faz parte do seu Conselho 
Executivo. A SOMAS não recebe fundos do governo mas recebe fundos da Escandinávia. A 
SOMAS tem duas licenças e só colecta da Televisão de Moçambique e da Rádio Moçambique um 
montante fixo, não recebendo estatísticas sobre quantas vezes foi programado um filme ou 
quantas vezes foi tocada uma canção na rádio60. 

Atualmente, a SOMAS só colecta ganhos para a indústria de música. Desde que começou a 
cobrar, fez três pagamentos aos artistas locais. A sua cobrança anual média tem sido de 10,000 
USD de apenas duas instituições públicas que fazem pagamentos apenas para o sector da música. 
A associação não teve qualquer aumento real na quantia colectada, contudo houve um aumento na 
quantidade de membros. Por consequência, os membros da associação recebem uma percentagem 
da colecta global que é dividida pelo número de membros e não está relacionada com a 

                                                      
58 Vide: Um guia de investimentos para Moçambique: Oportunidades e Condições, CNUCED/UNCTAD, 
Junho de 2001. 
59 Vide: Colectânea da Legislação Cultural de Moçambique, Ministério da Educação e Cultura, 2007. 
60 Discussões com o Director da SOMAS, Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
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programação do seu trabalho. 

Em Novembro de 2008, a Procuradoria-Geral da República anunciou que era necessária uma 
acção mais acentuada por parte do Governo contra a pirataria e a falsificação. 

Acção: É necessário melhorar o funcionamento e a metodologia usada pela SOMAS para que 
possa trabalhar de forma mais eficiente. A SOMAS também necessita de mais recursos humanos e 
de melhores sistemas informáticos. Esta é uma área em que a UNESCO e/ou a OMPI podem 
oferecer alguma ajuda. No contexto do Projecto do UNDAF, a Confederação Internacional das 
Sociedades de Autores e Compositores (CISAC) já presta alguma assistência técnica à SOMAS61. 

Não existe qualquer disposição na lei que obrigue os utilizadores privados a fazerem pagamentos. 
A presente falta de implementação da legislação significa que a SOMAS não é capaz de colectar 
do sector privado. Por exemplo, existem outras quatro estações de rádio privadas para além de 
muitas outras em todo o país, mas não foram assinados quaisquer acordos com estas estações de 
rádio excepto com a Rádio Moçambique. 

Muitos artistas estão presentemente registados na África de Sul porque não existe qualquer 
incentivo em estar registado em Moçambique, e com isso o país deixa de arrecadar. 

Acção: Encorajar a criação de uma federação nacional de sociedades de coleta afin de  reagrupar 
as diferentes indústrias criativas num tipo de afiliação informal para estimular a arrecadação e 
distribuição dos ganhos oriundos do direitos do autor. 

Segundo discussões com vários artistas, tornou-se claro que muitos vendem os seus direitos à 
vista e a prazo, de acordo com o conceito de pagar pela renúncia a um direito. Por exemplo, os 
artistas normalmente vendem os direitos de um trabalho artístico para um território específico, por 
um período de tempo específico e num meio específico. Em termos concretos e de forma 
simplificada isso significaria vender os direitos de um filme a ser exibido: nas salas de cinema 
(incluindo os direitos de DVD, VOD, etc.) em Moçambique (em comparação com um outro país 
ou região), por um período de 5 anos, por um montante específico de dinheiro. Alguns artistas 
acabam por vender todos os direitos do seu filme ou música sem serem capazes de negociar 
quaisquer dos detalhes porque têm pouco poder de barganha e negociação. As associações, 
sindicatos, etc., podem ajudar artistas ou gestores individuais de forma a se tornarem mais cientes 
das suas possibilidades e podem ajudá-los a negociar melhores acordos para que possam ganhar 
rendimento de suas actividades profissionais criativas. 

Acção: É necessário melhorar o funcionamento e a metodologia usada pela SOMAS para que a 
associação seja capaz de desempenhar mais eficiente e eficazmente as suas funções. 

Ademais, segundo as discussões com os intervenientes, as prioridades na área de direitos são: 1) 
financiamento 2) sensibilização e compreensão dos regulamentos 3) necessidade de receber 
formação adequada numa escala mais ampla.  

Acção: A formação de competências e a sensibilização sobre questões de direitos para 
profissionais nos sectores criativos e para a sociedade civil é uma questão prioritária. De quando 
em quando, podiam ser providenciados serviços de assessoria a associações por um assessor legal 
especialista em questões de direitos de propriedade intelectual para ajudar os artistas a negociar os 
seus contractos, especialmente os contractos orientados para os mercados globais. No âmbito 
deste projecto, pode-se visualizar ajuda da UNESCO em associação com a OMPI para tratar deste 
problema. 

                                                      
61 Quando visitámos a SOMAS, durante a missão de constatação de factos, o perito internacional estava a 
trabalhar na SOMAS. A missão conjunta convidou-o a participar na reunião de Intervenientes realizada em 
Setembro de 2008. 
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É de sumo interesse para os empresários criativos as questões relacionadas com direitos autorais e 
marcas, para tal é necessário reforçar a capacidade dos criadores afin de que conheçam melhor 
seus direitos. Idealmente, cada província deve nomear uma pessoa responsável pelo fornecimento 
de orientação e formação nas negociações contratuais e questões de marketing. 

Acção: Um pacote de formação educacional de 2-3 dias poderia ser implementado na comunidade 
artística a nível das províncias para lidar com temas que vão desde a formação e desenvolvimento 
de recursos humanos, questões trabalhistas,  protecção ambiental e eliminação de resíduos, 
técnicas básicas de comércio, apoio das instituições governamentais, como acesso aos mercados 
internacionais, etc 

3.4. POLITICA FISCAL 

Presentemente, não existem quaisquer benefícios fiscais específicos para encorajar as indústrias 
criativas, embora exista um decreto que concede incentivos fiscais e aduaneiros para investidores 
no sector do turismo. 

Como acima mencionado (3.2), existe em Moçambique uma Lei do Mecenato que contudo não dá 
resposta ao actual cenário dos sectores cultural e criativo nem contribui para com o 
desenvolvimento do sector. Aparentemente, o governo proporciona um abatimento ou isenção de 
imposto se uma empresa patrocinar um evento cultural. Contudo, existe falta de transparência 
sobre como o processo de patrocínio funciona na realidade ou se este é na realidade controlado de 
forma a contribuir para com o crescimento dos sectores criativos locais. Companhias como a 
MCEL, Vodacom e as fábricas de cerveja são atualmente os principais  patrocinadores de eventos 
culturais no país. 

Acção: O governo poderia impôr mediante algumas condições um sistema de patrocínio que apoie 
as indústrias criativas. Por exemplo, na Alemanha é possível uma redução de imposto de 20% no 
sector do cinema; mediante o cumprimento de condições específicas. Por exemplo, a condição 
principal é que uma certa quantia do orçamento total do filme têm que ser gasto no país; tem que 
ser confirmado um acordo de distribuição cinematográfica com uma firma alemã, com um número 
mínimo de cópias da película, têm que ser usados vários técnicos locais, uma parte da filmagem 
tem que ter lugar no país, etc. Ao vincular a redução do imposto a condições específicas, as 
indústrias locais se beneficiam. A África de Sul também tem um esquema de redução de imposto 
substancial que podia ser usado como referência para Moçambique desenvolver o seu próprio 
esquema. 

Acção: Uma outra variação desta Lei do Mecenato pode ser que parte da isenção de imposto podia 
ir para um fundo público e não só de “volta” para o investidor62. 

Segundo informações recebidas pelos músicos locais, atualmente existe 40% de taxação nas 
importações de DVDs, sendo 25% de direitos de importação em adição ao IVA. Normalmente, os 
instrumentos musicais pagam um imposto de 80% mais IVA porque são considerados itens de 
luxo. O equipamento técnico paga 40% mais IVA63. Em circunstâncias especiais, é possível obter 
uma redução nos direitos/ impostos de importação sobre os instrumentos musicais64. Contudo, o 
processo é aparentemente moroso e não é suficientemente transparente. 

Acção: Deve ser vislumbrada a redução dos impostos de importação de materiais e serviços 
usados pelos sectores criativos. 

Acção: O governo deve ser encorajado a promulgar legislação que conceda incentivos fiscais a 
artistas, directores culturais e ao sector empresarial envolvido no sector criativo. 

                                                      
62 Sugestão feita por profissionais cinematográficos locais. 
63 Pauta Aduaneira (Esquema de Impostos e Direitos Alfandegários estabelecido pelo Governo). 
64 Presidente da AMMO, Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
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Acção: O governo deve considerar a possibilidade de isenções e reduções do imposto sobre 
direitos e cobranças sobre a importação do equipamento usado em empresas criativas. 

Acção: O governo deve considerar a concessão de isenções e reduções de impostos na importação 
de livros, por pelo menos um período de tempo específico. 

Acção: O governo é encorajado a rever suas políticas de reduções de impostos para  que as 
empresas possam patrocinar artes e cultura de forma a apoiar de maneira sustentável os sectores 
criativos locais. 

 

3.5. INVESTIMENTO  

Moçambique tem estado a atrair influxos mais elevados de investimentos directos estrangeiros 
(IDF), mas principalmente para os seus megaprojectos na área de mineiração. O código de 
investimentos continua a dar protecção aos investidores e o Centro de Promoção de Investimentos 
responsável por lidar com todos os procedimentos de investimento e por promover Moçambique 
como destino. Está operacional um código de benefícios fiscais consolidado e tanto os 
investidores directos nacionais como os estrangeiros podem ter acesso a esse código se estiverem 
registrados. Presentemente, Moçambique tem limiares de investimentos de 5,000 USD para 
investimento nacional e 50,000 USD para investimento estrangeiro65. 

Foram feitos esforços para melhorar o clima de investimentos mas os investidores, ambos 
estrangeiros e nacionais, ainda enfrentam constrangimentos burocráticos e infra-estruturais. Deve 
ser apontado, contudo, que um novo Código Comercial que rege o estabelecimento das empresas 
melhorou os procedimentos legais. Por exemplo, o processo de registo para novas empresas foi 
modernizado e atualmente já existe um procedimento simplificado de licenças66. 

É necessário um modelo abrangente de investimentos para assegurar a sustentabilidade das 
indústrias criativas. Os profissionais das indústrias criativas solicitam a ambos, ao governo e aos 
investidores o estabelecimento de alguns mecanismos de financiamento bem como a provisão e 
encorajamento e oportunidades para o investimento do sector privado. Por exemplo, abaixo 
encontram-se discutidos mecanismos de financiamento que combinam fontes públicas e privadas 
através de transferências de indústria. 

Figura 8: O Modelo de Ponto de Conexão Criativa do CITET 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
65 Centro de Promoção de Investimentos – CPI, informação on-line  
66 Vide: Banco Mundial (2008) 
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Os esquemas públicos/privados podem ser especialmente úteis para reforçar as indústrias 
criativas. As medidas para facilitar este processo podem incluir uma garantia de até 80% do 
empréstimo, podem ser combinadas com uma linha de crédito de um banco local para 
empréstimos. Além disto, os empresários podem ser mais “lucrativos” baixando os custos de 
operação através da optimização do procedimento de avaliação do crédito/risco. Um diálogo deve 
ser mantido entre os sectores público/privado principalmente através da Confederação de 
Associações Económicas que tem estado activa para melhorar o ambiente de negócios e 
investimentos. As indústrias criativas, especialmente a indústria audiovisual e cinematográfica e 
de vídeo merecem atenção especial. A este respeito, a CNUCED/UNCTAD propõe o ponto de 
“conexão criativo” como uma estratégia de longo prazo para estimular o investimento privado, 
atrair novas tecnologias, promover empreendedorismo e estabelecer a base para uma estratégia  de 
promoção de exportações para os produtores das indústrias criativas. Neste esquema, as políticas 
públicas eficazes induziriam a um círculo vicioso, como apresentado na Figura 8.  

3.6. EMPREENDORISMO E DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

(PMES) 

Em Moçambique, existem mais de 28,474 PMEs registadas no país com 129,225 empregados. As 
pequenas e médias empresas constituem 89,5% do número total de empresas no país67. Cerca de 
2,621 são empresas médias, enquanto que 25,853 são pequenas empresas. No sector de PMEs, o 
comércio é a actividade dominante responsável por 57% do número total de PMEs, seguido pelo 
sector de hotelaria com 20%68. 

Isto constitui evidência de que já existe uma estratégia de PMEs que incorpora o plano de 
desenvolvimento de microempresas. Contudo, estas ainda são consideradas como tendo muito 
pouco ou nenhum impacto sobre a economia. Presentemente, o governo está a criar um Instituto 
para o Desenvolvimento de PMEs que  tem que ser aprovado pelo Conselho de Ministros. Este 
Instituto está sendo criado para prestar serviços e facilitar a criação de pequenas empresas, 
acelerando o processo, facilitando licenças, evitando procedimentos desnecessários, etc. Esta 
iniciativa certamente terá uma força catalisadora eficaz  para atrair o sector criativo informal para 
as estruturas formais existentes. 

Contudo, na visão do MIC uma estratégia específica para os sectores criativos deve ser 
desenvolvida e não deve ser necessariamente misturada com as outras áreas. Por exemplo, a 
estratégia deve ser definida em conjunto com o MEC e o Ministério do Turismo,69. O MIC 
apontou para a necessidade de focar sobre a implementação e encorajou a criação de um Comité 
Interministerial, enfatizando também que seria importante incluir todos os intervenientes 
envolvidos e não só os Ministérios, mas que a questão da liderança teria que estar muito clara. Em 
geral constatou-se que é necessário aumentar a conscientização acerca do potencial das indústrias 
criativas e encorajar iniciativas específicas voltadas para resultados concretos. O MIC está 
disposto a tomar a liderança e avançar nestas questões, especialmente porque está envolvido na 
área de financiamento, e o seu papel é de melhorar o acesso a mercados internacionais sendo 
também responsável por questões de direitos de propriedade intelectual. 

Acção: Apoiar a criação de produtores locais de PMEs, permitindo que as indústrias criativas e os 
provedores de serviços interligados cooperem, partilhando facilidades e conhecimentos bem como 
procurando financiamento em conjunto e providenciando garantias colectivamente. 

Trabalhar em conjunto significa que pode ser aumentada a confiança entre as indústrias criativas e 
as instituições financeiras e assim facilitar a obtenção de empréstimos e redução dos custos. Em 
África, este tipo de experiência está muito pouco desenvolvida e está concentrada em poucos 
                                                      
67 Vide: Estratégia para o Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas em Moçambique, Ministério 
da Indústria e Comércio, Agosto de 2007. 
68 Dados do Censo de Empresas 2004, Instituto Nacional de Estatística - INE 
69 Direcção Nacional de Indústria, MIC, Maputo, 4 Setembro 2008. 
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países como a África de Sul, o Quénia, a Nigéria e a Tanzânia70. 

Acção: Apoiar as instituições não financeiras na área de tecnologia e desenvolvimento de 
competências e marketing. 

Para as PMEs criativas se tornarem mais dinâmicas e contribuírem para com a economia é 
necessário providenciar-lhes apoio adequado a fim de melhorar suas capacidades de oferta. Por 
exemplo, na elaboração de planos de negócios comerciais sólidos a serem submetidos para 
obtenção de micro financiamento ou bancos comerciais. Apesar da viabilidade comercial de 
alguns projectos, muitos são rejeitados devido aos “fracos planos de negócios”. 

Acção: Uma componente chave deste projecto são as actividades de capacitação e formação a 
serem executadas pela OIT para ajudar os artistas e criadores a estabelecerem os seus negócios 
criativos de forma sustentável e melhorar se beneficiarem de suas competências empreendedoras. 

O estímulo as PMEs é crucial para o fortalecimento das indústrias criativas nos países em 
desenvolvimento. Muitas empresas criativas são microempresas e, na maioria dos casos, com um 
único artista ou criador independente para cobrir as várias fases da cadeia de valor que vai desde a 
criação até aos mercados71.  

