
 
 

 

O “Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-
América 2018”, publicado hoje, confirma a região 
como potência mundial em cooperação 
 

 

• Com mais de una década de experiência e milhares de projetos de cooperação 
técnica entre países como iguais, a Ibero-América se converteu em líder mundial em 
Cooperação Sul-Sul. 

Madri, Espanha, quarta-feira, 6 de março de 2019 – A Secretaria-Geral Ibero-
americana (SEGIB) lançou hoje o “Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 
2018”, que reflete a consolidação da região como uma potência global neste tipo de 
colaboração que se produz entre países como iguais, para buscar soluções concretas 
aos desafios do desenvolvimento. 
  
A SEGIB tem o mandato de fortalecê-la através da publicação deste reporte anual, 
que em 2017 cumpriu dez anos. 
  
A edição 2018 do relatório recolhe, sistematiza e analisa um total de 1.355 iniciativas 
de cooperação entre países ibero-americanos (mais de um milhar), e 300 entre a 
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Ibero-América e outras regiões do mundo. 
 
Como oferente, o México contabilizou o maior volume de projetos, seguido pela 
Argentina, Chile e Brasil. No entanto, como receptor, El Salvador registrou o maior 
número de intercâmbios, na frente do México e da Colômbia. 
 

• Descarregue aqui o “Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2018” 
 

O relatório destaca, por outra parte, que o conjunto das iniciativas contribui à 
consecução de, ao menos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, em especial Fome zero, Saúde e bem estar, e Paz, justiça e instituições 
sólidas, já que a maioria da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América se produz no âmbito 
da saúde, a agricultura e o fortalecimento institucional. 
 
Na última década foram implementados mais de 7.000 projetos colaborativos, que 
sobressaem em temas sociais, saúde, indústria e produtividade, agricultura, 
governabilidade, qualidade das instituições e transparência, além de meio ambiente, 
ciência e tecnologia e inovação. 
  
A Cooperação Sul-Sul também teve uma forte projeção a nível internacional, 
somando 1.100 iniciativas em 109 países não ibero-americanos, incluindo o Haiti. 
  
Este ano se cumprem 40 anos do Plano de Ação de Buenos Aires (PABA), o 
documento fundacional deste tipo de colaboração. O aniversário será celebrado com 
o evento PABA +40 na Argentina entre os dias 20 e 22 de março 2019, com o 
objetivo de impulsionar a Cooperação Sul-Sul como uma ferramenta no marco da 
Agenda 2030. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#CooperaciónSurSur #SomosIberoamérica 
 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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