
 

 

 
 
 

TUDO PRONTO PARA O VII CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 
CULTURA 2020, QUE ENRIQUECERÁ A ESTRATÉGIA IBERO-AMERICANA 

E VINCULARÁ ESTE SETOR AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

• O México sediará o Congresso Ibero-Americano de Cultura, que 
acontecerá de 4 a 8 de novembro, com uma programação 
predominantemente virtual de atividades que podem ser acompanhadas 
integralmente pelo streaming. 
 

Siga-as no Facebook | Twitter | Instagram |  Youtube ou no site  
congresoiberoamericanodecultura.org 
#CongresoIber2020 #VIICongresoIber 

#CulturayDesarrollo2020 #CulturaSostenible #SomosIberoamérica 
 

• Este evento representa o relançamento do Congresso Ibero-Americano 
de Cultura após um intervalo de seis anos. Pela primeira vez, será 
aberto um espaço de participação cidadã através da iniciativa “Microfone 
Aberto”. 

Video 

https://www.facebook.com/congresoiberoamericanodecultura
https://twitter.com/CICultura
https://www.instagram.com/CI_Cultura/
https://www.youtube.com/channel/UC4wxaMMTi9RiWsamj-ZFy6w
https://congresoiberoamericanodecultura.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-t7KgKYXBLo&feature=emb_title


 

 

Cidade do México, 27 de outubro de 2020.- O México será o país sede do VII 
Congresso Ibero-Americano de Cultura, que se realizará de 4 a 8 de novembro, 

com o objetivo de refletir sobre a relação entre cultura e desenvolvimento 
sustentável e as contribuições que podem ser feitas para melhorar a vida dos 

ibero-americanos. 
 
Este evento representa o relançamento dos Congressos Ibero-americanos de 
Cultura; o seu lema: "Cultura e Desenvolvimento Sustentável" tem como objetivo 
vincular o mandato ao Espaço Cultural Ibero-americano da XXVI Cúpula Ibero-
americana de Chefes de Estado e de Governo de Antígua, Guatemala (2018), 
onde foi decidido adicionar a cultura como ferramenta de desenvolvimento em 
conjunto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
 
Organizado pela Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB), pelo Ministério da 
Cultura do Governo do México e pela Organização dos Estados Ibero-
americanos para Educação a Ciência, a e a Cultura (OEI), com o apoio dos 22 
ministérios e secretarias da Cultura da Ibero-américa e Agência Espanhola de 
Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AECID), o Congresso será 
realizado eletronicamente. 
 
A crise global e multidimensional decorrente da pandemia COVID-19 obriga-nos 
a pensar e gerar soluções para o novo panorama sanitário, econômico e social. 
Por isso, a próxima edição do Congresso Ibero-Americano de Cultura terá uma 
agenda de atividades predominantemente virtuais durante cinco dias, com 
apresentações que, como o objetivo de promoverem o bilinguismo, serão dadas 
em espanhol e português, e distribuídas em seis eixos temáticos. 
 
Esses eixos são: "Cidadania cultural para o desenvolvimento sustentável", 
"Institucionalidade da cultura para o desenvolvimento sustentável", "Dimensão 
econômica da cultura para o desenvolvimento sustentável", "Dimensão social da 
cultura para o desenvolvimento sustentável", "Dimensão ambiental da cultura 



 

 

para o desenvolvimento sustentável ”, e “ Saúde e cultura para o 

desenvolvimento sustentável”. 
  
Para esta sétima edição do Congresso Ibero-Americano de Cultura participarão 
representantes de instituições governamentais, organizações da sociedade civil 
e diversos membros de comunidades acadêmicas, artísticas e culturais da 
América Latina. 
 
Segundo a sua natureza e objetivos, as atividades que compõem a agenda 
foram classificadas em quatro categorias, de acordo com as atividades de 
reflexão: plenárias, interativas, artísticas e testemunhais. O conteúdo do 
programa e todos os seus detalhes podem ser consultados em: 
 
https://congresoiberoamericanodecultura.org/  
 
-------------------------------------- 
 
Para mais informações e entrevistas: 
 
Adela Mac Swiney González 
info@congresoiberoamericanodecultura.org 
Tel: + 34 663 01 00 96 / +52 1 5511966128 
 
Max Seitz (SEGIB) mseitz@segib.org  
Tel: +34 91 590 1980 / +34 679 921 572 
 
María Carmona (OEI)  
mcarmona@oei.org.py  
Tel: +595992314075  

https://congresoiberoamericanodecultura.org/


 

 

 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México  
Antonio Martínez, Director general de Comunicación Social y Vocero antonio-
marvel@cultura.gob.mx  
Marisol Rueda, Directora de Información y Prensa  
mrueda@cultura.gob.mx 


