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Os 2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana 

são dias de trabalho prático em que um grupo de, no máximo, 

vinte profissionais do setor cultural se reúne para, durante a 

manhã, analisar e discutir criticamente a CCI e, durante a 

tarde, tentar identificar pontos de afinidade que, à luz das suas 

práticas e do espírito da CCI e do 2CN-CLab, concorram para 

a conceção ou consolidação de projetos culturais em rede nos 

contextos local, nacional ou ibero-americano. 
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Nota de apresentação “2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana” 

 

“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” é um projeto 

de pós-doutoramento que está a ser desenvolvido, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(SFRH/BPD/101985/2014) desde fevereiro de 2015, em Portugal no Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade da Universidade do Minho (CECS-UM), em Espanha na Faculdade de Ciências da Comunicação da 

Universidade de Santiago de Compostela (FCC-USC) e no Brasil na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

O projeto tem como objetivo principal fomentar práticas qualificadas de trabalho em rede em profissionais 

e organizações do setor cultural, apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que 

concorram para facilitar o acesso mais generalizado às oportunidades profissionais e para promover a 

cooperação cultural nacional e transnacional. 

Para se atingir o objetivo macro enunciado, foram definidos cinco objetivos específicos e estruturado um 

plano de trabalhos com quatro tarefas-macro e doze tarefas-micro, que articulam abordagens metodológicas 

quantitativas e qualitativas, que se vão intercruzando ao longo dos seis anos da investigação. 
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No âmbito do projeto, e até março de 2018, foram desenvolvidas um conjunto de tarefas-micro, a saber: 

 criação de 4 plataformas online (projeto1, redes nacionais2, redes transnacionais3, 2CN-CLab4); 

 mapeamento internacional de organizações culturais (que permitiu a identificação de 1019 potenciais 

redes e observatórios, nacionais e transnacionais, que se encontram em fase de validação); 

 criação do 2CN-CLab (Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory); 

 organização de um congresso internacional (cujo eBook5 já se encontra disponível); 

 recolha de depoimentos vídeo a personalidades, de diversas nacionalidades, sobre temáticas 

relacionadas com as redes culturais (os 60 depoimentos recolhidos encontram-se em fase de tratamento 

antes de serem disponibilizados online); 

 implementação de um questionário (que contou com a participação de 202 profissionais e organizações 

do setor cultural português). 

O 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes culturais e, desta forma, 

sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos para a participação qualificada em organizações desta 

natureza. 

O 2CN-CLab foi dinamizado de forma experimental no ano de 2016 na Península Ibérica com a realização, 

entre janeiro e dezembro, de um total de quinze ações de curta duração (regra geral meio-dia), co-promovidas 

com catorze instituições de ensino superior e centros de investigação de Portugal e Espanha. Os 444 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural originários do Brasil, Espanha, Itália, 

México, Polónia e Portugal, que participaram no 2CN-CLab 2016 avaliaram as ações de forma muito positiva. 

Sobre o trabalho desenvolvido no 2CN-CLab 2017, realizaram-se, entre junho e dezembro, dezasseis ações no 

Brasil (umas Jornadas e quatro Talks), em Espanha (duas Talks) e em Portugal (três Jornadas e seis Talks), 

que contaram com a intervenção/participação de um total de 540 estudantes, docentes, investigadores e 

profissionais do setor cultural. 

                                                           
1 https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/. 
2 https://nationalculturalnetworks.wordpress.com/. 
3 https://transnationalculturalnetworks.wordpress.com/. 
4 https://2cnclab.wordpress.com/. 
5 http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/article/view/2650/2559. 
 

https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/
https://nationalculturalnetworks.wordpress.com/
https://transnationalculturalnetworks.wordpress.com/
https://2cnclab.wordpress.com/
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/article/view/2650/2559
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A abertura em Portugal, no 2º semestre de 2017, de um escritório da Organização de Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) foi encarado como o pano de fundo perfeito para a 

realização, no mês de dezembro, de um ciclo de 2CN-CLab Talks que concorresse para promover a discussão 

crítica e construtiva, em Portugal e com os agentes portugueses, sobre a Carta Cultural Ibero-americana (CCI). 

Um ciclo que lançasse um primeiro olhar sobre a CCI a partir do 2CN-CLab. Um olhar que provocasse, no 

futuro, uma análise mais profunda da CCI que, eventualmente, pudesse consubstanciar-se em propostas ou 

projetos para a promoção da divulgação da CCI e da consolidação do Espaço Cultural Ibero-americano. 

Definidas as linhas orientadoras, o projeto foi apresentado à OEI que, através da Secretaria-Geral em Madrid e 

do seu escritório em Portugal, decidiu associar-se ao ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta 

Cultural Ibero-americana”. 

Em linha com a filosofia geral do 2CN-CLab, considerou-se fundamental associar ao ciclo, para além do 

CECS-UM e da OEI, outras instituições de ensino superior e organizações, públicas e privadas, que operam no 

setor cultural. Lançados e aceites os desafios, foi possível reunir em torno do ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, 

Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” um conjunto muito relevante de instituições de ensino superior 

representativos das 5 NUTs II de Portugal Continental, de organizações culturais privadas, de autarquias locais 

e de organismos do Estado dependentes do Ministério da Cultura. 

O relatório de avaliação do ciclo de seis 2CN-CLab Talks sobre a CCI promovido, em dezembro de 2017 em 

Portugal, em colaboração com a OEI e com a EA-UCP, a EA-UE, a ESE-IPVC, a FCHS-UAlg, a FL-UC e o CIES-

ISCTE, permitiu-nos concluir que foi dado mais um passo, pequeno mas importante, para sensibilizar 

profissionais e futuros profissionais do setor cultural portugueses para a relevância da cooperação e do trabalho 

em rede, nomeadamente no Espaço Cultural Ibero-americano: as sessões contaram com um total de 194 

participantes; 88,1% dos participantes considerou excelente ou boa a pertinência da temática; e 91,3% dos 

participantes considerou os intervenientes excelentes ou bons. 

Assinala-se ainda que no âmbito do ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-

americana” está prevista a edição pelo CECS-UM, no ano de 2018, do eBook “Carta Cultural Ibero-americana: 

Reflexões a partir de Portugal” (título provisório), no qual se pretende reunir um conjunto de textos, produzidos 

por académicos e profissionais do setor cultural, a partir da CCI. 
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Não obstante a avaliação positiva, como se observou que a maioria dos intervenientes e dos participantes 

afirmou que teve o primeiro contacto com a CCI através do ciclo de Talks, considerou-se urgente dar seguimento 

ao processo de reflexão-ação iniciado em 2017, alargando a discussão sobre a CCI a outras latitudes, 

nomeadamente através da dinamização de 2CN-CLab Working Days sobre a CCI em Portugal e em outros 

países da OEI e da CPLP. 

Nos 2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana um grupo de vinte participantes vai reunir-se 

durante um dia para, por um lado, analisar e discutir criticamente a CCI e, por outro lado, tentar identificar 

pontos de afinidade que, à luz das suas práticas e do espírito da CCI e do 2CN-CLab, concorram para a 

conceção ou consolidação de projetos culturais em rede nos contextos local, nacional ou ibero-americano. 

Na sequência do trabalho presencial desenvolvido no âmbito dos 2CN-CLab Working Days vão, por um lado, 

ser promovidas, nos meses seguintes e de forma virtual, reuniões de acompanhamento ao desenho de 

eventuais projetos culturais em rede que possam surgir; e, por outro lado, ser organizadas, em Portugal em 

colaboração com a Direção Regional de Cultura do Norte no dias 4 e 5 de dezembro de 2018 na Casa das 

Artes do Porto, as primeiras Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Cooperação e Redes: Carta Cultural Ibero-

americana” para apresentar e discutir ideias de projetos culturais em rede pensados a partir da CCI. 

