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RESUMO: 
Nos estatutos da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (OEI) é referido de forma explícita que um dos objetivos 

gerais desta organização de cooperação multilateral está relacionado com a 

defesa dos direitos humanos e, na Carta Cultural Ibero-americana (CCI), 

adotada pela OEI no ano de 2016 com o objetivo de fortalecer o Espaço 

Cultural Ibero-americano (ECI), também se refere de forma explícita que um 

dos âmbitos de aplicação da CCI é a “Cultura e Direitos Humanos”. Desde a 

adoção da CCI que a OEI tem levado a cabo algumas iniciativas para potenciar 

a sua implementação, no entanto na declaração final da Conferência Ibero-

americana de Ministros da Cultura (CIMC) de 2018, apesar de se referir a 
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necessidade de incrementar o desenvolvimento de cooperação intersectorial no 

espaço ibero-americano, estranha-se a ausência de qualquer referência, nos 

19 objetivos acordados, à importância estratégica dos direitos humanos para o 

cumprimento do espírito da CCI e para a consolidação do ECI. Na presente 

comunicação vamos convocar sinteticamente dados provenientes da análise 

efetuada aos 23 programas de cooperação ibero-americana elencados no 

Plano de Ação da Cooperação Ibero-americana 2015-2018 (PACI). Na análise 

procurou identificar-se objetivos e linhas de ação específicas promovidas pela 

OEI e que, direta ou indiretamente, relacionem os domínios da Cultura e dos 

Direitos Humanos. Os resultados preliminares da análise permitem concluir que 

ainda há um grande caminho a percorrer para que a relação entre Cultura e 

Direitos Humanos seja uma realidade: a título meramente ilustrativo salienta-se 

que no PACI os direitos humanos não figuram de forma explícita, apesar de na 

área Prioritária III se referem os direitos das pessoas e que só foi possível 

encontrar referências específicas aos direitos humanos em 5 dos 13 

documentos de criação dos programas de cooperação cultural ibero-americana 

promovidos pela OEI. 
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