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DECLARACAO FINAL XV CONFERENCIA IBERO-AMERICANA

DE CULTURA

Salamanca, 7 de setembro de 2012

Os Ministros e altos funcionarios da Cultura dos paises ibero-americanos,

reunidos na cidade de Salamanca sob 0 tema "0 Espa~o Cultural Ibero-

americano e a sua economia numa relacao renovada", convocada no

quadro da XXII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo.

CONSIDERAMOS

Que a XXII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que tera lugar em

Cadiz, nos dias 16 e 17 de novembro de 2012, oferece a ocasiao adequada

para aprofundar por parte desta XV Conferencia na construcao do Espaco

Cultural Ibero-americano e fortalecer a prornocao da economia criativa.

Que a acao cultural e um fator estrateqico no quadro de um novo planejamento

comum que coloque em valor 0 seu potencial de coesao e inclusao politico-

social e 0 seu incentivo para 0 desenvolvimento econornico, a geray80 de

emprego e a projecao internacional do patrimonio e a criacao cultural no

quadro de uma relacao renovada entre os paises da comunidade ibero-

americana.

Que a economia criativa e um eixo decisivo para 0 desenvolvimento

sustentavel e que 0 grande tecido da economia da cultura na lbero-arnerica e

formado por pequenas e medias empresas culturais que merecem programas

efetivos de formalizacao e desenvolvimento das suas capacidades de
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producao, comercializacao, de fortalecimento das suas liqacoes com as fontes

locais e internacionais da criacao e garantias de sustentabilidade.

Que e fundamental a identiticacao de novas oportunidades econornicas de

financiamento e de novas politicas sociais, assim como de novos modelos de

neg6cio que reforcem as capacidades que hao de desempenhar os criadores e

agentes culturais nas nossas sociedades e nas relacoes da lbero-Arnerica com

o resto do mundo.

Que sac necessaries novos enfoques institucionais perante as novas formas de

cornunicacao, como a cultura digital e as redes sociais, entre outras.

Que a diplomacia cultural contribui para a necessidade de posrcionar

internacionalmente os paises para atrair 0 investimento, orientar os fluxos de

turismo e fortalecer 0 seu reconhecimento por parte da comunidade

internacional.

Que a importancia do patrimcnlo cultural ibero-americano insta a uma

planificacao e cooperacao regional eficaz em casos de riscos por catastrofes,

Que e necessario somar esforcos para fomentar 0 crescimento e a prornocao

do espanhol e do portuques como segunda lingua nos paises Ibero-

americanos, Estados Unidos, Canada, Caribe, Africa Lus6fona e outros paises

de lingua hispanica.

Que e necessario aprofundar as estrateqias de preservacao e valorizacao de

Iinguas oriqinarias na reqiao - em especial 0 guarani, as Iinguas quechua,

aymara, mapudungun, nahuatl, entre outras, assim como aumentar as

possibilidades de acesso ao ensino das Iinguas regionais.

Nesse sentido,
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ACORDAMOS

1. Promover a Carta Cultural Ibero-Americana, afirmar 0 valor singular das

nossas culturas, promover e proteger a nossa diversidade cultural e facilitar a

circulacao e 0 intercarnbio de bens e services culturais na reqiao.

2. Consolidar 0 desenvolvimento do Plana de Acao da Carta Cultural, nas suas

dirnensoes economics, social, institucional, juridica, historico-patrirnonial,

educativa e de comunicacao. Encomendar a SEGIB e a DEI, avancar neste

sentido atraves da formacao de uma equipa de trabalho que desenvolva cada

um destes arnbitos cam estudos e propostas que possam ser submetidas a

debate e consulta dos atores culturais, valorizadas e tomadas em conta pelos

organismos multilaterais da regiao competentes nos assuntos culturais. Estas

propostas poderao ser apresentadas na proxima Conferencla Ibero-americana

de Ministros da Cultura no Panama.