A terminar estas breves considerações sobre o 2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana, espera-se que a 

iniciativa, iniciada em 2017 e tudo o que está pensado para 2018-2019, seja, à sua escala, um contributo 

substantivo para a consolidação do Espaço Cultural Ibero-americano, mas também para sublinhar o papel ativo 

que todos podemos e devemos ter neste processo! 

 

Manuel Gama || Coordenador Geral do 2CN-CLab 
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O Compromisso da OEI com a Carta Cultural Ibero-americana6 

 

A Carta Cultural ibero-americana aprovada na IX Conferência Ibero-americana de Cultura-CIC - em 

Montevideu, Uruguai, no ano 2006, e adotada na XVI Cimeira ibero-americana de Chefes de Estado e de 

Governo desse ano, constitui as bases para a estruturação institucional da região como espaço de cooperação 

cultural a favor da preservação e desenvolvimento da sua diversidade cultural e serve como apoio e ferramenta 

de integração dos países da região ibero-americana em relação ao seu recurso mais valioso: a riqueza cultural. 

A Carta representa um compromisso de cooperação voluntária estabelecido num quadro de solidariedade 

entre os Estados e com base numa visão estratégica e integrante da cooperação nos seus âmbitos de aplicação. 

A Carta constitui um instrumento inovador e o primeiro documento de integração em matéria de cooperação 

cultural que valoriza o poder da cultura para a coesão social, a coexistência, a cidadania, o diálogo intercultural 

e a paz. 

Neste sentido, o documento procura afirmar o valor central da cultura como base indispensável para o 

desenvolvimento integral do ser humano e o seu contributo para superar a pobreza e a desigualdade, 

encorajando laços de solidariedade e de cooperação, a proteção e a difusão do património cultural e natural, 

material e imaterial e promovendo a troca de bens e serviços culturais sob a égide da proteção da diversidade. 

 

                                                           
6 Texto escrito para o ciclo 2CN-CLab “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” que foi promovido em Portugal no 

mês de dezembro de 2017. 
 

https://2cnclab.files.wordpress.com/2017/12/resumos-2cn-clab-talk-oei.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2017/12/resumos-2cn-clab-talk-oei.pdf
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O património e a diversidade cultural na CCI 

A diversidade cultural constitui um valioso património para a humanidade e a sua defesa pressupõe a 

proteção de valores comuns e a preservação dos direitos culturais como base dos princípios democráticos no 

cenário internacional. A defesa da diversidade cultural implica preservar a memória, a identidade e as tradições 

e realçar seu valor intrínseco, salientando a necessidade de reverter o processo de padronização cultural 

associado à globalização e à comercialização dos bens e serviços culturais. 

A comunidade internacional reconhece atualmente que a cultura constitui uma componente intrínseca do 

desenvolvimento sustentável, que deve ser assumida através do reconhecimento dos direitos culturais. 

Gradualmente as políticas culturais assumem a necessidade de integrar a cultura na política de 

desenvolvimento de um modo transversal nos domínios da economia, da educação, da ciência e do ambiente, 

assumindo que a cultura tem um papel a desempenhar na realização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

Os direitos culturais representam o direito de acesso e participação e cobrem aspetos como as crenças, os 

idiomas, o conhecimento, as artes e as tradições. A dimensão cultural constitui pois a essência do tecido social 

e através da convivência e da interação gera a identificação dos vínculos sociais. Neste sentido, os direitos 

culturais representam possibilidades de eleição para o acesso ao conhecimento que contribui para a dignidade 

das pessoas e conduzem ao próprio conceito de “cidadania”. 

 

A riqueza da diversidade cultural 

Números da ONU estimam que existem mais de 7 mil milhões de culturas diferentes e entre 6 a 

8 mil idiomas no mundo. 

 

A diversidade cultural constitui um elemento essencial nos processos de integração e cooperação 

internacional e por isso é essencial desenvolver ações no âmbito da diplomacia cultural que tenham como 

objetivo aplicar os princípios interculturais e que constituam um reconhecimento efetivo das diferenças, como 

vias para descobrir semelhanças e promover intercâmbios fecundos. 
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A aplicação destes princípios implicam tomar consciência do valor e da riqueza que representa a diversidade, 

sendo necessário assumir esses princípios através de um processo educativo e de ação cultural para os quais 

são prioritárias as políticas que contemplam a incorporação nos planos de estudo dos diversos níveis educativos 

de tópicos associados à questão da diversidade e do diálogo intercultural. 

Deste modo, a OEI entendeu ser sua tarefa encetar o projeto da Carta Cultural Ibero-americana (CCI), 

documento validado pelos países ibero-americanos, que estabelece orientações sobre a importância do 

compromisso dos povos para proteger o mais valioso bem das comunidades: as suas culturas, conforme 

estabelecido pela Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pela 

UNESCO no ano 2005 pela Comunidade Internacional. 

 

A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) 

A OEI é uma organização internacional com sede em Madrid, Espanha, que atua há quase 70 

anos, desenvolvendo ações e projetos de âmbito educativo e cultural através dos seus 18 

escritórios nacionais. Pela primeira vez na história, em 2017 o OEI abre seu escritório de 

representação na cidade de Lisboa. 

Por meio de programas educativos e culturais, a OEI desenvolve projetos no terreno, operando de 

forma direta em iniciativas de cooperação que, nas suas diferentes facetas, promovem a 

interculturalidade e a diversidade cultural. 

O governo da OEI é exercido pela sua Assembleia Geral, o seu Conselho Diretivo, órgão 

representativo da Assembleia Geral para o controle do governo e da administração da OEI, sendo 

integrado pelos Ministros da Educação dos Estados Membros. 

Mais informação: www.oei.es 

Memórias OEI http://www.oei.es/acercade/memorias 

 

Secretaria-Geral da OEI 

http://www.oei.es/
http://www.oei.es/acercade/memorias
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Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura7 

 

A OEI, nascida em 1949 sob a designação de “Oficina de Educación Iberoamericana”, é um organismo de 

carácter governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos. Os seus campos de atuação são 

a promoção da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, no contexto do desenvolvimento, da 

democracia e da integração regional. 

Os 23 Estados Membros (EM) que constituem a OEI são: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. A organização tem como 

línguas oficiais o Espanhol e o Português. A sede da OEI, onde se encontra localizada a Secretaria Geral da 

Organização, situa-se em Madrid e possui 18 Representações Regionais (Escritórios). Portugal é Estado Membro 

de pleno direito da OEI desde 2002. 

O Gabinete de Portugal foi recentemente criado, através da celebração do “Acordo de Sede entre a República 

Portuguesa e a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura”, assinado 

em Lisboa a 4 de outubro de 2016. 

A Secretaria Geral é o órgão delegado permanente da Assembleia Geral para a direção executiva da OEI, 

com poder de representação nas relações com os Governos, com as organizações internacionais e com outras 

instituições. É da sua incumbência a direção técnica e administrativa da Organização e a execução dos 

programas e projetos. 

                                                           
7 Texto escrito para o ciclo 2CN-CLab “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” que foi promovido em Portugal no 

mês de dezembro de 2017. 
 

https://2cnclab.files.wordpress.com/2017/12/resumos-2cn-clab-talk-oei.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2017/12/resumos-2cn-clab-talk-oei.pdf
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A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, para realizar os 

princípios em que se funda e cumprir as suas obrigações de acordo com os Estatutos, estabelece os seguintes 

objetivos gerais: 

1. Contribuir para fortalecer o conhecimento, a compreensão mútua, a integração, a solidariedade e a 

paz entre os povos ibero-americanos através da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. 