Em todas as etapas da cadeia de valor, desde o processo criativo até ao retalho e consumo, 
factores económicos secundários são acionados através da criação de emprego. Por exemplo, as 
indústrias criativas geram oportunidades de trabalho para as empresas de logística e transporte ao 
venderem produtos criativos, bem como trazem impactos económicas positivos para outros 
setores, por exemplo, com a terceirização de tecido de algodão para a produção de artefatos, 
moda, etc 

Figura 9: Cadeia de valor da indústria criativa (Criação, Produção, Distribuição, Atacado & 
Consumo) 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: CNUCED/UNCTAD 

                                                      
70 Financiamento de PMEs em África, Centro de Desenvolvimento da OECD, Edição Nº 7, 2005. 
71 CNUCED/UNCTAD/PNUD, Relatório sobre Economia Criativa 2008 – O desafio de avaliar a economia 
criativa: na trilha da elaboração informada de políticas, (CNUCED/UNCTAD/ DITC/2008/2). Genebra: 
Nações Unidas, 2008, p. 69. Ver também p. 183 sobre este ponto. 
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Alphadi, a Caravana da Moda  
 
Seidnally Sidhamed, alias Alphadi, nasceu em 1° de Junho de 1957 de pais comerciantes 
em Timbuktu, Mali, sendo um dos nove filhos do casal. Ele cresceu em Niger na 
companhia da família e gostava de maquiar sua mãe e irmãs.  Ele estudou a forma em que 
se maquiavam as atrizes dos filmes indianos. Ainda jovem, este futuro estilista já se 
interessava sobre tudo o que podia realçar a beleza feminina. Porém em Niger, moda era 
um tabu para os rapazes.  
 
Enquanto seu pai esperava que Alphadi seguisse a carreira de medicina ou trabalhase com 
os negócios da família, após seus estudos secundários ele partiu para estudar turismo em 
Paris. Na capital da moda, êle conseguiu assistir a alguns desfiles de moda e começou a 
tomar cursos noturnos no atelier de Chardon Savard.  Ao concluir seus estudos, êle 
aceitou uma posição de diretoria no Ministério de Turismo de Niger, mas sua paixão 
ainda era a moda.  Enquanto trabalhava no Ministério êle continuou a  perfeccionar suas 
habilidades na área da moda pois recebia a visita de professores de Chardon Savard em 
Niger.  
 
Em 1985, dois anos depois de ter decidido dedicar sua vida a moda, elê apresentou sua 
primeira linha de alta costura e organizou seu primeiro desfile de modas, que aconteceu 
na Cidade Luz de Paris durante o Salão Internacional de Turismo. A partir deste 
momento, Alphadi teve muitos sucessos, inclusive recebeu o Prêmio de Melhor Estilista 
Africano pela Federação Francesa de costura e prêt-a-porter em 1987.  Seus desfiles se 
tornaram famosos no mundo inteiro – em Abidjan, Bruxelas, New York, Niamey, Paris, 
Quebec, Tokyo e Washington. Em 1999, êle expandiu sua marca e inciou uma linha de 
roupas esportivas chamada Alphadi Bis. Ao associar-se com a marca Wrangler, êle 
também criou os Jeans Alphadi, e no ano 2000 lançou o l'Air d'Alphadi, o primeiro 
perfume de um costureiro Africano.  
 
Após mais de vinte anos de carreira na moda, tendo organizado desfiles em várias partes 
do mundo, tendo boutiques na Africa, Europa e nos Estados Unidos, e mais importante, 
uma marca respeitada internacionalmente, Alphadi se tornou um dos mais famosos 
estilistas do continente Africano.  Caloroso, afável e com grande experiência é um artista 
que está sempre pronto a falar de moda.  Se inspira nas ricas tradições e nas côres da 
Africa,  Alphadi «acredita firmemente que moda e cultura são as indústrias que pode 
transformar a Africa ao nivel das nações mais prósperas ». 
 
Alphadi, Paris 

3.6.1  Um caso de sucesso de moda criativa na Africa 
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3.7. COMÉRCIO E ACESSO AO MERCADO 

África tem uma presença muito fraca nos mercados globais para bens e serviços criativos, 
principalmente porque sua capacidade de oferta é muito limitada. Situação similar se aplica para a 
totalidade dos países ACP, que cobre os 78 países de África, Caraíbas e Pacífico, juntos  suas 
exportações de bens criativos totalizaram apenas 1,5 bilhões de USD em 2008. Dada a abundância 
de talentos criativos na região, não há dúvidas de que o potencial criativo destes países continua 
extremamente sub-utilizado.  

Moçambique tem uma presença tímida nos mercados mundiais, mesmo se suas exportações de 
produtos criativos contabilizaram um aumento significativo nos últimos anos.72 Segundo os dados 
oficiais, as exportações de bens criativos  representavam menos de 1 milhão em 2002 e alcançou 
4.5 milhões em 2008.  Entretanto, as importações de bens criativos cresceram vertiginosamente de 
17.6 milhões de USD em 2002, para 51.4 milhões de USD em 2008. Esforços devem ser feitos 
para diminuir este grande desiquilíbrio da balança comercial através do  fortalecimento  das 
capacidades criativas e do melhor desempenho das exportação dos sectores criativos mais 
competitivos. 

Presentemente as indústrias culturais e criativas não estão na lista de prioridades do Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC)73. O MIC apontou para o facto de que mesmo se as indústrias 
criativas não estejam listadas como prioridades para a política industrial de Moçambique isso não 
significa que não sejam importantes para o governo74. Na verdade, o MIC está ciente dos 
problemas relacionados com a arte Makonde, que é produzida em Moçambique mas exportada 
internacionalmente por um país vizinho. O MIC está  tentando introduzir a noção de arranjos 
produtivos no país, em que cada aldeia ou região deve especializar-se num produto ou actividade 
criativa específica. 

Acção: O MIC indicou que para incorporar os sectores criativos nas suas políticas estratégicas é 
apenas necessário rever o Plano Nacional de Desenvolvimento do país. 

Gráfico 2: Moçambique: Exportações de produtos criativos por sectores - 2003-2008 
(Milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

                                                      
72 Embora estes dados sejam dados oficiais providenciados para a base de dados das Nações Unidas 
parecem inconsistentes, principalmente na área de publicaçoes. No contexto deste projecto, serão feitos 
esforços para melhorar a qualidade e a cobertura dos dados. 
73 República de Moçambique, Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Política e Estratégia Comercial. 
Maputo, Abril 1999. (Resolução Nº 25/98, 21 de Julho de 1998 – Boletim da República, I Série, Número 
26,ú7 de Julho de 1998). 
74 Direcção Nacional de Indústria, MIC, Maputo, 4 de Setembro de 2008. 
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As questões relacionadas com as negociações comerciais multilaterais e acesso ao mercado 
internacional para os produtos e serviços culturais e criativos são bastante complexas. Envolvem 
vários acordos internacionais, tais como Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), 
TRIPS (Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), TRIMS 
(Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio), políticas de concorrência, eficiência 
comercial e ainda mais importante, o tratamento especial e diferenciado para os países em 
desenvolvimento. Por exemplo, o acesso temporário dos cidadãos africanos para prestar serviços 
culturais e criativos na Europa, o chamado Modo 4 do GATS nas negociações da Organização 
Mundial do Comércio, ou por outras palavras, a mobilidade dos artistas para oferecer seus 
serviços criativos nos mercados globais é uma questão chave para a expansão do comércio em 
serviços criativos. 

Em termos de acesso a mercados, Moçambique, como outros países menos desenvolvidos 
(PMDs), tem direito ao livre acesso aos mercados da União Europeia no âmbito do "Tudo menos 
armas" (TMA) iniciativa para os PMDs introduzida em 2001. Deve-se notar, contudo, que o TMA 
é um regime preferencial unilateral  que concede aos PMDs entrada no mercado sob regras de 
origem muito rigorosas. De forma geral, de acordo com a revisão feita pela OMC sobre os 
regimes unilaterais preferenciais de países desenvolvidos em favor dos países menos 
desenvolvidos, em média (ponderada) os PMDs  benefíciam de tratamento preferencial com livre 
acesso  para quase 84% dos produtos sujeitos a taxação  aduaneiras segundo as linhas tarifárias 
aplicadas as nações mais favorecidas (NMF). A cobertura é de aproximadamente 100% para as 
matérias-primas não-agrícolas ( minerais, incluindo combustíveis). Mais de 88% dos produtos 
manufaturados potencialmente podem se benefíciar do tratamento preferencial gratuito de livre 
acesso a estes mercados. 

Para os serviços criativos são concedidos o acesso ao mercado em todos os modos de oferta em 
conformidade com os compromissos estipulados no acordo do GATS e as limitações decididas 
pelos países membros da OMC.  

O Acordo de Parceria Económica (APE) em negociação entre a União Europeia e os países da 
SADC, se bem negociado, pode representar novas oportunidades de acesso dos bens e serviços 
criativos dos países africanos aos mercados europeus numa base permanente.  

O principal problema de Moçambique como da maioria dos outros países menos desenvolvidos, é 
a sua limitada capacidade de oferta. A questão essencial é desenvolver capacidades criativas e 
produtivas, mais do que os problemas ligados ao  acesso aos mercado. De uma forma simplista, 
primeiro o país tem que produzir antes de olhar para as oportunidades de comércio e buscar uma 
presença mais ativa nos mercados mundiais. Falta de infra-estrutura, altos custos de transporte e 
instabilidade macroeconômica, incluindo problemas relacionados as taxas de câmbio, são alguns 
dos principais entraves que dificultam a exportação de bens criativos de Moçambique. 
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Gráfico 3: Moçambique principais destinações das exportações de bens criativos, 2008 
(Milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

3.7.1 Comércio Sul-Sul  

Recentemente, a análise de comércio feita pela CNUCED/UNCTAD forneceu evidência de que 
existem novas oportunidades de mercado nos países do Sul. O dinamismo económico dos países 
emergentes tem criado novas relações entre as economias dos países do Norte e do Sul. No 
periodo entre 2002 e 2008, o total das exportações de todos os produtos do Sul para o mundo 
cresceram de $ 1.4 trilhões para $ 6.1 trilhões de dólares. As exportações Sul-Sul aumentarm de $ 
828 bilhões para $ 3 trilhões durante o mesmo periodo, crescendo muito mas rápido do que as 
exportações do Sul para o Norte, revelando mais amplas oportunidades para os países em 
desenvolvimento  reforçarem suas relações comerciais entre si.   

O comércio Sul-Sul de bens criativos atingiu $ 60 bilhões em 2008, triplicando de valor em seis 
anos. Isto representa uma surpreendente taxa de crescimento anual de 20%; enquanto as 
exportações do Sul para o Norte continuam crescendo considerávelmente a uma taxa anual de 
10.5% mas comparativamente bem menor. Para os países em desenvolvimento, o artesanato é o 
mais importante bem creativo de exportação, representando cerca de 65% da parcela de mercado 
destes países no comércio internacional.    

Moçambique pode se beneficiar de seus laços de comércio com seus parceiros do Sul, tanto da 
Asia-Pacífico, como da América Latina e Caraíbas e também dentro da Africa. Deve aproveitar as 
oportunidades existentes em função dos numerosos acordos de cooperação já estabelecidos, e ao 
mesmo tempo fortalecer seus sectores criativos através de políticas apropriadas visando melhorar 
a competitividade de seus productos no mercado regional e internacional.  
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Gráfico 4 : Comércio Sul-Sul da totalidade dos bens criativos, 2003-2008 
(Milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

3.7.2  Acordos regionais e internacionais  

A política externa de Moçambique é fortemente orientada para a África do Sul, a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), a União Africana (UA), a Nova Parceria para o 
Desenvolvimento de África (NEPAD), doadores ocidentais e Portugal. O governo concluiu 
acordos de comércio a nível regional, multilateral, bilateral e preferencial. 

O país está envolvido no desenvolvimento das indústrias culturais e criativas a nível regional 
através da SADC e do Plano de Acção de Nairobi para as Indústrias Culturais em África 
(Dezembro de 2005) e prioridades da NEPAD. 

O Plano Estratégico de Moçambique para a Cultura (PEMC) foi elaborado em conformidade com 
a Carta para a Renascença Cultural de África da União Africana75. O PEMC também foi escrito 
em coerência com o Plano de Acção de Nairobi para as Indústrias Culturais em África, 
principalmente no que se refere aos objectivos para fortalecer a contribuição económica dos 
sectores criativos para o desenvolvimento do país. No desenvolvimento das indústrias criativas, 
Moçambique também esta levando em conta o Protocolo da SADC sobre a cultura. As prioridades 
culturais da NEPAD também se encontram incorporadas no PEMC.  Contudo, o seu enfoque a 
respeito dos sectores criativos está em saberes indígenas. 

Em Dezembro de 1999, o Conselho de Ministros aprovou o Protocolo sobre o Comércio da 
SADC. O protocolo cria uma zona de comércio livre com mais de 200 milhões de consumidores 
na região da SADC. A implementação do Protocolo foi iniciada em 2002 e a Área de Livre 
Comércio da SADC está em vigor desde 1 de Janeiro de 2008, de forma que, em princípio, a 
grande maioria dos produtos produzidos nos países da SADC podem entrar em Moçambique 
isentos de direitos alfandegários76. Contudo, quanto a Moçambique, a meta de tarifa zero está 
prevista para entrar em vigor em 2015. 

A barreira da língua para Moçambique nas regiões da SADC cria alguns impedimentos ao 
desenvolvimento comum dos sectores criativos; contudo, o uso eficaz do Protocolo sobre o Livre 
Comércio é uma prioridade. 

                                                      
75 Republica de Mozambique MEC Plano Estrategico para a Cultura (version inglesa), p 10. 
76 BAD/OECD, 2008. Mozambique African Economic Outlook, p. 467 
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Fortalecer os vínculos comerciais com os países membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (PALOP) é importante para Moçambique em termos do potencial para exportar bens e 
serviços criativos que estão ligados à língua, tais como a literatura, música, filmes, vídeos e 
programas televisivos. 

Moçambique também é membro da Organização de Propriedade Intelectual Regional de África 
desde Maio de 2000. 

Acção: No que se refere aos acordos comerciais bilaterais existentes, Moçambique poderia dar 
mais atenção ao fato de incluir os sectores criativos no âmbito dos acordos comerciais. Os 
Ministérios relevantes podiam identificar áreas específicas a serem exploradas e a possibilidade de 
incluir as indústrias criativas77. Isto é um exemplo concreto em que acção interministerial 
concertada é indispensável. 

Moçambique tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Agosto de 
1995 e é signatário do Acordo TRIPS. O país é signatário dos seguintes Acordos de comércio 
preferencial: Protocolo do Comércio da SADC (ver acima sob contexto regional), o Acordo de 
Cotonou, Tudo Menos Armas (TMA), Lei do Crescimento e Oportunidades para a África 
(AGOA) e o Esquema Europeu de Assistência às Empresas (EEAE). 

Estão estabelecidas relações políticas entre Moçambique e a União Europeia a ambos os níveis 
bilateral e regional. O quadro legal para a cooperação com a UE foi baseado no Acordo de 
Cotonou, assinado em Junho de 2000 entre a UE e os 78 países pertencentes á ACP, que caducou 
em 2007. Presentemente, estão em curso negociações para a conclusão de Acordos de Parceria 
Económica (APE) entre a SADC e a União Europeia. Como acima mencionado, Moçambique tem 
acordos de comércio preferencial que permitem acesso isento de direitos aduaneiros aos mercados 
da UE, desde que critérios bem determinados sejem respeitados. 

Moçambique também firmou  acordo de comércio preferencial através da Lei do Crescimento e 
Oportunidades para a África e os Estados Unidos da América (AGOA) que dá acesso preferencial 
ao mercados americano para produtos incluindo têxteis e vestuário. O acordo AGOA inclui 
tratamento especial para alguns produtos culturais que vão para os EUA, isentando-os de direitos 
de importação sob determinadas condições. Esta isenção não é recíproca78. 

Moçambique faz parte do Esquema Comunitário de Assistência às Empresas do Países ACP. O 
EEAE é um fundo de concessão que opera numa base de partilha de custos para encorajar 
empresas e organizações intermediárias (associações comerciais, câmaras de comércio, etc.) a 
financiar projectos de expansão. O objectivo do EEAE é de reforçar a competitividade das 
empresas dos Estados ACP. Para alcançar isto, o EEAE esforça-se por promover um mercado para 
serviços de consultoria a  empresas, encorajando empresas privadas e associações de negócios a 
procurar os serviços de consultores profissionais ou provedores de serviços de fora para melhorar 
o seu desempenho de negócios. O EEAE anuncia até 50% dos custos de serviços que facilitem um 
aumento na competitividade. 

(i) Acordos internacionais na área da cultura: 

Moçambique ratificou a Convenção da UNESCO sobre a protecção do Património Cultural 
Mundial (1972). Moçambique também iniciou o processo da ratificação para os Meios de Proibir 
as Importações e Exportações e Transferência da Posse de Propriedade Cultural Ilícitas (1970); A 
Convenção para Salvaguardar o Património Cultural Intangível (2003); a Convenção sobre a 
Protecção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005). As ratificações destas 
Convenções são importantes para o desenvolvimento das indústrias criativas no país. 

