
 

 
 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana e a UNESCO 
assinam acordo para cooperar em educação, 
ciência e cultura 

 
 

 

Madri (Espanha) / Paris (França), terça-feira, 19 de novembro de 2019 - A Secretária-
Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, e a Diretora-Geral da UNESCO, Audrey 
Azoulay, assinaram hoje, em Paris, um memorando de entendimento para cooperar 
nas áreas de educação, ciência, cultura, comunicação e informação no espaço ibero-
americano. 
 
O acordo pretende apoiar a melhoria da qualidade da educação na região, fortalecer 
a profissão docente e facilitar a mobilidade acadêmica entre países. 
 
No campo das ciências naturais, a SEGIB e a UNESCO colaborarão no Fórum Aberto 
de Ciências da América Latina e do Caribe (CILAC), cuja próxima edição será 
realizada em Buenos Aires (Argentina) em setembro de 2020. 
 
O combate ao tráfico ilícito de bens culturais, a promoção da economia criativa e as 
atividades de conservação do patrimônio cultural também estão entre as ações que a 
UNESCO e a SEGIB promoverão em conjunto. 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://es.unesco.org/
http://forocilac.org/


 

 
 

• Somos Ibero-América: veja o nosso especial sobre cultura 
 

“A Ibero-América foi pioneira na defesa da cultura como uma ferramenta para o 
desenvolvimento sustentável e é a única região que possui uma carta cultural 
própria. Além do valor econômico das indústrias culturais e criativas, a cultura 
também é um veículo para a inclusão social e para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”, afirmou Rebeca Grynspan. 
 
"Portanto, estou muito satisfeita por assinar este acordo que reafirma a visão de 
cultura que compartilhamos com a UNESCO." 
 
Por sua parte, Audrey Azoulay ressaltou: "Compartilhamos com a Secretaria-Geral 
Ibero-Americana a visão de cultura como uma maneira de construir pontes entre 
países e comunidades e de que a educação transforma vidas e ajuda a consolidar a 
paz e promover o desenvolvimento sustentável". 
 
"À medida que o calendário avança para o cumprimento da Agenda 2030, a 
colaboração com a SEGIB para alcançá-la no espaço ibero-americano é, sem dúvida, 
muito valiosa", acrescentou. 
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MSeitz@segib.org 
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Siga a conversa nas redes: 

#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.somosiberoamerica.org/pt-br/temas-pt-br/cultura-pt-br/cultura-uma-poderosa-ferramenta-para-o-desenvolvimento-e-a-inclusao/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
mailto:MSeitz@segib.org
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