
Plano de ação 2021-2023

O Plano Estratégico Trienal (PET) para o período 2021-2023 foi aprovado na reunião
do Conselho Intergovernamental IberCultura Viva realizada por videoconferência em 14 de
abril de 2021. Esta proposta foi construída de maneira colaborativa ao longo de 13 sessões
de trabalho, entre novembro de 2020 e março de 2021, por uma comissão especial formada
por representantes dos governos de Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru,
além da Unidade Técnica.

Objetivo geral do programa:

“Incentivar o desenvolvimento de experiências e processos culturais de base
comunitária de forma participativa, colaborativa e com perspectivas de gênero,
multiculturalismo e não discriminação, contribuindo para o pleno exercício dos
direitos culturais e o reconhecimento da diversidade cultural de nossos povos no
âmbito da Cooperação Ibero-americana".

. Objetivo estratégico 1:

Promover e fortalecer o desenvolvimento de políticas culturais de base comunitária
nos países do Espaço Ibero-americano.

* Resultado 1: Estabelecidos marcos para a cooperação, a participação e o
intercâmbio de boas práticas em políticas culturais de base comunitária entre
agências governamentais nacionais, estaduais e municipais.

Linha de Ação 1: Fomentar o intercâmbio entre órgãos governamentais nacionais,
estaduais e municipais e fortalecer as capacidades técnicas das equipes das
instituições REPPIs do programa IberCultura Viva.

* Resultado 2: Sistematizadas e difundidas as práticas e metodologias das políticas
culturais de base comunitária.

Linha de Ação 1: Estabelecimento de um sistema de informação sobre políticas
culturais de base comunitária representativo da diversidade cultural dos países
membros.

Linha de Ação 2: Estabelecimento de diretrizes e protocolos para a formulação,
implementação e avaliação de políticas culturais de base comunitária.



* Resultado 3: Pessoas que trabalham na gestão e promoção de políticas culturais
formadas em nível universitário em políticas culturais de base comunitária.

Linha de Ação 1. Implementação de um programa de formação superior em
políticas culturais de base comunitária.

Objetivo Estratégico 2:

Fortalecer as capacidades de gestão e o fomento da articulação em rede de
organizações culturais de base comunitária, povos indígenas e afrodescendentes,
para melhorar o desenvolvimento de suas iniciativas e sua participação nos modelos
de gestão das políticas culturais.

* Resultado 1: Articuladas entre si e fomentado o intercâmbio de saberes entre
organizações culturais de base comunitária e povos indígenas e afrodescendentes.

Linha de ação 1: Edital de apoio a redes e trabalho colaborativo.

Linha de ação 2: Promoção do diálogo intercultural por meio do intercâmbio de
saberes e tecnologias sociais entre organizações culturais comunitárias e/ou povos
indígenas e afrodescendentes.

Linha de Ação 3: Apoio à mobilidade para a participação em encontros das redes
de Pontos de Cultura, Cultura Viva Comunitária ou equivalentes.

* Resultado 2: Organizações culturais de base comunitária e povos indígenas e
afrodescendentes formadas em gestão cultural comunitária e gênero.

Linha de Ação 1: Estabelecimento de um programa de formação em gestão cultural
comunitária

Linha de Ação 2: Estabelecimento de um programa de formação em gênero.

* Resultado 3: Aprimoradas as capacidades de trabalho em ambientes digitais de
organizações culturais comunitárias e povos indígenas e afrodescendentes.

Linha de ação 1: Promoção do desenvolvimento de tecnologias sociais e
estratégias organizacionais que contribuam para reduzir a brecha digital entre as
organizações culturais comunitárias e os povos indígenas e afrodescendentes.



* Resultado 4: Fomentado o trabalho intersetorial entre organizações culturais
comunitárias, povos indígenas e afrodescendentes e governos.

Linha de Ação 1: Articulação de um espaço de participação para o trabalho
intersetorial com organizações culturais de base comunitária e povos indígenas e
afrodescendentes e o programa IberCultura Viva.

. Objetivo estratégico 3:

Promover o diálogo intercultural e a conscientização da importância de salvaguardar
e promover o patrimônio cultural imaterial e as experiências culturais de base
comunitária.

* Resultado 1: Diálogo intercultural promovido a partir do reconhecimento dos
portadores/as e experiências comunitárias do patrimônio cultural imaterial e da
divulgação de experiências culturais de base comunitária.

Linha de Ação 1: Desenvolver instrumentos que dêem visibilidade aos agentes,
experiências e processos de políticas culturais de base comunitária.

Linha de Ação 2: Reconhecimento e promoção de portadores/as e de experiências
comunitárias na gestão do patrimônio cultural imaterial.

Linha de Ação 3: Concurso de curtas audiovisuais sobre temas prioritários do
programa.

* Resultado 2: Reconhecida a diversidade das comunidades linguísticas que
compõem os países do programa.

Linha de ação 1: Fomento da inclusão das línguas indígenas nos instrumentos das
políticas culturais de base comunitária.

Linha de Ação 2: Promoção da circulação de obras literárias em línguas indígenas
com traduções ao espanhol e português.

* Resultado 3: Posicionado o modelo de desenvolvimento comunitário associado às
práticas de “bem viver” em vinculação com os objetivos do compromisso
ibero-americano para o desenvolvimento sustentável.

Linha de Ação 1: Reconhecimento e sistematização de experiências de
desenvolvimento cultural comunitário que promovam o “bem viver”, a saúde
comunitária, a economia solidária e o cuidado com o meio ambiente desde uma
perspectiva descolonial e de respeito à diversidade cultural.


