
Inauguram-se os trabalhos de 
reabilitação de centros para 
migrantes e espaços públicos em 
Tapachula, México, com o apoio da 
Secretaria-Geral Ibero-americana

 Os trabalhos para melhorar a infraestrutura e os serviços básicos 
em quatro centros de acolhimento de migrantes e um parque 
público foram realizados pela Sub-secretaria para a América 
Latina e o Caribe da Secretaría de Relações Exteriores 
(SRE) do México e a Agência Mexicana de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento (AMEXCID), com o 
apoio técnico e financeiro da Secretaria-Geral Ibero-
americana (SEGIB).
 

 A SEGIB respaldou e acompanhou o Plano de 
Desenvolvimento Integral para a Centro-América com o 



objetivo de “salvaguardar os direitos humanos dos migrantes que
agora atravessam uma situação sumamente crítica”.

Madri, Espanha / Tapachula, México, sábado 17 de agosto de 
2019 –a Subsecretaria para a América Latina e o Caribe da Secretaría 
de Relações Exteriores (SRE) do México e a Agência Mexicana de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AMEXCID) 
inauguraram hoje, junto com a Secretaria-Geral Ibero-americana 
(SEGIB), os trabalhos de reabilitação de albergues, estações migratórias 
e espaços públicos em Tapachula, no sulista estado mexicano de 
Chiapas.
 
Os labores para melhorar as condições de estância dos migrantes, na 
sua maioria centro-americanos, contaram com o apoio técnico e 
financeiro da SEGIB, que respaldou e acompanhou o Plano de 
Desenvolvimento Integral para a Centro-América.
 
Os centros beneficiados foram a Estação Migratória “Século XXI”, o 
albergue “El buen pastor”, o Albergue Municipal DIF para Meninas e 
Adolescentes e o Parque do Café, todos eles em Tapachula, cidade perto
da fronteira com a Guatemala.
 
Ali foram instaladas plantas purificadoras de água, canais de drenagem, 
malhas de sombra para proteger do sol, estruturas para estender 
roupas, cestos de lixo, pisos de concreto, luzes e móveis.
 
Além disso, foram habilitadas áreas de jogos e distração para crianças, 
ludotecas, quadras para usos múltiplos e aparelhos para fazer exercício 
físico, e do mesmo modo, atividades lúdicas culturais que incluem aulas 
de música e apresentações de orquestras juvenis como o Ensamble 
Binacional Maya-Chuj.
 
Recentemente, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, 
enviou uma carta ao Presidente do México, Andrés Manuel López 
Obrador, na qual manifestou o apoio da SEGIB ao Plano de 
Desenvolvimento Integral para a Centro-América.
 
Mediante este Plano nascido em dezembro de 2018, El Salvador, 
Guatemala, Honduras e México se comprometeram a impulsionar o 
desenvolvimento para fazer frente às causas estruturais da migração 
forçada.
 
Para dar assistência neste esforço, a SEGIB pôs à disposição os seus 
programas de cooperação e a sua experiência em iniciativas de 
desenvolvimento, oferecendo canalizar os recursos do FOMEXCID (Fundo

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
https://www.segib.org/
https://www.gob.mx/amexcid
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/oficinas-centrales/subsecretaria-para-america-latina-y-el-caribe


Mexicano de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento com a 
Ibero-América) a atividades concretas e imediatas no Triângulo Norte.

Tudo isso “com o objetivo de salvaguardar os direitos humanos dos 
migrantes que agora atravessam uma situação sumamente crítica e de 
apoiar as comunidades locais na árdua tarefa de recebê-los”, explicou 
Grynspan em uma coluna recentemente publicada no diário mexicano 
Reforma.
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Siga a conversa em redes: 
#SomosIbero-america

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, a
coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na
Península Ibérica.

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