
  



 
 

 

 

15 ANOS DA CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA  

E A SUA ORIENTAÇÃO PARA A ECONOMIA CRIATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Montevidéu, Uruguai 

4-5 de novembro de 2021 

 

NOTA CONCEITUAL 

 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A Carta Cultural Ibero-Americana, aprovada na XVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes 
de Estado e de Governo de 2006, em Montevidéu, há 15 anos é o instrumento político 
de maior importância na orientação da ação cultural na Ibero-América, mantendo-se em 
vigência e atual. Entre outros princípios, reconhece: 
 

 Princípio do reconhecimento e proteção dos direitos culturais;  
 Princípio da especificidade das atividades culturais, bens e serviços, e; 
 Princípio da contribuição para o desenvolvimento sustentável, a coesão e a 

inclusão social. 
 
A cooperação desenvolvida entre 2007 e 2012, impulsionada pela OEI e pela AECID 
baseada na Carta Cultural Ibero-Americana (CCI), gerou o desenvolvimento de 
instâncias políticas e técnicas no âmbito da Conferência Ibero-Americana de Cultura, 
bem como a ação de cooperação cultural realizada pela OEI com alcance local e 
regional, promovendo a colaboração e a complementaridade entre ministérios e 
entidades da região e a proximidade com a sociedade civil alinhada com a Convenção 
sobre Diversidade da UNESCO. Isto proporcionou um apoio político e colaboração 
materializado através de um programa completo de ações, como o Programa ACERCA-
OEI, projetos de educação artística, promoção da leitura e sistemas de informação e 
divulgação cultural, acompanhando e alimentando assim o desenvolvimento e a 
divulgação dos valores e princípios da CCI. 
 
A influência da pandemia Covid-19 acelerou a presença da Cultura Digital. A tecnologia 
mudou a maneira de criar, acessar e consumir cultura, gerando uma convulsão que 
precisa ser gerenciada, avançando, por exemplo, na harmonização de políticas que 
garantem o direito à cultura e outros direitos, como os direitos autorais. O progresso em 
termos de cultura digital tem implicações na propriedade intelectual, mas também 
oferece novos usos e modelos aplicáveis à gestão e proteção do patrimônio, 
digitalização de bibliotecas e museus, etc., incentivando e desafiando todos os atores 
do ecossistema cultural.   
 
 



 
 

 

Dada a mudança de paradigma na estrutura das indústrias culturais e criativas devido à 
irrupção do universo digital, deve-se levar em conta o valor da língua: estima-se que 
8,1% dos internautas se comunicam em espanhol, segundo dados do Instituto 
Cervantes no relatório El español en el mundo 2019 . O espanhol é a terceira língua 
mais usada na Internet, e o português a quinta em número de usuários, de acordo com 
dados do Instituto Camões. Isto implica um desafio, mas também uma oportunidade, 
pelo alto número de usuários no mundo digital, que se estendem por todo o espaço 
ibero-americano e se comunicam em espanhol e em português, duas línguas que se 
intercompreendem. Independentemente do lugar onde se realize a produção, a cultura 
em espanhol e em português tem um imenso potencial. 
 
2021 também é o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento 
Sustentável. As indústrias culturais e criativas agregam valor à sociedade, não só do 
ponto de vista econômico, mas também como um instrumento de transformação social 
e de desenvolvimento sustentável, como se destaca nos recentes estudos "Avaliação 
do impacto da COVID-19 nas indústrias culturais e criativas: uma iniciativa conjunta do 
MERCOSUL, UNESCO, BID, SEGIB e OEI" e “A Contribuição da Cultura para o 
Desenvolvimento Econômico na Ibero-América, CEPAL – OEI". 
  
 
JUSTIFICATIVA E ANTECEDENTES 

Considerando que uma das missões mais importantes da área da Cultura na OEI é a 
geração de conhecimento e a promoção do intercâmbio de experiências e, mantendo 
como princípios a abordagem dos direitos culturais e o fomento da diversidade cultural, 
todas as intervenções culturais da OEI estão inseridas na Carta Cultural Ibero-
Americana, aprovada na XVI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo de 2006, em 
Montevidéu, o instrumento político que orienta a ação cultural na Ibero-América e que 
se mantém vigente e atual. 
 
Pela experiência acumulada e pelo papel da Organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, acreditamos que é possível facilitar 
os processos de cooperação baseados na coleta, análise e sistematização de 
experiências bem-sucedidas na região e na sua valorização, para que possam ser 
replicadas e úteis em outros países. Neste sentido, a geração conjunta de conhecimento 
torna-se uma prioridade para a área da Cultura. Isto se aplica tanto aos modelos de 
trabalho quanto à legislação, à coleta de dados ligados à cultura, às ações a serem 
empreendidas para contribuir para a consolidação das Indústrias Culturais e Criativas, 
à gestão do patrimônio, etc. 
 