                                                      
77 Direcção de Relações Internacionais, MIC, Maputo, 9 de Setembro de 2008. 
78 Direcção Nacional de Comércio, MIC, Maputo 9 de Setembro de 2008 
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(ii) Qualidade de membro em organizações internacionais: 

Em 1996, Moçambique tornou-se membro fundador da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) e elegeu o primeiro presidente dos PALOP  mantendo ligações estreitas com 
todos os estados lusófonos. 

Moçambique é membro do Movimento de Países Não Alinhados e está na classificão dos países 
moderados do Bloco Africano nas Nações Unidas e outras organizações internacionais. 

Em 1994, o governo tornou-se membro titular da Organização da Conferência Islâmica, em parte 
para alargar a sua base de apoio internacional, mas também para agradar à população Muçulmana 
de tamanho considerável no país. 

Moçambique tem status de observador na Commonwealth e na Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). 

(iii) Membro dos Tratados da OMPI: 

Convenção OMPI desde de Dezembro de 1996; Convenção de Paris (Propriedade Industrial) 
desde de Julho de 1998; Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes PCT (Patentes) desde 
Maio de 2000; Acordo de Madrid (Registo Internacional de Marcas) desde Outubro de 1998; 
Protocolo de Madrid (Registo Internacional de Marcas) desde Outubro de 1998; Acordo de Nice 
(Classificação Internacional de Bens e Serviços) desde Janeiro de 2002. De acordo com o PEEC, 
Moçambique pretende ratificar a Convenção Universal de Direitos de Autor (1971). 

Gráfico 5: Dez maiores exportadores dos países SADC, 2008  
(Milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

3.7.2  Promoção de Exportações 

Em termos de promoção de exportações, o governo criou o Instituto para Promoção das 
Exportações (IPEX) que funciona sob a tutela do Ministério da Indústria e Comércio (MIC). 
Presentemente, o IPEX está a elaborar uma estratégia nacional de exportação para a UE. O IPEX 
está envolvido num programa de capacitação “para formar pessoal do IPEX em identificação de 
produtos em Moçambique que possam ser melhorados em termos de produção, qualidade e acesso 
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a mercados a fim de satisfazer os requisitos dos mercados da União Europeia”79. 

A organização IPEX incluiu o artesanato moçambicano na lista de prioridades. Também foram 
identificados para o potencial de exportação peças de artesanato que podem ser classificadas como 
acessórios de casa ou design de interior (objetos decorativos e utensílios domésticos feitos de 
madeira). Parte do projecto inclui o processo de identificar parceiros na Europa e na China. Neste 
projecto, a organização está a trabalhar em conjunto com o Centro de Comércio Internacional 
(CCI) e o programa da capacitação para o pessoal do IPEX. Existe um outro projecto financiado 
pela UE que envolve a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(ONUDI) e que está a ser implementado pelo IPEX, a Autoridade Tributária e COI (Comissão do 
Oceano Índico) (padrões de qualidade) que está desenhada para focar nos facilitadores  de 
comércio por exemplo, incluindo também a ideia de arranjos produtivos locais. Atualmente, estão 
a ser definidos os sectores alvo. O IPEX também trabalha com a CNUCED/UNCTAD no projecto 
da Global Gap. 

Gráfico 6.  Moçambique importações de bens criativos, 2003-2008 

  (Milhões de dólares) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD  

 

3.7.3 Facilitação do comércio 

Uma preocupação apontada pelos profissionais da economia criativa  é a lentidão do processo 
alfandegário para liberação de mercadorias nos portos e alfândegas. A inspecção e  a 
documentação necessária para as exportações também é um processo moroso que complica e 
retarda os prazos de embarque dos productos. Os atrasos nos reembolsos do IVA e outros 
impostos devidos ao sector privado constituem um problema recorrente. 

Acção: Como encorajado pelo MIC, é importante criar e por em prática mecanismos específicos 
para os sectores criativos que devem ser definidos conjuntamente pelo MEC e o Ministério do 
Turismo tendo como foco  a implementação. 

Acção: Encorajar a expansão do Comité Interministerial de Economia Criativa afin de incluir  
também todas as instituições relevantes além dos Ministérios. 

                                                      
79 Instituto para a Promoção de Exportações de Moçambique. Projectos-piloto: Lista e Justificativa de 
Recomendações ITF. Moçambique BSOD IPEX – módulo EMM. Setembro de 2008. Discussão com o 
Director do IPEX Maputo, 9 de Setembro de 2008. 
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Acção: Aceitar a sugestão do MIC de que este possa ter um papel central na formulação de 
políticas para a economia criativa, dado o seu envolvimento para o financiamento das empresas e 
na melhora de  acesso aos mercados internacionais. 

Acção: A capacitação voltada para a formulação de políticas de comércio, que está sendo 
desenvolvida pela CNUCED/UNCTAD para funcionários públicos prevista para ser executada na 
segunda fase deste projecto, incluirá questões relativas aos acordos bilaterais e a promoção de 
sectores criativos. 

Acção: Encorajar uma estratégia para expandir as exportações incluindo os productos das 
indústrias criativas. 

3.8. SECTOR DE SERVIÇOS 

O sector de serviços é de grande importância para os países da região SADC. É o sector que mais 
gera empregos e renda sendo o que mais contribui para o PIB e comércio desses países. Em 2006, 
o sector de serviços contribuiu em média para 50% do PIB da região. Em Moçambique os 
serviços contribuiram para mais de 40% da economia do país, sendo que o sector de construção 
representou 6.4% do PIB Moçambicano em 2006. A região SADC é importadora líquida de 
eletrecidade. A Africa do Sul e Moçambique foram os maiores exportadores  e importadores, 
juntos isto representou cerca de 45% e 39% respectivamente do total do comércio de eletricidade 
na região. 

Os serviços de comunicação é um sector chave para Moçambique. Entretanto, a densidade de  
telefonia permanece muito baixa com menos de uma linha fixa para cada 100 pessoas, e o setor é 
afetado pela falta de competição, altos custos operacionais e taxas. A maioria das principais linhas 
fixas de telefone na região estão concentradas em apenas 4 dos 14 países: Botswana, Namibia e 
Africa d Sul respondem por quase 80% do total de linhas fixas na região SADC.  Serviços de 
rádio e televisão são fornecidos pelos Estados em todos os países SADC e atualmente o acesso é 
por satélite digital o que permite uma cobertura mais universal. 

A indústria de construção, a qual inclui arquitectura é um importante sector criativo que continua 
a expandir em Moçambique dada a reabilitação e expansão das redes ferroviárias e rodoviárias. 
Dada a sua localização litorânea e a fronteira com o canal, Moçambique é um corredor natural de 
transporte para vários países vizinhos (Malawi, Swazilandia, Zambia e Zimbabwe). 

O sector energético foi identificado pela estratégia nacional para a redução da pobreza como 
prioritário para investimentos. Menos de 3% da população tem acesso a electricidade.  Energia é 
essencial para o desenvolvimento da infraestructura necessária para a implementação de avanços 
tecnológicos na campo das TICs e dos serviços digitais, componente importante para se reforçar a 
economia criativa.  

Na última década os serviços financeiros foram contratados. O sistema bancário é altamente 
concentrado no país e inclui oito bancos comerciais, todos com participação maioritária de 
Portugal ou da Africa do Sul.  O sector de microfinanças que extende empréstimos para as áreas 
rurais começou a crescer. De forma similar, o acesso ao capital é essencial para estimular o 
desenvolvimento dos empreendedores criativos os quais são principalmente PMEs que precisam 
de dinheiro-semente para começar suas actividades.   

3.8.1 Turismo 

Moçambique é um país bem provido de recursos naturais incluindo praias, fauna, flora, animais 
selvagens e um clima ameno que facilita e valoriza o seu potencial de turismo.  O sector de 
turismo tem atraído grandes investimentos e já constitui um dos maiores geradores de divisas do 
país. Entretanto, o desenvolvimento do sector tem sido constrangido pela falta de formação dos 
recursos humanos e ineficiência dos serviços de apoio ao turismo, como as telecomunicações, 
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finanças e transporte.  Turismo contribui para 3.4% do PIB e foi responsável por mais de 1.75 
milhões de empregos diretos na região SADC em 2006.   

Moçambique tem grande riqueza em recursos naturais de turismo: incluindo 2,700 quilómetros de 
litoral tropical, largas baias arenosas, recifes de corais, 15% de terra declarada como sendo “áreas 
protegidas”: No decorrer dos séculos, as influências portuguesa, árabe e africana fundiram-se para 
criar uma cultura unicamente Moçambicana, que se reflecte na arquitectura, cozinha, língua, artes 
e música.  Hoje, Moçambique ainda é um país relativamente virgem80. Contudo, em 2007, o sector 
do turismo atraiu quase 1 bilião de USD de investimento directo estrangeiro (IDE), principalmente 
para a construção de hotéis de luxo. O país tem três zonas turísticas, o Sul, o Centro e o Norte que 
oferecem uma série de destinos para turismo de descoberta e ecoturismo. Estão a ser feitos 
esforços progressivamente para proteger os parques e reservas naturais. 

No contexto do Plano Estratégico de Educação e Cultura, o turismo aparece como sector chave 
para desenvolvimento económico e para a preservação do património natural e cultural de 
Moçambique. A planificação para o desenvolvimento do turismo cultural deve ser articulada entre 
os principais atores deste mercado, ou seja o governo, a comunidade local e o sector privado. 
Também é importante sublinhar a ligação entre o turismo e as indústrias criativas como fonte 
importante de emprego e um recurso vibrante para atrair turismo e investimento afin de dinamizar 
as comunidades locais. A produção de bens e serviços criativos tais como, o teatro, filmes, 
músicas, livros, artesanato, etc. deve ser vista como parte integrante da vida económica e social 
bem como da identidade cultural do país. 

Figura 10: Mercado do artesanato de Maputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Edna dos Santos-Duisenberg 

Acção: Devem ser adoptadas medidas para apoiar programas de informação e de sensibilização 
para permitir que turistas e artistas criativos estejam em contacto mais directo. Por exemplo, isto 
pode ser feito através da organização de visitas de grupos de turistas a comunidades artesanais 
específicas, onde poderão ser organizados um real intercâmbio de saberes tradicionais e onde 
possam ser expostas a singularidade das técnicas manuais de qualidade impar, onde poderiam ser 
apresentados espectáculos de dança tradicional, podem ser partilhadas histórias de património 
cultural, etc. As PMEs e microempresas são responsáveis por uma quota-parte do 
desenvolvimento do turismo na maioria dos países em desenvolvimento, em especial nos PMDs. 
O papel das indústrias criativas deve ser reconhecido dentro da infra-estrutura do turismo do país 

                                                      
80 Programa – Âncora de Investimento em Turismo em Moçambique, 
ttp://www.fdi.net/documents/WorldBank/databases/mozambi/Anchor_Sites_Booklet.pdf 
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(artesanato, festivais, festividades locais culturais, pintura, escultura, música ao vivo, teatro, 
dança, etc.). Portanto, é aconselhável conciliar políticas inter-ministeriais a fim de optimizar os 
vínculos entre as indústrias criativas e o turismo. 

Acção: Criar maiores sinergias entre as políticas nas áreas do trabalho, cultura, investimento, 
comércio e turismo afim de reforçar o impacto das indústrias criativas na economia  

3.8.2  Setor audiovisual  
Os audiovisual é um sector de grande interêsse para todos os países pois não só gera empregos 
mas é também um veículo de expressão de nossas identidades, de informação e de cultura.  
Portanto, os países se sentem compelidos a proteger o sector audiovisual e há certa relutância no 
que se refere as negociações multilaterais para a liberalização de serviços audiovisuais no âmbito 
da OMC.  Esta tendência é refletida também a nível regional  entre os países SADC, pois os 
serviços audiovisuais não foram incluidos no Protocolo da SADC para Transporte, Comunicações 
e Meteorologia. Mesmo quando há algum tipo de negociação geralmente se refere a serviços de 
projecção de filmes, producção de videos e filme our serviços de distribuição.  Este tema é 
também abordado no capítulo 4. 

3.9. TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE 

A interface entre a tecnologia, cultura e economia é a essência da economia criativa. As 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm um papel chave para fortalecer as indústrias 
criativas, devido a dois fenómenos: digitação e convergência. As TICs são importantes por si só 
como meios  de estímulo a criação de conteúdo criativo digitalizado como os softwares, jogos de 
computador, desenhos animados, etc. ou como instrumentos da conectividade usados  para o 
marketing e distribuição de outros produtos criativos tais como, a música, filmes, livros, notícias, 
serviços de publicidade, arquitectura etc81. Portanto, as tecnologias digitais abriram enormes 
oportunidades para fortalecer o potencial das indústrias criativas nos países em desenvolvimento. 

Em Moçambique, a conectividade da internet é relativamente baixa mas está a crescer muito 
rapidamente. De acordo com o Relatório de Informação de Economia da CNUCED/UNCTAD, o 
número de utilizadores da internet aumentou de 50 mil em 2002, para 178 mil em 2005; isto 
significa que em três anos mais do que triplicou. O número de assinantes da rede móvel também 
deu um salto vertiginoso de aproximadamente 255 mil em 2002, para 2,3 milhões em 2006. As 
perspectivas são que, até 2011, Moçambique estará “interligado”, isto é, totalmente coberto por 
uma rede digital. 

Estão a ser implementadas várias iniciativas para pôr no lugar uma infra-estrutura que permita o 
uso de ferramentas de TIC e promova o seu uso82. Entre estas iniciativas, o Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) estabeleceu Centros de Multimédia Comunitários (CMCs) em várias partes 
do país que em certos casos podiam ser ligados a um “buraco na parede” que permite fácil acesso 
à internet nas áreas rurais83. Este projecto foi iniciado em 2004 e está em funcionamento em 20 
distritos em todo o país. 

O MCT está activo em várias áreas relevantes para o fortalecimento das indústrias criativas e que 
podem ter vínculos com actividades de formação na área digital, não só em termos de TICs mas 
também na área de inovação e pesquisa a nível de base. O MCT também está participando na 
organização da nova Escola de Artes liderada pelo MEC. 

                                                      
81 É feita referência ao Capítulo 7 do Relatório de Economia Criativa – 2008 
(CNUCED/UNCTAD/DITC/2008/2). 
82 República de Moçambique. Ministério da Ciência e Tecnologia. Estratégia de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Moçambique (ECTIM) - Horizonte Temporal: 10 anos. Aprovada pelo Concelho de Ministros, 
15º Sessão Regular, 27 de Junho de 2006. 
83 Ministério da Ciência e Tecnologia, Maputo, 5 de Setembro de 2008. 
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O MCT apontou para o facto de que, em conjunto com o MEC e o MIC, faz parte do grupo de 
trabalho interministerial sobre direitos de propriedade intelectual (DPIs) e seu potencial para gerar 
renda. A estratégia que estes três Ministérios estão a elaborar também inclui o sector da cultura. O 
MCT vê possíveis as sinergias entre este trabalho e o desenvolvimento das indústrias criativas84. 

Acção: Encorajar o MCT a expandir a sua cooperação interministerial para também cobrir o 
desenvolvimento da economia criativa. Seria desejável expandir este mecanismo interministerial 
já existente dando-lhe um mandato mais amplo para tratar de questões transversais relacionadas 
com a economia criativa. 

De acordo com o relatório especial sobre Telecomunicações em África85, o uso do telefone móvel 
em África está a expandir a uma taxa de crescimento extraordinária. Existem mais telefones 
móveis a serem usados do que linhas fixas. Da mesma forma que o uso da internet está cada vez 
mais a ser combinado com a telefonia nos países desenvolvidos, parece razoável assumir que o 
acesso à internet através de telefones possa ter um futuro promissor em África. 

Embora o acesso à internet em Moçambique possa ainda não ser significativo, como acima 
mencionado, continuará certamente a crescer rapidamente. Por agora, o rádio continua a ser a 
fonte mais importante de informação para a maioria da população Moçambicana. 

Acção: Pensando em termos de estratégias a médio prazo, está claro que a criação de conteúdo 
criativo para a internet, que é de interesse para moçambicanos e africanos, deve se tornar uma 
prioridade. Portanto, o conteúdo e o desenho digital, etc., têm um mercado em expansão em razão 
do número cada vez maior de utilizadores em todo o mundo. Isto está ligado com a promoção e o 
desenvolvimento de conteúdo criativo que é a base das áreas de cinema, audiovisual e novos 
meios.   

No contexto de uma estratégia global para promover a economia criativa em Moçambique, deve-
se  alinhar as políticas já identificadas na área da ciência, tecnologia e inovação, com os objectivos 
de promoção do uso de TICs, e de inovação a nível das bases para que as comunidades pobres e 
desfavorecidas não sejem excluídas e possam também se beneficiar86. 

