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O programa IBERMEDIA celebra 20 anos 

• IBERMEDIA é um programa de cooperação que começou em 1998 para 
promover o cinema nos 22 países da Ibero-América, depois de ter sido criado 
na Cúpula Ibero-Americana de 1997 na Isla Margarita.  

• En 20 anos apoiou a produção de 2.300 projetos cinematográficos, dando 
origem hoje à indústria cinematográfica ibero-americana. 

Madri, Espanha, 5 de julho de 2018 - O programa Ibermedia, que tem sido fundamental 
para o surgimento da indústria cinematográfica ibero-americana de qualidade e 
competitiva, comemora 20 anos de sucesso. 
 
"Graças aos 1.600 filmes lançados até hoje, nós, ibero-americanos(as), nos conhecemos e 
nos entendemos melhor", afirma a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan. 
 
Desde a sua criação, o IBERMEDIA contribuiu com 93 milhões de dólares para os filmes 
ibero-americanos, totalizando 2.396 projetos de filmes financiados, mais de 1.600 filmes 
lançados, e apoio indireto para 2.000 empresas e mais de 10.000 profissionais da indústria 
audiovisual. 
 
Por meio desses projetos, o IBERMEDIA promoveu a criação de uma indústria 
cinematográfica competitiva na região, uma indústria que soube se projetar em todo o 
mundo contando suas histórias com uma linguagem própria que reflete a realidade da 
Ibero-América. 
 
Filmes coproduzidos pelo IBERMEDIA participaram em festivais internacionais de cinema 
todos os anos e ganharam prêmios de prestígio como "O segredo dos seus olhos", do 
argentino Juan José Campanella, "Relatos selvagens", do também argentino Damian 
Szifron, e "El abraço da serpente", do colombiano Ciro Guerra, todos indicados ao Oscar de 
melhor filme estrangeiro, prêmio que em 2018 ganhou "Uma mulher fantástica", do chileno 
Sebastián Lelio, com o apoio do IBERMEDIA. 
  
Para comemorar o seu vigésimo aniversário, o IBERMEDIA -através do ciclo "20x20"- exibirá 20 
de suas coproduções mais representativas em filmotecas da Ibero-América entre julho e 
dezembro de 2018, começando por Madri, Espanha. A entrada será gratuita. 

 



 

Links de interesse:  

• O que é Ibermedia 
• Ibermedia em números 
• Os filmes do Ibermedia 
• Programação do ciclo de 20 filmes do Ibermedia (Espanha) 

 
 
Contato: 
Max Seitz, Jefe de Imprensa: +34 91 590 1980 
  

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes e 
Chefas de Estado e de Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregada de 
cumprir os mandatos decorrentes das Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 
países ibero-americanos para alcançar 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. 

  

  

  

 

 

http://www.programaibermedia.com/
http://www.programaibermedia.com/el-programa/ibermedia-en-cifras/
http://www.programaibermedia.com/categorias-proyectos/proyectos/
https://www.cinetecamadrid.com/ciclo/20-anos-con-el-cine-iberoamericano
mailto:MRisi@segib.org