Em concordância com o exposto anteriormente, o Programa-Orçamento da OEI para 
2021– 2022, aprovado pelos representantes dos países-membros, estabelece quatro 
eixos prioritários de ação na área da cultura: 

1. Educação, arte e cultura. 
2. Indústrias culturais: criativas e digitais.  
3. Patrimônio e rotas culturais ibero-americanas.  
4. Estudos, relatórios e geração de conhecimento.  



 
 

 

Com base nestas prioridades e a fim de gerar espaços de encontro para a construção do 
conhecimento conjunto, será realizado o Congresso Ibero-Americano de Cultura: 15º 
Aniversário da Carta Cultural Ibero-Americana, um encontro para o debate, que tem o 
objetivo de contribuir para o fortalecimento deste instrumento político e institucional para o 
setor cultural da região. 

OBJETIVO GERAL 

Facilitar processos de intercâmbio de experiências e geração de conhecimento conjunto que 
possam acompanhar os desafios da cultura na Ibero-América, a partir da perspectiva dos 
direitos culturais oferecidos pela Carta Cultural Ibero-Americana. Na comemoração dos seus 
15 anos, analisar o que aconteceu durante este tempo e as previsões de desenvolvimento 
para o futuro. 
 

 
METODOLOGIA 
 
Mista: presencial e on-line (palestras magnas, mesas-redondas, exposições, etc.). 

SEDE: Edifício do MERCOSUL, Auditório Nacional do SODRE, Teatro Solís. 
(Montevidéu) 
 

DATA: 4 e 5 de novembro de 2021 

As mesas-redondas que antecedem a abertura do evento reunirão contribuições que 
colaborarão para o desenvolvimento da agenda do Congresso e da sua vinculação 
com a Carta Cultural Ibero-Americana, como forma de transmitir a voz dos governos 
locais e da sociedade civil. 

 
 
PERFIL DOS PARTICIPANTES 
 
Gestores culturais públicos (autoridades e funcionários públicos dos diferentes níveis 
de gestão territorial: nacional, departamental ou municipal) e privados (Câmaras de 
Comércio, Fundações, ONGD), associações de referência na sociedade civil no 
campo da cultura (associações, etc.) representantes do campo acadêmico, assim 
como outros agentes-chave da cooperação e das indústrias culturais. 

  



 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 1 

4 de novembro 2021 

08:30 – 09:00h. Chegada - Inscrição dos participantes 

Lugar: Edifício do MERCOSUL (Luis Piera 1992, Planta Baja). 

 

09:00 – 10:00h. Mesa-redonda: O impulso das indústrias criativas e  
 culturais a partir da gestão cultural municipal. 

 

Base: As artes, a cultura e os setores criativos são motores essenciais do 
desenvolvimento em ambientes locais. Os seus impactos sociais, culturais e 
econômicos são bem conhecidos e, neste sentido, nos últimos anos, as estratégias de 
desenvolvimento cultural e criativo do setor têm sido implementadas pelos governos 
locais e municípios, em maior ou menor medida, em toda a região ibero-americana. 

Debate: A existência de setores empresariais culturais fortes não é a única condição 
que precisa ser levada em consideração para o desenvolvimento de indústrias culturais 
e criativas a nível local. Nessa linha, que fatores devem ser considerados para promover 
parcerias público-privadas? Que indicadores quantitativos e qualitativos devem ser 
contemplados e aplicados? Que sinergias e estratégias locais devem existir para o seu 
bom desenvolvimento a nível local? 

 
Palestrantes: 
 
Diana Acosta, secretária de Cultura e Patrimônio, Departamento do Atlântico (Colômbia) 
Nicolás Aznarez, presidente das Indústrias Audiovisuais da Zona Franca (Uruguai) 
Laura Raffo, presidenta do Centro de Estudos Metropolitanos, Montevidéu (Uruguai) 
Marcos Pérez, intendente do Departamento de Florida (Uruguay) 
 
Moderador:  Fernando Vicario, especialista em cultura da OEI Colômbia 
 
 
10:00 – 10:30h. Intervalo para o café / Redes de contatos (Networking). 