3.10. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

O próprio governo apontou para o facto de que a situação presente no país, em termos de 
educação e formação em artes para profissionais que queiram trabalhar nos sectores culturais e 
creativos, não satisfaz as necessidades atuais do país87. 

Em termos de educação superior, existe uma Escola de Comunicação e Artes na Universidade 
Eduardo Modlane (UEM), que fornece cursos de música e teatro. A UEM também tem uma 
Faculdade de Arquitectura e Planificação. Na UEM, existe alguma formação para professores de 
belas artes em desenho e também existe uma Universidade Pedagógica de Moçambique. 

A nível de educação secundária existe a Escola Nacional de Artes Visuais, a Escola Nacional da 
Música e a Escola Nacional de Dança. É dada formação em fotografia no Centro de Formação 
Fotográfica em Maputo. 

Embora a sua vocação não seja formação, a AMOCINE leva a cabo um ou dois seminários por 

                                                      
84 Ministério da Ciência e Tecnologia, Maputo, 5 de Setembro de 2008. 
85 Neil Ford, “Telecoms in Africa – Moving to the next stage” (Telecomunicações em África – Passar para a 
fase seguinte) African Business, Nº. 345, Agosto/Setembro de 2008, pp. 34. 
86 Como listado na Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação de Moçambique, elaborada pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia e aprovada pelo Concelho de Ministros em Junho de 2006. 
87 República de Moçambique. Ministério da Educação e Cultura. Instituto Superior de Artes e Cultura, 
Agosto de 2008, p. 1. “Fundamentação”. 
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ano sobre o sector de filmes e meios de comunicação, normalmente com apoio de parceiros 
internacionais. 

O Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), uma instituição de 
educação superior privada, anunciou que em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, 
lançará um programa de Mestrado de dois anos em Comunicação e Gestão Cultural. 

O MEC criou um novo Instituto Superior de Artes e Cultura (ISAC)88 que  foi inaugurado pelo 
Ministro da Cultura em Setembro de 2009 e iniciou suas actividades em caráter liminar em 2010. 
O ISAC foi criado para oferecer educação de nível superior (nível de graduação e pós-graduação) 
em artes e cultura. Por um lado seu objectivo é o de formar criadores de nível superior, e por outro 
de prestar formação em gestão cultural e de artes. O Instituto visa proporcionar educação teórica e 
prática. Na sua fase inicial, o Instituto cobrirá um número limitado de sectores nas áreas de artes 
do espectáculo (teatro), artes visuais (pintura e escultura) e design (design de products, moda e 
comunicação visual). Gradualmente o Instituto pretende expandir o campo da educação para 
outros sectores criativos.89.  O ISAC formulou o curriculum dos cursos em conformidade com a 
Declaração de Bolonha90 afin de facilitar o reconhecimento dos seus cursos nos países Europeus e 
na região da Commonwealth. 

Acção: Uma meta específica deste projecto é contribuir para o desenvolvimento do ISAC e suas 
atividades educacionais. O ISAC deve colocar em prática um currículo abrangente, tendo em 
conta a natureza multi-disciplinar da economia criativa, e a interface entre os aspectos culturais, 
econômicos, tecnológicos e sociais. As áreas relacionadas com a gestão e produção cultural, bem 
como serviços técnicos especializados de imagem, iluminação, som, edição  etc, não deve ser 
negligenciada. O ISAC já conta com noventa (90) estudantes desde o início de 2010. 
Possibilidades para a criação de incubadoras e arranjos productivos criativos também estão sendo 
consideradas. 

Em Junho de 2009, no contexto deste projecto a CNUCED/UNCTAD facilitou os primeiros 
contactos entre o Director do ISAC e alguns professores da Academia Nacional das Artes de Oslo 
e da Academia Real de Artes do Reino Unido. O objectivo foi explorar as oportunidades de 
parcerias Norte-Sul e iniciativas concretas para a educação, investigação e treinamento na área de 
design e de criações funcionais em Moçambique. Esta parceria surgiu com intuito de ajudar o 
ISAC, como sendo a primeira instituição educacional no país a oferecer ensino superior nas artes e 
em design, a estabelecer parcerias e trabalho em rede com outras universidades que atuam no 
mesco campo tanto  na África como em outros continentes, para estimular intercâmbio de 
investigação e de melhores práticas. 

Discussões com técnicos e academicos revelaram que existem várias necessidades no domínio da 
educação e  da formação no país, e uma série de recomendações merecem ser consideradas:  

a) educação em artes desde o nível primário até o nível universitário; 
b) capacitação em termos de formação profissional para artistas que desejem melhorar as suas 

competências em acordos contratuais e de DPIs; 
c) capacitação em termos de competências empresariais e ferramentas de TICs para negócios 

criativos; 
d) aprendizagem contínua em sectores criativos específicos (novas técnicas para criar música, 

etc.); 

                                                      
88Durante a II Conferência Nacional sobre Cultura, o Ministério da Educação e Cultura anunciou que, 
mesmo que as suas instalações ainda não estivessem finalizadas, o ISAC estria operacional em 2009. Maio 
de 2009. 
89 MEC, Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
90 O propósito da Declaração de Bolonha foi criar uma educação superior de qualidade em que os cursos 
assegurem nível academic de qualidade e  compatível com o padrão utilizado em toda a Europa 
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e) capacitação, para funcionários do governo visando o melhoramento de instituições, 
formulação de políticas e implementação. 

Acção: A educação e formação a todos estes níveis, precisam ser abordada no campo da economia 
criativa. No contexto deste projecto, a OIT está providenciando capacitação em competências 
empresariais para artistas e profissionais da area da cultura. A UNESCO poderá providenciar 
assistência em termos de formação vocacional e aprendizagem contínua para criadores, artistas e 
associações. Dependendo da disponibilidade de recursos, a CNUCED/UNCTAD pretende dar 
capacitação para o fortalecimento das instituições e do quadro regulatório com a finalidade de 
melhorar as políticas públicas bem como as questões relacionadas com o comércio e investimento 
para funcionários do governo e instituições afins.  

É imperioso investir na educação e formação profissional para se estimular criatividade e 
inovação no país e para tal é preciso também mobilizar iniciativas do sector privado. Este apoio é 
necessário não apenas para facilitar o arranque de empresas criativas mas também para monitorar 
o controle de qualidade, desenvolver a nova cultura para o trabalho criativo em que os artistas e 
artesãos poderão sentir-se orgulhosos da sua cultura nativa e de suas profissões e ter condições de 
adquirir equipamentos  e materiais para a execução de suas actividades criativas.  

Acção: Promover encontros profissionais e facilitar iniciativas para favorecer interacções e troca 
de conhecimento, mas sempre tendo em mente o que pode ser atingido e o que permanecerá  como 
um valor acrescentado para o país. Aplicar uma segunda língua em escolas secundárias para 
facilitar o comércio internacional e participação em redes sociais especializadas nos diversos 
setores criativos  também seria útil. 

Educação e formação sobre questões de direitos de propriedade intelectual é uma necessidade, 
particularmente no que se refere aos direitos autorais e marcas registradas. Artistas e autores 
devem conhecer melhor seus direitos afin de evitar que suas obras criativas sejam sub-valorizadas. 
Este tipo de  formação e  informação não deve ser restrito apenas aos artistas que trabalham nos 
centros das principais cidades, mas deve ser compartilhado com artesãos e artistas das diversas 
províncias.  

Acção: Um pacote de formação específica gratuito de 2-3 dias poderia ser oferecido aos 
trabalhadores criativos e implementado em cada província. Idealmente, este esquema deveria 
abranger: formação e desenvolvimento de recursos vocacionais; apoio do governo às instituições; 
informações básicas, técnicas básicas de comércio incluindo para os mercados internacionais; 
algum conhecimento sobre o meio ambiente e protecção da diversidade cultural. 

3.11 CRIATIVIDADE E BIODIVERSIDADE 

Os países em desenvolvimento em geral dispõem de uma rica e vasta biodiversidade mas 
enfrentam grandes desafios para encontrar o exato equilíbrio entre o uso sustentável e a 
conservação da sua biodiversidade. Recentemente, está surgindo uma tendência positiva voltada 
para o consumo de produtos eco-éticos principalmente no campo da moda, do artesanato, produtos 
de design interior, jóias, cosméticos e os chamados produtos da indústria do luxo.   

A indústria da moda assim como de mobiliário em particular, podem ter um papel cada vez mais 
importante no sentido de contribuir para a preservação do patrimonio natural e cultural, e  
encorajar padrões de consumo mais sustentáveis dos insumos e materiais que utilizam, afim de 
ajudar a moldar uma nova forma de consumo que seje mais consciente e respeitável com a 
biodiversidade e o meio-ambiente. Sem dúvida, na área do design principalmente a moda oferece 
oportunidades para os países em desenvolvimento ascenderem a um novo patamar socio-
econômico, caso talentos criativos sejem estimulados e trabalhem em harmonia com a natureza 
fazendo melhor uso dos produtos da biodiversidade tais como as fibras naturais e a utlização de 
processos que utilizem menos energia e não sejam poluentes. Muitas empresas criativas estão 
adotando novas práticas mais ecológicas ao lidar com as cadeias produtivas globais, com 
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problemas relacionados com os direitos dos trabalhadores e com questões vinculadas ao meio-
ambiente. 

Acção : Iniciativas e atitudes responsáveis são necessárias tanto por parte das PMEs como 
também dos grandes conglomerados multinacionais, no sentido de preservar a biodiversidade 
local. É importante o uso de processos que consumam menos água e energia, e que evitem a 
utilização abusiva de espécies animais como o uso de peles ou couro. 

Acção : Esforços devem ser feitos em benefício da utilização de produtos biodegradáveis, uso de 
produtos organicos, fibras naturais e uso de materiais locais.  Deve-se  evitar uso de pesticidas e 
inseticidas e processos químicos que prejudiquem a fauna e a flora. 

Os produtos das indústrias criativas devem ser usados como embaixadores culturais; cada produto 
criativo representa uma atitude específica em relação ao planeta e ao nosso meio-ambiente.  
Artistas,  operadores culturais e professionais criativos têm a possibilidade de promover produtos 
que veiculam como transformadores da vida social, cultural e econômica.  O desafio é 
coincientizar os designers, ciradores, produtores, consumidores e aos cidadões em geral, que cada 
um tem sua parte de responsabilidade na preservação do meio-ambiente e da biodiversidade. A 
moda eco-ética e as indústrias de cosméticos  são setores em expansão e que poderão dar 
contribuição importante para a geração de empregos e receitas de exportação através do uso 
sustentável da biodiversidade. 

Acção : Diálogos constructivos se fazem necessário a fim de engajar criadores, negociantes e os 
consumidores para que juntos possam encontrar soluções para conservar a biodiversidade, através 
dos agentes da cadeia produtiva, parcerias entre fazendeiros e agricultures, ONGs, e governo num 
esforco coletivo e  integrado.   

Figure 11: Desfile de moda ética 
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3.12. COLETA DE DADOS 

A necessidade de estatísticas fiáveis e comparáveis é um tema presente em todos os relatórios e 
discussões sobre as indústrias criativas. É quase redundante lembrar aos países que é preciso que 
haja uma coleta eficaz de dados, e que estatísticas e indicadores são essenciais para qualquer tipo 
de análise e avaliação necessárias para a formulação de políticas. O problema da falta de dados 
quantitativos e qualitativos para as indústrias criativas é um entrave para decisões políticas 
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informadas, como ressaltado nos Relatórios da ONU sobre Economia Criativa de 2008 e 2010. No 
caso de Moçambique, o problema foi apontado pelo Secretário Permanente do Ministério do 
Trabalho durante o Diálogo Político sobre as Indústrias Criativas organizado pela 
CNUCED/UNCTAD, principalmente no que se refere a ausência de dados sobre criação de 
emprego nas indústrias criativas e do seu impacto na economia nacional91. 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) em Moçambique está a recolher informação 
activamente92. O INE tem um sítio na Web em que são colocados alguns dados que podem ser 
descarregados. De notar que recentemente colocou estatísticas no domínio da cultura. Entretanto, 
apenas uma quantidade limitada de informação está disponível sobre cinema, rádio, televisão e 
museus. No âmbito do cinema, estão disponíveis poucas estatísticas sobre o número de cinemas, 
número de cadeiras, número de exibições e bilhetes vendidos em seis províncias de Moçambique.  
Para a rádio e a televisão, estão disponíveis algumas estatísticas sobre o número de horas de 
radiodifusão pública e o número de horas e tipo de programas de radiodifusores públicos e 
privados para 2003-2005. Para os museus, estão disponíveis algumas estatísticas de visitantes aos 
museus de acordo com o género e  se são nacionais ou estrangeiros. 

A Autoridade Aduaneira Nacional também compila estatísticas mas seu acesso é problemático. 
Com base em fontes oficiais, a CNUCED/UNCTAD compilou estatísticas sobre o comércio de 
bens e serviços das indústrias criativas,  apresentados no anexo deste estudo93. No entanto, alguns 
números de 2005 parecem discrepantes e precisam ser verificadas, como mencionado 
anteriormente. Como ressaltado no Relatório de Economia Criativa, para que se possa entender a 
dinâmica da economia criativa, a questão da coleta de dados e estatísticas merece mais atenção 
por parte das instituições governamentais.94  

Acção: Prioridades precisam ser definidas para a coleta de dados, tanto quantitativos  como 
qualitativos. Nesta fase de formulação de políticas e estratégias para reforçar a economia criativa, 
os governos precisam ter  uma visão geral da situação nacional e do cenário do mercado 
internacional para os produtos das indústrias criativas. 

Acção: Devem ser consolidados esforços para recolher e compilar dados entre as diferentes 
agências públicas. O MEC, o INE e também o MCT, o MIC e a Autoridade Alfandegária devem 
trabalhar de forma coordenada. Como entidade organizadora central, o INE pode incluir não só 
coleta de estatísticas sobre “cultura” mas poderá também alargar o seu campo de atuação  e incluir 
uma secção sobre outros “sectores criativos” que incluam bens e serviços criativos tendo como 
base a classificação da CNUCED/UNCTAD. 

                                                      
91 Como indicado pela carta do H.E. Ministério do Trabalho em Moçambique dirigido ao Coordenador 
Residente da ONU, datado de 17 de agosto de 2009, 
92 http://www.ine.gov.mz/ 
93 Vide Anexo I. 
94 CNUCED/UNCTAD e Unidade Especial do PNUD para Cooperação Sul/Sul. Relatório de Economia 
Criativa 2008. O desafio de avaliar a economia criativa: na trilha da elaboração informada de políticas. 
CNUCED/UNCTAD/DITC/2008/2. Genebra: Nações Unidas, 2008. 
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4. VISÃO GERAL ESPECÍFICA A SECTORES 

Como mencionado na introdução, este projecto inicialmente identificou três áreas das indústrias 
criativas como foco para acção: o sector de artes do espectáculo, o sector audiovisual e de novos 
meios e o sector de edição. Porém, as actividades do projecto obviamente irão depender dos 
resultados da pesquisa no campo e da avaliação em cada país. A idenficação dos sectores 
prioritários deve ser coerente com o objectivo principal do projecto de selecionar as áreas com 
maior potencial para o fortalecimento da economia criativa no país, numa perspectiva de curto e 
longo prazo. Este capítulo examina a situação local nos três sectores pré designados, mas 
incorpora outros sectores considerados de relevância para a economia criativa de Moçambique. 
Também faz recomendações apontando  as indústrias criativas mais competitivas e que ofercem 
melhores possibilidade de gerar emprego e comércio.  Se examinarmos sob a ótica do comércio 
internacional, segundo a CNUCED/UNCTAD os productos criativos com melhores perspectivas 
são artes visuais, artesanato e moda. 

 

4.1. ARTES DO ESPECTÁCULO 

Após a independência, o governo entusiasmou-se com o renascimento da cultura e engajou-se na 
promoção da música e dança. Em 1978, o Ministério da Cultura e Educação organizou um festival 
nacional de dança que deu origem a criação de várias organizações na área cultural. Em 1976, 
com o patrocínio do Ministério, foi estabelecido um grupo de bailarinos, músicos, actores e 
narradores de estórias. Este grupo tornou-se profissional e em 1983 transformou-se oficialmente 
na Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD). O grupo está baseado em Maputo mas recruta 
os melhores bailarinos, músicos e actores de todo o país. Em total, a companhia tem 50 membros. 
A CNCD tem sido e continua a ser instrumental na promoção da cultura Moçambicana no país e 
no mundo. Com relação as práticas de recursos humanos, um aspecto alarmante é a precariedade 
nos contractos, status e benefícios sociais dos membros da CNCD. Existe uma lei do trabalho que 
é aplicável a todos os empregados em Moçambique95, independentemente do tipo de empresa, e 
que cobre todas as áreas de actividade tanto nos sectores público como no privado, portanto na 
práctica os artistas e profissionais do espetáculo deveriam ter os mesmos direitos que outros 
empregados.  Em relação a infra-estrutura, o teatro em que a CNCD trabalha e ensaia precisa ser 
reabilitado. Presentemente, a companhia também está a passar por uma reestruturação e tentando 
melhorar sua estratégia de promoção comercial.  

