A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca
Grynspan, nomeada membro do Grupo de Alto
Nível do G-20 que proporá soluções financeiras
globais de prevenção e luta contra as pandemias

Madri (Espanha), quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 - Rebeca Grynspan, SecretáriaGeral Ibero-Americana, ex-Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas e ex-VicePresidenta da Costa Rica, foi nomeada ontem pelo G-20 como membro do grupo de
líderes mundiais que integrarão o recém-criado Painel Independente de Alto Nível
sobre o Financiamento de Bens Comuns Globais para a Pandemia, cuja função será
avaliar os sistemas de financiamento atuais para propor soluções viáveis de longo
prazo para uma melhor prevenção e resposta diante de pandemias, como a atual de
COVID-19.
•

Leia o comunicado do G-20

O Painel de Alto Nível (HLIP, em suas siglas em inglês) foi criado por proposta da
Itália, que atualmente preside o G-20. Suas recomendações serão apresentadas aos
ministros das finanças e governadores dos bancos centrais do grupo em julho de
2021.
Além de Rebeca Grynspan, fazem parte do HLIP Lawrence Summers, ex-Secretário
de Tesouro dos Estados Unidos; Ana Botín, Presidenta Executiva do Grupo
Santander (Espanha); Vera Songwe, Secretária Executiva da Comissão Econômica
para a África (CEPA) das Nações Unidas; Mark Suzman, Presidente da Fundação Bill
e Melinda Gates e Jean Claude Trichet, ex-Presidente do Banco Central Europeu.
A Secretária-Geral Ibero-Americana é, junto ao ex-Presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Luis Alberto Moreno, a única integrante do
Painel procedente da América Latina.
Desde o início da pandemia de COVID-19, Rebeca Grynspan e os países iberoamericanos têm realizado um chamado constante para um maior financiamento, mais
ágil, flexível e solidário, a fim de neutralizar os devastadores efeitos sanitários,
sociais e econômicos da pandemia na América Latina, que com 8% da população
mundial registra 30% dos falecidos por coronavírus.
A Secretária-Geral Ibero-Americana tem insistido na urgência de apoiar
financeiramente os países que mais precisam e que estão sendo especialmente
atingidos pela pandemia: “O mundo não pode correr o risco de sofrer uma recessão que
poderá afetar mais de 5 bilhões de pessoas se deixamos para trás os denominados países de
renda média”.
A recuperação da crise de COVID-19 será o tema central da XXVII Cúpula IberoAmericana de Chefes de Estado e de Governo, que acontecerá nos dias 21 e 22 de
abril de 2021.
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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 iberoamericana, 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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