2. Fomentar o desenvolvimento da educação e da cultura como alternativa válida e viável para a 

construção da paz, mediante a preparação do ser humano para o exercício responsável da liberdade, 

da solidariedade e da defesa dos direitos humanos, assim como apoiar as mudanças que permitam 

uma sociedade mais justa para a Ibero-América. 

3. Colaborar permanentemente na transmissão e no intercâmbio da experiências de integração 

económica, política e cultural produzidas nos países europeus e latino-americanos, que constituem as 

áreas de influência da Organização, assim como em qualquer outro aspecto susceptível de servir para 

o desenvolvimento dos países. 

4. Colaborar com os Estados-Membros no objetivo de conseguir que os sistemas educativos cumpram 

uma tripla função: humanista, desenvolvendo a formação ética, integral e harmoniosa das novas 

gerações; de democratização, assegurando a igualdade de oportunidades educativas e a equidade 

social; e produtiva, preparando para a vida ativa e favorecendo a inserção laboral. 

5. Colaborar na difusão de uma cultura que, sem esquecer a idiossincrasia e as peculiaridades dos 

diferentes países, integre os códigos da modernidade para permitir assimilar os avanços globais da 

ciência e da tecnologia, valorizando a própria identidade cultural e aproveitando as respostas que 

surgem da sua acumulação. 

6. Facilitar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade nos países ibero-americanos, analisando as 

implicações do desenvolvimento técnico-científico sob uma perspetiva social e aumentando a sua 

valorização e a compreensão dos seus efeitos por todos os cidadãos. 

7. Promover a vinculação dos planos de educação, ciência, tecnologia e cultura e os planos e processos 

sócio-económicos que prossigam um desenvolvimento ao serviço do homem, assim como uma 

distribuição equitativa dos produtos culturais, tecnológicos e científicos. 
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8. Promover e realizar programas de cooperação horizontal entre os Estados-Membros e destes com os 

Estados e instituições de outras regiões. 

9. Contribuir para a difusão das línguas espanhola e portuguesa e para o aperfeiçoamento dos métodos 

e técnicas do seu ensino, assim como para a sua conservação e preservação nas minorias culturais 

residentes em outros países. Fomentar, ao mesmo tempo, a educação bilingue para preservar a 

identidade multicultural dos povos da Ibero-América, expressa no plurilinguismo da sua cultura. 

A Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) tem organizado e coordenado nos últimos anos a 

realização da Conferência Ibero-Americana de Cultura, antes da Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado 

e de Governo. 

A Conferência Ibero-Americana de Cultura constitui um fórum privilegiado para a cooperação política e para 

discutir questões multilaterais na matéria, uma vez que fomenta um clima de confiança entre os vários 

intervenientes para troca de experiências, estabelecimento de diagnósticos partilhados e alcançar posições 

comuns sobre os desafios que os países ibero-americanos enfrentam. 

Portugal encontra-se envolvido na ação, desenvolvimento de projetos e iniciativas da OEI, sendo que participa 

em instâncias decisórias, de carácter político, técnico e também de execução. 

O recém-criado Gabinete OEI Portugal pretende reafirmar o nosso compromisso com os Programas e 

Iniciativas de Cooperação Cultural para o funcionamento e desenvolvimento do Espaço Cultural Ibero-americano 

(ECI). 

Reconhecendo a relevância da Carta Cultural Ibero-Americana no seu XI aniversário, o Gabinete OEI Portugal 

pretende contribuir para a reflexão e colaborar para a definição das ações a serem desenvolvidas no futuro. 

 

Ana Paula Laborinho || Diretora do Escritório OEI-Portugal 

 



 
CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA 

 
NOVEMBRO || 2006 

+ INFO: http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php 
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Preâmbulo 

Os Chefes de Estado e de Governo dos países ibero-americanos: 

Levando em conta os princípios enunciados na Declaração da I Cimeira Ibero-americana, 

celebrada em Guadalajara (México, 1991)8, e convencidos de que “representamos um vasto 

conjunto de nações que compartilham raízes e o rico patrimônio de uma cultura fundada 

na soma de povos, sangues e credos diversos”, e de que nosso “propósito de convergência 

se sustenta não só no acervo cultural comum mas também na riqueza de nossas origens e 

de sua expressão plural”; 

Reafirmando a importância dos instrumentos adotados e das ações empreendidas no 

âmbito da cultura, com vistas ao seu fortalecimento e à ampliação do intercâmbio cultural, 

por parte da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) em matéria de cultura e, concretamente, dos princípios enunciados na 

“Declaração sobre a Diversidade Cultural”9 (2001) e na “Convenção sobre a Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais”10 aprovada na cidade de Paris (2005), 

durante a XXXIII Conferência Geral da UNESCO, em especial seus artigos 12, 13 e 14; 

Reconhecendo e valorizando os programas de desenvolvimento cultural realizados pelos 

organismos internacionais e mecanismos de cooperação regional e, em especial, o 

significativo papel que desempenha a Organização dos Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), como organização para o desenvolvimento da 

cooperação cultural, assim como as funções que começou a desempenhar a Secretaria-

Geral Ibero-americana (SEGIB) no fortalecimento da cooperação ibero-americana; 

                                                           
8 Declaração da 1ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
9 Unesco (2001). Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural [em linha]. UNESCO Web site. 
10 Unesco (2005). Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais [em linha]. UNESCO Web site. 
 

http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf
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Convencidos de que é nos sistemas democráticos que a cultura e sua gestão melhor se 

estabelecem e se desenvolvem, e que esse âmbito permite a livre criação de mecanismos 

de expressão e assegura a plena participação dos povos na cultura e, em particular, de seus 

criadores, portadores e destinatários; 

Cientes, igualmente, de que a cultura se deve exercer e desenvolver num âmbito de 

liberdade e justiça, reconhecimento e proteção dos direitos humanos, e de que o exercício 

e a fruição das manifestações e expressões culturais devem ser entendidos como direitos 

de caráter fundamental; 

Considerando que o exercício da cultura, entendido como uma dimensão da cidadania, 

é um elemento básico para a coesão e a inclusão social e que gera, ao mesmo tempo, 

confiança e auto-estima não só nos indivíduos, mas também nas comunidades e nações às 

quais pertencem; 

Cientes de que os processos de mundialização partem de profundas iniqüidades e 

assimetrias e se desenvolve em um contexto de dinâmicas hegemônicas e contra-

hegemônicas, gerando tanto desafios e riscos quanto influências mútuas e benéficas nas 

culturas dos países ibero-americanos; 

Manifestando nossa contribuição específica para com outros povos e culturas do mundo, 

com o propósito de estimular a construção de uma cultura de paz, centrada no intercâmbio, 

no diálogo intercultural e na cooperação, visando a alcançar uma melhor convivência 

nacional e internacional; 

Ressaltando que a diversidade cultural é uma condição fundamental para a existência 

humana e que suas expressões constituem fator valioso para o avanço e o bem-estar da 

humanidade em geral, diversidade que deve ser usufruída, aceita, adotada e divulgada de 

forma permanente para enriquecer nossas sociedades; 
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Reconhecendo que a diversidade cultural se manifesta em identidades organizadoras de 

territórios e mundos simbólicos, identidades inseparáveis do seu patrimônio e do meio onde 

os bens ou obras são criados, bem como de seus contextos naturais; 

Reiterando o princípio de igual dignidade de todas as culturas, e a necessidade de adotar 

medidas preventivas para o reconhecimento, a defesa, a promoção e a proteção das 

culturas tradicionais e dos grupos considerados minoritários; 