Existem grupos de canto e dança espalhados por todo o país. Todas as províncias têm o seu 
próprio grupo baseado na sua identidade, tradições e línguas locais. Nimbu Produções é uma 
organização similar que também produz espetáculos de dança, embora não tão famosa 
internacionalmente como a CNCA. Também existem muitos grupos de canto coral espalhados 
pelo país96. 

Estes grupos de teatro são bastante activos em Moçambique visto que são chamados a exibir-se 
em quase todos os eventos públicos e sociais. No mercado interno, existe procura e demandas 
frequentes para estes espetáculos. As interpretações de dança tradicional contam com um alto 
nível de apoio dentro do país. Aumentar a visibilidade internacional e a actuação destes grupos em 
festivais e eventos internacionais certamente ajudará a projectar à imagem cultural do país 
contribuindo assim para fortalecer sua economia criativa. Contudo, embora este tipo de arte do 
espectáculo seja extremamente valioso para preservar as expressões culturais e tradições do país, 
sua capacidade para gerar divisas e emprego é limitada.  

                                                      
95 Lei do Trabalho de 20 de Julho de 2008. 
96 Foi apresentado na Televisão um festival famoso de Grupos de Canto Coral, 15 de Maio de 2009. 
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Acção: Recomenda-se a revisão e o reforço da legislação sobre os direitos dos actores afin de 
assegurar que os sistemas de proteção social e pensões sejam inclusivos e aplicáveis também a 
artistas, actores e todas as diferentes categorias de trabalhadores criativos. A gestão da CNCD e de 
outros grupos de espectáculo poderá beneficiar das actividades de capacitação da OIT para 
melhorarar suas competências empresariais de gestão de negócios. 

 

 

4.2. AUDIOVISUAIS E NOVOS MEIOS 

Criar o Instituto Nacional de  Cinema (INC), hoje Instituto Nacional de Audiovisual e Cienma 
(INAC) foi uma das primeiras acções do governo em 1975, quando conquistou a independência. 
Hoje, o instituto está num estado sériamente delapidado. O antigo cinema não tem telhado e as 
paredes estão a cair. Inicialmente, o Instituto usava-o para ministrar cursos de formação mas 
atualmente não há condições de infraestrutura para tal. 

A Universidade Politécnica oferece alguns cursos de formação. Contudo, não existe nenhuma 

Caixa 1: Companhia Nacional de Canto e Dança 

O grupo teve a sua origem em 20 jovens artistas vindos de diferentes regiões do país que 
dedicavam o seu tempo livre à dança e à poesia. Foi este grupo que fundou a Companhia 
Nacional de Canto e Dança. Hoje, o grupo consiste em 50 pessoas – incluindo bailarinos, 
músicos, técnicos, e assistentes, líderes deste sector profissional. Os seus espectáculos já foram 
vistos por mais de 300.000 espectadores. A Companhia Nacional apresenta principalmente 
interpretações culturais moçambicanas, tradicionalmente inspiradas por trabalhadores 
populares. A procura por tradições culturais existentes do país é uma outra componente 
constante e obrigatória do trabalho levado a cabo pela companhia.  A missão da Companhia 
Nacional é de recuperar, preservar, valorizar e disseminar a cultura através das suas 
interpretações, em particular na área da dança, música, canto, teatro e actividades afins. Desta 
forma, a companhia nacional contribui para  a educação cívica da população urbana e rural em 
aspectos chave de interesse nacional e universal tais como, saúde pública, reconciliação 
nacional, democracia, tolerância, preservação do meio ambiente, e outros que, através da dança 
e da música, transpõem os limites das barreiras étnicas e linguísticas. 

 

 

Fonte: Memória Institucional da Companhia de Canto e Dança - www.cncd.org.mz 
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escola de cinema, nenhuma faculdade de cinema ou estudos de meios de comunicação a nível 
universitário, embora haja uma grande necessidade de formar pessoas para a realização de filmes. 

A AMOCINE tem um pequeno fundo de 90,000 Euros para produção cinematográfica e 
audiovisual que é financiado através da Embaixada da França. Este fundo foi estabelecido em 
2004, teve dois aportes financeiros e apoiou um filme de ficção e três documentários. 

Presentemente, não existe nenhuma esquema de financiamento público, nunhum incentivo sob a 
forma de isenções de impostos para encorajar a  realização de qualquer tipo de filme. O 
FUNDAC, que faz parte do MEC, atribui um prémio de 4,000 dólares uma vez por ano. 

Em Moçambique o trabalho de filmagem é feito exclusivamente em vídeo. Os filmes são feitos 
para o mercado nacional mas existem muito poucas possibilidades para projecção destes filmes. 
Muitos dos cinemas foram vendidos e são agora igrejas. Em Maputo, os filmes podem ser 
exibidos no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane. Contudo, o centro não tem 
qualquer equipamento de projecção e portanto as exibições só acontecem quando e se for trazido o 
equipamento. Os Cinemas Xenon e Gil Vicente têm possibilidades de projecção de 35 mm. Estes 
cinemas pertencem à Lusomundo, uma distribuidora portuguesa e passam filmes americanos. O 
cinema Charlot apresenta filmes indianos. O Scala (propriedade de moçambicanos) apresenta 
filmes indianos e de acção. O Avenida (propriedade de moçambicanos) só tem exibições 
intermitentes. O Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM) também projecta filmes. 

Moçambique tem um arquivo considerável de filmes históricos que são de valor cultural 
inestimável para a África Austral. Foram produzidos filmes em Moçambique que documentaram 
eventos políticos críticos tais como movimentos de independência em Angola, Uganda, Tanzânia, 
Zimbabwe e  nos países do Sahara Ocidental, etc. Não existem quaisquer possibilidades de 
reprodução em Moçambique e os profissionais normalmente vão para África de Sul para fazer este 
tipo de trabalho.   

A nível regional, não existe nenhum projecto de cooperação no âmbito de filmes e audiovisual. 
Somente a nível Europeu existe certo apoio e cooperação. Presentemente, a associação Pan-
Africana de realizadores de Filmes (FEPACI) não está muito activa. 

Foi levada a cabo uma iniciativa importante na área cinematográfica por Pedro Pimenta, um 
produtor profissional e empresário criativo, para a criação  do Dockanema, um festival de filmes 
documentários em Maputo. O festival continua em Nampula, em parceria com a Universidade 
Lúrio. Além do mais, o festival tem um programa de cinema ambulante, com unidades móveis de 
filmagem em autocarros por todo o país. (O programa de mobilidade foi ligado a projectos do 
HIV/SIDA). O Dockanema é um festival jovem, desenvolvido através de iniciativa privada e não 
tem qualquer financiamento do governo. Em 2007 teve 14,000 espectadores, incluindo visitantes 
internacionais97.  

Em Junho de 2009, foi realizado o evento  “Primeira Mostra de Cinema e Audiovisuais da CPLP”. 
Este evento foi uma excelente iniciativa para promover filmes lusófonos, facilitando a troca de 
informações e conhecimentos acerca da indústria cinematográfica. O objetivo foi promover a 
cooperação para eventuais co-produções no âmbito dos 8 países de língua portuguesa. 

As ligações entre o cinema e o sector audiovisual em Moçambique são extremamente limitadas. A 
televisão de Moçambique, uma emissora pública que cobre todo o país, começou recentemente a 
comprar alguns filmes de produção local. Contudo, a Televisão de Moçambique compra à vista e 
a prazo, ou em certos casos, os realizadores dão simplesmente o filme em troca de publicidade. 

Acção: Uma necessidade prioritária neste sector é a formulação de uma lei do cinema e de uma lei 

                                                      
97 Director do Dockanema, Maputo, 1 de Setembro de 2008. 
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de difusão. 

Acção: Deve ser estabelecido um mecanismo de financiamento para o sector de filmes e 
audiovisual. Este fundo podia ser largamente provido através de transferências das indústrias do 
próprio sector de filmes, audiovisual e novos meios. Isto incluiria contribuições de emissoras, por 
exemplo, uma percentagem dos seus ganhos globais com publicidade podia ser destinada ao 
fundo, um imposto sobre DVDs, um imposto sobre DVDs virgens, podia-se considerar uma 
contribuição dos fornecedores de serviços de internet ou das companhias  telefônicas interessadas 
em circular conteúdo criativo através destes serviços, etc. 

Acção: O FEPACI podia ser considerado como veículo capaz de criar estruturas regionais e 
promover cooperação dentro e através deste sector. 

As indústrias do filme, audiovisual e novos meios tem vasto potencial dentro da economia criativa 
em Moçambique, e poderiam ser um sector alvo a médio e a longo prazo. Por um lado, no 
momento existem poucas possibilidades de formação e levará algum tempo para as coisas 
arrancarem. Por outro lado, se pensarmos a longo prazo certamente surgirão possibilidades já que 
existe uma necessidade cada vez maior de conteúdo criativo em todos os meios de comunicação. 
Portanto, poderá haver potencial para desenvolver estes sectores a nível do mercado nacional e 
internacional. Um obstáculo a ser considerado é a barreira da língua; contudo, isto pode ser 
ultrapassado dados os rápidos avanços tecnológicos para tradução. Dado o alcance das telenovelas 
brasileiras no país, pode ser mais vantajoso focar sobre diferentes aspectos da produção de 
conteúdo criativo. Atenção especial deve ser dada ao sector de documentários onde o país tem 
uma vantagem comparativa. 

Acção: Aconselha-se que um estudo de viabilidade econômica seja feito para considerar a criação 
de uma  instituição de formação cinematográfica e de vídeo, talvez semelhante à IMAGINE 
estabelecida no Burkina Faso por Gaston Kaboré. 

Acção: Ajudar na identificação e contactos com distribuidores internacionais de documentários 
nos países de expressão portuguesa, principalmente Brasil e Portugal com o objectivo de facilitar 
colaborações. 

Moçambique tem atraído a atenção de equipes de filmagem internacionais à procura de imagens 
de devastação pela guerra, oferecidas pelas ruas destruídas, mas com árvores de verde viçoso de 
Maputo. Alguns sucessos de bilheteira de Hollywood como "Diamante de Sangue," "Ali" e "O 
Intérprete" – estrelado por Leonardo di Caprio, Will Smith e Nicole Kidman – foram filmados em 
Moçambique. “O problema é que em Moçambique, infelizmente ninguém se preocupa com a 
indústria cinematográfica”, diz João Ribeiro que está a trabalhar numa nova adaptação de 1,3 
milhões de euros da novela do autor local, Mia Couto, com o patrocínio de investidores 
portugueses98. 

Acção: Acções do governo para racionalizar as autorizações de trabalho para equipes 
cinematográficas internacionais e reforçar a posição de parcerias com Moçambique para co-
produções,  podem ajudar . 

 

                                                      
98 Realizadores Moçambicanos tornam a oportunidade em arte, AFP, Date: 3/19/2009. 
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4.3. EDIÇÃO E  A CADEIA DO LIVRO 

Moçambique tem uma forte tradição literária com uma população que tende a ler. O Instituto 
Nacional do Livro e do Disco (INLD) no MEC está a trabalhar activamente na implementação da 
sua politica nacional do livro99. Aproximadamente 180-200 títulos são publicados por ano no país 
e sua maioria para consumo nacional. De acordo com algumas fontes, até ano 2000 existiam 
aproximadamente 70 editoras no país e, presentemente, existe um máximo de 15 editoras. Outras 
fontes sugerem que estes números estejam  inflacionados. 

O Ministério organiza feiras do livro em todas as províncias, contudo, muitos editores não tem 
fundos para participar. O Ministério também promove uma associação de editores para estabelecer 
o sistema ISDN. O Ministério organiza programas de formação sobre edição electrónica. Está 
previsto que em 2011 o país comece a produzir papel. Os livros didácticos são subsidiados pelo 
governo. O governo decidiu que uma certa porcentagem de livros deve ser publicada em 
Moçambique100. Os livros estão isentos de impostos mas todos os serviços intermediários para a 
                                                      
99 República de Moçambique. Ministério da Educação e Cultura. Proposta da Política Nacional do Livro 
2008. 
100 Divisão da Educação, MEC. Maputo, 4 de Setembro de 2008. 

Caixa 2. Festival DOCKANEMA 

DOCKANEMA é um festival de filmes documentários em Moçambique. A realização de 
documentários no país alcançou um nível elevado no passado e é essencial mantê-lo vivo, 
em nome da memória colectiva e da afirmação cultural individual no mundo. O 
DOCKANEMA tem por objectivo propiciar oportunidades para reuniões, discussões,  
contactos e uma reflexão sobre o passado e o futuro do cinema. O festival  passa dezenas de 
filmes em várias salas de cinema e alcança cada vez maior audiência não só em Maputo mas 
também em outras cidades no país. Esta amostra inclui filmes que ganharam prémios 
internacionais, alguns dos quais polémicos mas que tiveram sucesso comercial. Os 
documentários vindos de todos os continentes e de uma grande variedade de países, 
normalmente não alcançariam as audiências e os realizadores de cinema em Moçambique. O 
DOCKANEMA visa provocar um público que se acostumou a ser passivo quando é 
enfrentado pela monotonia cultural e comum da televisão, oferecendo opiniões alternativas 
do mundo. Em paralelo às sessões de cinema, o DOCKANEMA promove discussões 
formais e informais sobre a situação do documentário em Moçambique, sobre os recursos 
disponíveis a realizadores cinematográficos e o papel das várias partes neste processo (TVs 
estatais, patrocinadores e cooperação, escritores, técnicos e etc.). Por esta razão, o 
DOCKANEMA convida directores e outras pessoas envolvidas no sector cinematográfico a 
interagir com o público moçambicano. 

 

Pedro Pimenta, Director of the Dockanema festival, 5th Edition, 2010 Maputo, Mozambique,  

http://www.dockanema.org 
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edição estão sujeitos a impostos. Embora as fontes divirjam sobre este ponto, presentemente não 
existem impostos sobre livros didácticos quando estes são importados. Existe um plano para 
reduzir os impostos sobre tinta, papel e outros materiais necessários para editar, mas esta política 
fiscal ainda não foi implementada pelo governo. O governo liberalizou a edição de livros 
escolares. 

Um obstáculo ao desenvolvimento do sector de edição é a língua e a limitação do português 
porque não existe um grande mercado. Os editores indicaram que só participam em feiras em 
Portugal e no Brasil porque têm problemas com a língua. Existe também necessidade de cultivar a 
cultura do livro. Também foi apontado que as publicações de línguas locais não são exportadas 
para os países vizinhos embora, em teoria devessem ser. Os livros moçambicanos são geralmente 
mais caros do que os livros brasileiros importados. Em discussões com escritores e editores foi 
indicada a necessidade de capacitação, principalmente na área de design gráfico101. 

Segundo informações obtidas, o potencial do sector de edição e do livro é principalmente voltado 
para o mercado doméstico, podendo assim impulcionar a criação de empregos, educação e cultura. 
Porém, apesar da relativa cultura literária em Moçambique, o potencial deste sector para 
exportações não é promissor. Mesmo a possibilidade de edições electrónicas devem ser 
consideradas mais a longo prazo, dada a baixa taxa de acesso a tecnologia informática e à internet. 
Entretanto, paradoxalmente de acordo com as estatísticas oficiais disponíveis, como apresentado 
no gráfico abaixo o sector de edição parece liderar as exportações de produtos criativos de 
Moçambique e teve um aumento considerável em 2008, dado a ser verificado. 

Gráfico 7: Moçambique exportações de produtos criativos do sector de edição 

(Milhões de dólares) 

 Mozambique exports creative goods from Publishing sector

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

(i
n

 m
il

li
o

n
s 

o
f 

U
S

)

    Publishing

 

Fonte: CNUCED/UNCTAD 

4.4.OUTROS SECTORES POTENCIAIS 

Além dos sectores examinados, existem outras indústrias criativas com potencial económico que 
merecem atenção. Destacamos o artesanato, as artes visuais, a moda e a música. Deve ser 
apontado que a música se insere na categoria de artes do espectáculo, um dos sectores pré 
designado por este projecto mas  excluído como sector alvo porque está coberto sob o projecto do 
Fundo Único dos ODM da ONU, assim também é o caso do artesanato. Por outro lado, alguns dos 
sectores inicialmente apontados como alvo, não parecem ser competitivos de acôrdo com os dados 
de comércio da CNUCED/UNCTAD.  