10:30 – 11:30h. Mesa-redonda: Contribuições da Sociedade Civil e 
Fundações para o desenvolvimento da CCI  

Base: Ao se completar 15 anos da Carta Cultural Ibero-Americana, é necessário dar 
visibilidade e destacar o papel desempenhado pela sociedade civil. Fundações e outras 
organizações sociais têm realizado um trabalho importante, aumentando o impacto 
positivo da cultura na região. Por isso, gostaríamos de conversar com alguns dos seus 
representantes para conhecer os desafios que eles enfrentam. A contribuição para a 
promoção e proteção da diversidade, a transição digital e a sustentabilidade em todas 
as áreas são alguns deles. 
 



 
 

 

Debate: Como a sua organização abordou a diversidade? Foram estabelecidas redes 
de colaboração com outras disciplinas, como educação, ciência, etc.? Como a sua 
organização aborda a transição digital? Considera que a diversidade é posta em risco 
com a digitalização? Isso afetará o seu público? A sustentabilidade é incorporada ao 
seu projeto como organização? Como a sociedade civil valoriza a contribuição da cultura 
para a Agenda 2030? 

 

Palestrantes: 

Eduardo Sarón, diretor Itaú Cultural (Brasil)  
Maximiliano Factorovich, responsável pelo Desenvolvimento Institucional. Wingu 
(Argentina) 
Emperatriz Arango Blanquiceth, subdiretora da Associação “Escuela Taller Naranja” 
(Colômbia) 
Pablo Casacuberta, diretor do Gen, Centro de Artes e Ciências (Uruguai) 
 
Moderadora: Inmaculada Ballesteros, diretora do Observatório de Cultura e 
Comunicação da Fundação Alternativas (Espanha) 
 

11:40 – 12:40    Mesa-redonda: "A contribuição da Cultura para o Desenvolvimento 
Econômico na Ibero-América". CEPAL – OEI. 

 

Base: É fundamental medir a contribuição da cultura para resgatar o seu valor, não só 
do ponto de vista econômico, mas também pelo seu valor de transformação e coesão 
social a partir dos aspectos locais, rurais e da diversidade cultural, além de analisar, 
verificar e destacar como a produção cultural tem uma relação direta com o 
desenvolvimento e a melhoria da produtividade das nossas nações. A OEI, com o apoio 
das autoridades competentes no campo da informação estatística cultural dos países 
da região, está realizando, juntamente com a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe, o processo de diagnóstico, levantamento e sistematização de 
estatísticas em diferentes campos da cultura, que é apresentado nesta publicação: A 
contribuição econômica da cultura para o desenvolvimento econômico na Ibero-
América, com o objetivo de destacar a importância da cultura, da produção cultural e 
das suas conexões e vínculos produtivos no desenvolvimento econômico; também 
destacando os esforços atuais que os países da região estão fazendo neste campo e 
as possíveis contribuições para a implementação da Agenda 2030.   
 
 
Debate: Quais seriam as diretrizes mais apropriadas para fortalecer as metodologias de 
medição de estatísticas culturais na região ibero-americana? Que estratégias podem 
ser geradas que visem a comparabilidade das informações produzidas nas CSC, 
enfatizando o trabalho colaborativo entre países e organizações regionais? Tendo em 
conta as evidências mostradas no estudo, que recomendações, iniciativas ou políticas, 
para a esfera pública, em parceria com o setor privado e a sociedade civil, podem ser 
dadas para a recuperação do setor pós-covid? 
 
 



 
 

 

Palestrantes: 

 
Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI 
Ernesto Espíndola, Divisão Desenvolvimento Social da CEPAL 
José Javier Gómez-Llera y García-Nava, Embaixador da Espanha no Uruguai 
Mario Frias, secretário especial de Cultura do Brasil  
 

Moderador: Sebastián Velesquen, diretor do Escritório Nacional da OEI no Uruguai 

 

 

Ato inaugural (horários estimados a serem revisados) 

Lugar: Auditório Nacional do SODRE - Sala Hugo Balzo (Andes e Mercedes). 

 

16:30.  Evento de abertura. Aniversário da Carta Cultural Ibero-
Americana, 15 anos depois da sua aprovação, no Ano 
Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento. 

 

Presidente do SODRE, Martín Inthamoussú 

Participação do secretário-geral da OEI,  Mariano Jabonero Blanco. 

Abertura do Congresso Ibero-Americano pelo Presidente da República Oriental do 
Uruguai, Luis Lacalle Pou. 

 

Entrega de placas para o Embaixador Itinerante da Carta Cultural Ibero-Americana, Julio 
Bocca e para Pablo Atchugarry, por parte do Presidente. 

 

17:00.   FOTO OFICIAL 

 

17:40             Revelação da escultura “Il Fiore”, de Pablo Atchugarry na Plaza  
      Independencia. 

