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Nasce a primeira aplicação móvel no espaço cultural ibero-americano da SEGIB 

 

 O Ibermúsicas lança uma App para o contacto entre criadores e gestores de 
música na Ibero-América 

 

 A aplicação permite que o público procure e descubra músicas e artistas 
ibero-americanos 

 

 A criação de redes musicais e o acesso à diversidade cultural são 
primordiais para continuar a construir a Ibero-América 

 
Madrid, Espanha 30 de março de 2016 – A diversidade musical ibero-americana é 
uma realidade que o Ibermúsicas - Programa de Fomento das Músicas Ibero-
Americanas - coloca agora ao alcance de todos. Com a riqueza musical da região 
como pano de fundo compartilhado, a aplicação irá estimular a formação de novos 
públicos na região e alargar o mercado de trabalho dos profissionais do setor. 
 
Democratizar o acesso 
 
Ao democratizar o acesso à informação e aos conteúdos através do intercâmbio e 
fortalecimento produtivo do setor, poder-se-á potencializar a existência de circuitos 
musicais, contribuindo para o setor musical regional com novas dinâmicas. 
 
Facilitando a articulação entre artistas, produtores e empreendedores musicais, não só se 
consolidam as redes produtivas ibero-americanas neste setor, mas também se contribui 
para a sua profissionalização e portanto, para alargar as oportunidades de 
desenvolvimento dos projetos musicais. 
 
Aberta a todos 
 
O outro grande beneficiário desta inovação é o público em geral, que dispõe agora de 
uma porta de entrada clara para seguir e partilhar músicos ibero-americanos de todos os 
géneros. Através da App, colocam-se também à disposição trabalhos de investigação e 
produtos resultantes das diferentes ações do Programa Ibermúsicas. 
 
Desta forma, “o Ibermúsicas dá um passo decisivo para a sua consolidação de acordo 
com a Agenda Digital Cultural para a Ibero-América”, assegurou Enrique Vargas, 
Coordenador do Espaço Cultural Ibero-Americano da SEGIB. “Esta aplicação irá permitir 
que mais pessoas conheçam as vantagens do Ibermúsicas e que os profissionais se 
integrem e trabalhem em rede”, acrescentou. 
 
Com o download gratuito, a aplicação está disponível em todos os principais sistemas 
operativos (Android, iOS) em espanhol e português. 
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O Programa de Fomento das Músicas Ibero-Americanas, Ibermúsicas, oferece esta chave 
digital de entrada no ecossistema musical ibero-americano, graças ao apoio dos 10 
países que pertencem ao programa: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
México, Paraguai, Peru e Uruguai. O Ibermúsicas foi aprovado na XXI Cúpula Ibero-
Americana de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, realizada em Assunção, no 
Paraguai, em novembro de 2011. 
 
Links de interesse: 
 
http://segib.org/programa/ibermusicas/ 
 
www.ibermusicas.org 
 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e a encarregada de implementar os mandatos que 

decorrem das Cúpula e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para assim 

conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em matérias de educação, 

coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa da América Latina e da Península 

Ibérica.  

 

A XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, subordinada ao tema: "Juventude, 

Empreendimento e Educação", terá lugar em 2016, na Colômbia. 

 

Para mais informações: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: 

https://www.facebook.com/SEGIB 

 

Contacto para os meios de comunicação: 

Marcelo Risi, Chefe de imprensa 

MRisi@segib.org 

(+34) 91 590 1980 
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