
 
 

Ministros(as) da Cultura da Ibero-América 
acordam na Colômbia realizar ações para 
fortalecer a contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável 
 

 
 
Madri, Espanha / Bogotá, Colômbia, sexta-feira, 18 de outubro de 2019 – Ministros e 
Ministras da Cultura e autoridades dos 22 países ibero-americanos reunidos em 
Bogotá, Colômbia, acordaram unir esforços e implementar ações para que a cultura e 
a economia criativa contribuam de maneira decisiva para a Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.  
 
O acordo ocorreu durante a XX Conferência Ibero-Americana de Ministras e 
Ministros da Cultura, realizada no Ministério das Relações Exteriores da Colômbia 
nos dias 17 e 18 de outubro, o evento mais relevante da região em 2019 em matéria 
de políticas públicas culturais. 
 
O encontro foi inaugurado pelo presidente do país anfitrião, Iván Duque; a Ministra 
da Cultura da Colômbia, Carmen Inés Vásquez; a Secretária-Geral Ibero-Americana, 
Rebeca Grynspan, e o Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-
Americanos (OEI), Mariano Jabonero. 
 
“O acesso à cultura é uma base vital para a transformação social das nossas nações. 
Hoje temos aqui presentes ministros e ministras que trabalham todos os dias com 
dedicação para fazer da cultura um fator de desenvolvimento”, declarou o Presidente 
Duque.  
 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://www.segib.org/pt-br/colombia-acoge-la-xx-conferencia-iberoamericana-de-ministros-de-cultura/
https://www.segib.org/pt-br/colombia-acoge-la-xx-conferencia-iberoamericana-de-ministros-de-cultura/
https://www.cancilleria.gov.co/
https://id.presidencia.gov.co/gobierno/presidente-ivan-duque
https://www.mincultura.gov.co/ministra/Paginas/default.aspx
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.oei.es/pt


 
 

Os(as Ministros(as) acordaram promover ações estratégicas para “estabelecer e 
desenvolver o Mercado Ibero-Americano de Conteúdos Originais das indústrias 
culturais e criativas, em especial a micro, pequena e média empresa, públicas e 
privadas e demais atores, com o objetivo de consolidar a economia criativa na Ibero-
América, denominada em alguns países como Economia Laranja”. 
 
Para fortalecer a contribuição da cultura da região para a Agenda 2030, as 
autoridades solicitaram à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), em 
coordenação com a OEI, o desenho e a implementação da Estratégia Ibero-Americana 
de Cultura e Desenvolvimento. 

Essa estratégia buscará “promover a transformação social, econômica e meio-
ambiental da região, com atenção especial à diversidade cultural, ao patrimônio 
cultural e à igualdade de gênero”, além de promover as indústrias culturais e criativas 
para facilitar a inovação, a acessibilidade, a coprodução e a circulação de bens e 
serviços culturais. 

• Leia a declaração final  
• Nota de imprensa oficial 

 
"Nesta reunião, reafirmamos o nosso compromisso com a cultura e a Agenda 2030", 
disse Rebeca Grynspan. “Devemos apostar em um novo diálogo intersetorial, entre 
diferentes níveis de governo e na geração de alianças inovadoras. Só assim 
poderemos contar com um mercado ibero-americano de bens culturais fortalecido e 
competitivo.” 
 
A conferência fez parte das reuniões setoriais preparatórias para a XXVII Cimeira 
Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada em Andorra em 
novembro de 2020, e cujo tema será “Inovação para o 
desenvolvimento sustentável - objetivo 2030”. 

 
• Somos Ibero-América: veja o nosso especial sobre cultura 

 

RECURSOS PARA A IMPRENSA 
 

Fotografias, áudios e vídeos da reunião podem ser baixados neste link  

 

 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-xx-conferencia-de-ministras-y-ministros-de-cultura-de-iberoamerica
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Pa%C3%ADses-iberoamericanos-anuncian-la-creaci%C3%B3n-de-un-nuevo-mercado-regional-de-industrias-culturales.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Pa%C3%ADses-iberoamericanos-anuncian-la-creaci%C3%B3n-de-un-nuevo-mercado-regional-de-industrias-culturales.aspx
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.somosiberoamerica.org/pt-br/
https://drive.google.com/drive/folders/1-IdfvZNj5Jbo5lDNrsQkVkQsu2KGFSIV?usp=sharing


 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Siga a conversa nas redes: 

#IberoAméricaECultura 
#CaminoAlaCumbre 

 

    
 
 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra). 

 
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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