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Argentina apela aos países da Ibero-América para ajudar o Museu 

Nacional do Brasil após o incêndio 
 

• A Secretaria Geral Ibero-Americana e o programa IBERMUSEOS mobilizam os 22 

países ibero-americanos para oferecer assistência técnica e especialistas ao Brasil. 

Buenos Aires/Argentina, 7 de setembro de 2018. Por iniciativa da Argentina, a Secretaria-Geral 
Ibero-Americana (SEGIB), através do seu programa IBERMUSEUS, prestará assistência 
técnica ao governo brasileiro após o incêndio de domingo no Museu Nacional no Rio de 
Janeiro, que gerou perdas incalculáveis para o patrimônio cultural e histórico brasileiro e 
ibero-americano. 
  
O Museu Nacional foi criado há 200 anos e contava com 20 milhões de peças, entre elas o 
fóssil mais antigo da América. Era considerado o museu histórico e científico mais antigo e 
importante do Brasil, país promotor do IBERMUSEUS. 
  
A SEGIB ativou os mecanismos que o programa IBERMUSEUS conta para casos de desastres: 
oferecer assistência técnica para realizar inventários das peças que foram salvas do incêndio 
e estabilizar tanto o material recuperado como o edifício do museu. 
 
A ajuda da Argentina e da SEGIB foi anunciada em uma reunião no Ministério de Relações 
Exteriores argentino em Buenos Aires, na qual participaram embaixadores dos 22 países 
ibero-americanos e representantes da UNESCO.  
  
"A Ibero-América está preparada e pronta para agir", afirmou a Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan. 
  
"Estou segura de que, unindo os esforços de todos(as) que atendemos ao pedido da 
Argentina, realizaremos uma contribuição significativa. Por meio do sistema de cooperação 
ibero-americano, colocamos à disposição todas as nossas ferramentas e todos os programas 
de cooperação vinculados ao patrimônio cultural". 
  
IBERMUSEUS é um programa de cooperação e integração dos países ibero-americanos para 
a promoção e articulação de políticas públicas para a área de museus e museologia. 
Atualmente, possui uma rede de mais de 10.000 museus de todos os tipos na região. 

MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, chefe de imprensa  
MSeitz@segib.org  @maxseitz 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  
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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 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 a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  
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