3. Constituir um grupo tecnico aberto a todos os governos ibero-americanos

convocado pela SEGIB, para a analise das diferentes dirnensoes do Espaco

Cultural Ibero-americano, cam especial enfase na dirnensao econornica deste,

para a prornocao de uma Economia Ibero-americana da Cultura, informando

anualmente esta Conferencia.

4. Promover, no quadro do Espaco Cultural Ibero-americano, 0

desenvolvimento de uma economia ibero-americana da cultura, baseada na

criatividade, no conhecimento e na inovacao, na protecao da criacao cultural e

dos direitos de propriedade intelectual e na gestao justa e transparente dos

mesmos, que de visibilidade as mais diversas e dinarnicas expressoes da

nossa cultura, que favoreca 0 acesso equitativo e plena a cultura coma fator de

desenvolvimento e de inclusao social, que estimule os investimentos publicos e

privados e os empreendimentos comuns e contribua para criar mais

oportunidades de ocupacao laboral no arnbito cultural.
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5. Encomendar a OEI, com 0 orcamento de que ia dispoe, a coordenacao e a

implernentacao do Observat6rio Ibero-americano de Cultura, com a

participacao ativa dos responsaveis da informacao estatlstica cultural de cada

pais, e especialmente a dos diversos sistemas sub-regionais de informacao

estatistica existentes (SIC SUR, SICA), para que defina uma metodologia

compartilhada sobre quais S80 os indicadores de interesse comum e como

devem construir-se. Tarnbem manterem um processo permanente de

atualizacao e melhoria desta informacao que deve ser util para a formulacao de

politicas publicas e para a aC;80 de todos os atores implicados na economia

criativa.

6. Encomendar a OEI e a CEPAL que colaborem com os paises da reqiao na

implantacao dos sistemas de contas satelites da cultura com metodologias

comuns, considerando os modelos bem sucedidos ja em funcionamento em

alguns dos nossos paises.

7. Fortalecer e promover a identidade do mercado audiovisual, fonoqrafico,

editorial e outros mercados culturais de todos e cada um dos nossos paises

ibero-americanos como valiosos acervos para a producao economico-social

ibero-americana.

8. Promover melhores condicoes para a circulacao de bens, services e

conteudos culturais entre os nossos paises com 0 objetivo de promover um

mercado ibero-americano da cultura que reafirme a nossa identidade e

aumente a nossa presence num mundo globalizado. Estudar mecanismos que

facilitem este empenho e que tenham mostrado resultados eficazes noutros

espacos e reqioes, com especial interesse no desenho e prornocao de

plataformas de producao e difusao baseadas nas tecnologias digitais.

9. Fomentar os empreendimentos comuns e sistemas de co-producao que

permitam desenvolver a economia ibero-ameicana da cultura e as nossas
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industrias culturais; e aprofundar 0 sistema ibero-americano de cooperacao

cultural para a formacao e protecao da criacao cultural, desenvolvendo a

colaboracao entre profissionais e a extensao das melhores praticas no setor.

10. Aprofundar e fortalecer para tal todos os programas de cooperacao cultural

ibero-americana e em particular as co-producoes de IBERMEDIA,

IBERESCENA, IBERMUSICAS, IBERORQUESTAS e IBERMUSEOS.

Prornove-las tarnbern atraves das linhas estrateqicas da SEGIB: PME e

lndustrias Culturais, Cultura e Coesao Social e Diplomacia Cultural.

11. Apoiar 0 acesso a Internet como um direito de todos e um instrumento

fundamental para a consecucao de uma diversidade cultural que respeite todas

as diferencas e a plena salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual

conforme as leqislacoes aplicaveis em cada pais na Rede.

12. Abrir urn espaco de reflexao e debate sobre cultura digital, a neutralidade

da rede e 0 fomento e desenvolvimento de tecnologias avancadas que possam

ser compartilhadas e, com isso, contribuir para as sinergias entre os diversos

programas e acoes das instituicoes culturais na lbero-America.

