COMUNICADO DE IMPRENSA
Julho 2014
O maior portal das artes africanas e caribenhas totalmente renovado!
Sulplaneta é o portal de referência das artes e das culturas de África, das Caraíbas e do
Pacífico: aqui encontramos informações sobre mais de 30.000 aristas e profissionais da cultura,
mais de 12.000 livros, cerca de 15.000 filmes e quase 10.000 estruturas culturais.
Neste ano de 2014 assistimos ao lançamento da terceira versão do site (criado originalmente em 2006).
Quais são as novidades do site ?
um novo design, que se adapta a diferentes plataformas, como smartphones e tablets;
uma maior abertura ao público em geral, que pode também acrescentar informações em
vez de apenas visualizar os dados já existentes (na versão anterior, apenas os profissionais
da cultura podiam inserir dados, agora, todos podem partilhar os seus conhecimentos e
completar as informações já existentes);
formulários de preenchimento bastante fácil, pra inserir novos dados;
brevemente: diversas ferramentas para facilitar o trabalho quotidiano dos profissionais da
cultura (base de contactos, kit de dossier de imprensa, possibilidade de criar gratuitamente o
seu próprio site pessoal em apenas alguns passos, espaço para projectos com o fim de
encontrar parceiros…)
Outras novidades de 2014:
26 portais culturais nacionais: baseados no modelo do Sulplaneta, estes sites focamse em
países específicos, o que facilita a pesquisa de informação e o estabelecimento de contactos no país;
boletins de informações culturais todas as semanas: em 24 países, são enviados
semanalmente boletins de informação gerados automaticamente a partir dos portais
existentes, trazendo os detalhes da actualidade cultural de cada um desses países –
concertos, exposições, festivais, projecções, assim como o resumo das novidades do portal
(filmes, livros e discos, noticias de profissionais individuais ou das estruturas inscritas…)
Endereço do Sulplaneta: www.spla.pro
Alguns portais nacionais:
Moçambique: http://mozart.spla.pro
Quénia: http://kenya.spla.pro
Zimbabué: http://zimbarts.spla.pro
Senegal: www.senecultures.net

BurkinaFaso: www.burkinacultures.net
Jamaica: http://jamaica.spla.pro
Rep. Dominicana: http://repdominicana.spla.pro
Vanuatu: http://vanuatu.spla.pro

Para mais informações, por favor descarregue o dossier de imprensa.

