
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organização dos Estados Ibero -americanos  

 

 

A Reunião de Alto Nível de Representantes Ministeriais e Institucionais da Cultura pretende estabelecer um espaço 

de diálogo com representantes ministeriais, governos locais e organizações não-governamentais na Ibero-América 

que especificará as linhas relevantes de aplicação da Carta Cultural Ibero-americana, instrumento de política 

cultural de maior importância e alcance na região, para a validação de suas linhas, princípios e âmbitos de aplicação. 

A Carta Cultural Ibero-americana, aprovada na XVI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo de 2006 em 

Montevidéu, é o instrumento político que orienta a ação cultural na região. É do interesse da OEI aprofundar sua 

implementação e influenciar o direcionamento de suas intervenções, com base na discussão das altas autoridades 

culturais da Ibero-américa. 

A gestão cultural na região nos últimos anos tornou-se mais complexa. Atualmente, os governos nacionais, 

autoridades locais e organizações não-governamentais têm um impacto direto tanto na formulação e 

implementação de políticas públicas quanto em seu financiamento. É necessário melhorar a compreensão dessas 

interações e o modo como elas determinam as políticas e a gestão cultural na região. 

Tradicionalmente, a OEI concentra seus esforços no trabalho articulado com os ministérios de cultura em nível 

nacional, que são seus interlocutores por excelência. No entanto, progressivamente, e de acordo com o 

estabelecido no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17, são criadas oportunidades para ampliar seu 

escopo de ação por meio de parcerias com governos locais e organizações não-governamentais. 

Nesta medida, se faz urgente uma reunião das partes interessadas de maior impacto sobre o ambiente cultural da 

região para que, no âmbito da Carta Cultural Ibero-americana, se estabeleça uma rota que permite ter melhores 

elementos para a tomada de decisão e concentrar os esforços nos temas mais estratégicos para o desenvolvimento 

do setor cultural dos países. 

METODOLOGIA PROPOSTA 

Durante dois dias de trabalho, vice-ministros de cultura, secretários de cultura dos governos locais e diretores de 

fundações que trabalham em projetos culturais na Ibero-América se reunirão para promover a construção de uma 

visão compartilhada dos desafios enfrentados pelo setor cultural na região. É uma reunião que facilitará um diálogo 

técnico e político entre atores qualificados no setor. 

Para cada bloco temático haverá uma apresentação inicial de contextualização de 15 minutos (enquadre). Para 

cada mesa está previsto um moderador e algumas intervenções iniciais de 10min seguida de uma discussão aberta 

onde os participantes poderão fazer uso da palavra com comentários ou apresentação de experiências significativas 

dentro do tema em pauta. 

De cada discussão saíra um relatório que irá compor as discussões sobre o Programa Orçamento da OEI. Os 

documentos não serão assinados e serão divulgados entre os presentes.  

 

 

Reunião de Alto Nível de Representantes Ministeriais e 
Institucionais de Cultura da Ibero-América 

02 a 04 de julho de 2019 – São Paulo, Brasil. 



 

 

 
 ALIMENTAÇÃO 

 

   Café da manhã incluso na diária 

     02 de julho | 19h00  –  Coquetel de boas-vindas 

     03 de julho | 10h00  –  Café  

  13h30  – Almoço 

 17h30  –  Café 

  

     04 de julho | 11h00  –  Café    

13h30  – Almoço 

   18h30  –  Café de encerramento 

 

TRANSPORTE  

   

 02 de Julho – 17h00 
Hotel Hilton → Coquetel → Hotel Hilton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS 

DATA 

02 a 04 de julho de 2019 

 

LOCAIS 

Coquetel – 19h, 02 de julho  

Memorial da América Latina 
Avenida Auro Soares de Moura 
Andrade, 664.  
Salão de Atos Tiradentes 
 
 
Reunião – Dias 03 e 04 de julho 
 
Hotel Hilton São Paulo Morumbi 
Avenida das Nações Unidas, 12.901 
Cidade Monções, São Paulo - SP 
 

 

EQUIPE  

 Telma Teixeira  
+55 61 99645-7650 

 Manuela de Lorenzo  
+55 21 97310-3155 

 Sandra Sérgio  
+55 61 99167-7539 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

www.mds.gov.br 

 

 

www.oei.org.br  

http://www.mds.gov.br/
http://www.oei.org.br/


 

 

 

02 DE JULHO  

 
19h – 21h 

 
Coquetel de boas-vindas oferecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
de São Paulo 
Local: Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664.  
Salão de Atos Tiradentes 

03 DE JULHO 
 

 

08h – 09h 

 

Recepção e credenciamento  
Local: Hotel Hilton São Paulo Morumbi, Avenida das Nações Unidas, 12.901 
Cidade Monções, São Paulo - SP 
 

09h – 10h Abertura 
Sr. Henrique Pires, Secretário Especial de Cultura de Brasil 
Sr. Mariano Jabonero, Secretário Geral da OEI  
Sra. Embaixadora Marcia Donner, Secretária de Comunicação e Cultura do Ministério de 
Relações Exteriores do Brasil  
Sr. João Doria, Governador do Estado de São Paulo, Brasil. 
Sr. Bruno Covas, Prefeito da Cidade de São Paulo, Brasil. 
Sr. Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 
Paulo, Brasil. 

