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Sulpaneta, um site de referência

36 175 PESSOAS

15 019 FILMES

10 179 ORGANISAÇOES

12 435 LIVROS

31 585 EVENTOS

2 179 GRUPOS

2 528 DISCOS

15 072 NOTICIAS CULTURAIS

Um público alargado

O site é relevante tanto para o grande público como para os profissionais do sector artístico: produtores,
editores, investigadores, jornalistas, programadores, operadores culturais, financiadores e, claro,
artistas.
Encontrase disponível em quatro línguas, francês, inglês, português e espanhol (brevemente, também
em árabe), o que permite que as informações alcancem um público internacional.

Sobre as obras e artistas ACP

Sulplaneta é O site de referência para os criadores dos países ACP (África, Caraíbas e Pacífico) e as
suas obras. O Sulplaneta interessase por todos os campos da criação: aí encontramos páginas
dedicadas ao cinema e à música, literatura, artes visuais, teatro, dança, arquitectura, moda, design ou
património.
Relativamente ao diferentes géneros de informações, vão desde biografias de artistas a anúncios de
eventos, passando por páginas dedicadas a discos, filmes ou livros, ou apresentações de estruturas que
trabalham no sector artístico e actualidades culturais...
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Um site interactivo e livre de direitos

Tornar os artistas do Sul responsáveis pela sua comunicação

Num contexto mundial, o conjunto de informações disponíveis nos chamados
países “do Norte”, especialmente sobre as suas artes e culturas, é
incomparavelmente maior do que os dados disponíveis sobre os países ditos “do
Sul”. Este facto é verdadeiro para todos os meios de comunicação (rádio, televisão,
imprensa, internet) assim como para todos os suportes (livros, filmes, revistas...).
O desenvolvimento do Sulplaneta numa plataforma digital, a internet, deveuse a duas
razões: não só porque a internet é a ferramenta de comunicação mais rápida e com
menos custos a uma escala internacional, mas também porque é o único meio de
comunicação que possibilita que o seu utilizador tenha um papel activo, permitindolhe
simultaneamente produzir e receber informação. Tratase, assim, de tornar os
utilizadores do Sulplaneta também produtores da informação que lhes diz respeito.

Sulplaneta é um site interactivo, sendo as informações disponibilizadas sob a licença “Creative
Commons – Partilha nos Termos da Mesma Licença” (CCBYSA1): ninguém é proprietário dos dados do
site, e os seus conteúdos podem ser livremente reutilizados e modificados, sob condição de citar a fonte
e de serem difundidas sob esta mesma licença.
Esta opção garante uma mutualização global das informações (todos podem inserir conteúdos no site),
uma circulação maximizada dos dados (cada utilizador pode encaminhálas através seus próprios meios
de comunicação) e garante também a manutenção de todos os dados para além da base original
compilada pelos seus criadores.

Os “plus” do Sulplaneta

O que é que diferencia o Sulplaneta de um site como a Wikipedia (para a parte informativa) ou
de sites como o Facebook ou o Myspace (para a dimensão de rede social autopromoção)?

Sulplaneta é uma rede profissional e especializada, cujas ferramentas de pesquisa permitem encontrar
facilmente perfis e contactos que podem interessar aos profissionais, sob a forma de uma listagem.
Deste modo, nem é necessário saber qual o nome específico a procurar: para um cineasta, por
exemplo, é suficiente pesquisar os cameramen ou actores do país onde deseja realizar filmagens,
para que tenha acesso ao conjunto dos perfis correspondentes e tenha ao seu dispor formulários
de contacto (sem ter acesso aos endereços electrónicos, de forma a evitar mensagens de spam).
Sulplaneta oferece como vantagens uma simultânea agregação de informação, a certeza de que
esta é bem referenciada nos motores de busca e facilmente encontrada no site.
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O site permite que os profissionais da cultura possam aumentar a sua visibilidade e as suas redes de
contactos. Com efeito, através do site, os profissionais podem estabelecer contactos, discutir ideias em
fóruns, apresentar os seus projectos, encontrar parceiros ou criar as suas próprias ferramentas de
comunicação (dossier de imprensa, minisites personalizados na internet), etc.