                                                      
101 Reunião de Intervenientes, Maputo, 2 de Setembro de 2008. 
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4.4.1. Artes visuais 

As artes visuais em Moçambique merecem maior atenção e apoio. Em termos de pintura e 
escultura, já existem pintores, escultores e artistas plásticos que se tornaram famosos e circulam 
nos mercados de artes do mundo. 

Moçambique tem grande riqueza em termos de recursos naturais de madeira com qualidade 
excelente, e madeiras duras raras. Consequentemente, o país desenvolveu uma cultura vibrante de 
esculturas e trabalhos artesanais em madeira. Talentos artísticos e matéria prima excepcional têm 
sido habilmente combinados para criar obras de arte esplêndidas e criações funcionais. Este é um 
sector representativo da identidade cultural do país e tem boas perspectivas para ter uma presença 
maior no mercado internacional. Moçambique tem vantagem comparativa na área de esculturas 
originais de madeiras e o sector pode contribuir para promover um desenvolvimento inclusivo no 
país.  

O mercado para consumo de artes visuais tem poder aquisitivo mais elevado, é global e urbano, e 
constitui a camada mais afluente da sociedade seja a nível do mercado doméstico como 
internacional. Maior visibilidade internacional das artes visuais terá efeito positivo também sobre 
o sector do artesanato. 

Acção: Sugere-se que seja posta em práctica uma estratégia conjunta involvendo a política 
industrial do MIC, com o MEC e com o Ministério do Meio Ambiente, dada a necessidade 
urgente de proteger e promover este recurso natural (madeira) que, embora seja um recurso 
renovável, deve ser preservado e apropriadamente regulado de forma a não desaparecer. Pode-se 
imaginar que dados os talentos e tradições existentes em termos de marcenaria no país, existe um 
futuro em todas as obras criativas que liguem o design e a madeira, incluindo mobílias.  

 

Caixa 3:  Um tributo a  Malangatana Valente  Ngwenya 

A história mais notável na área de artes visuais em Moçambique é a 
“descoberta” de Malangatana Valente Ngwenya. Malangatana 
trabalhava como servente no Clube de Lourenço Marques. O presidente 
do clube na época, Augusto Cabral, encorajou o jovem Malangatana a 
retomar seus estudos e começar a se dedicar a obras artísticas. Alguns 
anos mais tarde, Malangatana tornou-se o pai espiritual dos pintores 
moçambicanos depois do sucesso de sua mostra individual em 1961. O 
seu trabalho também se tornou uma expressão de nacionalismo 
emergente. Quando, em 1964 o Núcleo de Estudantes Africanos fez uma 
mostra de obras exclusivamente de artistas moçambicanos, a polícia 
secreta interferiu. A mostra que exibiu muito do trabalho de 
Malangatana foi encerrada porque as obras tinham muito de 
nacionalismo. A repressão aumentou e Malangatana foi posto na prisão 
durante dezoito meses. Em 1971, Malangatana estudou gravura e 

cerâmica. Desde 1981, Malangatana começou a trabalhar exclusivamente como  artista. Exibiu 
suas obras em Angola, Portugal, Índia, Nigéria, Chile e Zimbabwe e seus trabalhos fazem parte de 
colecções em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bulgária, Nigéria, Suíça, EUA, Uruguai, Índia, 
Paquistão, Zimbabwe e Portugal. Também lhe foram encomendadas várias obras de arte para 
exposição pública, incluindo murais para a FRELIMO e UNESCO. Malangatana também tem 
estado activo para criar instituições culturais incluindo o Museu Nacional de Arte; o Centro de 
Estudos Culturais; o Centro para as Artes; um Centro de capacitação para jovens em Maputo. 
Malangatana também foi um dos fundadores do Movimento da Paz de Moçambique. Depois da 
independência em 1975, o nome foi mudado para Centro Organizativo dos Artistas Plásticos 
(COAP); eventualmente, foi restabelecido o nome Associação Núcleo de Arte. 

Fonte: African Contemporary http://www.africancontemporary.com 
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Acção : Deve-se encorajar iniciativas locais como as do Núcleo de Arte, uma cooperativa de artistas 
locais e uma associação de artistas plásticos para estructurar o setor, como é o caso da associação 
dos músicos.  Oportunidades específicas para financiamento no campo das artes devem ser criadas, 
como a criação de residencies e arranjos productivos locais para artistas. 
 
Acção : Apoio deve ser dado para promover a mobilidade e presença de artistas talentosos 
moçambicanos nos mercados globais.  
 

Acção: Deve ser lançada uma campanha de comunicação através de embaixadas comerciais para 
promover e organizar exposições de mostras da arte Makonde que é bem conhecida pelas 
esculturas e trabalho de entalhe tradicional produzido pela população Makonde no norte do país. 
Usando madeiras duras (principalmente o mogno, ébano e pau ferro) as máscaras e esculturas do 
estilo Makonde conhecidas como “árvore genealógica”,  aglutinam várias figuras que contam 
histórias de antigas gerações. O governo poderia promover e exibir arte Makonde nas ilustrações 
oficiais, inclusive nos seus sítios oficiais da Web de forma a passar a identificar a marca do país 
através destes produtos criativos de qualidade feitos em Moçambique. 

 
Gráfico 8 : Moçambique exportações de bens criativos do sector de artes visuais 

(em milhares de dólares ) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD 

4.4.2 Design 

Em anos recentes, a moda emergiu como sector criativo que promete em Moçambique. Em 2005, 
um grupo de promotores culturais e estilistas criativos e empreendedores organizaram uma 
Semana da Moda em Moçambique. Desde então tornou-se um evento anual que atrai cada vez 
mais interesse, não só da parte de moçambicanos e turistas, mas também de profissionais de moda 
dos países vizinhos. A cada ano, o evento está a ser preparado com mais profissionalismo e agora 
é um evento chave no calendário cultural oficial de Moçambique. No encerramento da II 
Conferência Nacional sobre Cultura realizada em Maio de 2009, entre os eventos culturais 
promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura houve um desfile de moda. O evento 
homenagiou estilistas premiados nos anos anteriores, exibindo as criações de moda vencedoras 
desde 2005. 

Dado o interêsse crescente a nível mundial pela moda ética, e visto que Moçambique é um grande 
produtor de productos têxtil, o sector da moda criativa pode ser melhor explorado tanto para o 
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mercado nacional como para exportações, para tal é preciso mecanismos da parte do governo e 
dos empresários criativos para reforçar o sector.  Objectos de interior incluindo móveis, também 
pode ser um sector de design com boas perspectivas em Moçambique.  

 
Gráfico 9 : Moçambique exportações de bens do sector de design, por categories, 2008 

(em milhares de dólares ) 

Mozambique exports of creative goods from Design, 2008

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

      Architecture

      Fashion

      Glassware

      Interior

      Jewellery

      Toys

(in thousands of US)

2008

 

Fonte: CNUCED/UNCTAD 

Ação: Esforços devem ser feitos para oferecer condições que permitam o  florescimento do sector 
da moda. Nos países em desenvolvimento normalmente a moda é um sector muito fragmentado 
composto de pequenas e micro-empresas, e portanto são necessários: mecanismos de 
financiamento apropriados; formação vocacional e capacitação para desenvolver competências de 
negócios; sensibilização sobre questões de propriedade intelectual tais como a criação de marcas, 
selos e certificado de origem; uma estratégia de promoção de exportações; possibilidades para 
estabelecer associações com outros designers de moda para campanhas internacionais conjuntas e 
participação em outros Desfiles de Moda internacionais em países do norte e do sul. 

Neste sentido, a CNUCED/UNCTAD convidou uma estilista talentosa de Moçambique, Sandra 
Cardoso Muendane,  e um artista emergente especializada em acessórios de moda feita com fibras 
naturais e materiais biológicos orgânicos, Henriette Njami, para participar da iniciativa "Moda 
Eco-Chic” realizada em janeiro de 2010, no Palais das Nações Unidas, em Genebra. Este evento 
foi organizado conjuntamente pelo Programa de Economia Criativa e pelo Programa de 
Biocomércio da CNUCED/UNCTAD, em parceria com a ONG Green2Greener. O objetivo foi de 
sensibilizar a comunidade internacional sobre a importância do Ano 2009 das Fibras Naturais,  e 
do Ano de 2010 sobre a Biodiversidade, designado pela ONU com o intuito de engajar as 
comunidades artísticas e empresarias em ações concretas que visem a conservação da 
biodiversidade e ao mesmo tempo fortalecem as indústrias criativas. Durante dois dias uma mostra 
de moda e acessórios com foco eco-ético, um forum de debates e um desfile de modas formaram o 
cenário para incentivar os governos, os criadores envolvidos na indústria da moda, e 
consumidores em geral afim de  promover o uso de fibras naturais e o respeito da biodiversidade . 

Acção: Em termos de mecanismos institucionais, poderia se tentar criar uma Associação de 
Profissionais da Moda. Isto pode mais tarde facilitar a formação de um arranjo produtivo criativo 
para a moda, permitindo cooperação, aprendizagem contínua, partilha de custos para comprar 
materiais e equipamentos, uma estratégia de promoção de exportações coordenadas, etc. 
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4.4.3. Artesanato 

O sector do artesanato em Moçambique está crescendo e tem potencial para ser reforçado. Já 
existe uma quantidade significativa de apoio externo e interno para o sector do artesanato no país. 
A associação CEDARTE tem actuado bastante nesta área. A CEDARTE não tem linha de 
financiamento, embora no seu plano estratégico permite uma ligação melhor articulada entre os 
produtores e micro financiamento. A organização americana Aid to Artesans há muitos anos que 
trabalha com organizações locais de artesanato, em particular com a CEDARTE. A organização 
tenta organizar uma gestão sustentável dos recursos, dado o uso da madeira em muitos objectos de 
artesanato e culturais, a organização preocupa-se com a sustentabilidade das florestas. As suas 
prioridades são: marketing, acesso a mercados e capacitação sobre produção e financiamento. 

No mercado interno, muitos turistas e moçambicanos mais abastados compram peças de 
artesanato localmente disponíveis. Em termos de mercados de exportação, parece haver um 
potencial maior com base em experiência prévia e no sucesso em feiras tais como a Feira de Arte 
de Nova York. De acordo com os artesãos e professionais do sector existem cerca de 50 
associações na área do artesanato, mas o mercado interno é demasiado pequeno para apoiar toda a 
produção e alguns produtores de peças de artesanato não entregam os produtos no prazo e na 
qualidade esperada. Entre as 50 associações encontram-se alguns exportadores, e existem 
possibilidades de expandir a exportação de artesanato para mercados globais102. 

Foi notado que existem muitos escultores que tiveram que começar a trabalhar como artesãos 

                                                      
102 Reunião de Intervenientes, Maputo, 2 de Setembro de 2008. 

Caixa 4: Semana da Moda de Moçambique 

O vencedor principal da Semana da Moda de Mozambique (MFW) de 2008, o estilista Taibo 
foi o representante mais importante de Moçambique no evento anual da moda, na África de 
Sul, o Audi Joburg Fashion Week (AJFW) 2009, realizado de 21 a 24 de Janeiro deste ano na 
cidade cosmopolitana de Joanesburgo. A AJFW 2009, teve a participação de estilistas de 
diferentes países africanos, incluindo o Egipto, a Nigéria e Moçambique, representado pelo 
vencedor da MFW da categoria de estilista estabelecido, marcou positivamente este evento que 
tem a participação de alguns dos mais prestigiados estilistas tais como Thule Sindhi e Fabiani. 
Taibo mostrou a sua classe num desfile marcado pelo encanto e inovação que já estão 
registados como sua marca comercial e estilo através dos olhos de um público exigente 
composto por estilistas e críticos africanos respeitados, o que é edificante para a classe e o 
nome de Moçambique. 

 

Fonte: www.mfw.co.mz 
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porque não eram capazes de ganhar a vida com as suas próprias esculturas. Por necessidade 
financeira, começaram a fazer cópias para o mercado. Se um artista produzir um objecto por mês, 
o trabalho de duplicação é mais rápido e gera mais dinheiro. Contudo, os artistas apontaram 
claramente que este trabalho de duplicação não deve ser confundido com criatividade, portanto há 
uma séria necessidade de se apoiar os artistas103. 

Gráfico 10: Moçambique exportações de productos de artesanato, 2008 

(em milhares de dólares ) 
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Fonte: CNUCED/UNCTAD 

 

 

 

 

                                                      
103 Reunião de Intervenientes, Maputo, 2 de Setembro de 2008. 
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Uma iniciativa positiva é a organização da Feira Nacional de Artesanato  pela CEDARTE. Em 
2009, a terceira edição da feira ocorreu de 3 a 8 de Setembro, em Maputo, reunindo mais de 30 
expositores apresentando mais de 300 linhas de produtos 100% artesanais, feito-a-mão e de 
qualidade. Segundo os organizadores o evento foi bem sucedido e registrou vendas que excederam 
o valor de 720 mil meticais. Moçambique tem uma vasta gama de recursos naturais adequados 
para a produção artesanal de artesanatos, e também junto muitos artesãos de talento e de fortes 
tradições culturais em todo o país104. 

                                                      
104 For further information, please visit the website www.cedarte.org.mz 

Caixa 5: Nairucu Arts : promovendo cooperação entre a Europa e Moçambique  

Nairucu Artes é uma associação sem fins lucrativos criada 
em Rapale, Nampula e inaugurada em 2009. O  objectivo 
é de construir uma escola de artes e um centro de 
artesanato para o desenvolvimento da Arte Makonde, e 
artesanato de qualidade que possam ser vendidos no 
mercados locais e internacionais afim de promovero 
desenvolvimento de longo prazo das atividades do Centro. 
Para optmizar o rendimento dos trabalhadores, as pessoas 
selecionadas para trabalhar e se especializar no centro, 
recebem uma refeição e uma bolsa modesta que lhe 
permite explorar plenamente a sua criatividade por um 
período de três anos. As atividades são apoiadas pelo 
Centro até se tornarem auto-suficientes. O propósito é 
promover a herança cultural e fazer uma ponte entre 
cultura, economia criativa e educação através do 
investimento em novos talentos.  

Nairucu Art Center tem uma antena que funciona em 
Genebra, na Suíça, com o objetivo de realizar a promoção 
e comercialização dos trabalhos desenvolvidos por 
Nairucu Arts Center. A associação também está 

articulando diferentes perspectivas e abordagens da arte e tenta associar a acção da Casa de 
Cultura e do National Museu Etnográfico de Nampula. No futuro próximo, o Centro de Artes 
Nairucu está planejando montar incubadoras envolvendo artistas europeus para ministrar 
formação, seminários e cursos na escola e no centro. Produção de arte é realizada no campo da 
escultura, cerâmica, pintura, moda e da escrita. Também realiza actividades criativas de tempos 
livres para jovens de 10-12 anos de idade, incluindo música e dança. 

Em 2009, o Centro de Artes de Nairucu, um dos parceiros locais da UNCTAD neste projecto, 
promoveu uma exposição de arte makonde nas dependências da ONU em Genebra. A exposição 
foi inaugurada pelo Presidente da República de Moçambique e pelo Director-Geral das Nações 
Unidas em Genebra. Esculturas, pinturas e ceramicas foram expostas com o objetivo de 
apresentar a produção artística do centro e promover a venda de arte moçambicana na Europa. 

Fonte: Associação Nairuco Arts, http: www.nairuco-arts.org 
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4.4.4. Música 

O cenário da música em Moçambique é vibrante e tem potencial para expandir-se. Por agora, o 
sector é mais voltado para espectáculos ao vivo do que para vendas de gravações. As 
complicações em termos de direitos autorais e benefícios para os artistas e compositores são 
questões cruciais para precisam ser abordadas de forma efectiva com relacão a situação actual no 
campo da música no país. 

Existem alguns clubes locais e casas noturnas em Maputo que contractam conjuntos musicais 
locais para tocar ao vivo regularmente. Também existem alguns estúdios em Maputo. Por 
exemplo, a Ekaya, uma empresa jovem dirigida por João Schwalbach105 emprega cinco pessoas. A 
empresa tem boa reputação pelo seu trabalho de qualidade. A sua fonte principal de renda é 
relativa a trabalhos televisivo e as ligações da empresa com a indústria sul-africana parecem ser 
essenciais para seus negócios. 

A Ekaya tem dois projectos que podiam ser de interesse especial para este projecto. Primeiro, a 
empresa pretende ter uma versão moçambicana do projecto Buena Vista Social Club de Cuba com 
Marrabenta, que João Schwalbach gostaria de juntar para fazer uma gravação. Tal como o 
projecto Buena Vista teve um impacto sobre as exportações cubanas de música nos mercados 
internacionais, o projecto Marrabenta podia funcionar da mesma forma para Moçambique. 
Segundo, Ekaya está interessada em iniciar um festival de música internacional em Maputo. A 
intenção é de criar um festival com raízes de música moçambicana, juntando músicos de 
diferentes regiões do país mas também incluindo músicos internacionais, afim de aumentar a 
visibilidade de um evento deste tipo. Este tipo de iniciativa pode criar um forte estímulo para o 
crescimento da música e também para facilitar intercâmbio artístico, desenvolvimento e 
visibilidade. 