10h Foto oficial         

10h15 – 10h45           Pausa para o café 

10h45 – 11h30 Conferência.  “Atualidade da Carta Cultural Iberoamericana no Contexto Regional”.  
Apresentação: Sr. Mariano Jabonero, Secretário Geral da OEI 
 

11h30 – 13h30 Discussão sobre Industrias Culturais e Criativas. 
Apresentação: Sr. Henrique Pires, Secretário Especial da Cultura do Brasil. 
 

Moderação: Sr. Andrés Gribnicow, Secretário de Cultura e Criatividade do Ministério da 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Argentina. 
 

Comentários: 
Sr. Claudio Espinal Martínez, Viceministro de Criatividade, República Dominicana. 
Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, Prefeito da Cidade de Salvador. 
Sra. Adriana Padilla, Diretora de Industrias Culturais da Camara de Comércio de Bogotá.  
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
Hoje há consenso em torno do impacto da cultura como um gerador de renda e empregos 
a partir da lógica da indústria e do empreendedorismo. Um impulso proeminente é evidente 
em diversos países Ibero-americanos das políticas públicas para promover e fomentar a 
economia creativa. Quais foram os momentos de avanço? Existe uma correlação entre um 
maior posicionamento das políticas de fomento da economia criativa e as alocações 
orçamentárias para a geração de capacidades técnicas e profissionais, bem como para o 
fortalecimento do consumo cultural? Quais as interações entre as políticas públicas do 
governo nacional e local com atores do setor privado produziram melhores resultados? Que 
papel deve desempenhar a cooperação internacional para facilitar o avanço das indústrias 
culturais como geradores de bem-estar económico e social na América Latina? 
 

  13h30 – 14h30           Pausa para o almoço  
 
 

PROGRAMAÇÃO DA REUNIÃO 



 

 14h30 – 16h Discussão sobre Cultura, cidadania e transformação social na Iberoamérica 
Apresentação: Sr.  Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de 
São Paulo, Brasil. 
 

Moderação: Sra. Luz Amparo Medina, Diretora Geral de Cultura da OEI. 
 

Comentários e contribuições: 
Sr.  Max Trejo Cervantes, Secretário Geral do Organismo Internacional de Juventude 
para Iberoamérica (OIJ). 
Sr.  Miguel Albero, Diretor de Relações Culturais e Científicas do Ministério de 
Assuntos Exteriores da Espanha. 
Sr.  Andrés Saratti, Secretário de Cultura de la Paz, Bolívia. 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
Na Ibero-América encontramos casos em que as políticas culturais contribuíram para gerar 
processos de inclusão e transformação social, que gerou dinâmicas de construção da 
cidadania cultural e aprofundamento da democracia. Quais são as chaves para a diversidade 
cultural efetiva das políticas culturais? Como a cidadania e a democracia são construídas a 
partir daí? Qual o papel dos governos nacionais e locais, das organizações não-
governamentais e da cooperação internacional em um contexto de recursos financeiros 
limitados? 

16h30 – 17h30 Discussão sobre o Financiamento da Cultura  
Apresentação e Moderação: Sr. Christiam Peñaloza. Assessor da Diretoria de Fomento 
Regional do Ministerio de Cultura da Colombia. 
 

Comentários: 
Sr. José Ignacio Argote,  Viceministro de Fomento Regional e Patrimônio da Colômbia (Vídeo) 

Sr. Adão Cândido, Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito 
Federal, Brasília, Brasil. 
Sra. Isabela Claudio Razera, Unidade de Fomento e Economia Criativa (UFEC) da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo - Brasil 
Sr. Francisco Câmpera, Diretor Feral da TV Escola - Brasil 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
É o momento de ampliar métricas e análises contra investimentos em cultura para incluir 
insumos e impactos no setor cultural de governos locais, organizações não-governamentais 
e cooperação internacional? Como melhorar as dotações orçamentais para as políticas, 
programas e projectos culturais a partir das evidências da contribuição da cultura para a 
economia, a inclusão e a transformação social? Como melhorar a complementaridade e 
evitar a dispersão em políticas e projetos culturais dirigidos por governos nacionais e locais, 
organizações não-governamentais e cooperação internacional? 
 

