Reunião extraordinária de Ministras e Ministros
das Relações Exteriores da Ibero-América pede
um financiamento urgente para enfrentar a
COVID-19 na região

Andorra la Vella (Andorra), segunda-feira, 30 de novembro de 2020 - Com a
participação dos(as) ministros(as) e representantes dos 22 países ibero-americanos,
a Reunião Extraordinária de Ministras e Ministros das Relações Exteriores da região foi
realizada hoje e concluída com uma “Declaração da Presidência” que faz um chamado
para um maior apoio financeiro e político para a região.
Na Declaração de 71 pontos, que analisa a realidade do impacto da COVID-19, é
expressada a vontade de “trabalhar de forma conjunta na busca de soluções
inovadoras que permitam aos nossos países superar os efeitos da grave crise de
saúde global produzida pela pandemia do coronavírus (...), que está atingindo todos
os nossos povos e causando graves consequências econômicas e sociais ”.
A Declaração da Presidência aprovada no encontro pede à comunidade internacional
que “forneça uma resposta global e coordenada, solidária e mancomunada que

enfrente o grande desafio da recuperação inclusiva e resiliente das nossas
economias”.
As Ministras e os Ministros das Relações Exteriores ressaltaram o compromisso da
região com o multilateralismo e fizeram um apelo especial às organizações
multilaterais de financiamento para o desenvolvimento e às Agências, Fundos e
Programas das Nações Unidas das áreas econômica, social e de saúde; bem como às
organizações internacionais, regionais e sub-regionais da América Latina e do Caribe,
para que continuem apoiando os países em desenvolvimento, incluindo os
erroneamente denominados países de renda média, na hora de enfrentar os efeitos
desta crise humanitária e socioeconômica.
No que diz respeito às organizações multilaterais de financiamento para o
desenvolvimento, a Declaração da Presidência recomenda: “Devem ser fortalecidas
para alcançar um maior impacto e, assim, poder contribuir de forma decisiva,
transparente e eficiente para o desenvolvimento sustentável, especialmente nos
países em desenvolvimento, por meio do acesso justo, inclusivo e equitativo a
mecanismos de financiamento inovadores e eficazes”.
As(os) Ministras(os) reconheceram a importância de fortalecer os sistemas
universais de saúde, proteção social e segurança no trabalho com enfoque
preventivo, reconhecendo também o trabalho realizado pela Rede Ibero-Americana
de Autoridades em Medicamentos da Ibero-América (EAMI), a Rede IberoAmericana Ministerial de Aprendizagem e Pesquisa em Saúde (RIMAIS) e os
Ministérios da Saúde no intercâmbio de informações sobre tratamentos e
medicamentos contra a COVID-19. Portanto, recomendaram continuar fortalecendo
as suas capacidades institucionais e espaços de cooperação para enfrentar situações
como a atual.
A Declaração da Presidência destaca o impacto diferenciado e desproporcional da
crise de COVID-19 nas mulheres, valorizando os esforços da Secretaria-Geral IberoAmericana (SEGIB) e da ONU Mulheres na promoção de leis e marcos regulatórios
que garantam a autonomia e o empoderamento econômico das mulheres na IberoAmérica.
•

Leia a “Declaração da Presidência”

“Este ano fizemos muito na Conferência Ibero-americana, estivemos à altura das
circunstâncias. Demonstramos que, em momentos de crise como a atual, da

Cooperação Ibero-Americana surgem ações, propostas e planos de trabalho
conjuntos que efetivamente podem ser parte da solução, da saída e da recuperação
na região”, ressaltou a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan.
Por sua vez, a Chanceler de Andorra, Maria Ubach, afirmou: “O multilateralismo deve
manter os seus espaços de diálogo e de cooperação de maneira mais ativa do que
nunca, diante de um contexto social e econômico incerto. Por isso, é extremamente
importante que o ano 2020 não passe sem uma mensagem forte e concreta do
espaço ibero-americano sobre a pandemia que estamos sofrendo e as suas
consequências; somente através do multilateralismo e da cooperação internacional
alcançaremos o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.
A Reunião Extraordinária de Ministras e Ministros das Relações Exteriores fez parte das
reuniões preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-Americana, a ser realizada em
Andorra em abril de 2021, e cujo tema será "Inovação para o desenvolvimento
sustentável - Objetivo 2030. A Ibero-América diante do desafio do coronavírus”.
Este encontro foi a conclusão de dois anos de preparação para a Cimeira, com 12
reuniões ministeriais realizadas entre 2019 e 2020 e que contaram com a presença
de 109 ministros(as) dos 22 países da região.
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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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