Reconhecendo o direito que as comunidades locais e as populações indígenas possuem 

sobre os benefícios decorrentes da utilização de seus conhecimentos e tecnologias 

tradicionais;  

Reafirmando que a Ibero-América se manifesta como um grande sistema, no qual 

aparecem elementos únicos e excepcionais, e que é possuidora de um patrimônio cultural 

comum e diverso que é indispensável promover e proteger; 

Reconhecendo que a cultura ibero-americana é diversa, plural, universalmente difundida 

e que representa uma singular expressão dos povos e está dotada de grande riqueza 

cultural, da qual se destacam como manifestações mais significativas as línguas e suas 

transformações, produto de uma multiplicidade de contribuições interculturais; 

Certos de que a dignificação dos povos indígenas supõe a recuperação e preservação de 

suas línguas como fator de fortalecimento de suas identidades; 

Destacando o valor estratégico que a cultura tem na economia, e sua contribuição 

fundamental para o desenvolvimento econômico, social e sustentável da região; 

Convencidos de que as atividades, bens e serviços culturais são portadores de valores e 

conteúdos de caráter simbólico que precedem e superam a dimensão estritamente 

econômica; 

Aceitando a importância da criação intelectual e a necessidade de equilibrar o direito ao 

reconhecimento e à justa retribuição aos criadores, com a garantia do acesso universal à 

cultura; 
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Reconhecendo que a diversidade cultural se nutre e se promove por meio da livre 

interação e do intercâmbio em condições de igualdade entre todas as culturas, de 

preferência mediante a cooperação internacional; 

Reconhecendo a presença de culturas emergentes resultantes de fenômenos 

econômicos e sociais, como o deslocamento interno, as migrações, as dinâmicas urbanas, 

o desenvolvimento das tecnologias – culturas que estimulam o surgimento de novas 

narrativas e estéticas e reforçam o diálogo intercultural. 

Decididos a contribuir para a consolidação de um espaço cultural ibero-americano, 

enriquecido por um acervo de experiências e pela cooperação entre os Estados ibero-

americanos; e 

Levando em conta as Declarações emanadas das Reuniões de Ministros de Cultura e 

dos Responsáveis pelas Políticas Culturais Ibero-americanas; o acordado na Declaração de 

San José de Costa Rica11 (2004) relativo a “promover e proteger a diversidade cultural que 

é a base da Comunidade Ibero-americana de Nações”, e a que sejam encontrados “novos 

mecanismos de cooperação cultural ibero-americana, que fortaleçam as identidades e a 

riqueza de nossa diversidade cultural e promovam o diálogo intercultural”; o acordado na 

“Declaração de Córdoba”12 (2005), na qual se propõe aos Chefes de Estado e de Governo 

da XV Cimeira Ibero-americana avançar na elaboração de um projeto de Carta Cultural Ibero-

americana que fortaleça o “espaço cultural comum a nossos países” e estabeleça um 

“instrumento inovador de cooperação cultural ibero-americana”; e o acordado na 

“Declaração de Salamanca” 13  (2005), que decide “elaborar uma Carta Cultural Ibero-

americana que, da perspectiva da diversidade de nossas expressões culturais, contribua 

para a consolidação do espaço ibero-americano e para o desenvolvimento integral do ser 

humano e a superação da pobreza”; 

                                                           
11 Declaração da 14ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
12 Declaração da 8ª Conferência Ibero-americana de Cultura. 
13 Declaração da 15ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
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Declaram: 

 

 

Fins: 

 

 afirmar o valor central da cultura como base indispensável para o desenvolvimento 

integral do ser humano e para a superação da pobreza e da desigualdade; [F1] 

 

 promover e proteger a diversidade cultural que é origem e fundamento da cultura 

ibero-americana, assim como a multiplicidade de identidades, línguas e tradições que a 

conformam e a enriquecem; [F2] 

 

 consolidar o espaço cultural ibero-americano como um âmbito próprio e singular, 

com base na solidariedade, no respeito mútuo, na soberania, no acesso plural ao 

conhecimento e à cultura, e no intercâmbio cultural; [F3] 

 

 facilitar os intercâmbios de bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-

americano; [F4] 

 

 incentivar laços de solidariedade e de cooperação do espaço cultural ibero-

americano com outras regiões do mundo, assim como promover o diálogo intercultural 

entre todos os povos; e [F5] 

 

 fomentar a proteção e a divulgação do patrimônio cultural e natural, material e 

imaterial ibero-americano por meio da cooperação entre os países. [F6] 

1 

http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php


 
 
 

+ INFO: http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php 

 

16 

 

  

Princípios: 

 

PRINCÍPIO DE RECONHECIMENTO E DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS [P1] 

Os direitos culturais devem ser entendidos como direitos de caráter fundamental, 

segundo os princípios de universalidade, indivisibilidade e interdependência. Seu 

exercício desenvolve-se no âmbito do caráter integral dos direitos humanos, de forma 

tal que esse mesmo exercício permite e facilita, a todos os indivíduos e grupos, a 

realização de suas capacidades criativas, assim como o acesso, a participação e a 

fruição da cultura. Estes direitos são a base da plena cidadania e tornam os 

indivíduos, no conjunto social, os protagonistas dos afazeres no campo da cultura. 

PRINCÍPIO DE PARTICIPAÇÃO [P2] 

A participação dos cidadãos e cidadãs é essencial para o desenvolvimento das 

culturas nos âmbitos nacionais e no espaço cultural ibero-americano. Devem existir 

marcos normativos e institucionais que facilitem esta participação em todas suas 

manifestações. 

PRINCÍPIO DE SOLIDARIEDADE E DE COOPERAÇÃO [P3] 

A solidariedade entre os povos e países promove a construção de sociedades mais 

justas e eqüitativas numa Comunidade Ibero-americana com menores assimetrias. 

A cooperação horizontal, baseada no respeito e no trabalho mancomunado, é o 

canal privilegiado do espaço cultural ibero-americano. 

PRINCÍPIO DE ABERTURA E DE EQÜIDADE [P4] 

Deve-se facilitar a cooperação para a circulação e os intercâmbios em matéria 

cultural, com reciprocidade e eqüidade no seio do espaço cultural ibero-americano. 

2 
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PRINCÍPIO DE TRANSVERSALIDADE [P5] 

No conjunto das atuações públicas, é essencial levar em conta a dimensão cultural 

que estas possam apresentar para o fomento da diversidade e da consolidação do 

espaço cultural ibero-americano. 

 

PRINCÍPIO DE COMPLEMENTARIDADE [P6] 

Os programas e as ações culturais devem refletir a complementaridade existente 

entre o econômico, o social e o cultural, levando em conta a necessidade de fortalecer 

o desenvolvimento econômico e social da Ibero-América. 

 

PRINCÍPIO DE ESPECIFICIDADE DAS ATIVIDADES, BENS E SERVIÇOS CULTURAIS [P7] 

As atividades, bens e serviços culturais são portadores de valores e conteúdos de 

caráter simbólico que precedem e superam a dimensão estritamente econômica. 

 

PRINCÍPIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A COESÃO E 

A INCLUSÃO SOCIAL [P8] 

Os processos de desenvolvimento econômico e social sustentáveis, assim como a 

coesão e inclusão social, só são possíveis quando acompanhados por políticas públicas 

que levam plenamente em conta a dimensão cultural e respeitam a diversidade. 

 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS NO DESENHO E NA APLICAÇÃO DE 

POLÍTICAS CULTURAIS [P9] 

Os Estados têm a faculdade e a responsabilidade de formular e aplicar políticas de 

proteção e promoção da diversidade e do patrimônio cultural no exercício da soberania 

nacional. 
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Âmbitos de aplicação: 

 

CULTURA E DIREITOS HUMANOS [A1] 

Reconhece-se a importância de reforçar o papel da cultura na promoção e 

consolidação dos direitos humanos e manifesta-se a necessidade de que o desenho 

e gestão das políticas culturais correspondam à observância, ao pleno respeito e à 

vigência dos direitos humanos. 