17h30 – 18h           Pausa para o café 

18h – 19h30 

 

 

 

 

 

 

Discussão sobre Cultura e Agenda 2030 no contexto Iberoamericano  
Apresentação e moderação: Sr. D. Miguel Albero, Diretor de Relações Culturais e Científicas 
do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha. 
 

Comentários:  
Sr. Enrique Vargas, Coordenador do Espaço Cultural Ibero-americano (SEGIB).  
Sra. Inmaculada Ballesteros, Diretora do Observatorio de Cultura e Comunicação 
da Fundação Alternativas. 
Sra. Conselheira Beatriz Augusta de Sousa Vasconcelos Góes, Chefe da Divisão de Temas 
Educacionais e Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 
Sra. Fernanda Heitor, Diretora Geral do escritório de estratégia, avaliação, planejamento e 
cultura (GEPAC), Ministério de cultura de Portugal.  
 
 
 



 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
A cultura é determinante do desenvolvimento e da inclusão a nível intersectorial? Como a 
cultura se relaciona com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
particularmente, aqueles associados à melhoria da qualidade da educação (ODS 4), redução 
das desigualdades (ODS 10), governos locais (ODS 11) e as parcerias público-privadas (ODS 
17)? 

04 DE JULHO  

09h30 – 11h Discussão sobre o papel da cultura no desenvolvimento das cidades 
Apresentação: Sra. Laia Gasch, Senior Advisor to the Deputy Mayor for Culture and 
Creative Industries, London, England. 
 

Moderação: Dr. Raphael Callou, Diretor do escritório da OEI no Brasil   
 

Comentários e contribuições: 
Mr. Paul Owens, Diretor World Cities Culture Forum. 
Sr. José Alfonso Suárez del Real, Secretário de Cultura da Cidade do México e 

Vicepresidencia de Ámbito Estratégico de Cultura da UCCI. 

Sr. Ale Yousseff, Secretário Municipal de Cultura de São Paulo, Brasil. 

Sra. Alexandra Schjelderup, Diretora de Cultura e Educação, Prefeitura da Cidade do 

Panamá.                                                                                                                                                       

Sra. Mariana Ribas, Secretária Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Brasil. 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
Como a cultura influencia a construção de cidades abertas e tolerantes, na promoção da 
sustentabilidade e na implementação de estratégias de sensibilização para o futuro das 
cidades? Que tipo de iniciativas destinadas a melhorar o acesso à arte e à cultura pelos 
governos locais têm demonstrado impactos concretos na transformação social das 
populações vulneráveis, no desenvolvimento das capacidades criativas e na geração de 
empregos e renda através de indústrias culturais? Como alcançar sua sustentabilidade ao 
longo do tempo? 

11h – 11h30           Pausa para o café 

11h30 – 13h Discussão sobre os direitos autorais a propriedade intelectual no contexto do 
desenvolvimento digital 
Apresentação e moderação: Sra. Adriana Moscoso, Diretora Geral de Industrias Culturais e 
Cooperação do Ministério de Cultura – Espanha. 
 

Comentários e contribuições: 
CIAMIC (Corte Iberoamericana de Arbitraje e Mediação das Industrias Criativas) - (vídeo)              
Sr. Gabriel Leonardos, Primeiro Vice-Presidente da Associação Brasileira de Propriedade 
Intelectual, Brasil. 
Sr.Marcos Tavolari, Especialista em Direitos Autorais da Secretaria de Cultura do Estado de 
São Paulo, Brasil. 
Sra. Marta Aparecida de Souza, Diretora Técnica de Propriedade Intelectual da Agência USP 
de Invoação (AUSPIN), Brasil. 
 
Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
Quais as formas de reconhecimento e proteção de autoria e direitos autorais existentes na 
Ibero-América? Como avançar com as ações para as indústrias culturais e para a economia 
criativa no contexto digital, com base nas normativas atuais e nas políticas públicas para a 
proteção efetiva dos direitos autorais e de propriedade intelectual na Ibero-América? Quais 
são os ajustes necessários que devem ser feitos para cumprimento das legislações e quais 
são os desafios para avançar neste tema? Que tipos de colaboração técnica podem ser 
estabelecidos na região, considerando as particularidades e assimetrias dos países? 



13h – 14h           Pausa para o almoço 

14h – 15h30 Discussão sobre educação, arte e cultura  
Apresentação e moderação: Sra. Luz Amparo Medina, Diretora Geral de Cultura da OEI. 
 

Comentários e contribuições: 
Sr. Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Viceministro de Cultura e Patrimonio, Ecuador. 
Sr. Pablo Gonzalo Gomez, Responsavél pela area de cultura, Fundação Telefônica, Espanha. 
Sra. Maria do Pilar Lacerda, Diretora da Fundação SM do Brasil 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
Como fortalecer os sistemas educativos da região vinculando as competências artísticas às 
competências científicas, tecnológicas e matemáticas (passar de STEM para STEAM)? Como 
desenvolver os benefícios da relação entre educação, arte e cultura como uma das chaves 
para a inovação nos sistemas educativos da Ibero-América? Que abordagem ou estratégia 
poderia facilitar a compreensão desses benefícios para os atores dos sistemas educacionais? 
Como potencializar a interação entre os programas formais e não-formais de formação 
artística para crianças e jovens? 
 