13. Unir esforcos com a SEGIB, os organismos regionais e a banca multilateral

de desenvolvimento para encontrar mecanismos alternativos de financiamento

para os programas ibero-americanos de cooperacao cultural e para os

criadores ibero-americanos.

14. Avancar na harrnonizacao das leqislacoes na reqiao para estimular com

isso a consolidacao do Espaco Cultural Ibero-americano.

15. Aprofundar a aprendizagem de experiencias de "regioes criativas"

implementadas por alguns paises da reqiao, Promover e monitorizar politicas

publicas de desenvolvimento local e regional que deem prioridade ao fomento e

desenvolvimento das PME e lndustrias Culturais e Criativas. Incrementar a
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cooperacao, a transferencla de modelos e boas praticas. 0 apoio a
profissionalizacao de ligayoes das cadeias produtivas e 0 estlrnulo de projetos

de co-producao.

16. Fortalecer as acoes nacionais de circulacao dos conteudos editoriais

regionais, atraves da prornocao da realizacao de cataloqos nacionais e 0

desenvolvimento de uma plataforma regional que torne vislvel a oferta editorial

e que se transforme num instrumento de interacao entre os diferentes agentes

da cadeia de valor do livro no espaco digital. Aproveitar para tal os avancos

alcancados com 0 Repertorio lntegrado do Livro em Venda na lbero-America

(RILVI), liderado pelo CERLALC.

17. Apoiar 0 novo programa com 0 orcamento existente da DEI "Teatro lbero-

americano lnfantil e Juvenil", cujo objetivo e promover a educacao em valores,

o desenvolvimento de cornpetencias emocionais e de cidadania e a valorizacao

da diversidade cultural lbero-americana. Apoiar tarnbem 0 programa "Cultura

empreendedora: aprender a empreender" que dedicara uma especial atencao

aos jovens com interesse no desenvolvimento de iniciativas culturais. Ambos

os programas pretendem fortalecer as liqacoes entre educacao e cultura.

18. Considerar a cultura, em todas as suas dimensoes, como um pilar

fundamental do desenvolvimento sustentavel, reconhecendo-a como

articuladora e geradora do equilfbrio entre 0 aspeto social, econornico e

ambiental.

19. Continuar a desenvolver politicas de salvaguarda da diversidade e da

riqueza linqulstica da reqiao, assim como realizar um encontro de

representantes governamentais no ana 2013 por proposta do Brasil, com

participacao dos ministerios de cultura e educacao dos parses ibero-

americanos, tecnicos especialistas de instituicoes afins e representantes dos

parses de Africa e os outros parses de lingua hispanica, para formular as
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estrateqias de fortalecimento e difusao das linguas faladas na reqiao, assim

como a preservacao e valorizacao das linguas de origem, considerando todos

os aspectos, incluldos os relativos ao ensino. Tarnbem sera ponto de encontro

para conseguir a posslvel forrnulacao de um programa de cooperacao para 0

ensino e prornocao destas linguas comuns.

Reconheceresauda~

I. A reformulacao do Programa IBERMEDIA, que garante a distribuicao

equilibrada dos recursos seguindo criterios de cooperacao para 0

desenvolvimento e a melhoria da qualidade dos projetos selecionados.

Salientar 0 impacto das ernissoes simultaneas de IBERMEDIA TV, em 13

paises e 16 canais publicos nacionais, que aproximam 0 cinema da reqiao a

audiencias maiores, atraves das televisoes publicae da America Latina.

11. A aprovacao dos primeiros projetos especiais de IBERESCENA, que

complementam as convocatorias de ajudas do Programa com iniciativas

relevantes para as artes cenicas como 0 Congresso Ibero-americano de Circo

celebrado em Bogota ou 0 Congresso Ibero-americano de Artes Cenicas de

Sao Jose da Costa Rica.

