
Joint Programme on Culture between the European Commission and the 
Government of the Federative Republic of Brazil (2011-2O14)1 

Building on the Joint Declaration on Culture signed by the European Commission and the Ministry 
of Culture of Brazil on 18 May 2009 in Brazil, and the sectoral policy dialogue on culture launched 
at this occasion, the European Commission and the Ministry of Culture of the Federative Republic 
of Brazil express their satisfaction with the progress achieved since the Joint Declaration and the 
intensification of cultural relations within the framework of the EU-Brazil Strategic Partnership. 

Both sides reaffirm their commitment to further their cooperation on culture to the benefit of the 
people of Brazil and of the EU. In this context, the European Commission and the Ministry of 
Culture of Brazil have expressed the following intentions regarding the Joint Programme for 
Culture 2011-14. 

Our common interests and priorities may be summarised as follows: 

• 2005 UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural 
expressions: 

Both sides agree to exchange views on: 

- the promotion of the ratification of the Convention by each partner in its respective 
geographical area; 

- the promotion and implementation of the Convention in multilateral fora (e.g. 
UNCTAD,WTO, WIPO etc.); 

- at a more general level, on the issues related to assessing and measuring the diversity 
of cultural expressions, notably in the context of the ongoing UNESCO work on this 
topic. 

• Policies and instruments in favour of the development of the cultural and creative 
economy and its industries: 

Both sides agree to exchange views on: 

framework and support policies which create a favourable environment for the 
cultural and creative economy; 

- policies at regional, national and local levels, taking into account the EU and 
MERCOSUR contexts; 

- ways of improving cooperation and exchanges between the EU and Brazil, including 
aspects related to audiovisual co-productions. 

The proposed duration of the Joint Programme corresponds with the lifespan of the revised EU-Brazil Joint 
Action Plan (JAP) for 2011-14, adopted at the EU-Brazil Summit on 4 October 2011. 



» Cultural Heritage and Museum Sector Policy cooperation2 

Both sides agree that the policy dialogue on cultural heritage is an opportunity to explore how to 
better structure and promote the development of expertise in the heritage field (from policy 
expertise to technical know-how), and that it shall contribute to the promotion of the socio
economic benefits of such heritage (e.g. conservation techniques, traditional craftsmanship, 
sustainable cultural·tourism, etc.). 

European and Brazilian resources should be mobilised in order to contribute to sharing professional 
expertise on the preservation of cultural and natural heritage - including cultural landscapes3 - as 
well as archaeological and historical heritage, fostering its valorisation. 

Furthermore, cooperation and exchanges should be encouraged between European and Brazilian 
institutions and professionals belonging to the museum sector. 

Throughout the duration of the Joint Programme, both sides agree to exchange views and share 
experiences on an ad-Hoc basis on cultural policy-making, as well as develop exchanges and 
technical missions linked with cultural heritage, including museum cooperation, expert seminars, 
studies and conferences. 

The above provisions express political intent and are not designed to create legally binding 
commitments. 

This joint programme is signed in Brussels on 4 October 2011 in the English and Portuguese 
languages. 

nna Maria Buàrque ide Hollanda 

Minister of State for Culture 

Federative Republic of Brazil 

Androulla Vassiliou 

European Commissioner 

for Education, Culture, Multilingualism 
and Youth 

This notion covers both tangible and intangible cultural heritage, as defined by UNESCO in relevant 
Conventions. 
As defined bv the World Heritage Committee of UNESCO. 



Programa Conjunto no domínio da Cultura entre a Comissão Europeia e o 
Governo da República Federativa do Brasil (2011-2O14)1 

Com base na Declaração Conjunta no domínio da Cultura assinada pela Comissão Europeia e pelo 
Ministério da Cultura do Brasil, em 18 de Maio de 2009, no Brasil, e no diálogo em matéria de 
política sectorial no domínio da cultura, lançado por essa ocasião, a Comissão Europeia e o 
Ministério da Cultura da República Federativa do Brasil exprimem a sua satisfação com os 
progressos realizados desde a Declaração Conjunta e com a intensificação das relações culturais no 
quadro da Parceria Estratégica UE-Brasil. 

