
 
 

 

Ibero-América reforça sua liderança na 
Cooperação Sul-Sul durante a Conferência das 
Nações Unidas PABA+40 na Argentina 
 

 

• Esta conferência celebrará os 40 anos do Plano de Ação de Buenos Aires (PABA), o 
documento fundador da Cooperação Sul-Sul. A Ibero-América é pioneira e líder 
mundial nesse tipo de colaboração entre países de igual para igual. 

 
Madri, Espanha/Buenos Aires, Argentina, terça-feira, 19 de março de 2019 - A Ibero-
América reforça sua liderança global em Cooperação Sul-Sul e Triangular durante a 
"Segunda Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre Cooperação Sul-Sul" 
(PABA+40), que acontecerá entre 20 e 22 de março em Buenos Aires, Argentina. 
 
Durante o encontro, no qual se celebrarão os 40 anos do Plano de Ação de Buenos 
Aires (PABA) - o documento fundador desse tipo de colaboração entre os países de 
igual para igual, a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) participará em vários 
painéis e nas plenárias mais importantes. 
 
Nesses eventos, serão debatidos temas como o papel estratégico da Cooperação Sul-
Sul para cumprir a Agenda 2030 e para alcançar a saúde universal, e se apresentará o 
primeiro relatório sobre a Cooperação Sul-Sul na África, resultado do 
acompanhamento da organização ibero-americana. 
 
Além disso, a SEGIB e o Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da 
Cooperação Sul-Sul estarão presentes no PABA+40 com um stand onde o 
pioneirismo da região e os seus esforços para visibilizar e sistematizar esse tipo de 
colaboração serão destacados. 
 
 

https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/a-cooperacao-sul-sul/
https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/paba
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/a-cooperacao-sul-sul/
https://www.segib.org/pt-br/diario/paba-40-segunda-conferencia-de-alto-nivel-de-las-naciones-unidas-sobre-la-cooperacion-sur-sur-y-triangular/
https://www.cooperacionsursur.org/pt/
https://www.cooperacionsursur.org/pt/


 
 

 

A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, terá um papel protagonista 
na Conferência, irá realizar uma chamada para que a cooperação no mundo siga 
avançando rumo a relações mais simétricas: "A crescente interdependência entre as 
nações exige igualdade de participação igual e soberana na condução das relações 
internacionais e uma distribuição igualitárias dos benefícios ". 
 
A SEGIB possui o mandato de fortalecer a Cooperação Sul-Sul, cujo objetivo é 
encontrar soluções concretas para os desafios do desenvolvimento e, por mais de 
uma década, publica um relatório anual sobre seu progresso. 
 

• Baixe aqui o "Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2018" 
• Assista ao resumo em vídeo 

 
O relatório 2018 sistematiza e analisa um total de 1.355 iniciativas de colaboração 
entre países ibero-americanos (mais de mil), e 300 entre a Ibero-América e outras 
regiões do mundo. A maioria dos projetos na nossa região está registrada nas áreas 
de saúde, agricultura e fortalecimento institucional. 
 
A Cooperação Sul-Sul também contou com uma forte projeção internacional, 
acrescentando 1.100 iniciativas em 109 países não ibero-americanos, incluindo o 
Haiti. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#PABA40 #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 
 

 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/
https://www.informesursur.org/?lang=pt-pt
https://www.youtube.com/watch?v=O1KMPncoTnE&feature=youtu.be
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

