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SecultBA realiza encontros virtuais dos Pontos de Cultura nos 27 territórios
baianos
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Os Pontos de Cultura funcionam como um instrumento de pulsão e articulação de ações e projetos
nas comunidades baianas

Entre os dias 02 e 11 de setembro, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) realizará
o projeto BAHIA PONTO A PONTO - Encontros Territoriais dos Pontos de Cultura, através de sete
encontros virtuais que contarão com a participação de representantes dos 27 territórios de
identidade e da Comissão Estadual de Pontos de Cultura do Estado da Bahia. O objetivo é
diagnosticar a realidade dos Pontos de Cultura e os impactos da pandemia, além de debater os
desafios para o futuro. Os encontros acontecerão através da plataforma Google Meet, e os
interessados em participar podem solicitar os links de acesso pelo whatsapp (71) 99688-1460.
Executado pela Diretoria de Cidadania Cultural (DCC), da Superintendência de Desenvolvimento
Territorial da Cultura (Sudecult), os Encontros Territoriais dos Pontos de Cultura tem como objetivo
discutir a realidade dos Pontos de Cultura neste período de isolamento social, as expectativas sobre
a aplicação da Lei Aldir Blanc, perspectivas para o futuro da Rede de Pontos de Cultura e o
fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva na Bahia. Além disso, os encontros visam a
articulação e o intercâmbio de experiências, possibilitando o compartilhamento de métodos,
instrumentos e tecnologias que potencializem a atuação em rede neste momento de calamidade.
Os Pontos de Cultura funcionam como um instrumento de pulsão e articulação de ações e projetos
nas comunidades baianas, desenvolvendo ações continuadas nas áreas de patrimônio imaterial,
patrimônio material, expressões artísticas, audiovisual e radiodifusão, culturas digitais, pensamento
e memória, gestão e formação cultural e ações transversais. Pontos de Cultura – São instituições
da sociedade civil de base comunitária reconhecidas pelo poder público enquanto referência em
ações culturais. A gestão dos Pontos de Cultura na Bahia é feita pela
Diretoria de Cidadania
Cultural (DCC) da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult), que em
articulação com a Comissão Estadual de Pontos de Cultura da Bahia, eles se tornaram
fundamentais para dar visibilidade à produção e à diversidade artística e cultural de milhares de
municípios espalhados pelo interior do Brasil. Os Pontos de Cultura da Bahia estão em 142
municípios, nos 27 territórios de identidade. Diretoria de Cidadania Cultural (DCC) - Trabalha pela
consolidação da cidadania cultural, para garantir a ampliação do acesso público aos meios de
produção, circulação e fruição cultural. Esse trabalho é feito em alinhamento com as políticas do
Ministério da Cultura, no desenvolvimento e efetivação de direitos culturais, através do Programa
Cultura Viva, criado em 2004. O Programa é uma política nacional de arte, educação, cidadania e
economia solidária que tem por princípio básico articular três dimensões: cultura como produção de
símbolos, cultura como direito e cidadania e cultura como economia. A principal área de atuação é a
sistematização de procedimentos estratégicos para otimizar as ações de articulação, formação e
acompanhamento dos Pontos e Pontinhos de Cultura. PROGRAMAÇÃO Territórios Litoral Sul,
Baixo Sul, Extremo Sul e Costa do Descobrimento Quando: 02/09/2020 - 09h Territórios Portal do
Sertão, Recôncavo e Litoral Norte e Agreste Baiano Quando: 03/09/2020 - 09h Território
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Metropolitano de Salvador Quando: 04/09/2020 - 09h Territórios Semiárido Nordeste II, Itaparica,
Sisal, Piemonte Norte do Itapicuru e Sertão do São Francisco Quando: 08/09/2020 - 09h Territórios
Irecê, Piemontês da Diamantina, Chapada Diamantina, Piemonte do Paraguaçu e Bacia do Jacuípe
Quando: 09/09/2020 - 09h Territórios Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Corrente, Velho Chico e
Bacia do Paramirim Quando: 10/09/2020 - 09h Médio Sudoeste, Vale do Jiquiriçá, Sertão
Produtivo, Médio Rio de Contas e Sudoeste Baiano Quando: 11/09/2020 - 09h SERVIÇO O
QUÊ: Bahia Ponto a Ponto - Encontro Territorial de Pontos de Cultura QUANDO: 02 a 11 de
setembro de 2020 - 09h ONDE: Plataforma Google Meet CONTATO E INFORMAÇÕES: (71)
99688-1460 (Whatsapp) atendimentopontos@cultura.ba.gov.br
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