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“Na  
Ibero-América 

trabalhamos a favor  
da diplomacia, do  

diálogo, da cooperação 
e da prossecução 

pacífica de acordos  
na diversidade.”

SECRETÁRIA-GERAL  
IBERO-AMERICANA

Rebeca Grynspan

Desde 2014, a costa-riquenha Rebeca Grynspan 
é a Secretária-Geral Ibero-Americana.

Apoiamos a organização das 
Cúpulas Ibero-Americanas 
de Chefes de Estado e  
de Governo dando 
cumprimento aos  
seus mandatos.

Promovemos a 
Cooperação Ibero-
Americana nas áreas de 
educação, coesão social, 
inovação e cultura.

Contribuímos para 
o fortalecimento da 
comunidade ibero-
americana e garantimos a 
sua projeção internacional.

O QUE É A SECRETARIA-GERAL 
IBERO-AMERICANA?

Somos o organismo internacional de apoio aos 22 
países que constituem a comunidade ibero-americana 
e o único espaço oficial de convergência, trabalho, 
acompanhamento e acordo da região que reúne países 
de ambos os lados do Atlântico.
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AS CÚPULAS IBERO-AMERICANAS DE  
CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO

Organizadas desde 1991, são o espaço oficial de convergência e 
acordo da Ibero-América. A partir de 2014, as cúpulas possuem 
periodicidade bienal, sendo realizadas de dois em dois anos.

•  Reuniões de Ministros e Ministras das Relações Exteriores.
•  Reuniões Ministeriais 

Setoriais.
•  Reuniões de Coordenadores 

Nacionais e de Responsáveis 
de Cooperação.

•  Fóruns e encontros de 
empresários/as, sociedade 
civil, parlamentares, 
governos locais e diferentes 
tipos de organizações.

A Conferência Ibero-Americana também conta com Observadores 
Associados e Observadores Consultivos, cuja presença permite promover 
uma relação mais estreita com outros membros da comunidade internacional.

A Cooperação Ibero-Americana 
contribui para reforçar a 
identidade da região, bem como 
os valores que a caracterizam, 
uma Comunidade construída 
com laços de solidariedade, 
corresponsabilidade, 
reciprocidade, horizontalidade e 
um elevado grau de apropriação.

Uma cooperação ibero-
americana renovada, cuja 
missão é contribuir para o 

desenvolvimento sustentável 
da região por meio do diálogo 
político e da cooperação com 
ações que fortaleçam as políticas 
públicas e que promovam o 
cumprimento do Plano de Ação 
Global para a Agenda 2030. 

Tudo isso se converte em 27 
Programas, Iniciativas e Projetos 
Adstritos com foco nas áreas de 
Cultura, Conhecimento, Coesão 
Social e Cooperação Sul-Sul.

A COOPERAÇÃO IBERO-AMERICANA
É a via através da qual os acordos e compromissos 
políticos assumidos nas Cúpulas Ibero-Americanas são 
traduzidos em ações concretas.

Durante as Cúpulas, um diálogo 
político ao mais alto nível é estabelecido entre os 22 Chefes de Estado e de Governo 
dos países de língua espanhola e portuguesa da América Latina e da Europa.  
Os mandatos aprovados nas Cúpulas Ibero-Americanas são traduzidos em  
Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos da Cooperação Ibero-Americana.

PROGRAMAS, INICIATIVAS E PROJETOS ADSTRITOS  
DA COOPERAÇÃO IBERO-AMERICANA

OBSERVADORES 
ASSOCIADOS (ESTADOS)

OBSERVADORES CONSULTIVOS 
(ORGANISMOS INTERNACIONAIS)

• UNICEF
• ALADI 
• CEPAL 
• OIM 
• OIT 
• OPS 

• PNUD 
• PNUMA 
• BID 
• CAF 
• PMA 
• FAO 

• FLACSO 
• OCDE 
• OECO 
• SELA
• UL

CENTRO IBERO-AMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGICO URBANO

UNIÃO  
IBERO-AMERICANA 
DE MUNICIPALISTAS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SEGURANÇA RODOVIÁRIA

IBERARQUIVOS

TETO
IBERMÉDIAIBERCENA

IBER-ROTAS CYTED-CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALFABETIZAÇÃO

IBEPI-PROPRIEDADE INDUSTRIAL

IBERCOZINHAS
ACESSO À JUSTIÇA

IBERGOVERNAÇÃO
BANCOS DE LEITE HUMANO ARQUIVOS 

DIPLOMÁTICOS  
IBERO-AMERICANOS

IBERMEMÓRIA 
SONORA E 

AUDIOVISUAL

PESSOAS IDOSAS

IBERARTESANATOS

Durante um período de dois anos, realizamos reuniões ministeriais, fóruns 
e encontros que nos permitem administrar o trabalho preparatório prévio à 
celebração das cúpulas.

