
 

 

Colômbia sedia XX Conferência Ibero-Americana de 

Ministras e Ministros da Cultura 

As mais altas autoridades da Cultura da Ibero-América reúnem-se na cidade de 

Bogotá, Colômbia, nos dias 17 e 18 de outubro, para participar do evento mais 

relevante em matéria de políticas públicas culturais da região em 2019.  

Bogotá, D. C., 16 de outubre de 2019 - A XX Conferência Ibero-Americana de 

Cultura é realizada em coordenação com a Secretaria Pro Tempore (SPT) de 

Andorra, a SEGIB, a OEI, e o Ministério da Cultura da Colômbia, sob o lema 

“Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030”. 

 

Neste espaço multilateral e estratégico para a Ibero-América, busca-se gerar 

consenso sobre a contribuição da cultura para o cumprimento da Agenda 

2030, destacando o papel da cooperação cultural ibero-americana na promoção da 

diversidade cultural, das indústrias culturais e criativas e do patrimônio cultural.  

 

“É uma honra para a Colômbia ser o país anfitrião da XX Conferência Ibero-

Americana de Cultura. Especialmente neste momento histórico em que, pela 

primeira vez, a cultura e a criatividade estão no centro das prioridades do governo 

nacional. Tenho certeza de que o encontro será fundamental para impulsionar 

o desenvolvimento do Espaço Cultural Ibero-Americano, porque poderemos 

compartilhar o aprendizado, as boas práticas e as experiências de todos os 

países da região”, afirmou Carmen Inés Vásquez Camacho, ministra da Cultura da 

Colômbia.  

 

Por sua vez, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, salientou que 

“nesta reunião ministerial da cultura reafirmamos o nosso compromisso com a 

cultura e a Agenda 2030. Consequentemente, elaboraremos e implementaremos 

com os países a Estratégia Ibero-Americana de Cultura e Desenvolvimento 

que promova as indústrias culturais e criativas, a proteção do patrimônio 

cultural, o estímulo à criação artística e facilite a melhor circulação de bens e 

serviços culturais. Devemos apostar em um novo diálogo intersetorial, entre 

diferentes níveis de governo e a geração de alianças inovadoras. Somente dessa 

maneira poderemos, entre outras novas ações, gerar também um mercado ibero-

americano de bens culturais fortalecido e competitivo”. 

 



 
Da mesma forma, o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos 

(OEI), Mariano Jabonero, destacou “o momento-chave em que a Conferência de 

Cultura ocorrerá e a relevância da Colômbia como anfitriã do evento, bem 

como o compromisso da OEI com a Cultura na Ibero-América ao longo dos 70 anos 

que a instituição completa em 2019, o que significa 70 anos de enraizamento, e de 

defesa e promoção da criação cultural como espinha dorsal da região”.  

 

A declaração que resulte deste encontro será apresentada na XXVII Cimeira 

Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada em 

Andorra em 2020. Espera-se que o documento reúna as metas e ações 

estabelecidas para aprimorar a cooperação cultural na região e enfrentar os 

desafios das iniciativas, programas e políticas culturais nos países ibero-

americanos com uma perspectiva local.  

 

A agenda prevista para os dois dias inclui as sessões de protocolo, de abertura 

e de encerramento, bem como a apresentação dos avanços e desafios da 

região, de acordo com os relatórios executivos da Unidade de Coordenação do 

Espaço Cultural Ibero-Americano (ECI) e da Secretaria Técnica da Reunião de 

Ministros da Cultura, assumida pela OEI.  

 

Na mesa principal da sessão de abertura estarão presentes a ministra da Cultura 

da Colômbia, Carmen Inés Vásquez Camacho; o ministro das Relações Exteriores 

da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo; a ministra da Cultura e Esportes do Principado 

de Andorra, um país que desempenha as funções como Secretaria Pro Tempore da 

Conferência Ibero-Americana, Silvia Riva; a secretária-geral ibero-americana, 

Rebeca Grynspan; o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-

Americanos (OEI), Mariano Jabonero; e a vice-ministra de Assuntos Multilaterais da 

Colômbia, Adriana Mejía. 

 

Painéis e discussões ministeriais 

A programação abrange o desenvolvimento de quatro painéis e discussões 

ministeriais:  

 

1. O primeiro painel abordará a diversidade cultural, com foco local como 

fator de inclusão. A Colômbia, o Panamá e o Paraguai participarão deste 

espaço com intervenções sobre a proteção e a apropriação do patrimônio 

cultural material e imaterial como propulsores do desenvolvimento, da 

inclusão e da sustentabilidade. Também será discutida a importância de 



 
promover a transformação social e econômica nos territórios por meio da 

criatividade e da inovação nos processos artísticos e culturais.  

 

2. O segundo painel tratará da inovação para a competitividade e o 

desenvolvimento da cultura. Andorra, Argentina, Equador, Portugal e 

Nicarágua participarão deste espaço e compartilharão a sua experiência na 

expansão e melhoria do acesso, na criação e no desenvolvimento de 

diversos conteúdos para todos; promovendo a equidade no contexto da 

sociedade digital. Este debate também suscitará a importância de promover 

o desenvolvimento sustentável na região e de fortalecer as cadeias de valor 

para aproximar a arte e a cultura, por meio do incentivo à circulação. 

 

3. O Peru, a Guatemala e Cuba realizarão palestras sobre a integração 

regional como eixo do desenvolvimento local. As apresentações serão 

focadas no fortalecimento das dinâmicas de circulação e coprodução na rede 

ibero-americana, a fim de promover o posicionamento das indústrias culturais 

e criativas, bem como na promoção e visibilidade das experiências de 

articulação entre entidades territoriais, nacionais e ibero-americanas e na 

internacionalização da arte e cultura na região. 

 

4. Por último, será aberto um espaço para a discussão da informação e dos 

indicadores para gerar conhecimento. O Equador, a Espanha, a Costa 

Rica e o Uruguai participarão com a exposição de boas práticas para 

promover a compatibilidade na produção de dados que facilitem o acesso à 

informação e a análise de dados para a tomada de decisão, a formulação, a 

implementação e a avaliação de políticas públicas culturais. 

 

A agenda também inclui um espaço para a apresentação de projetos e boas 

práticas dos Programas de Cooperação Cultural da SEGIB (Iber) e dos projetos 

no âmbito de ação da OEI.  

 

Ao final de cada sessão de debates, serão realizadas as discussões ministeriais, 

nas quais cada país poderá intervir com suas reflexões, propostas e comentários. 

 

Como parte do encerramento da conferência, os acordos e compromissos serão 

lidos e a declaração da XX Conferência Ibero-Americana de Cultura será 

assinada.  

 



 
Acompanhe a XX Conferência Ibero-Americana de Ministras, Ministros e Altas 

Autoridades da Cultura por meio da hashtag #IberoaméricaEsCultura e das contas 

nas redes sociais:  

 

Twitter: @CumbreIberoA, @mincultura, @EspacioOEI, @ColombiaOEI e 

@SEGIBdigital 

Facebook: Cumbre Iberoamericana 

 