Acção: Devem ser identificados e convidados profissionais locais tais como este empresário 
criativo para formação de capacidades em termos de competências empresariais.  

As possibilidades para facilitar trabalho em rede e parcerias com empresas locais internacionais 
podem ajudar a materializar esta iniciativa. Neste contexto, a CNUCED/UNCTAD convidou o 
presidente da WOMEX (World Music Expo) para participar de um Forum de Cooperação Cultural 
Europa-Africa realizado em Maputo, em Junho de 2009106, com o objectivo de facilitar a criação 
de uma aliança estratégica ou parceria para moldar o possível festival de música internacional de 
Maputo. 

A indústria local de música enfrenta vários obstáculos. Em termos de mercados, tem de competir 
com o seu vizinho, a África do Sul e com outros países mais a norte tais como o Congo, Senegal, 
etc. que já estão estabelecidos tanto no mercado da música africana como no internacional. A 
indústria da música local também enfrenta problemas relativos a gestão de direitos autorais e 
questões de pirataria. 

Acção: Como mencionado anteriormente, o sector da música é coberto pelo projecto Fundo Único 
dos ODM da ONU. O governo dinamarquês também está muito activo em apoiar o sector da 
música. Contudo, este projecto CNUCED/UNCTAD/ILO/UNESCO pode dar alguma assistência 
específica a indústria da música. Isto pode incluir algum apoio para o fortalecimento de 
instituições e capacitação. Em particular, a Associação de Músicos (AMMO) podia beneficiar de 
formação nas duas áreas. Primeiro, fortalecendo a organização de maneira que possa melhorar a 
sua capacidade para ajudar os músicos a proteger e promover os seus próprios interesses. Por 

                                                      
105 Reunião com João Carlos Schwalbach, Ekaya Producões Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
106 O workshop foi um evento no quadro do “Campus Euro Africano para a Cooperação Cultural”, 
organisado pelo Observatorio das Politicas Culturais de Africa baseado em Maputo e a Fundação  InterArts 
de Espanha.  
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exemplo, um sítio na Web para a Associação podia ajudar a dissiminar informação acerca dos 
músicos e da sua música. Segundo, os próprios músicos podiam beneficiar-se da capacitação. Por 
exemplo, visto que os músicos são muitas vezes constrangidos para produzirem eles próprios e 
para serem os seus próprios agentes, etc., uma formação ligada a competências empresariais para 
artistas e sobre questões de direitos de propriedade intelectual seria importante para impulsionar a 
indústria da música107. 

                                                      
107 Reunião com membros da Associação de Músicos, Maputo, 3 de Setembro de 2008. 
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5. CONCLUSÕES  

Em todo o documento, estão indicadas recomendações para acções a serem tomadas que estão 
integradas na análise. Em vez de reiterar todos estes pontos, as conclusões são mais gerais. A 
primeira parte deste capítulo resume os resultados das reuniões com interlocutores locais e com os 
ministérios relevantes do governo. A segunda parte enfatiza os sectores com maior potencial para 
as indústrias criativas e, por último, são feitas algumas observações finais, e  apresentado um 
Plano de Acção proposto como base para a formulação de uma política abrangente de longo-prazo 
para o fortalecimento da economia criativa em Moçambique. 

5.1 RESULTADOS DAS REUNIÕES COM O GOVERNO E OS PRINCIPAIS INTERLOCUTORES 

Os resultados das reuniões com os intervenientes e os representatntes dos diversos ministérios do 
governo evidencia um certo consenso sobre as questões prioritárias que necessitam ser abordadas. 

Os principais resultados das reuniões com intervenientes foram: 

a) A necessidade de criar ou reforçar instituições; 

b) A necessidade de capacitação; 

c) A necessidade de haver mecanismos e legislação sobre financiamento; 

d) Um enquadramento para apoiar as PMEs e atrair investidores. 

Os resultados principais das reuniões a nível governamental foram: 

a) A necessidade de reforçar os procedimentos para a formulação de políticas; 

b) A necessidade de implementar as políticas através de regulamentos e estratégias; 

c) A necessidade de acções interministeriais e melhor comunicação; 

d) A necessidade de capacitação na formulação de políticas. 

Existem duas questões de grande consenso que são transversais a ambos os grupos: 

Primeiro, reforço das instituições e quadro regulamentar; 

Segundo, capacitação em geral. 

5.2. AVALIAÇÃO DOS SECTORES 

Pode ser feita uma diferenciação entre os sectores que têm alto potencial nacionalmente, e outros 
em termos de exportação. Ademais, pode ser feita uma distinção em termos de mercados alvo, por 
exemplo, mercados de massa/populares ou para as diferentes categorias de mercado de turistas, 
tais como mercados internacionais de massa ou mercados internacionais para a camada mais 
afluente. Pode ser feita uma outra diferenciação em termos de metas de curto, médio e longo 
prazo. Vários sectores destacam-se como tendo bom potencial para desenvolvimento a curto prazo 
porque já estão numa posição comparativamente avantajosa em Moçambique. 

5.2.1 Artes visuais 

No sector das artes visuais, foi feita referência às possibilidades de fortalecer a área da escultura, 
em particular, o trabalho em madeira, e a área da pintura. 
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Em termos de escultura e trabalhos em madeira pode-se distinguir dois níveis: a) artesanato e 
decoração de interiores ,dirigida mais diretamente para o mercado de exportação orientado para as 
massas e o mercado para turistas. b) escultura, que é em grande parte vendida a uma clientela de 
alta sociedade e que tende a circular no estrangeiro em circuitos de arte internacionais, o que 
também aborda parte do mercado para turistas.  

Este projecto tem como alvo melhorar a produção de obras com maior valor para a faixa superior 
do mercado ligada à escultura em geral. Numa perspectiva a longo prazo, deve-se trabalhar para 
explorar melhor os trabalhos em madeira relacionados com o design como por exemplo, o 
mobiliário.  

É de notar que o MIC tem a madeira bem como os têxteis e o vestuário108 como sendo um dos 
seus sectores prioritários. Neste caso o enfoque pode ser de apoiar os setores criativos baseados 
nos têxteis e na moda eco-étnica. 

Numa perspectiva a mais longo prazo, deve ser considerada a importância do sector de design em 
toda a sua gama: interiores, móveis, moda, comunicação gráfica. 

5.2.2 Design 

O sector de design em Moçambique poderá se beneficiar da imaginação de seu povo e da riqueza 
de seus recursos naturais, para entrar no mercado global dos productos ecológicos, uma área que 
está se expandindo muito rapidamente.  Graças ao poder da midia, consumidores estão cada vez 
mais coinscientes do impacto social e ecológico dos produtos que compram.  Moda ética e 
ecológica, incluindo jóias e acessórios, productos manuais de artesanato, productos de design de 
interior, são produtos criativos que podem ser feitos em harmonia com a natureza, e são opções 
viáveis para o país. 

É importante notar que o MIC considera a madeira como um dos sectores prioritários, assim como 
os tecidos e produtos texteis.  Este segmento poderá apontar a direção para que se desenvolvam 
produtos de moda ética e ecológica.  Numa perspective de longo-prazo o potencial do sector de 
design deve ser considerado.  

5.2.3. Meios cinematográficos, audiovisuais e novos meios 

Os sectores de meios cinematográficos, audiovisuais e novos meios parecem ter potencial para 
desenvolvimento principalmente, a médio prazo. Tendo em conta a cultura histórica do cinema no 
país e, em particular, o papel cada vez maior de trabalho em documentários em Moçambique, 
existem bases sólidas para revitalizar esta indústria109. Deve ser dada atenção ao potencial para 
produtos audiovisuais tanto a nível do mercado nacional como do internacional. O fortalecimento 
desta indústria criativa pode ser feito paralelamente com a promoção dos novos meios e do design 
gráfico. Colocar ênfase sobre o design gráfico pode ter uma função dupla para a sua utilidade em 
ambos o domínio visual e electrónico e a área de edição. 

5.2.4. Artes do espectáculo 

O sector de artes do espectáculo parece ter o maior potencial em termos de mercado nacional e 
assim deve ser considerado pela sua contribuição para a criação de emprego e fortalecimento da 
cultura local. Este sector não parece ser atrativo para os mercados internacionais, contudo sua 
participação em Festivais Pan-Africanos e internacionais deve ser encorajada. 

                                                      
108 Vide: Politica e Estratégia Industrial, Ministério da Industria e Comércio, Julho de 2007. 
109 O Dockanema esta presentemente a trabalhar em estabelecer um esquema de trabalho em rede/ 
profissionalização/marketing para o sector de documentários, em conjunto com dois outros países parceiros. 
Isto podia ser um projecto específico alvo para providenciar formação e capacitação profissional. 
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5.2.5. Música 

Na área da música, este projecto pode intervir de forma específica, contribuindo para o reforço da 
estrutura associativa da indústria, notavelmente a da AMMO, embora tenha que ser dada atenção 
para não duplicar o trabalho de outros projectos e focar no ponto mencionado acima. Uma 
segunda intervenção poderá ser de apoiar o desenvolvimento de um festival internacional de 
música de raízes moçambicanas. Os festivais são excelentes instrumentos para criar 
sensibilização, interesse, oferta e procura de bens e serviços criativos em volta da indústria 
musical. 

5.2.6. Sector do livro 

O sector de edição de livros, tal como o sector de artes do espectáculo, pode não ser um alvo de 
alto potencial para o comércio internacional, mas seu desenvolvimento deve ser orientado para 
responder ao aumento na demanda a nível nacional e em outros países lusófonos. Deve ser feita 
uma distinção entre políticas orientadas para livros e material didáctico impresso, e as políticas 
relacionadas com produção literária. 

5.3. COMUNICAÇÃO, REDES SOCIAIS E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

A este respeito, devem ser considerados três aspectos diferentes: 

Primeiro, parece essencial haver uma estratégia de comunicação para criar sensibilização e 
melhorar o entendimento sobre a importância das indústrias criativas para Moçambique. O 
primeiro passo deve ser o de apresentar e discutir as constatações e propostas colocadas neste 
estudo aos responsáveis do governo para permitir um diálogo de alto nível sobre as políticas a 
serem adotadas, este evento podia ter a forma de um workshop. O evento seria participativo e 
envolveria representantes de todos os sectores criativos e instituições relevantes incluindo a 
comunicação social. 

Segundo, para a abertura de mercados, é crucial capacitar profissionais das artes para trabalharem 
em rede no exterior, participar em feiras e formarem alianças estratégicas. 

Terceiro, a realização de festivais e grandes eventos pode ser extremamente benéfica para o 
desenvolvimento dos sectores criativos no país. Criar uma área de especialização num sector 
específico atrai pessoas, know-how e promove trocas e aprendizagem dentro dos sectores 
específicos. Assim, devem ser encorajados projectos tais como o festival de filmes documentários 
bem como o festival de música de raízes moçambicanas  etc. Estas iniciativas fazem parte de uma 
estratégia de longo prazo dado que, muitas vezes, os benefícios não são imediatamente visíveis. 
Por último, podiam ser usados eventos tais como o festival UE-ACP,  e o Colóquio Cultural UE-
ACP realizado em Bruxelas em Abril de 2009 e outros eventos semelhantes não só na Europa mas 
também em outros países em desenvolvimento, como uma plataforma internacional para aumentar 
a visibilidade, o interesse e as oportunidades de negócio para as indústrias criativas, ao mesmo 
tempo que contribuindo para melhorar a cooperação norte-sul e sul-sul na área das indústrias 
criativas. 

5.4. NA TRILHA DE UMA POLÍTICA ABRANGENTE PARA A ECONOMIA CRIATIVA  

Com o objectivo de propor uma política abrangente, não só para fortalecer as indústrias criativas, 
mas também para estabelecer a base para uma estratégia sólida e sustentável para a economia 
criativa, as recomendações do projecto ACP/IOT/CNUCED/UNCTAD/UNESCO foram 
estruturadas em torno de três componentes que abrangem as duas fases do projecto: 

1) Reforçar as estruturas institucionais e o quadro regulatório de políticas; 
2) Actividades de capacitação e assistência técnica; 
3) Uma estratégia de comunicação e sensibilização sobre as indústrias criativas. 
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Na fase I do projecto, as actividades da CNUCED/UNCTAD estão centradas na pesquisa e 
assessoria para melhorar as políticas públicas. Na fase II, dependendo dos recursos disponíveis, as 
actividades planejadas pela CNUCED/UNCTAD visam o reforço de instituições e capacitação 
para funcionários públicos, incluindo as competências para articular questões transversais que 
sejam cruciais para pôr em prática políticas multi-disciplinares consertadas para melhorar a 
dimensão de desenvolvimento da economia criativa. Esta actividade incluiriá as áreas cobertas sob 
a secção três deste relatório, em particular a interface entre investimentos, tecnologias digitais, 
empresas e comércio. A OIT focará as suas actividades sobre formação em empreendedorismo 
criativo e competências de gestão de negócios e temas laborais, enquanto a UNESCO 
providenciará assistência técnica a instituições alvo para reforçar associações culturais e o quadro 
regulamentar em volta do sector criativo. 
 
Uma acção prioritária é a mobilização dos ministérios governamentais pertinentes para acordar e 
implementar uma política favorável a uma estratégia de longo prazo para a economia criativa. É 
importante optimizar os mecanismos existentes para facilitar consultas interministeriais regulares, 
de forma a assegurar que os diferentes ministérios estejam informados sobre as políticas e 
projectos relativos aos sectores criativos dentro das suas respectivas esferas, e com a capacidade 
para propor e implementar as acções necessárias nos seus respectivos domínios. 
 
Existem já duas comissões inter-ministeriais estabelecidas: uma sobre estratégias de DPIs como 
mencionado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia,  e outra que foi estabelecida no contexto do 
projecto F-ODM para facilitar a sua implementação. A força-tarefa F-ODM inclui um 
representante do Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do 
Turismo, Ministério do Trabalho, Ministério da Juventude de Desportos, Ministério da Educação 
e Cultura, Ministério da Saúde. 
 
O estabelecimento de um comité interministerial para a economia criativa podia ser uma extensão 
da força-tarefa inter-ministerial de DPI estabelecida, com um âmbito mais vasto e cuidadosamente 
definido afin de manter uma agenda multi-sectorial transversal envolvendo todos os relevantes 
ministérios. Este mecanismo permanente deve permanecer operativo mesmo após a 
implementação dos projectos em curso e deve ter reuniões regulares pelo menos a cada três meses 
para assegurar a execução e monitoramento das acções políticas. Além do mais, o plano 
estratégico do MEC já lançou a passo inicial para abordar as indústrias criativas. Esta 
fundamentação podia ser extendida afim de criar uma política comum integrada através dos 
Ministérios. 
 
A análise e enquadramento político da proposta pela CNUCED/UNCTAD neste estudo e o 
processo de sua validação, incluindo o plano de ação proposto para a execução conjunta pela OIT, 
CNUCED/UNCTAD e UNESCO, por todos os ministérios já é a base para a criação deste 
mecanismo institucional inter-ministerial. Este é um pré-requisito e o ponto de partida para a 
estratégia de longo prazo para o reforço da economia criativa e para a execução efectiva deste 
projeto-piloto. 
 
De forma complementar, este relatório apontou várias questões de nível macro e micro propondo 
uma série de acções de políticas possíveis. A intenção foi de propor intervenções viáveis para 
ajudar o governo estabelecer  políticas públicas e medidas para reforçar os sectores criativos com 
maior vantagens competitivas nos mercados locais e mundial. Espera-se que esta abordagem 
forme a base para uma política abrangente para melhorar a economia criativa em Moçambique 
numa base sustentável e inclusiva. 
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6. PLANO DE ACÇÃO 

Para apoiar o governo a executar as políticas e tomar as medidas necessárias para fortalecer as 
indústrias criativas, as agências de implementação elaboraram conjuntamente um plano de acção 
como apresentado na tabela abaixo. Este plano de acção lista uma série de actividades que espera-
se serem levadas a cabo durante a segunda fase de implementação deste projecto multi-agências. 
Em virtude das limitações orçamentarias, o número de actividades é relativamente limitado mas 
bem focado. Contudo, espera-se que as actividades tenham um impacto positivo de longo alcance 
para beneficiar o sector criativo em Moçambique, particularmente porque estão a ser tratadas por 
outros projectos de cooperação internacional em curso, medidas complementares. 