15h30 – 17h Discussão sobre a gestão cultural na Iberoamérica  
Apresentçaõ e moderação: Sr. Luis Guillermo Cortés Carcelén, Viceministro de Patrimônio 
Cultural e Industrias Cultural do Perú. 
 

Comentários e contribuições: 
Sr. Eduardo Saron, Diretor do Instituto Itaú Cultural no Brasil. 
Sra. Mercedes Lerea, Diretora Geral de Planejamento, Desenvolvimento e Inovação Cultural 
do Ministério da Cultura do Paraguai. 
 

Pontos para discussão aberta e apresentação de experiências: 
As transformações na gestão cultural na região devem ampliar o espectro de ação do setor 
cultural para outros setores-chave para o desenvolvimento social? Que intervenções de 
governos nacionais e locais, organizações não-governamentais e cooperação internacional 
favorecem o networking dos gestores culturais na Ibero-América? 
 

17h Balanço e encerramento da reunião  
Sr. Mariano Jabonero, Secretário Geral da OEI. 
 

19h 

 

Café de encerramento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

São Paulo é uma metrópole multifacetada. É um dos mais importantes centros econômicos do Brasil, é a capital da 
cultura na América Latina, com uma oferta de lazer, conhecimento e entretenimento diversos. Uma metrópole 
tipicamente urbana, coberta com uma vasta área verde. 

A cidade respira cultura. Possui 101 museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais, 
além das inúmeras festas populares e feiras. Além disso, a cidade possui 182 teatros. 

Grande parte dos melhores restaurantes da América Latina e do mundo estão em São Paulo. Entre seus mais de 15 
mil restaurantes e 20 mil bares, existem opções nacionais e internacionais, que atendem a todos os bolsos. Além da 
culinária de 52 países, a cidade é famosa pelos food trucks e feiras gastronômicas, que tomam as ruas da cidade. 

O Hotel Hilton Morumbi está situado no centro comercial da cidade, este hotel moderno em um arranha-céu está a 
9 km do Parque Ibirapuera e da Avenida Paulista. 

 

PONTOS TURÍSTICOS: 

AVENIDA PAULISTA 
 

 
A Avenida Paulista é a avenida mais famosa da cidade de São Paulo. Nos quase 3 
km de Avenida, repleta de cafés, restaurantes e bares que valem a pena ser 
visitados, estão os principais museus da região – entre eles, o Museu de Arte de 
São Paulo (MASP), o Centro Cultural Fiesp - Ruth Cardoso, o Itaú Cultural e a Casa 
das Rosas e o Museu do Futebol que conta a história do Brasil através do 
esporte.  Os ingressos custam R$ 9,00 e aos sábados a entrada é gratuita. 

 
Endereço: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho,  
Telefone: +55 11 3664-3848 - http://museudofutebol.org.br/ Horário: De terça a 
sexta, das 9h às 16h (permanência até as 17h).  

 
 
 

PARQUE DO IBIRAPUERA 

 
Composto de 390 hectares, é o parque mais visitado da 

América do Sul, além da sua enorme área verde, a famosa 

fonte, seus lagos belíssimos e dos monumentos 

nacionalmente conhecidos como o Obelisco, Monumento de 

Pedro Álvares Cabral, Monumento às Bandeiras, tem 

diversas opções de passeios dentro do próprio parque. 

 

Dentro do Parque do Ibirapuera está o Planetário, Museu de 

Arte Moderna (MAM), Museu de Arte Contemporânea 

(MAC), Museu Afro Brasil, Pavilhão de Culturas Brasileiras, 

Auditório do Ibirapuera e Fundação Bienal. 

 

Horário de Funcionamento :  diariamanete de 5h às 0h (aberto 24h de sábado para domingo) 
Preço do Ingresso: Entrada Gratuita. 
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n- Vila Mariana 

INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE 

http://guia.melhoresdestinos.com.br/museu-de-arte-de-sao-paulo-masp-173-4424-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/museu-de-arte-de-sao-paulo-masp-173-4424-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/centro-cultural-fiesp-ruth-cardoso-173-4425-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/itau-cultural-173-4426-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/casa-das-rosas-173-4427-l.html
http://guia.melhoresdestinos.com.br/casa-das-rosas-173-4427-l.html
http://museudofutebol.org.br/
https://parqueibirapuera.org/
https://www.queroviajarmais.com/wp-content/uploads/2018/09/Parques-para-conhecer-em-SP.jpg