Reconhece-se, também, a conveniência de adotar ações afirmativas para 

compensar assimetrias e assegurar o exercício da plena cidadania. 

 

CULTURAS TRADICIONAIS, INDÍGENAS, DE AFRO-DESCENDENTES E DE POPULAÇÕES 

MIGRANTES [A2] 

As culturas tradicionais indígenas, de afro-descendentes e de populações 

migrantes em suas múltiplas manifestações são parte relevante da cultura e da 

diversidade cultural ibero-americana e constituem um patrimônio fundamental para 

a humanidade. 

Para tal fim, cabe: 

 adotar medidas para fomentar o desenvolvimento dessas culturas e para 

garantir sua proteção, preservação e transmissão; 

 promover os elementos artístico-tradicionais dessas culturas, o conhecimento 

de seus valores, técnicas, usos e inovações e impedir sua apropriação indevida em 

prejuízo das comunidades às quais pertencem; 

 reconhecer as origens das manifestações culturais e o direito a decidir sobre 

seus conhecimentos, inovações e práticas; 

3 
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 garantir as condições para que se torne efetivo o princípio de justa remuneração 

e uma distribuição eqüitativa dos benefícios da utilização de tais conhecimentos, 

inovações e práticas; 

 reconhecer o valor e a diversidade do patrimônio cultural dos indígenas, afro-

descendentes e populações migrantes, com o propósito de facilitar sua plena 

participação em todos os níveis da vida cidadã; 

 reconhecer a riqueza da contribuição das populações migrantes ao processo da 

interculturalidade em nossos países; e 

 admitir a persistência do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das 

formas conexas de intolerância em nossas sociedades e reafirmar a necessidade de 

combatê-los. 

 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA E LITERÁRIA [A3] 

A literatura e as artes são, por excelência, expressões das identidades ibero-

americanas e da riqueza da nossa diversidade cultural e representam uma imensa 

possibilidade de expressão que deve ser estimulada. 

A criatividade artística é fonte de sentidos, de identidade, de reconhecimento e 

enriquecimento do patrimônio, de geração do conhecimento e de transformação de 

nossas sociedades. Por isso, é fundamental o fomento da produção literária e artística, 

sua fruição todos os cidadãos e o acesso universal à educação nas artes. 

 

INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS [A4] 

As indústrias culturais e criativas são instrumentos fundamentais de criação e de 

difusão da cultura, de expressão e afirmação das identidades, assim como de geração 

de riqueza e crescimento. 
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Com o propósito de garantir tanto o acesso mais democrático aos bens e serviços 

que geram essas indústrias, como o intercâmbio mais equilibrado e a divulgação de 

conteúdos que expressem a diversidade cultural do espaço ibero-americano, nos 

comprometemos a: 

 apoiar e fomentar a produção de conteúdos culturais e as estruturas de 

distribuição de atividades, bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-

americano; 

 estabelecer mecanismos de cooperação que promovam uma distribuição de 

seus bens e serviços culturais no espaço ibero-americano e no exterior, com especial 

atenção no setor cinematográfico e audiovisual, na música e no livro; 

 criar mecanismos que facilitem efetivamente o livre trânsito de bens culturais 

na região, com o firme propósito de promover ao máximo a cooperação e o mútuo 

enriquecimento cultural dos nossos povos, mediante um fluido intercâmbio de 

mostras e exposições com fins não comerciais; 

 promover incentivos e vias de cooperação para a transferência de tecnologia e 

conhecimento que contribuam para o fortalecimento destas indústrias nos países 

onde se registram menores avanços; 

 propiciar o desenvolvimento e o intercâmbio de estatísticas e estudos sobre as 

indústrias culturais e criativas, e demais áreas da economia da cultura; e 

 favorecer acordos de co-produção e co-distribuição de atividades, bens e 

serviços culturais no espaço cultural ibero-americano, e procurar um acesso 

preferencial para países que tenham indústrias culturais e criativas incipientes. 

 

DIREITOS AUTORAIS [A5] 

Serão incentivadas e protegidas as criações expressas nas obras culturais, 

científicas e educativas, assumindo que os direitos dos criadores, equilibrados com 

a garantia do acesso universal à cultura, são fonte de desenvolvimento e bem-estar 

nas nações. 
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Serão promovidas alternativas para articular a proteção dos direitos autorais, diante 

do desafio colocado pelas novas tecnologias, do acesso em massa a formas inovadoras 

de criação e da divulgação de bens e serviços culturais. 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL [A6] 

O patrimônio cultural representa uma longa experiência de modos originais e 

irrepetíveis de estar no mundo, e representa a evolução das comunidades ibero-

americanas e, por isso, constitui a referência básica de sua identidade. 

Integram o patrimônio cultural ibero-americano tanto o patrimônio material como o 

imaterial, os quais devem ser objetos irrenunciáveis de especial respeito e proteção. 

As manifestações culturais e lingüísticas das comunidades tradicionais, indígenas e 

afro-descendentes são parte do patrimônio cultural ibero-americano e seus direitos são 

reconhecidos. 

A proteção do patrimônio cultural por meio do seu reconhecimento, transmissão e 

promoção, e o cumprimento de medidas adequadas é responsabilidade do poder público 

e da sociedade em seu conjunto. 

A apropriação social do patrimônio assegura tanto a sua preservação quanto a sua 

fruição pelos cidadãos. 

Com o objetivo de reconhecer e de proteger o patrimônio cultural ibero-americano, 

promove-se a cooperação para evitar a exportação e o tráfico ilícito de bens culturais, 

assim como para recuperar os bens ilegalmente exportados. 

 

CULTURA E EDUCAÇÃO [A7] 

Pela estreita relação existente entre a cultura e a educação, é necessário: 

 reforçar, nos sistemas educacionais, o conhecimento e a valorização da 

diversidade cultural ibero-americana; 
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 propiciar a incorporação, nos planos e programas de educação, de linhas 

temáticas orientadas para estímulo da criatividade e para a formação de públicos 

culturais críticos; 

 incorporar conteúdos da cultura e da história ibero-americana, reafirmando 

seus componentes próprios e identitários nos currículos e fomentar uma perspectiva 

regional da aprendizagem; 

 propiciar que, nas zonas onde habitam comunidades tradicionais e indígenas, 

os planos e programas de educação incorporem suas respectivas línguas com pleno 

reconhecimento social e cultural; e 

 assegurar o direito de toda a população à alfabetização e à educação básica, 

bem como fomentar o cultivo da leitura e o acesso ao livro e às bibliotecas públicas 

como centros de promoção cultural. 

 

CULTURA E AMBIENTE [A8] 

Cultura, natureza e ambiente estão intimamente relacionados. Para fortalecer 

esse relacionamento é preciso: 

 fomentar a cultura da sustentabilidade; 

 coordenar medidas de proteção e valorização do patrimônio ambiental e do 

patrimônio cultural; 

 promover a valorização do ambiente como parte integrante do patrimônio 

cultural. 

 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA [A9] 

O desenvolvimento cultural ibero-americano precisa do fortalecimento da ciência 

e da tecnologia na região, a partir de um enfoque solidário, em benefício do interesse 

geral. 
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Para tal fim, cabe: 

 promover e fortalecer as políticas nacionais e regionais, e a cooperação ibero-

americana para o fomento e a divulgação da pesquisa em ciência e tecnologia; 

 facilitar o acesso de todos os setores da população às inovações tecnológicas e a 

seus benefícios; e 

 promover o desenvolvimento e a utilização das novas tecnologias para contribuir 

para a divulgação e promoção dos bens culturais, assim como a sua contribuição para 

a formação de novos públicos, e para o intercâmbio cultural entre os países. 