• Coreia
• Japão
• Haiti
• França
• Marrocos

•  Países 
Baixos

• Filipinas
• Bélgica
• Itália

COOPERAÇÃO SUL-SUL
IBERORQUESTRAS JUVENIS

IBERMUSEUS



QUARTO SETOR
A SEGIB promove um novo espaço econômico para o registro das empresas 
e modelos de negócio que contribuem para a criação de uma economia 
mais próspera, justa e sustentável. www.elcuartosector.net/pt-pt

MOBILIDADE
Plataforma de mobilidade acadêmica,  
de pesquisa e laboral que promove um  
espaço aberto para a circulação do 
conhecimento e do talento na Ibero-América.
www.campusiberoamerica.net/pt

A COOPERAÇÃO SUL-SUL
O Relatório da Cooperação 
Sul-Sul na Ibero-América 
recolhe, sistematiza e analisa as 
iniciativas de Cooperação Sul-Sul 
executadas pelos países ibero-
americanos entre si e com outras 
regiões em desenvolvimento.
www.informesursur.org/?lang=pt-pt

UNA INTRODUCCIÓN  
A LA IGUALDAD  
DE GÉNERO 
EN EL SISTEMA 
IBEROAMERICANO

YO SÉ  
DE GÉNERO

GÊNERO
Trabalhamos para eliminar as barreiras 
legais que limitam o empoderamento 
econômico das mulheres em áreas como 
a igualdade salarial, a maternidade/

paternidade, os cuidados e o trabalho doméstico. 
www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/genero/

ALÉM DISSO,  
PROMOVEMOS...

INOVAÇÃO
O projeto de Inovação Cidadã 

trabalha de forma aberta e 
colaborativa com a cidadania 

no desenvolvimento de 
soluções para problemas 

sociais e promove a criação 
de centros de inovação nos 
22 países da Ibero-América.

PORTAL DA 
COOPERAÇÃO  
IBERO-
AMERICANA
Promove a 
criação de 

conhecimento e o intercâmbio de ideias  
sobre a cooperação na +Ibero-América.
www.somosiberoamerica.org/pt-br

Fortalecer a Inovação, o 
Empreendedorismo e a Transformação 
Digital na Ibero-América.

Promover ações a favor da dimensão 
ambiental do desenvolvimento 
sustentável na região.

Promover o Conhecimento, o 
Ensino Superior, a Ciência e a 
Tecnologia na Ibero-América.

Contribuir para a 
Igualdade de Gênero 
na Ibero-América.

Fortalecer o Sistema 
da Cooperação 
Ibero-Americana.

Contribuir com a diversidade e a riqueza 
da cultura ibero-americana para o 
desenvolvimento sustentável.

Contribuir para a inclusão 
social, acabar com a pobreza 
e reduzir a desigualdade.

A COOPERAÇÃO IBERO-AMERICANA
A Ibero-América é uma referência mundial pela forma em que os países 
cooperam entre si. Este sucesso possui como base os seus valores e 
princípios de:
• horizontalidade e não condicionalidade;
• respeito pela especificidade e heterogeneidade da região;
• identidade como uma comunidade ibero-americana de valores;
• igualdade e não discriminação;
•  transparência, compromisso com a prestação de contas e a acessibilidade 

da informação para todos.
Tudo isso com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da 
comunidade ibero-americana e a região no âmbito da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável.

OBJETIVOS 
II Plano de Ação Quadrienal da Cooperação Ibero-Americana 2019-2022

www.innovacionciudadana.org/pt-pt/

DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL
Relatório sobre 
Mudanças Climáticas 
e Desenvolvimento 
Sustentável na Ibero-
América, elaborado 
pelo Observatório 
de Desenvolvimento 
Sustentável e 
Mudanças Climáticas 
de Rábida-Huelva.
www.huelvaamerica.es/
es/informe-la-rabida



Sede da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana 
Paseo de Recoletos, 8 
28001 Madrid, Espanha. 
Tel.: (+34) 91 590 19 80 
info@segib.org

Escritório Sub-Regional do México, 
do Caribe e da América Central 
Avenida Universidad 1200, 
Planta Baja, Cuadrante 1-A, 
Colonia Xoco C.P. 03330, 
Delegación Benito Juárez 
Cidade do México, México. 
Tel.: (+5255) 8437 0156 
mexico@segib.org

Escritório Sub-Regional do Cone Sul 
Plaza Independencia 759 - Oficina 301 
Edificio Victoria Plaza 
11.100 – Montevidéu, Uruguai. 
Tel.: (+598) 2901 8028 
conosur@segib.org

Escritório Sub-Regional dos Países Andinos 
Av. Manuel Olguín 501- Oficina 905 
Santiago de Surco 
Lima, Peru. 
Tels.: (+511) 3214477/78/79/80 
paisesandinos@segib.org

Siga-nos: 
www.segib.org


