
 
 
 

As Ministras e os Ministros da Cultura da Ibero-
América acordam ações para a recuperação do setor 
cultural em face da COVID-19 
 

 
 
Santo Domingo (República Dominicana) / Madrid (Espanha) - Quinta-feira, 21 de 
outubro de 2021 - As Ministras e os Ministros da Cultura dos países ibero-
americanos se reuniram hoje, de forma virtual, para acordar uma série de medidas 
para impulsar o setor cultural, que consideram fundamental para a recuperação da 
crise multidimensional provocada pela pandemia de COVID-19 na Ibero-América. 
 
Durante a XXI Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras da Cultura, os e as 
participantes reconheceram que a cultura e as suas indústrias foram fortemente 
afetadas pela pandemia, mas enfatizaram que a Cooperação Ibero-Americana soube 
oferecer respostas a este enorme desafio. 
 
Prova disso é a Declaração que, ao final da reunião, as Ministras e os Ministros 
acordaram por consenso. Nela, eles(as) se comprometem a implementar a 
Estratégia Ibero-Americana de Cultura e Desenvolvimento Sustentável, aprovada 
durante a XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, 
realizada em abril em Andorra. 
 
Trata-se de uma ferramenta que define o papel central da cultura para o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Estratégia permite aos 
países medir a contribuição das suas políticas públicas nacionais e regionais para o 
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cumprimento desses objetivos, especialmente na vinculação da cultura ao emprego, 
à inclusão e à justiça social, à igualdade de gênero, à saúde e ao meio ambiente, 
entre outros. 
 
A Declaração também apoia a criação do Fundo Ibero-Americano de Garantias 
Recíprocas como uma medida que contribuirá para a recuperação do setor cultural. 
Este Fundo, que será estabelecido por meio de contribuições dos países, permitirá 
oferecer linhas de crédito para o desenvolvimento de projetos culturais na região. 
 

• Leia a Declaração completa aqui 

O encontro, organizado pela República Dominicana como Secretaria Pro Tempore 
da Conferência Ibero-Americana e pela SEGIB, foi inaugurado pela Ministra da 
Cultura da República Dominicana, Milagros Germán; pelo Vice-Ministro Vice-
Ministro de Política Exterior Multilateral do país, Rubén Silié, e pelo Secretário-
Geral Ibero-Americano Interino, Marcos Pinta Gama. 
 
Em seguida, em uma série de debates, foram analisados os desafios enfrentados 
pelo setor cultural devido à pandemia e às medidas de confinamento; as diferentes 
medidas tomadas a nível nacional e as ações necessárias para a reativação do setor 
cultural. 
 
A XXI Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras da Cultura foi uma das 
reuniões preparatórias para a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, que será 
realizada na República Dominicana em novembro de 2022 e cujo lema será “Juntos 
por uma Ibero-América justa e sustentável". 
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Secretaria-Geral Ibero-Americana 
Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 
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Siga a conversa nas redes: 

#CaminhoDaCúpula 
#SomosIbero-América 
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A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 

Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 
Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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