CULTURA E COMUNICAÇÃO [A10] 

Os meios de comunicação são cenário para a criação, e espaços importantes para 

divulgar e fomentar a diversidade cultural. Em tal sentido, deve-se: 

 promover o acesso plural das comunidades e dos grupos sociais às tecnologias e 

aos meios de comunicação; 

 favorecer a criação de meios de comunicação no âmbito ibero-americano para a 

expressão das diferentes manifestações culturais da região e do mundo; 

 valorizar a missão de serviço público cultural que cabe aos media; 

 fomentar o desenvolvimento dos meios de comunicação comunitários que 

estimulem o diálogo entre as comunidades locais e enriqueça a presença da diversidade 

na esfera pública. 

CULTURA E ECONOMIA SOLIDÁRIA [A11] 

Serão promovidas ações para apoiar a criação, produção e circulação de bens e 

serviços culturais que se insiram na esfera da economia solidária. 

As políticas públicas culturais devem reconhecer essas criações em todas suas 

dimensões, gerando condições para seu desenvolvimento e promovendo sua valorização 

e reconhecimento, tanto nacionalmente como no espaço cultural ibero-americano e no 

seu relacionamento com outras regiões do mundo. 
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CULTURA E TURISMO [A12] 

A relação entre cultura e turismo implica novas ações, tendo em vista o 

crescimento dos objetivos e interesses culturais nos serviços turísticos. Essa relação 

gera desafios e riscos que exigem a proteção do patrimônio. Bem assim, produz 

oportunidades que devem ser aproveitadas, para o que: 

 as atividades turísticas devem conceder tratamento respeitoso e cuidadoso às 

expressões culturais tradicionais, preservando sua autenticidade; 

 os benefícios das atividades turísticas contribuirão, de alguma maneira, para a 

sustentabilidade das expressões culturais, tanto materiais como imateriais; e 

 o planejamento das políticas públicas de cultura deve incidir na dinâmica do 

setor de turismo. 

 
 

  

Espaço Cultural Ibero-Americano 

 

A Ibero-América é um espaço cultural dinâmico e singular; nele se reconhece uma notável profundidade 

histórica, uma pluralidade de origens e variadas manifestações. 

A consolidação de um espaço ibero-americano que reconhece a multiplicidade de matizes comporta vozes 

que dialogam com outras culturas. 

É necessário fortalecer as estruturas regionais de cooperação com a finalidade de criar melhores condições 

para a inserção da Ibero-América no cenário global. 

Neste âmbito, serão promovidas afirmações, idéias e valores consagrados na presente Carta Cultural, como 

diretrizes para a construção de um espaço cultural ibero-americano. 

4 
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1. IBERMÉDIA [http://www.programaibermedia.com] 

Aprovado em 1995. Objetivo: Fomentar a integração das empresas ibero-americanas, contribuindo para a 

criação de um espaço audiovisual próprio na região. Brasil e Portugal participam. 

 

2. REDE DE ARQUIVOS DIPLOMÁTICOS IBERO-AMERICANOS [http://archivosiberoamericanos.org/] 

Aprovado em 1996. Objetivo: Restaurar arquivos históricos para preservar a memória, fomentar a 

investigação e enriquecer a cultura ibero-americana. Portugal participa. 

 

3. IBERARQUIVOS [http://www.iberarchivos.org/] 

Aprovado em 1998. Objetivo: Conceder ajudas para que os arquivos ibero-americanos possam implementar 

projetos que se enquadrem nas linhas estratégicas aprovadas no Plano Operacional Anual. Brasil e Portugal 

participam. 

 

4. IBERBIBLIOTECAS [http://www.iberbibliotecas.org/] 

Aprovado em 2000. Objetivo: Promover o acesso livre e gratuito de todos os cidadãos à leitura, à informação 

e ao conhecimento, e modernizar e fortalecer as bibliotecas da Ibero-América. Brasil participa. 

 

5. IBERESCENA [http://www.iberescena.org/] 

Aprovado em 2006. Objetivo: Fomentar a presença e o conhecimento da diversidade cultural ibero-

americana na área das artes cénicas, estimulando a formação de novos públicos na região e aumentando o 

mercado de trabalho dos profissionais das artes cénicas. Brasil participa. 

 

6. IBERMUSEUS [http://www.ibermuseus.org/] 

Aprovado em 2007. Objetivo: Promover a integração, consolidação, modernização, qualificação e 

desenvolvimento dos museus ibero-americanos. Brasil e Portugal participam. 

https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/
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7. IBERORQUESTRAS JUVENIS [https://www.iberorquestasjuveniles.org/] 

Aprovado em 2008. Objetivo: Difundir entre crianças e jovens, a educação musical e a prática orquestral 

como um valioso instrumento para o desenvolvimento artístico e humano, bem como para a integração social. 

 

8. IBER-ROTAS [http://www.iber-rutas.org/] 

Aprovado em 2010. Objetivo: Contribuir para a promoção da diversidade cultural na Ibero-América, através 

da criação de um espaço comum para a proteção dos direitos dos migrantes, a partir de uma perspetiva 

intercultural. Brasil participa. 

 

9. IBERMÚSICAS [http://www.ibermusicas.org/] 

Aprovado em 2011. Objetivo: Fomentar a presença e o conhecimento da diversidade musical ibero-

americana, estimular a formação de novos públicos na região e alargar o mercado de trabalho dos profissionais 

do setor. Brasil participa. 

 

10. IBERARTESANÍAS [http://www.iberartesanias.com/] 

Aprovado em 2012. Objetivo: Contribuir para a elaboração de políticas públicas para a promoção dos 

artesanatos ibero-americanos e para a melhoria da competitividade das empresas de artesanato. 

 

11. IBERCULTURA VIVA E COMUNITÁRIA [http://iberculturaviva.org/] 

Aprovado em 2013. Objetivo: Fortalecer as políticas culturais de base comunitária no espaço ibero-

americano. Brasil participa. 

 

12. IBERMEMÓRIA SONORA E AUDIOVISUAL [http://www.ibermemoria.org/] 

Aprovado em 2013. Objetivo: Implementar modelos de preservação integral dos documentos sonoros 

audiovisuais que fazem parte do património intangível dos países ibero-americanos num espírito de intercâmbio, 

respeito e cooperação técnica. 