Na fase I do projecto, as actividades propostas pela CNUCED/UNCTAD são centradas em 
assessoramento político ao governo através da elaboração deste estudo e do plano de acção. Na 
fase II, as actividades da CNUCED/UNCTAD visam o refõrco do quadro institucional e 
capacitação de funcionários do governo, afin de tratar das questões transversais e temas 
vinculados ao comércio e investimento essenciais para reforçar as indústrias criativas no país. 
Estas actividades se referem aos temas abordados nos cap'itulos 3 e 4 deste relatório. Assistência 
técnica também será prestada as instituições profissionais relevantes, com o objetivo de promover 
iniciativas concretas, alianças estratégicas e parcerias.  A CNUCED/UNCTAD pretende promover 
atividades para aumentar a visibilidade dos productos criativos mais competitivos afin de  facilitar 
a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul e criar oportunidades de negócios para artistas, criadores e 
empresas criativas. 

As actividades do OIT irão enfocar o treinamento vocacional e reforçar as abilidade de 
empreendedorismo e gerência no sector cultural. Assessoria também sera dada em questões 
relativas a criação de empregos e segurança social.  O OIT irá também explorer os vínculos com 
outros projectos que estão a ser executados, principalmente em temas relacionados ao papel das 
mulheres artistas e melhor utilização dos mecanismos digitais da tecnologia da informação.  

A UNESCO pretende assistir ao governo afin de reforçar as principais associações artísticas 
professionais, assim como em temas relacionados ao patrimônio e diversidade cultural.  A 
UNESCO irá facilitar a criaçâo de redes entre artistas, para facilitar o intercâmbio de informações 
e a comercialização dos productos culturais tanto no mercado doméstico como nos mercados 
globais. 

Neste contexto, a pedido da CNUCED/UNCTAD, o Coordenador Residente das Nações Unidas 
em Moçambique, convocou um diálogo político de alto nível realizada em 29 de junho de 2009, 
em Maputo, em nome do ACP / UE / CNUCED/UNCTAD / OIT / UNESCO. O encontro reuniu 
autoridades governamentais, associações e as partes interessadas dos sectores criativos com o 
objectivo de apresentar o esboço final deste estudo da CNUCED/UNCTAD "Fortalecimento das 
Indústrias Criativas em Moçambique" e do Plano de Ação para o projeto multi-agência para 
discussão, sugestões e eventual validação oficial. Os participantes reconheceram que o estudo esta 
em sintonia com as prioridades do governo e, recebeu o apoio do escritório de coordenação das 
Nações Unidas em Moçambique. O processo de validação do plano de ação pelos Ministérios 
ficou sob a responsabilidade do escritório da UNESCO em Maputo. 
 
Este relatório faz uma avaliação do estado actual das indústrias criativas no país e apresenta 
argumentos e recomendaçôes concretas em apoio as actividades propostas no Plano de Ação,  já 
devidamente validadas em outubro de 2009 por ambos os doadores deste projecto, nomeadamente 
a Comissão Européia e o Secretariado ACP, bem como pelos beneficiários que são o governo e 
todos os intervenientes das indústrias criativas, em particular, a comunidade artística e criativa do 
país.  A seguir, é apresentado o Plano de Ação, como validado. 
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Programa Multi-Agência para o Fortalecimento das Indústrias Criativas através do 
emprego e expansão do comércio.  Financiado pela União Européia. 

Plano de Acção de Moçambique - 19 de Outubro de 2009 
 

Resultado 1: Reforçados os mecanismos institucionais e a formulação de políticas para um 
ambiente propício ao fortalecimento das indústrias criativas. 
Actividade 2008 2009 2010 2011 Agência das NU Parceiros 
1.1 Reunião de coordenação em 
Bruxelas 

X X X          X Todas  UE, ACP 

1.2 Preparação para o 
lançamento do projecto em 
Moçambique 

X    Todas Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes 

1.3 Missão de constatação de 
factos/consultas com 
intervenientes em Maputo 

X    Todas Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

1.4 Elaboração do plano de 
acção 

X X   Todas  
1.5 Quadro de políticas e 
mecanismos institucionais para 
as políticas criativas 

 X X  CNUCED/UNCTAD Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes 
 

1.6 – Estabelecer o mecanismo 
de coordenação para acção 
interministerial. Estabelecer 
grupo de assessoria sobre 
indústrias criativas com 
intervenientes 
públicos/privados 

 X   UNESCO,UNCTAD, 
OIT 

UE; Observatório 
das Políticas 
Culturais em 
África; Ministérios 
da Educação e 

Cultura, Indústria e 

Comércio, 
Juventude e 
Desportos, 
Ciência e 
Tecnologia 

1.7 Reuniões regulares do 
grupo de assessoria e facilidade 
de coordenação  

 X X X UNESCO,CNUCED/UNCTAD, 
OIT 

Intervenientes 
Privados e Públicos 
 

1.8 Facilitar a adopção de uma 
lei do Cinema – 
estabelecimento de uma 
plataforma de negociação 

 X  X UNESCO 
 

INAC, AMOCINE 
Ministério da 
Educação e Cultura 
e intervenientes  
chaves 

1.9 Facilitar a adaptação desta 
Lei do Cinema – partilhar 
experiência internacional - 
assistência técnica e elaboração 
de um novo esboço 

  X X UNESCO 
 

INAC, AMOCINE 
Ministério da 
Educação e Cultura 
e intervenientes  
chaves 

1.10 Facilitar a adaptação desta 
Lei do Cinema – ganhando 
apoio parlamentar  

   X UNESCO 
 

INAC, AMOCINE 
Ministério da 
Educação e Cultura 
e intervenientes  
chaves 

1.11 Apoiar o desenvolvimento 
do quadro regulamentar sobre 
direitos de autor – providenciar 
assistência técnica e 
transferência de conhecimentos 

 X X  UNESCO 
 

CISAC, SOMAS, 
OMPI 

1.12 Apoiar o desenvolvimento 
do quadro regulamentar sobre 
direitos do autor – negociar os 
decretos com os intervenientes  

 

  X X UNESCO 
 

Ministérios da 
Educação e Cultura, 
Ciênca e 
Tecnologia, CISAC, 
SOMAS, OMPI 

1.13 Apoiar o desenvolvimento 
do quadro regulamentar dos 
direitos de autor – estratégia de 
influência e advocacia, 

  X X UNESCO 
 

Ministérios da 
Educação e Cultura, 
Ciência e 
Tecnologia, CISAC, 
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assegurar apoio político  SOMAS, OMPI 

Resultado 2: Desenvolvida a publicidade e viabilidade para o programa no país 
2.1. Contratar um designer de 
páginas da Web 

 X   UNESCO Comité de Direcção 
do Projecto 

2.2. Design página da Web  X   UNESCO Comité de Direcção 
do Projecto 

2.3. Desenvolver o conteúdo da 
Web 

 X X X Todas Comité de Direcção 
do Projecto 

2.4. Actualizar e manter o sítio 
na Web 

  X X Todas 
 

 

 
Resultado 3: Analisadas as politicas sobre as indústrias criativas: identificadas as questões 
chave e ações concretas de políticas multi-disciplinares propostas 
Actividade 2008 2009 2010 2011 Agência das NU Parceiros 

3.1 Elaboração do Estudo sobre 
a revisão das políticas das 
indústrias criativas em 
Moçambique. 

X X   CNUCED/UNCTAD Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

3.2 Convocação de um diálogo 
de políticas de alto nível para 
apresentar o estudo às 
autoridades e intervenientes 
chave. 

 X   CNUCED/UNCTAD Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

3.3 Consulta/validação do plano 
de acção 

 X   Todas  Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

3.4 Impressão, tradução e 
distribuição do estudo 

 X   CNUCED/UNCTAD Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

3.5. Seguimento da 
recomendação de políticas 

 X X X  
Todas 

Todos os 
ministérios e 
instituições 
relevantes e 
intervenientes chave 

Resultado 4: Fortalecidas as capacidades sobre questões relacionadas com o comércio e com o 
investimento para elaboradores de políticas e intervenientes institucionais 
4.1 Elaboração de um modelo 
de capacitação sobre comércio 
e investimento cobrindo, 
negociações comerciais, acesso 
a mercados; acordo de 
cooperação UE /ACP, 
negociações com OMT; - 
Estratégias de promoções de 
exportações; acordos, 
incentivos, etc. para 
investimentos; ferramentas 

  X  CNUCED/UNCTAD Ministérios de 
Comércio, 
Tecnologia, 
Negócios 
estrangeiros, 
Financias, Cultura e 
outras instituições 
relevantes 

4.2 Teste, tradução e publicação 
de materiais e manual de 
formação 

 X   CNUCED/UNCTAD  

4.3 Módulo da 
CNUCED/UNCTAD para 
seminários de capacitação sob 
questões de comércio e 
investimentos e para 
formulação de estratégia de 
longo prazo para fortalecer a 
economia criativa no país 

  X  CNUCED/UNCTAD Ministérios da 
Educação e Cultura 
Industria e 
Comércio, 
Juventude e 
Desportos,  Ciência 
e tecnologia; UE; 
OCPA; e outras 
instituições 
relevantes 

4.4. Seguimento e avaliação da 
sessão de capacitação 

  X X CNUCED/UNCTAD  
4.5. Fortalecer as associações 
de músicos Moçambicanos 
(AMZ) através de 
desenvolvimento e 
implementação de um plano 
operacional 

  X X UNESCO AMZ Federação 
Internacional de 
Músicos 

4.6 Apoiar o INAC- Instituto   X X UNESCO, OIT ICAIC- Cuba 
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Nacional do Audiovisual e 
Cinema - através de 
relacionamentos de tutoria com 
parceiros relevantes 

Columbia-Instituto 
del Cine 

Resultado 5: Desenvolvida a capacidade das instituições e artistas especializados em gestão de 
negócios 
5.1 Preparação de actividades 
de edições, workshops, e 
formação 

 X X  OIT  

5.2. Adaptação/tradução de 
materiais de formação 

 X X  OIT-ITC GAPI 

5.3 Workshops de FdF   X X X ITC-OIT GAPI e outros 
órgãos  

5.4 Seguimento de apoio a 
formadores 

 X X X OIT-ITC GAPI 

5.5 Formação de artistas  X X X  GAPI 

5.6. Monitorização e Avaliação  X X  OIT-ITC GAPI 

Resultado 6: Reforçar o perfil e a visibilidade internacional dos sectores criativos competitivos 
6.1 Promover a cooperação Sul-
sul e Norte-Sul em meios 
cinematográficos e novos meios  

  X X CNUCED/UNCTAD Dockanema e outras 
instituições 

6.2 Apoiar a publicação 
independente através de 
Cooperação Sul/Sul – 
desenvolver modelos de 
negócios de custo eficaz 

 X X X UNESCO Associação de 
Editoras  
Brasileiros CODE 
 

6.3 Aumento da Sensibilização 
(página da Web, Notícias 
Electrónicas, Artigos, 
Comunicados de impressa) 

 X X X UNCTAD, UNESCO  

Resultado 7: Monitorização, apoio técnico e avaliação  
7.1 Monitorização, apoio 
técnico e avaliação 

 X X X UNESCO, UNCTAD, OIT  
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7. ANEXO :  PERFIL DO PAÍS E ESTATÍSTICAS DE COMÉRCIO REFERENTE AS 

INDÚSTRIAS CRIATIVAS 

 

Tabelas: O anexo com as estatísticas é comun para ambas as versoés: 
 Inglés e Portugués (pages 73-99) 

 
 
 

7.1 Perfil do país e estatísticas de comércio 

7.2 Desempenho da Comércio das Indústrias Criativas de Moçambique   

7.3 Moçambique: fluxos internacionais do comércio de produtos criativos,2003-2008 

7.3.1 Moçambique: Exportações de produtos criativos por sectores - 2003-2008 

7.3.2 Moçambique: comércio internacional de produtos criativos com os países , SADC 

7.3.3 Moçambique: comércio internacional de produtos criativos com South Africa 

7.3.4  Moçambique: Exportações para a UE 27 

7.3.5 Moçambique: com os países, ACP 

7.3.6 Moçambique: comércio internacional de produtos criativos com China 

7.3.7 Moçambique: comércio internacional de produtos criativos com Portugal 

7.3.8 Moçambique: comércio internacional de produtos criativos com Brazil 

7.3.9 Moçambique: balança comercial das indústrias criativas 

7.4  Moçambique  comércio internacional Serviços criativos  

7.5 Produtos criativos: exportações mundias por país/região  

 7.5.1 Produtos criativos: exportações mundiais por país/região 

7.5.2 Produtos criativos: importações mundiais por país/região 

7.5.3 Serviços criativos: exportações por país/território 

7.5.4 Serviços criativos: importações por país/território 
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Caetano, Paulina – Mozarte – cpaulinacaetano@yahoo.com.br 
 
Capão, José – Editor de livros,  Director of KAPICUA – kapicuadir@tdm.co.mz 
 
Chisaano, Alfredo – Director Executivo, SOMAS – somasmocambique@hotmail.com 
 
Cossa, Francisco – Escritor, INLD – ungulani@yahoo.com.br 
 
Covane, Luis – Vice-Ministro, Ministério de Educação e Cultura, MEC – covane@yebra.uem.mz 
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Gravata, José – Ministério do Turismo – josegravata@hotmail.com 
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Jossias, José Fernando – Director –IPEX – jjossias@ipex.gov.mz 
 
Langa, Francisco Chuquela –Chefe do Departamento de Politica Comercial, Ministério da Indústria 
e Comércio  - flanga@mic.gov.mz 
 
Langa, Hortencio - Associação des Músicos Moçambicanos (ex-Presidente) 
 
Langa, Tiago – INLD – langa.tiago@gmail.com 
 
Léman Pinto - Musician 
 
Lourenço, Djalma Luíz Felix – INAC – Director – dg.inac@tvcabo.co.mz 
 
Macamo, Domingos – Radio Mocambique – dmacamo@rm.co.mz 
 
Macamo, Sérgio Carlos –– Director Nacional do Comércio, Ministério da Indústria e Comércio  
smacamo@mic.gov.mz 
 
Macuacua, Elton – Ministério da Juventude e Desportes   
 
Madime, Evaristo José –Executive Director, CEDARTE – emadime@tvcabo.co.mz 
 



 
 

 

Manuense, Herminia – Directora Adjunta , Instituto de Pesquisa Social e Cultural, Arquivo do 
Património Cultural –– arpac@tvcabo.co.mz 
 
Mata, Candida – Directora Nacional Adjunta da Cultura Ministério de Educação e Cultura (MEC) –
– candita.mate@mec.co.mz 
 
Mbuyamba, Lupwishi –Director Executive – Observatório de Políticas Culturais para  Africa 
(OCPA) - director@ocpanet.org 
 
Moises, Zitenhe – Biblioteca nacional – zitenhemoises@yahoo.com.br 
 
Mondlane, Carlos – Director Commercial –Centro de Artesanato, Organizações Artes Mondlane - 
craftcent@virconn.com 
 
Muholove, Adolfo Adriano – Director de Extensão de Serviços Financeiros – Sociedade de 
Investimento – GAPI – adolofo@gapi.co.mz 
 
Nhantumbo, Solomão André – Ministério de Indústria e Comércio– Directoria de Relações 
Internacionais – snhantumbo@mic.gov.mz 
 
Noronha, Isabel – Productor de filmes e Diretor de Treinamento, AMOCINE – 
ebano@tropical.co.mz 
 
Oliveira, Jorge – AEMO – Secretário General – aemo.escritores@gmail.com 
 
Pimenta, Pedro –Diretor Festival DOCKANEMA – p.pimenta@dockanema – Productor de filmes, 
Ebano Multimedia – piripiri@tvcabo.co.mz 
 
Pinto, Léman – Músico – xipalapala@gmail.com 
 
Santana, Carlos – Ministério da Ciência e Technologia – Gabinete do Ministro – Assessor Jurídico 
do Ministro – www.mct.gov.mz 
 
dos Santos, Sidónio – Director Nacional Adjunto,  Direcção Nacional de Relações Internationais 
Ministério da Indústria e Comércio––– ssantos@mic.gov.mz 
 
Schwalbach, João Carlos – Ekaya Productions, Ghorwane – info@ekayaproductions.com 
 
Sithole, Virgílio – Coreógrafo – CNCD –virgilio.sitoe@gmail.com 
 
Sitoe, Silvério S. – Pintor, President – Associação Núcleo de Arte – sssitoe@yahoo.com 
 
de Sousa, Camilo – Produtor, Ebano Multimedia – ebano@tropical.co.mz – Secretário Geral 
AMOCINE – Camilo.sousa@tvcabo.co.mz 
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