Coronavírus: Ibero-América insta a agir de
maneira coordenada, solidária e multilateral para
enfrentar os efeitos da pandemia
Madri (Espanha), terça-feira, 28 de abril de 2020 – Diante do avanço acelerado do
coronavírus (COVID-19) na Ibero-América e no resto do mundo, a Secretaria-Geral
Ibero-Americana (SEGIB) e a Secretaria Pro Tempore da XXVII Cimeira IberoAmericana de Chefes de Estado e de Governo de Andorra emitiram um comunicado
conjunto com um chamado aos governos e aos países por ações coordenadas e
solidárias em todos os âmbitos internacionais e multilaterais na luta contra os efeitos
da pandemia na saúde, na sociedade e na economia.
"Instamos os governos dos países ibero-americanos, bem como as altas autoridades
de organizações multilaterais de financiamento mundiais e regionais e as agências
das Nações Unidas do âmbito social e sanitário, a buscar soluções conjuntas para os
graves efeitos humanitários e socioeconômicos resultantes da pandemia de COVID19 e que afetarão de forma severa todos os nossos países", diz o texto.
"Hoje, mais do que nunca, acreditamos que a resposta deve ser coordenada em todas
as esferas internacionais e que os espaços multilaterais são a melhor ferramenta para
coordenar ações, compartilhar experiências e adotar medidas que possam contribuir
para encontrar as soluções que os nossos povos merecem", continua. A declaração
também ressalta que: "Não podemos deixar ninguém para trás".
•

Leia o comunicado completo

A SEGIB e a Secretaria Pro Tempore de Andorra afirmam que uma abordagem
coordenada, solidária e multilateral permitirá, por exemplo, estudar soluções para o
pagamento da dívida dos países que estão enfrentando maiores dificuldades
econômicas e ajudar setores que possuem uma economia familiar de subsistência
precária.
Além disso, ajudará a estabelecer mecanismos para compartilhar, sem obstáculos e o
mais rápido possível, os medicamentos que estão surgindo para combater o
coronavírus e para estar preparados para novas pandemias que possam surgir no
futuro.

Finalmente, a SEGIB e Secretaria Pro Tempore propõem a realização de uma reunião
virtual de altas autoridades de saúde dos 22 países da Ibero-América, que seria
adicionada ao restante das reuniões setoriais programadas no caminho para a
Cimeira de Andorra.
De acordo com o comunicado conjunto, a ideia é que o encontro inclua figuras
relevantes da ciência, da tecnologia e da inovação na região, com o objetivo de
"compartilhar conhecimento nessas áreas, bem como boas práticas comprovadas na
luta contra a pandemia e as suas consequências”.
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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 iberoamericana, 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.
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