 

18:30-19:15  Apresentação cultural no Teatro Solís. 

 

 

 



 
 

 

Dia 2 

5 de novembro de 2021 

Lugar: Edifício do MERCOSUL (Luis Piera 1992, Planta Baja). 

 

09:00 – 10:20h  Palestra Magna e Diálogo: a relevância atual e a vigência da 
Carta Cultural Ibero-Americana. 

 Hugo Achugar, diretor do Mestrado em Políticas Culturais da UDELAR/ CURE 
(Uruguai), em diálogo com: 
 Juan Luis Mejía, ex-ministro de Cultura da Colômbia 
 Beatriz Barreiro, professora da Universidade Rey Juan Carlos (Espanha) 
 Jesús Prieto. Especialista em Direito Cultural (Espanha) 
 
Moderadora:  Natalia Armijos Velasco, diretora-geral de Cultura da OEI 

 
10:30 – 11:30h.  Mesa-redonda: contextualização da Carta Cultural Ibero-

Americana no âmbito internacional e na Agenda 2030. 

 
Base: Durante décadas, destaca-se a importância da cultura e a necessidade de 
elaborar instrumentos internacionais e regionais como a Carta Cultural Ibero-Americana, 
em que, retomando o espírito e o conteúdo relevante das últimas declarações das 
Conferências Ibero-Americanas de Ministras e Ministros da Cultura, se estabelecem as 
diretrizes necessárias ou desejáveis para a ação futura no espaço ibero-americano, 
tanto em termos de sua relevância para o cumprimento da Agenda 2030, quanto no que 
se refere à necessidade urgente de recuperação da atividade econômica do setor 
cultural com modos alternativos de funcionamento durante a pandemia e também em 
cenários futuros de recuperação econômica.  
 
O avanço no desenvolvimento cultural é o progresso no desenvolvimento sustentável. 
 
Debate: Quais são as sinergias entre o desenvolvimento do setor cultural e os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E qual é a sua interação com a Carta 
Cultural Ibero-Americana? No âmbito da CCI, que recomendações relativas à 
cooperação cultural podem permitir assumir as linhas de ação da CCI com base nas 
sinergias entre o desenvolvimento do setor e o cumprimento dos ODS? 
 
Palestrantes:  
 
Ernesto Ottone, subdiretor-geral de Cultura da UNESCO 
Federico Buyolo, diretor adjunto Gabinete Ministra de Educação e Formação 
Profissional do Governo da Espanha. Ex-diretor Escritório Alto Comissariado para a 
Agenda 2030. 
Adrián Bonilla, diretor executivo Fundação EU-LAC 
 
 



 
 

 

Moderadora:  Carolina Ferreira, assessora principal da Agência Uruguaia de 
Cooperação Internacional  
 
 
 
11:30 – 12:30h. Mesa-redonda sobre o futuro da Carta Cultural Ibero-Americana, 

15 anos depois da sua aprovação. 

 
Base:   A cultura está na essência da Ibero-América, uma das regiões mais ricas em 
matéria de diversidade cultural. Nos 15 anos de vida da CCI, o mundo e as nossas  
sociedades ibero-americanas passaram por importantes processos de transformação, 
no entanto, a carta mantém a vigência dos seus propósitos, princípios e áreas de 
aplicação, mas precisa se adaptar para continuar acompanhando os desafios 
enfrentados pelo setor cultural na região. 
 

Os ecossistemas culturais devem fazer uso da criatividade para inovar e interagir com 
os diferentes setores e níveis de gestão nas sociedades cuja identidade contribuem para 
formar. O setor cultural tem um forte impacto nas transformações sociais, na coesão 
social, na saúde e no bem-estar das pessoas, assim como na economia dos países e 
na geração de emprego, que, como vimos, exigem proteção social e vontade 
institucional através de políticas públicas para que a cultura se torne um motor de 
desenvolvimento sustentável para a Ibero-América. 

 
Debate: Quais são os elementos que mantêm a vigência da CCI nos seus objetivos, 
princípios e áreas de aplicação? Que desafios enfrenta diante das mudanças na 
institucionalidade da cultura, a perspectiva de gênero, o meio ambiente e a 
digitalização? Que elementos das políticas públicas podem funcionar como uma 
alavanca para que a cultura contribua para o desenvolvimento sustentável? 
 
