
  
  

NOTA DE IMPRENSA 

 

Participantes na XIX Conferência Ibero-americana de Ministros de 

Cultura estabelecem acordos para o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

Guatemala, 4 de maio de 2018 

A cultura e seu papel no cumprimento das metas da Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável é um dos pilares sobre os quais se cimentam os acordos alcançados pelas 

autoridades dos mais de 15 países, que nos dias 3 e 4 de maio participaram na XIX 

Conferência Ibero-americana de Ministros de Cultura, que foi celebrada em La 

Antigua Guatemala. 

Ministros, secretários, vice-ministros e embaixadores das nações ibero-americanas, 

que foram convocados pelo Ministro de Cultura e Esportes da Guatemala, chegaram a 

18 acordos: 

1. Promover a prática de orientar e vincular as decisões dos governos da região 

aos Objetivos e Metas de Desenvolvimento Sustentável para harmonizar as 

políticas nacionais em cultura. 

2. Instrumentar desde as instituições e no âmbito de suas competências, 

estratégias e ações intersetoriais e multinível para contribuir ao cumprimento 

das metas da Agenda 2030 ao Desenvolvimento Sustentável. 

3. Fortalecer as alianças estratégicas do espaço cultural ibero-americano com o 

propósito de desenvolver políticas públicas de forma transversal, inclusiva, 

integral e participativa. 

4. Encomendar à Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) e à Organização de 

Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) a 

inicialização de um mecanismo de intercâmbio de experiências sobre 

participação cidadã inclusiva e intercultural nas políticas culturais na região. 

5. Promover ações que reforcem a dimensão transversal e intersetorial das 

políticas culturais em articulação com as políticas de Estado e aprofundar nos 

esforços que as instituições realizam. 

6. Recomendar à OEI e à SEGIB que elaborem um estudo sobre o papel da cultura 

na Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a 

participação dos ministérios dos países da região. 

7. Referendar seu compromisso financeiro e técnico com os Programas e 

Iniciativas de Cooperação Cultural, destacar seu fortalecimento institucional e 
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o incremento das adesões, assim como ressaltar as sinergias existentes, 

propiciando maior diálogo e cooperação intersetorial, com o impulso da SEGIB. 

8. Trabalhar com as autoridades responsáveis de turismo para impulsionar 

políticas de turismo cultural sustentável e instruir a SEGIB para propiciar esse 

diálogo intersetorial. 

9. Instar a SEGIB à busca de recursos de financiamento que redundem em ações 

de apoio ao Espaço Cultural Ibero-americano. 

10. Reconhecer o trabalho da Plataforma Ibero-americana de Dança (PID) como 

um esforço regional que contribui a enriquecer as artes cênicas, e instar a 

SEGIB a que avance nas sinergias entre a PID e o Programa Ibercena. 

11. Promover a agenda de acesso democrático ao livro, à leitura e à escritura, 

documento apresentado pela SEGIB com o apoio técnico do Centro Regional 

para o Fomento do Livro na América Latina e o Caribe (CERLALC). 

12. Nominar 2019 como o Ano Ibero-americano dos Arquivos para a 

Transparência e a Memória e mandatar a SEGIB e os programas de Cooperação 

especializados a que instrumentem um plano de atividades. 

13. Impulsionar a Plataforma do Observatório Ibero-americano de Cultura (OIBC), 

como ferramenta para a otimização das colaborações e ações de apoio em 

matéria institucional e técnica, e recomendar à OEI que avance em seu 

desenvolvimento buscando a colaboração dos Ministérios de Cultura e 

instituições associadas. 

14. Solicitar à SEGIB e à OEI que continuem apoiando a atualização e 

desenvolvimento do Portal Ibero-americano de Direito da Cultura (PIDC). 

15. Instar à OEI que continue promovendo a criação e o desenvolvimento de redes 

de cooperação cultural, que estimule projetos que vinculam os âmbitos da 

cultura, a educação e a ciência, e desenvolva ações de cooperação cultural em 

rede com visão ibero-americana e caráter internacional. 

16. Mandatar a OEI que avance na colaboração com o Instituto Europeu de Rotas 

e Itinerários Culturais do Conselho da Europa, para desenvolver um plano de 

ação de cooperação de caráter Euro Ibero-americano no marco do acordo 

assinado, com o fim de promover a extensão de Rotas e Itinerários Culturais. 

17. Solicitar à OEI continuar o desenvolvimento da Escola das Culturais do Centro 

de Altos Estudos Universitários (CAEU) e a implementação do Projeto Piloto 

Educativo e cultural de jovens e cinema Tela CACI. 

18. Elevar à XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo as 

conclusões às quais se chegaram nesta conferência. 

Os participantes agradeceram ao povo guatemalteco e à cidade de La Antigua 

Guatemala pela hospitalidade com a que acolheram a XIX Conferência Ibero-

americana de Ministros de Cultura, assim como o Ministério de Cultura e Esportes e 
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ao Ministério de Relações Exteriores da Guatemala, à OEI como Secretaria Técnica 

desta conferência e à SEGIB, pelo êxito e pelos resultados obtidos neste evento. 

 
Links de interesse: 
XXVI Cúpula Ibero-Americana em Guatemala 
 

 
Sobre a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

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 conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na 

educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e a 

Península Ibérica. A XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 

novembro de 2018 em La Antigua, Guatemala, com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva e 

sustentável”. 

Mais informação:  http://www.segib.org  @SEGIBdigital  https://www.facebook.com/SEGIB 

 
Contato: 
Amalia Navarro, diretora de comunicação 
anavarro@segib.org  
(+34) 91 590 1980 
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