Ill. A constitulcao do fundo de ajudas e a publicacao das primeiras

convocatorias do Programa IBERMUSICAS. OS positives impactos nos

sistemas orquestrais infantis e juvenis dos projetos apoiados por

IBERORQUESTAS e a liqacao de novos parses ao programa. Assim como a

consolidacao e a procura de sinergias com todo 0 sistema ibero-americano dos

programas IBERARCHIVOS- ADAI, RADI e IBER-RUTAS.

IV. Os exitos e 0 impacto das acoes do programa IBERMUSEOS nas pollticas

setoriais dos parses ibero-americanos membros, assim como a

complementaridade com as agendas de outras orqanizacoes,
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A realizacao no Chile das Jornadas do Programa IBERMUSEOS relativas a
comemoracao dos 40 anos da Declaracao de Santiago e ao lancarnento da

Decada do Patrirnonio Museol6gico 2012-2022 que divulqara e prornovera os

principios e acoes da museologia social e do papel dos museus no mundo

conternporaneo. A discussao no quadro da UNESCO da necessidade de uma

recornendacao para a protecao e promocao do patrirnonio museol6gico e

colecoes, proposta previamente no contexto ibero-americano.

A re-estruturacao do programa IBERBIBLlOTECAS que celebrou 0 seu Cornite

Inter-governamental em Medellin (Colombia), primeira localidade a juntar-se a

este esforco multilateral. Convidar outras cidades e encarregar 0 Programa a

irnplementacao do fundo financeiro fomentando sinergias com 0 espaco Ibero-

americano do Conhecimento, com outros programas e com os governos locais.

VII. As propostas de novos programas: 0 Programa Ibero-Americano de

Fomento ao Artesanato e a Arte popular, IBERARTESANIAS, e 0 Programa

Ibero-americano para a preservacao do Patrimonio Sonoro e Audiovisual

IBERMEMORIA SONORA.

VIII. A tarefa da SEGIB de avancar na procura de apoios de paises, de

organismos nacionais e internacionais e de identidades publicas e privadas a

fim de conseguir fonte de financiamento para este e para os outros programas.

IX. Os resultados do 11 Encontro sobre Oiplomacia Cultural celebrado no

Mexico, que se somam ao acervo dos encontros anteriores e constituem a

base para a criacao de um programa acadernico sobre a materia. Assim como

a realizacao das jornadas sobre patrimonio cultural em risco. As suas

conclus6es servirao para que os grupos especializados estabelecam protocolos

ibero-americanos para acao imediata em caso de desastre e a incorporacao de

tecnicos especialistas em patrimonio cultural de resposta imediata ao desastre.
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X. A celebracao do Col6quio sobre 0 futuro da lingua espanhola nos Estados

Unidos, que assentou as bases para uma reflexao permanente com ajuda das

instituicoes especializadas mais reconhecidas na reqiao e a associacao as

academias de lingua espanhola.

XI. A realizacao da VI Cimeira Mundial das Artes e da Cultura, atividade

organizada pelo Conselho Nacional da Cultura e das Artes do Chile e a

Federacao Internacional de Conselhos das Artes e Agencias Culturais

(IFACCA), e que se realizara em Santiago do Chile entre 13 e 16 de janeiro de

2014. Receber com reconhecimento 0 interesse do Chile de contar com a

participacao das instituicoes culturais do espaco ibero-americano.

X. A celebracao no Rio de Janeiro entre 23 e 26 de outubro de 2012 da V

Reuniao Inter-ministerial de Educacao artistica de paises ibero-americanos,

como uma das acoes para promover 0 Programa Metas Educativas 2021:

Educacao artistica, cultural e cidadania da OEI.

XI. Por ultimo, a XV Conferencia Ibero-americana agradece a Espanha, a
cidade de Salamanca e ao Ministerto da Educacao, Cultura e Desporto, a

generosidade e a hospitalidade com que acolheram este encontro e felicita-se

pelos resultados obtidos. 0 Panama convida todos os membros para a XVI

Conferencia Ibero-americana.
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