Ambas as partes reafirmam o seu empenhamento em continuar a cooperação em matéria de cultura, 
em proveito dos povos do Brasil e da UE. Neste contexto, a Comissão Europeia e o Ministério da 
Cultura do Brasil expressaram as seguintes intenções no que respeita ao Programa Conjunto no 
domínio da Cultura 2011-14. 

Os nossos interesses e prioridades comuns podem resumir-se do seguinte modo: 

• Convenção da UNESCO de 2005 sobre a protecção e a promoção da diversidade das 
expressões culturais: 

Ambas as partes acordam em proceder a um intercâmbio de pontos de vista sobre: 

- a promoção da ratificação da Convenção por cada parceiro na respectiva área 
geográfica; 

- a promoção e a aplicação da Convenção nas instâncias multilaterais (por exemplo, na 
CNUCED, na OMC, na OMPI, etc.); 

- a um nível mais geral, nas questões relacionadas com a avaliação e medição da 
diversidade das expressões culturais, designadamente no contexto da actividade da 
UNESCO em curso nesta matéria. 

• Políticas e instrumentos em prol do desenvolvimento da economia cultural e criativa e das 

Ambas as partes acordam em proceder a um intercâmbio de pontos de vista sobre: 

- políticas-quadro e de apoio que criem um ambiente favorável para a economia 
cultural e criativa; 

-. políticas a nível regional, nacional e local, tendo em conta os contextos da UE e do 
Mercosul; 

- formas de melhorar a cooperação e o intercâmbio entre a UE e o Brasil, incluindo 
aspectos relacionados com co-produções audiovisuais. 

A duração proposta para o Programa Comum corresponde ao período de duração do Plano de Acção Conjunto 
UE-Brasil revisto para 2011-14, adoptado na Cimeira UE-Brasil, realizada em 4 de Outubro de 2011. 



• Património cultural e cooperação no domínio das políticas relativas ao sector dos museus" 

Ambas as partes concordam que o diálogo político sobre o património cultural é uma oportunidade 
de explorar a forma de melhorar a estrutura e promover o desenvolvimento de competências 
especializadas no domínio do património cultural (da experiência política às competências técnicas) 
e que deverá contribuir para a promoção dos benefícios socioeconómicos desse património (por 
exemplo, técnicas de conservação, artesanato tradicional, turismo cultural sustentável, etc.). 

Devem ser mobilizados recursos europeus e brasileiros, a fim de contribuir para a partilha de 
conhecimentos profissionais especializados no domínio da preservação do património cultural e 
natural - incluindo as paisagens culturais - e histórico e arqueológico, fomentando a sua 
valorização. 

Além disso, deverá ser incentivada a cooperação e os intercâmbios entre as instituições europeias e 
brasileiras e os profissionais do sector dos museus. 

Durante todo o período de duração do Programa Conjunto, ambas as partes acordam em trocar 
pontos de vista e, pontualmente, partilhar experiências em matéria de políticas culturais, bem como 
desenvolver intercâmbios e missões técnicas relacionadas com o património cultural, incluindo a 
cooperação entre museus, seminários de especialistas, estudos e conferências. 

As disposições supra exprimem uma intenção política e não se destinam a criar compromissos 
juridicamente vinculativos. 

Este Programa Conjunto é assinado em Bruxelas em 4 de Outubro de 2011, nas línguas inglesa e 
portuguesa. 

Anna Maria Buarque de ffiollanda 

Ministra de Estado da Cultura 

República Federativa do Brasil 

Comissária Europeia 

da Educação, Cultura, Multilinguismo e 
Juventude 

Esta noção abrange tanto o património cultural material como o imaterial, tal como definidos pela UNESCO 
nas convenções pertinentes. 
Tal como definido pelo Comité do Património Mundial da UNESCO. 