 

13. IBERCOZINHAS TRADIÇÃO E INOVAÇÃO [http://www.ibercocinas.org/] 

Aprovado em 2014. Objetivo: Projetar e promover políticas, programas, estratégias e iniciativas culturais 

para a difusão e divulgação do potencial gastronómico ibero-americano.

https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/
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Não sendo objetivo do projeto de investigação problematizar sobre o conceito de cultura, houve que 

encontrar um mecanismo que permitisse operacionalizar o conceito, tanto mais que sendo um conceito muito 

vasto se corria o risco de abranger tudo e não aprofundar nada. Assim sendo, optou-se por, numa primeira 

fase, utilizar como referência, por um lado, a declaração do México sobre Políticas Culturais da UNESCO14 de 

1982, na qual a cultura é vista, num sentido amplo, como o conjunto dos traços distintivos – espirituais, 

materiais, intelectuais e afetivos – que caraterizam uma sociedade ou grupo social e que engloba as artes, as 

letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças; e, por outro lado, o Regulamento do Programa Europa Criativa lançado pela União Europeia em 

dezembro de 2013, no qual os setores culturais e criativos são entendidos como “todos os setores cujas 

atividades se baseiam em valores culturais e/ou artísticos ou noutras expressões criativas”15. Para, numa 

segunda fase, a partir de janeiro de 2017, o conceito de cultura passar a ser operacionalizado com base na 

“Conta Satélite da Cultura 2010-2012 Notas metodológicas”16, que se inspirou no “European Statistical System 

Network on Culture, Final Report”17, permitindo desta forma a classificação, objetiva e com base num referencial 

validado internacionalmente a partir de domínios e funções da atividade cultural, as organizações culturais 

identificadas no mapeamento internacional realizado no âmbito do projeto de investigação. Realça-se que, não 

obstante os esforços efetuados por diversos organismos transnacionais, nomeadamente a OEI que entre 2013 

e 2015 apoiou o desenvolvimento de Contas Satélite da Cultura na Bolívia, Costa Rica, Guatemala e República 

Dominicana18, a verdade é que em 2018 as Contas Satélites da Cultura continuam a não ser uma prática 

ancorada no contexto da OEI e por isso, e porque o 2CN-CLab se encontra sediado em Portugal, optou-se por 

utilizar como ponto de partida para a operacionalização do conceito cultura em todos os contextos em que os 

2CN-CLab Working Days vão ser promovidos o conceito de cultura tal como ele é apresentado no documento 

metodológico produzido pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal no ano de 2016. 

                                                           
14 Unesco (1982). Conferencia Mundial Sobre las Politicas Culturales: Informe Final [em linha]. UNESCO Web site. 
15 Regulamento (UE) Nº 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013 que cria o Programa 

Europa Criativa (2014-2020) e que revoga as Decisões nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE e nº 1041/2009/CE. 
16 Instituo Nacional de Estatística (2016). Conta Satélite da Cultura – 2010-2012 Notas metodológicas [em linha]. Instituto 

Nacional de Estatística Web site. 
17 ESSnet-Culture Project (2012). European Statistical System Network on Culture [em linha]. European Commission Web site. 
18 Mais informações em https://oibc.oei.es/proyectos_de_csc.  
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R%201295&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R%201295&from=PT
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220%20674570&INST=220617355
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220%20674570&INST=220617355
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://oibc.oei.es/proyectos_de_csc


 
 
 

+ INFO: https://www.ine.pt/ 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura - Conjunto de atividades humanas e de bens e serviços, cuja 

razão de ser se baseia nas funções de criar, produzir, disseminar, 

comercializar, preservar, educar ou regular conteúdos simbólicos. A 

Cultura apresenta três características fundamentais: está relacionada 

com expressões, baseia-se na criação e na comunicação através de 

símbolos e, habitualmente, está relacionada com direitos de 

propriedade intelectual (direitos de autor, de patentes e de marcas, 

direitos de distribuição, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_docmetodsec2010_cn&contexto=cs&perfil=220674570
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Domínios da Cultura 

 

Arquitetura || Compreende as atividade relacionadas com a arquitetura. 

 

Arquivos || Inclui as atividades relacionadas com os arquivos. 

 

Artes do Espetáculo || Agrega as atividades de fabricação de instrumentos musicais, 

artes do espetáculo, atividades de apoio às artes do espetáculo, exploração de salas de 

espetáculos e atividades conexas, atividades tauromáquicas e outros serviços de reservas e 

atividades relacionadas. 

 

Artes Visuais || Inclui as atividades relacionadas com o design e a fotografia. 

 

Audiovisual e Multimédia || Inclui a reprodução de suportes gravados, o comércio a 

retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em 

estabelecimentos especializados, o comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e 

similares, em estabelecimentos especializados, a edição de jogos de computador, a 

produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão, as atividades técnicas de pós 

produção de filmes, vídeos e programas de televisão, a distribuição de filmes, de vídeos e 

programas de televisão, a projeção de filmes e de vídeos, as atividades de gravação de som 

e de edição de música e as atividades de rádio e de televisão. 

 

10 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_docmetodsec2010_cn&contexto=cs&perfil=220674570
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Bibliotecas || Congrega as atividades relacionadas com bibliotecas. 

 

Interdisciplinar || Compreende as atividades de criação artística e literária, de tradução 

e interpretação, atividades da Administração Pública, Central, Regional Autónoma e Local, 

atividade de investigação e desenvolvimento, atividades educativas e associativas, atividades 

de comércio a retalho em supermercados e hipermercados, comércio a retalho de outros 

produtos novos, em estabelecimentos especializados, comércio a retalho de artigos em 

segunda mão, em estabelecimentos especializados, comércio a retalho em bancas, feiras 

e unidades móveis de venda, de outros produtos e atividades e serviços de apoio à 

Administração Pública e às empresas, sempre que as mesmas se relacionem com a 

Cultura, bem como o artesanato, o turismo cultural, outras atividades não integráveis nos 

demais Domínios estabelecidos e, ainda, atividades que têm um caráter eminentemente 

transversal (v.g. agências multidisciplinares). 

 

Livros e Publicações || Compreende as atividades relacionadas com a impressão de 

jornais, outra impressão, comércio a retalho de livros, jornais e revistas em 

estabelecimentos especializados, edição de livros, jornais, revistas e outras publicações 

periódicas, bem como as atividades de agências de notícias. 

 

Património Cultural || Compreende as atividades relacionadas com museus, 

monumentos e sítios históricos, língua portuguesa e mirandesa, bem como as atividades 

de divulgação, difusão, gestão, regulação, conservação, preservação e valorização do 

património material e imaterial nacional. 

 

Publicidade || Integra as atividades relacionadas com a publicidade. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_docmetodsec2010_cn&contexto=cs&perfil=220674570
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Funções da Cultura 

 

 

Criação || Atividades relacionadas com a elaboração de ideias e conteúdos artísticos 

de produtos culturais (ex.: parte criativa das atividades de arquitetura, publicidade, design; 

agentes culturais das artes de espetáculo, da criação literária e artística). 

 

 

Difusão / Marketing || Atividades que tornam o trabalho criado e produzido disponível; 

a Difusão inclui o ato de comunicar e difundir conteúdos, de modo a tornar os produtos 

culturais disponíveis para os consumidores (ex.: exposições, galerias). As atividades de 

comércio cultural são aquelas que envolvem a compra de produtos culturais a terceiros, de 

modo a vendê-los com pouca ou nenhuma transformação (ex.: comércio de livros, jornais e 

publicações, organização e promoção de eventos). 

 

 

Educação || Inclui educação formal e não formal na área da Cultura. Permite o 

desenvolvimento e transferência de capacidades em atividades culturais reconhecidas, bem 

como sensibilização nos Domínios culturais (ex.: academias, conservatórios, escolas de 

música, de dança e de teatro; institutos/faculdades especializados em educação 

relacionada com a Cultura). 

 

6 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_docmetodsec2010_cn&contexto=cs&perfil=220674570
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Gestão / Regulação || Encontra-se relacionada com atividades desenvolvidas por 

organizações, públicas ou privadas, cuja missão é disponibilizar os meios para um 

ambiente favorável para as atividades, operadores e espaços culturais. Inclui atividades 

administrativas e de suporte técnico para apoiar a Cultura. A Regulação é necessária 

para encorajar as atividades culturais e para definir e atribuir copyrights. (ex.: entidades 

da administração central e regional vocacionadas para a gestão e regulação das 

atividades culturais, como Direções Regionais de Cultura; entidades de regulação e 

gestão de direitos de autor). 

 

 

Preservação / Conservação || Inclui todas as atividades que conservam, protegem, 

restauram e mantêm o património cultural. A digitalização é considerada uma parte da 

preservação, mesmo quando tem também uma função de disseminação. (ex.: museus, 

arquivos, bibliotecas, ranchos folclóricos, grupos/associações com caráter etnográfico). 

