
 

 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana e a União 
Europeia firmam acordos para impulsionar a 
cooperação inovadora na Ibero-América 

 

 
 

 
Andorra, segunda-feira, 25 de novembro de 2019 – A Secretaria-Geral Ibero-
americana (SEGIB) e a União Europeia (UE) firmaram hoje dois acordos para 2019-
2021 mediante os quais a UE apoiará e financiará os Laboratórios de Inovação 
Cidadã impulsionados pela SEGIB, e promoverá um modelo de Cooperação 
Triangular mais inovador para a nova agenda de desenvolvimento. 
  
Os convênios foram assinados pela secretária-geral ibero-americana, Rebeca 

Grynspan, e a diretora para a América Latina e o Caribe da Direção Geral de 
Cooperação Internacional e Desenvolvimento da Comissão Europeia, Jolita 
Butkeviciene. 
 
Fizeram-no no marco da Reunião de Ministras e Ministros de Assuntos Exteriores da 
Conferência Ibero-americana, que está sendo celebrada em Andorra em preparação 
da XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Governo e de Estado de 2020.  
 

https://www.segib.org/pt-br/
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/
https://www.innovacionciudadana.org/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/pt-br/diario/reunion-de-ministras-y-ministros-de-asuntos-exteriores/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/


 

 
 

Desta maneira, a UE não só faz uma aposta decisiva por um modelo de cooperação 
inovador que envolve a cidadania nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas, senão que além disso, intensifica sua colaboração com os 
países da América Latina.  

Segundo o acordo, a UE apoiará e levará a escala cinco projetos inovadores 
desenvolvidos durante o 6º Laboratório de Inovação Cidadã da Costa Rica (LABICCR 
- 29 de outubro a 9 de novembro), dedicados à proteção do meio ambiente e a luta 
contra a mudança climática, e aqueles elaborados durante o Laboratório que será 
realizado em Guanajuato (México) em junho de 2020 , os quais se centrarão no tema 
da deficiência. 
 

• Vídeo: assim foi o LABICCR 
 

O convênio estabelece, ainda assim, que a UE apoiará os esforços por construir um 
novo e inovador modelo de Cooperação Triangular entre a Ibero-América e a UE. 
Este tipo de cooperação se caracteriza pela colaboração entre países com distinto 
nível de desenvolvimento de forma horizontal.  
 
Os esforços serão centrados, particularmente, em potenciar o aporte desta 
cooperação aos ODS, fomentá-la entre governos locais e cidades da região, e incluir 
grupos vulneráveis com um enfoque especial aos povos indígenas.  
 
“As nossas instituições compartilham a ideia de que esta colaboração deve ser mais 
igualitária, entre pares, mais inovadora e participativa, e se comprometeram a 
caminhar juntas nesta direção”, afirmou Rebeca Grynspan. 
 
Por sua parte, Jolita Butkeviciene afirmou: “Através destes dois projetos, a União 
Europeia mostra seu compromisso por uma cooperação com a América Latina mais 
ambiciosa, flexível e inovadora. Estamos criando conjuntamente uma nova agenda 
bidirecional que vai contribuir ao fortalecimento mútuo de ambas as regiões para 
coordenar todos os esforços com o objetivo comum de alcançar os ODS”. 
 
O respaldo da UE contribuirá a fortalecer o modelo exitoso de cooperação horizontal 
que a Ibero-América desenvolveu e, no quê, a região é líder mundial.   
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://www.innovacionciudadana.org/LABICCR/pt/
https://www.youtube.com/watch?v=syQJPCqTkz4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=syQJPCqTkz4&t=1s
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 

Siga a conversa nas redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#Andorra2020 

#SomosIberoAmérica 
 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