 
Palestrantes: 
 
Joan Álvarez Valencia, codiretor Laboratório de Criatividade e Liderança Cultural da 
Fundação Ortega-Marañón. (Espanha) 
Marta Porto, jornalista, especialista em cultura e comunicação (Brasil) 
Enrique Vargas, coordenador do Espaço Cultural Ibero-Americano - SEGIB   
 
Moderadora:  Pilar Sánchez Llorente, diretora do Centro Cultural da Espanha. AECID 
Montevidéu 
 
 
12:30 – 14:30h    Intervalo para o almoço  
 
 
14:30 – 15:30h.  Mesa-redonda sobre Cultura Digital e Propriedade Intelectual.  

 

 



 
 

 

Base: A tecnologia mudou a maneira de criar, ter acesso e consumir cultura, o que gerou 
uma convulsão que precisa ser administrada, considerando que aproximadamente 8,1% 
dos internautas se comunicam em espanhol, de acordo com dados coletados no 
relatório “El español en el mundo 2019” elaborado pelo Instituto Cervantes. O espanhol 
é a terceira língua mais utilizada na Internet, sendo o português a quinta em termos de 
número de usuários, de acordo com dados do Instituto Camões. Isto significa um 
desafio, mas também uma oportunidade; de fato, a cultura em espanhol e em português 
tem imenso potencial devido ao alto número de usuários no âmbito digital, que se 
estende a todo o espaço ibero-americano, independentemente de onde a produção se 
realize. 

Neste contexto, a OEI criou em 2020, a Cátedra de Cultura Digital e Propriedade 
Intelectual, com a Universidade de Alicante, com o objetivo de facilitar processos 
conjuntos de geração de conhecimento que acompanham os desafios impostos pela 
cultura digital na Ibero-América, a partir da perspectiva dos direitos culturais 
estabelecidos na Carta Cultural Ibero-Americana (incluindo os direitos de propriedade 
intelectual), contribuindo para melhorar as condições da cultura no contexto digital, 
como fator fundamental para o acesso, criação e circulação de conteúdo cultural na 
Ibero-América. 

Debate: As indústrias culturais baseiam-se no talento e dinamismo, mas, que apoio 
podemos oferecer-lhes em termos de legislação para apoiar o setor cultural e a lei de 
direitos autorais? Como podemos avançar e harmonizar o direito à cultura com outros 
direitos, como a proteção dos direitos autorais? Que avanços devemos fazer em termos 
de marcos legais? Quais são as próximas áreas fundamentais a serem desenvolvidas 
no âmbito da cultura digital? 

 
Palestrantes: 
 
 Julián López Richart, professor de direito civil da Universidade de Alicante e membro 
da Cátedra de Cultura Digital e Propriedade Intelectual (UA-OEI). (Espanha) 
 Andrés Ossa, diretor do CERLALC 
 Valentina Delich, secretária acadêmica. FLACSO Argentina. 
 
Moderador:  Javier Berdaguer, professor da Faculdade de Direito Udelar (Uruguai) 
 
15:45 – 17:00h.  Mesa-redonda sobre a Economia Criativa para o 

Desenvolvimento e a sua presença na Carta Cultural Ibero-
Americana. 

Base: A CCI afirma o valor central da cultura como base indispensável para o 
desenvolvimento integral e para a superação da pobreza e da desigualdade e, neste 
sentido, conecta-se com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), aprovados em 2015.  

"As Indústrias Culturais e Criativas são instrumentos fundamentais para a criação e 
disseminação da cultura, para a expressão e formação de identidades, bem como para 
a geração de riqueza e crescimento”. 



 
 

 

"Com a intenção de garantir tanto o acesso aos bens e serviços gerados por estas 
indústrias, quanto um intercâmbio mais equilibrado e a difusão de conteúdos que 
expressem a diversidade cultural do espaço ibero-americano". 

 

Debate: ¿ Qual é o papel das ICC como alavancas do desenvolvimento sustentável na 
Ibero-América? Que linhas de ação as políticas públicas devem abordar para apoiar a 
consolidação de ICC para o desenvolvimento na região: instrumentos de 
regulamentação, consolidação da oferta/criação, estímulos à demanda/consumo 
público/cultural? E que órgãos públicos devem estar implicados nesses processos 
transversais, multissetoriais e multiníveis?  

 

Palestrantes: 

 
Sergio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa. Estado de São Paulo 
(Brasil) 
Trinidad Zaldívar, chefe da Unidade de Criatividade e Cultura do Setor de 
Conhecimento, Inovação e Comunicação do BID. 
Lucrecia Cardoso, secretária para o Desenvolvimento Cultural do Ministério da Cultura 
(Argentina) 
Pierre Emile Vandoorne, Studio Policy Manager, Latin America na Netflix 

Moderadora: Claudia Romano, gerente Agencia Uruguaia de Cooperação 
Internacional (Uruguai) 

17:10: Encerramento do Congresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


