Plano de Ação CRBE
Mesa de Cultura - Gestão 2020 – 2022

1 - Criação de redes entre conselhos e associações para a circulação de exposições e
artistas residentes no exterior como músicos, atores, cineastas, bailarinos, fotógrafos,
artistas plásticos, assim como exposições temáticas sobre a cultura brasileira em
parceria com instituições que tenham acervos possíveis de circular (sem riscos físicos e
de formatos adequados);
2 - Padronizar e ampliar o Guia Prático de Eventos de Cultura Brasileira no

Exterior e dar continuidade aos projetos em andamento na Mesa;
3 - Estratégias de ajuda financeira para projetos como aumentar a lista de empresários
locais e empresas de capital brasileiro no exterior a exemplo do que foi feito com o
CABE (Cadastro de Artesãos Brasileiros no Exterior) realizado em parceria com a mesa
de Empreendedorismo;
4 – Lançamentos de novos Editais para fomento de produções a atividades artísticas de
cultura brasileira no exterior com critérios claros de seleção;
5 - Criar parcerias com o Ministério de Turismo de Brasil para apoiar projetos de cunho
cultural no exterior que promovam o turismo em território brasileiro. Projetos dos

Conselhos no exterior = Promotores do turismo no Brasil – Projetos em parceria com a
Mesa de Esportes e Turismo;

6 - Envio permanente de livros paradidáticos (literatura e infanto-juvenis) para os
Conselhos de Cidadãos/Cidadania e para demais membros e entidades da comunidade
brasileira no exterior que demonstrem interesse pelo tema (MRE);
7 - Aperfeiçoamento e extensão do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura
para brasileiros residentes no exterior (pesquisar de que forma está sendo feito pelo
governo atual).
8 – Fomentar a interlocução e o trabalho em conjunto entre o setor cultural dos
Consulados e os Conselhos de Cidadãos e Cidadania com Associações e artistas
residentes na jurisdição.

9 - Implementação de iniciativas culturais para crianças com o objetivo de familiarizálas com a cultura brasileira, fortalecendo assim a identidade cultural das mesmas;

10 – Cursos de capacitações e de gestão de carreira para profissionais da classe
artística;

OBS: O “Novo CRBE” seguirá trabalhando com os Conselhos de Cidadãos e
Cidadanias, bem como com Associações e Fundações de Cultura Brasileira no Exterior,
por isso seguirá mantendo contato e parcerias com o MRE e a Secretaria de Cultura de
Brasil caso seja de interesse do governo manter o diálogo com a Sociedade Civil no
Exterior.
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