
 

 

BA-Cultura  
 
O Programa Bolsa de Acesso à Cultura - BA-Cultura - consiste numa política ativa de 
financiamento de atividades múltiplas, que inclui desde aulas oficinas ou aulas de iniciação 
artística, ligadas às indústrias criativas, promovidas por Escolas particulares, Associações ou 
Organizações não-governamentais de cariz artístico-cultural. 
 
E destaca-se pelos seguintes objectivos gerais: 

• Proporcionar a sustentabilidade das escolas de artes; 
• Promover a massificação do ensino incentivando o consumo de cultura; 
• Promover a inclusão sociocultural; 
• Despertar o interesse pela cultura em suas diversas vertentes artísticas e criativas. 

 
Entre os principais objectivos específicos, destacam-se: 

• Atribuir bolsas de acesso a crianças e jovens oriundas de famílias vulneráveis; 
• Estimular atividades de iniciação artística para crianças e jovens, que não tem acesso ao 

ensino das artes; 
• Contribuir para a criação direta e indireta de postos de trabalho, visto que irá garantir a 

sustentabilidade das escolas; 
• Contribuir para a elevar o nível de aptidões e de ferramentas sociais disponibilizadas às 

crianças e aos jovens; 
• Permitir que crianças e jovens, tenham acesso a bens de consumo cultural e contribuir 

para a redução das possibilidades de desvios comportamentais. 

 

Escolas Benefeciarias no ano 2017/2018 

Contrato para Atribuição de Apoio Finaceiro do Programa BA-Cultura de Novembro de 2017 a 

Setembro 2018 

Ano 2017 

Valor do Financiamento 2017 

financiamento global de 11.150.000,00 ECV, sendo parte pelo Tesouro e parte, mediante uma 

verba realocada do projecto SNIAC. 

42 Escolas e 1167 Alunos  das 9 Ilhas e 16 Munícipios  

com excessão dos Municipios de: 

 Ribeira Grande de Santo Antão;  

Paúl;  

Tarrafal de São Nicolau;  

Ribeira Grande Santiago;  



 
Santa Catarina de Santiago;  

Santa Cruz; 

 

Outubro a Dezembro de 2018 - Adenda ao Contrato para Atribuição de Apoio Finaceiro do 

Programa BA-Cultura 

 

Ano 2018  
 
Total de Financiamento – 13.429.100,00 ECV 
 
Sendo que: 
 

 Valor de Financiamento do Tesouro – 10.316.600,00 
 

 Protocolo com a Direção-geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios 

Profissionais (DGEFPEP) - 3.082.500,00 ECV 
 

 
40 Escolas e 1108 alunos Bolseiros das 8 Ilhas e 14 Municípios 
 
A Ilha de Boavista e o Município de Tarrafal de Santiago tiveram de fazer a devolução do valor 
Financiado 
 

Ano 2019 

Valor do Financiamento 2019 

financiamento global de 23.771.820,00 ECV.  

Sendo: 

11.771.820,00 ECV - Financiamento do Tesouro  

12.000.000,00 ECV – Finaciamento da União Europeia 

 

70 Escolas e 1918 Alunos Bolseiros ( 3342 Benefeciarios Indiretamente) das 8 Ilhas e 17 

Munícipios  

com excessão de: 

- Ilha de Boavista 

Municípios de: 

- Ribeira Grande de Santo Antão;  

- Paúl;  



 
- Tarrafal de São Nicolau;  

- São Salvador do Mundo.  

 

P.S. das 70 Escolas benefeciarios 3 tiveram de fazer a devolução do valor financiado devido ao 

incomprimento do contrato para atribuição de Apoio Financeiro do Programa BA-Cultura. 

 

Ano 2020 

Financiamento global do Tesouro de 23.689.200,00 ECV 

 

O valor total de financiamento de 2017 a 2020 ao Programa BA-Cultura 

56.927.620,00 ECV 

 

Metodologia de Avaliação 

Baseando no Plano anual de Atividades onde se estabelece as Metas e os Indicadores 

pretendidos complementamos com a entrega trimestral das fichas de presenças e dos 

relatórios, visitas periódicas de Seguimento/Monitoramento e avaliação dos trabalhos e a 

evolução dos alunos.  

Resumindo: 

Avaliação/Diagnostico - Avaliação de Monitoramento/seguimento – Avaliação dos 

resultados/impacto 

Eficiência (custo mínimo para o maior numero e qualidade doa beneficiários) 

Eficácia (Em relação aos objetivos e metas) 

Efetividade (capacidade de alterar as situações encontradas) 

 

 

Impacto Social 

Considerando o Programa Bolsa de Acesso à Cultura o impacto que este projeto tem na 

sociedade cabo-verdiana, seja a nível socio cultural, seja a nível educacional, acreditamos que 

apostar na educação artística na formação de crianças e jovens permitindo não apenas criar 

produtos artísticos, mas também saber apreciar, examinar, avaliar e interpretar, criando assim 

novas leituras e capacidades.  



 
A aprendizagem artística envolve um conjunto de diferentes conhecimentos que visam a criação 

de novos significados, o exercitar as capacidades e a constante possibilidade de transformação 

do ser humano. 

 “A Arte é essencial para o amadurecimento cognitivo, pois ajuda a criança não apenas 

a construir sua perceção do mundo, mas a expressá-la.” 

 

 

 

 