 

 

Produção / Divulgação || Atividades que auxiliam a transformação de um trabalho 

original num trabalho disponível. Estão ambas relacionadas com a mesma fase do ciclo 

de produção, mas a produção está relacionada com produtos não reproduzíveis, 

enquanto a Divulgação se encontra associada a produtos reproduzíveis (ex.: produções 

para TV, cinema e teatro; edições de livros, revistas e publicações periódicas; atividades 

de gravação de som e edição de música; atividades de rádio e televisão). 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_docmetodsec2010_cn&contexto=cs&perfil=220674570
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“As redes constituem a nova morfologia das sociedades e a 

difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e 

os resultados dos processos de produção, experiência, poder e 

cultura” (Castells, 2005, p. 605)19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Castells, M. (2005 [1996]). A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em Rede. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian. 
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“When we talk about cultural network (community) and ICT network (infrastructure) 

we are talking about different kinds of networks, however their differences are sometimes 

blurred. 

In order to be a community and not just an infrastructure, a virtual network should be 

about communication and common aims, and not just about access to information. 

Digital networks provide us with new opportunities; how they are explored depends also 

on the communicational logic that underpins online services developed by cultural 

networks in order to establish their digital presence. Do they provide space for members 

to share relevant information and contribute to joint projects, or have they established a 

service based on the centralised information dissemination model?” (Laaksonen, 2016, 

p. 9)20. 

 

 

 

“Cuando decimos que es una forma de organizar individuos, me refiero a que, pese 

a que cada uno de los nodos constituyentes de la red puede representar un organismo, 

una organización, un grupo, una institución, a efectos prácticos, una red agrupa 

alrededor de un sistema virtual o tangible, a una serie de personas que comparten 

interesses comunes y que, de algún modo, operan en un mismo ámbito temático (o 

incluso territorial). Es de la riqueza del intercambio entre estos individuos de donde van 

a surgir los beneficios para todos y cada uno de los que participen en el proyecto de 

cooperación” (Brun, 2008, p. 83)21. 

 

 

                                                           
20 Laacksonen, A. (2016). D’Art Report 49 International Culture Networks. International Federation of Arts Councils and Culture 

Agencies. IFACCA Web site. 
21 Brun, J., Tejero, J. & Ledo, P. (2008). Redes culturales. Claves para sobrevivir en la globalización. Madrid: Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. [e-Book]. 
 

http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
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“A horizontalidade contrapõe-se às estruturas hierarquizadas. A ausência de um centro 

ordenador, que por determinação prévia concentre as decisões e responsabilidades da rede, 

estimula o pluralismo de idéias e ações, distribui equitativamente direitos e deveres, 

desburocratiza as atividades, permite trocas diretas entre os membros e reforça o projeto 

coletivo instaurador da rede. As eventuais centralidades, que seguem a lógica do 

envolvimento e do reconhecimento, emergem durante processos e atividades, e serão 

substituídas por outras, na medida em que diminua a sua capacidade de resposta. Assim, 

cada elemento da rede pode ser um centro, dependendo do momento e do ponto de vista” 

(Rubim, 2005, p. 28)22. 

 

 

 

“O processo de constituição da rede é bem revelador das lógicas que pautam o 

funcionamento do campo artístico e dos desafios (artísticos, organizacionais e financeiros) 

com que se confrontam atualmente os agentes e as instituições culturais no 

desenvolvimento do seu trabalho. Nesse processo, emergem como fundamentais aspetos 

como o interconhecimento e a identificação mútua entre agentes e instituições, do ponto de 

vista artístico e programático; o voluntarismo e a vontade de dinamizar e qualificar a 

atividade cultural e de fazer avançar novos projetos; a propensão ao trabalho cooperativo e 

à partilha e ideias e projetos, em registo mais ou menos formalizado; a necessidade de 

encontrar recursos de suporte à ação cultural, aspeto particularmente decisivo em contexto 

de crise económica e de incerteza quanto aos apoios, públicos e privados, ao setor cultural; 

os desafios, os dilemas e os constrangimentos organizacionais, burocráticos e financeiros 

que pautam a gestão das instituições e a relação dos agentes culturais com os financiadores 

e os programas de financiamento” (Ferreira, 2016, p. 26-27)23. 

 

                                                           
22 Rubim, A., Pitombo, M. & Rubim, I. (2005). Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em Cultura no Âmbito Ibero-

Americano. 
23 Ferreira, C. (Coord.) (2006). 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural. Coimbra: Centro de Estudos Sociais. 
 

http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf
http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf
http://www.tnsj.pt/download/comunicacao/2017/EstudosobreRede5Sentidos.pdf
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“Redes culturais são organizações horizontais (formais ou 

informais), compostas por uma malha policentrada de atores sociais 

(individuais e/ou coletivos, privados e/ou públicos) que operam no 

setor cultural e que, em determinado contexto e em função de pelo 

menos um objetivo coletivo comum, comunicam eficazmente entre 

si e, baseados em relações multilaterais, decidem aplicar parte dos 

seus recursos (humanos, técnicos ou financeiros) para, de forma 

concertada e estruturada, desenvolver um plano, programa, projeto 

ou ação” (Registration of Cultural Networks, n.d.)24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Registration of Cultural Networks. (n.d.). Cultural Networks – Research Project. 
 

https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/mapping-of-cultural-networks/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2CN-CLab Working Day Carta Cultural Ibero-americana || Programa 

 

09h45-10h00 || Receção dos participantes 

10h00-10h20 || Apresentação do projeto de investigação e do 2CN-CLab 

10h20-10h40 || Aproximação ao conceito de “Rede Cultural” 

10h40-12h40 || Análise e Discussão da Carta Cultural Ibero-americana 

13h00-14h30 || Almoço 

14h30-17h00 || Trabalho prático em pequenos grupos 

17h00-18h00 || Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão reduzida e adaptada do Caderno de Apoio ao 2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana disponibilizado 

em 2018 aos participantes nos 2CN-CLab Working Days no Brasil. 

 

Manuel Gama || mea0911@gmail.com || 351 919 526 789 
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WWW.2CNCLAB.WORDPRESS.COM ||+ INFO: 2CN.CLAB@GMAIL.COM 

 
10 de agosto || XIV ENECULT, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BAHIA 

Comunicação “2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana: 1ª fase (Portugal, 2017)” 
 
 

14 de agosto || Serviço Social do Comércio, Casa Amarela, Recife, PERNAMBUCO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

15 de agosto || Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Recife, PERNAMBUCO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política” 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

 
 

18 de agosto || Serviço Social do Comércio, Santo André, SÃO PAULO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

20 de agosto || Universidade de São Paulo, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

21 de agosto || Serviço Social do Comércio, Centro de Pesquisa e Formação, SÃO PAULO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

22 de agosto || Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

22 de agosto || Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

 
 

27 de agosto || Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

27 de agosto || Inspire Gestão Cultural, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

28 de agosto || Serviço Social do Comércio, Palladium, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

29 de agosto || Serviço Social do Comércio, Palladium, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto Local” 

 
 

30 de agosto || Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, DISTRITO FEDERAL 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

31 de agosto || Organização de Estados Ibero-americanos, Brasília, DISTRITO FEDERAL 
Seminário “Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

 
Realizado no âmbito do projeto “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” apoiado pela FCT (SFRH/BPD/101985/2014) 

http://www.2cnclab.wordpress.co/#M
file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/2CN-CLab%202017/TALK%20SÃO%20PAULO%20-%20MARÍLIA/2cn.clab@gmail.com