Portais culturais de 26 países

BurkinaFaso
www.burkinacultures.net

ÁFRICA

Gana
www.artsghana.org

Quénia
kenya.spla.pro

Malawi
malawi.spla.pro

RDC
rdc.spla.pro

Ruanda
rwanda.spla.pro

Senegal
www.senecultures.net

Tanzânia

sanaacentral.spla.pro

Togo
www.artstogo.com

Uganda
uganda.spla.pro

Zimbabué
zimbarts.spla.pro

CARAÍBAS

Bahamas
bahamas.spla.pro

Barbados
barbados.spla.pro

Guiana
guyana.spla.pro

Haiti
haiti.spla.pro

Jamaica
jamaica.spla.pro

Rep. Dominicana
repdominicana.spla.pro

Trinidade e Tobago
trinidadandtobago.spla.pro

PACÍFICO
Fidji

fiji.spla.pro

Papua
Nova Guiné

png.spla.pro

Ilhas Salomão
solomon.spla.pro

Vanuatu
vanuatu.spla.pro

Moçambique
mozart.spla.pro

Níger
www.nigercultures.net

Camarões
www.kamercultures.net

Mali
www.culturesmali.net
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Boletins culturais semanais

Para cada país com um portal nacional são publicados semanalmente boletins culturais acessíveis ao
público em geral. Estes boletins fornecem as informações culturais da semana: eventos a não perder,
actualidades do mundo das artes, novas pessoas inscritas no portal, etc.
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Sulplaneta foi criado em 2006 pela associaçãoo Africultures.
Desde 2012, o site é gerido em conjunto com parceiros de quatro continentes.

Em África
 Arterial Network (África do Sul)
 Culture Fund of Zimbabwe Trust (Zimbabué)
 Positive Production (Ruanda)
 le Groupe TACCEMS (República democrática do Congo)
 KadamKadam (Togo)
 le Groupe 30 Afrique (Senegal)
 Africultures BurkinaFaso

Nas Caraíba
 Media Sport and Entertainment (Jamaica)
 Gens de la Caraïbe (Guadalupe)
 le Collectif 2004 Images (Haiti)

No Pacífico
 Furtherarts (Vanuatu)
 Alliance Française de PortVila (Vanuatu)

Na Europa
 Africultures (França)

Muitos outros parceiros e colaboradores alimentam o site em cada um dos países onde se encontram.
Para encontrar o conjunto completo de todos estes parceiros, visitar: http://www.spla.pro/pt/parceiros.html

Parceiros em quatro continentes

Um exemplo de portal nacional, com o portal do Quénia (http://kenya.spla.pro)

6



Gostaram...

Contacto

Com o apoio de

Programa ACPUE de apoio aos sectores culturais ACP
Programa do Grupo dos Estadoss ACP financiado pela União Europeia

Maud de la Chapelle (coordenação)
maud@africultures.com

Para saber mais sobre o Sulplaneta

http://www.spla.pro/pt/splapresentation.html
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"Uma ferramenta de comunicação e informação dedicada aos operadores culturais dos países do Sul"
Aliança Global da UNESCO

"Esta iniciativa salutar (...) irá, sem dúvida nenhuma, impulsionar uma nova dinâmica à arte e cultura do Níger."
Bello Marka, journalista, Níger

"Digite simplesmente www.burkinacultures.net, e encontrará as informações mais actualizadas e
exaustivas da cultura burquinense."
Yannick Sankara, journalista, BurkinaFaso

"Felicidades pelos vossos esforços a favor do mundo da cultura."
Samou Dembele, responsável das trupes Nikienta e Yiribasso, BurkinaFaso

"Muito obrigado pelo esforço e partilha do desenvolvimento deste instrumento importante."
Kwame Mchauru, Maisha Music e Slipway Cinema Studio, Tanzânia

"Este é um projecto importante, e podemos vislumbrar os seus benefícios a longo prazo para o
Pacífico."
Sarah Doyle, Furtherarts, Vanuatu

"O portal aumentou significativamente a visibilidade de artsghana.org. O site recebeu um aumento
notável em termos de divulgação e número de visitas desde que se iniciou o projecto de base de dados.
Temos recebido mails de muitas pessoas expressando surpresa pela mudança e felicitandonos."
John Owoo, Media Line e site Arts Ghana, Gana

"Thanks for this, and WELL DONE!!"
Mike van Graan, fundador da Arterial Network, África do Sul




