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A Secretaria-Geral Ibero-Americana e a OCDE 

assinam acordo de maior colaboração  
 

 
 
Madri (Espanha), terça-feira, 10 de março de 2020 - A Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan, e o Secretário-Geral da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Ángel Gurría, assinaram hoje um 
acordo de colaboração para promover, aprofundar e fortalecer a colaboração mantida 
entre as duas instituições multilaterais no âmbito do desenvolvimento sustentável e 
inclusivo e da cooperação sul-sul na Ibero-América. 
 
Após a assinatura do acordo, ambas instituições explorarão a possibilidade de 
fortalecer sua presença institucional, por exemplo, com a participação da OCDE em 
fóruns técnicos e setoriais da Conferência Ibero-Americana, bem como a participação 
da SEGIB no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE para dar visibilidade à 
Ibero-América. Adicionalmente, promoverão projetos de cooperação e pesquisa em 
áreas de desenvolvimento econômico e produtividade, inclusão social, meio ambiente, 
cooperação sul-sul e comunicação para o desenvolvimento com o Centro de 
Desenvolvimento da OCDE, entre outros. 
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A SEGIB e a OCDE, que desde 2009 possui o status de Observador Consultivo da 
Conferência Ibero-Americana, mantêm uma estreita colaboração há dez anos, 
traduzida em agendas de trabalho de intensa colaboração. Dezesseis países ibero-
americanos são membros do Centro de Desenvolvimento da OCDE, uma organização 
que desde 2016 prioriza a cooperação com a América Latina por meio de seu 
Programa Regional para a América Latina e o Caribe.  
 
"Com este acordo, impulsionaremos decisivamente a nossa colaboração com a OCDE 
para que a região ibero-americana esteja mais presente na agenda global e para que, 
juntos, possamos contribuir para aumentar o desenvolvimento e o bem-estar na 
região", afirmou a Secretária-Geral Ibero-Americana.

 

 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Amalia Navarro, Diretora de Comunicação 
anavarro@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
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. 
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