
 

 

SEGIB e EFE: uma parceria estratégica para fortalecer a Ibero-América 
 
Madrid, 7 de setembro de 2015 – Fortalecer o espaço ibero-americano e apoiar as Cúpulas 
Ibero-Americanas, este é o objetivo principal do acordo assinado hoje pela SEGIB e a 
Agência EFE, representados pela Secretária-Geral Rebeca Grynspan, e o Presidente da 
Agência EFE, José Antônio Vera. A aliança com a primeira agência de notícias em espanhol 
sublinha o papel estratégico que a SEGIB atribui à comunicação para continuar avançando 
na consolidação da Comunidade Ibero-Americana. 
 
O acordo entre a SEGIB e a EFE é pioneiro e reflete como o espaço ibero-americano 
continua marcando caminho através de novas fórmulas de colaboração. Promover novas 
iniciativas de comunicação é precisamente um dos mandatos da última Cúpula Ibero-
americana. 
 
Com a próxima Cúpula de 2016 na Colômbia, se cumprirão 25 anos de cúpulas e 20 anos 
de cooperação Ibero-Americana, o pano de fundo da trajetória conjunta desta comunidade 
de 22 nações de língua hispânica e lusa iniciada em 1991. O acordo permitirá articular o 
avanço no caminho Ibero-Americano, como novas lideranças nos aspectos político, 
econômico e criativo, e novas dinâmicas que vão desde a educação até à cooperação para 
o desenvolvimento. Além disso, abordará os grandes desafios para consolidar os referidos 
avanços, como, por exemplo, a Aliança para a Mobilidade Acadêmica. 
 
“A Ibero-América é outra hoje. Existem novas realidades e, por isso, estamos renovando o 
espaço Ibero-Americano e como contamos o que somos e em que podemos contribuir”, 
disse a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan. “Graças à vocação Ibero-
Americana da EFE, poderemos enriquecer a narrativa da nossa realidade, nos afastando 
dos tópicos que não refletem a visão de futuro, a imensa diversidade, riqueza e influência 
dos nossos países”, acrescentou. 
 
O Presidente da Agência EFE, José Antônio Vera, disse que a “EFE é Ibero-Americana 
praticamente desde a sua fundação. Temos delegações em todos os países e prestamos 
serviços aos meios de comunicação em cada um deles. Para nós, as Cúpulas Ibero-
Americanas constituem um acontecimento de grande importância, que cobrimos com os 
nossos melhores profissionais. Com este convênio, esperamos contribuir para o 
fortalecimento das Cúpulas e chegar cada dia a mais cidadãos no que é o espaço natural 
da Ibero-América”. 
 
O acordo sublinha as sinergias da colaboração entre ambas as partes, que farão uma 
contribuição concreta para a “sensibilização pública sobre o mandato da SEGIB e das 
Cúpulas Ibero-Americanas”, para a projeção “do valor do espaço Ibero-Americano, 
especialmente nos âmbitos de conhecimento, coesão social, cooperação e cultura”, além 
de representar um passo para incorporar “os meios de comunicação como agentes ativos 
na construção da Ibero-América”. 
 
O acordo não tem nenhum componente financeiro e garante além disso a independência 
editorial dentro da colaboração. 
 



 

 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo 
los mandatos que se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas.  
Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la 
cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica.  
Desde 2014 la Secretaria General Iberoamericana es la costarricense Rebeca Grynspan.  
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 Para más información: http://SEGIB.org/ 
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