
 

 
 

 

Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-

Americana, é nomeada nova Secretária-Geral 

da Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 

 

Madrid (Espanha) / Nova York (Estados Unidos) - Sexta-feira, 11 de junho de 

2021 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António 

Guterres, após a ratificação da Assembleia Geral da ONU, nomeou formalmente 

hoje a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, como a nova Secretária 

Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD) por um período de quatro anos. 

 

Esta é a primeira vez que uma mulher é nomeada para liderar o principal 

organismo das Nações Unidas para o comércio, o investimento e o 

desenvolvimento. 

 

• Anúncio do Secretário-Geral da ONU 

https://www.un.org/sg/es
https://www.un.org/sg/es
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://unctad.org/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2021-06-11/ms-rebeca-grynspan-of-costa-rica-secretary-general-of-un-conference-trade-and-development-%28unctad%29


 

 
 

 

 

Rebeca Grynspan foi Ministra da Habitação, Ministra Coordenadora de Assuntos 

Econômicos e Sociais e Vice-Presidenta da Costa Rica entre 1994 e 1998. Em 2006, 

foi nomeada Diretora Regional para a América Latina e o Caribe do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

A partir de 2010, foi Secretária-Geral Adjunta da ONU e Administradora Associada 

do PNUD. 

 

Foi eleita Secretária-Geral Ibero-Americana em 2014 e reeleita em 2018 com o 

consenso dos 22 países ibero-americanos, sendo a primeira mulher a ocupar o 

cargo. 

 

A Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), com sede em Madri, apoia a 

organização das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo e 

promove a cooperação ibero-americana por meio de programas de Cooperação 

Sul-Sul, na qual a Ibero-América conta com uma liderança mundial. 

 

A Secretária-Geral Ibero-Americana termina seu mandato após ter concluído com 

sucesso o processo de renovação das Cúpulas Ibero-Americanas e fortalecido o 

diálogo político entre os 22 países da Conferência Ibero-Americana em uma 

década de grandes mudanças políticas na região. 

 

Da mesma forma, Grynspan promoveu a renovação da cooperação ibero-

americana, estabelecendo como eixos centrais a promoção da Cooperação Sul-Sul 

e a coerência com a Agenda 2030, apostando especialmente em um 

desenvolvimento inclusivo e sustentável, no empoderamento econômico das 

mulheres, no empreendedorismo social e na inclusão de grupos vulneráveis. 

 

Durante a pandemia, tem sido uma voz de liderança no apelo por uma ação 

multilateral eficaz, especialmente no acesso a vacinas e na necessidade de novos 

instrumentos de financiamento para os países em desenvolvimento. A Secretária-

Geral Ibero-Americana promoveu decisivamente a projeção internacional da Ibero-

América, contribuindo a fortalecer os laços com a União Europeia e outras regiões 

do mundo em desenvolvimento. 

 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/
https://europa.eu/european-union/index_pt


 

 
 

 

• Biografia da Secretária-Geral Ibero-Americana 

 

“Agradeço a confiança que o Secretário-Geral Guterres depositou em mim para 

liderar a UNCTAD, uma organização que tem um mandato e uma experiência 

fundamentais em temas da maior importância para o desenvolvimento, 

especialmente neste momento em que pode contribuir decisivamente para a 

recuperação dos países após a crise provocada pela pandemia de COVID-19. Estou 

grata à Costa Rica pelo apoio e orgulhosa de representar a América Latina e o 

Caribe neste organismo, que já foi liderado por importantes economistas da nossa 

região e para o qual contribuirei com a minha experiência e com o meu 

compromisso com o desenvolvimento”, disse a Secretária-Geral Ibero-Americana. 

 

“Quero expressar também minha gratidão aos países ibero-americanos pelo apoio 

constante durante estes anos e pelo compromisso com o espaço ibero-americano, 

o que tornou possível as conquistas que alcançamos para a nossa região”, 

acrescentou.  

 

Rebeca Grynspan, a quinta latino-americana a liderar a UNCTAD depois de Raúl 

Prebisch (Argentina), Manuel Pérez Guerrero (Venezuela), Rubens Ricupero (Brasil) 

e Carlos Fortin (Chile), assumirá suas novas funções em setembro de 2021. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 

(+34) 679 921 572 

 

Siga a conversa em redes: 

#SomosIbero-América 

 

    
 
 

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. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 

 
 

 

 

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
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