
 

A SEGIB e a Fundação EU-LAC assinam acordo 

para fortalecer a cooperação biregional entre a 

América Latina, o Caribe e a Europa 

 

Madrid, Hamburgo, 22 de fevereiro de 2022: O Diretor Executivo da Fundação 

Internacional EU-LAC, Adrián Bonilla Soria, e o Secretário-Geral da Secretaria-Geral 

Ibero-Americana (SEGIB), Andrés Allamand, assinaram hoje um acordo marco de 

cooperação com o objetivo de unir esforços para fortalecer a integração e a 

colaboração entre a União Europeia, a América Latina e o Caribe. 

Baseando-se em metas compartilhadas sobre os interesses e desafios mútuos, ambas 

as instituições trabalharão para gerar novos impulsos ao redor do diálogo que une os 

países das duas regiões. Abaixo, algumas das atividades especificadas no convênio: 

o Organização e realização de congressos, seminários e oficinas. 

o Publicações conjuntas de interesse para ambas as partes. 



 

o Intercâmbio de documentos e informações relevantes para a associação 

biregional, como publicações, bases de dados e oportunidades de colaboração. 

o Gerar visibilidade e divulgação das atividades da contraparte, através de um 

calendário virtual, website, redes sociais ou boletins informativos respectivos. 

Tanto para a SEGIB como para a Fundação EU-LAC, comprometidas com a interação 

e a colaboração multilateral, a assinatura deste convênio é uma excelente 

oportunidade para aproximar as duas regiões por meio de uma série de instrumentos 

e atividades conjuntas que vão desde a organização e realização de congressos, 

seminários e oficinas, à preparação de publicações e informações relevantes para a 

associação biregional em 2022. 

 

Sobre a Fundação EU-LAC (https://eulacfoundation.org/es) 

A Fundação EU-LAC é uma organização internacional de caráter intergovernamental, 

estabelecida em virtude do direito internacional público. Criada em 2010, a Fundação 

está comprometida com o fortalecimento da associação estratégica biregional entre a 

União Europeia, seus Estados membros e a Comunidade de Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC). A sua missão é fortalecer e promover a associação 

estratégica entre as duas regiões, melhorar a sua visibilidade e incentivar a 

participação das respectivas sociedades civis. 

 

Sobre a SEGIB (https://www.segib.org/) 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana, na qualidade de órgão permanente de apoio 

institucional, técnico e administrativo à Conferência Ibero-Americana, tem os 

seguintes objetivos: a) contribuir para o fortalecimento da Comunidade Ibero-

Americana e assegurar sua projeção internacional ; b) ajudar a organizar o processo 

preparatório das Cúpulas e de todas as reuniões ibero-americanas; c) fortalecer o 

trabalho realizado em matéria de cooperação, de acordo com o Convênio de 

Bariloche; e d) promover os vínculos históricos, culturais, sociais e econômicos entre 

os países ibero-americanos, reconhecendo e valorizando a diversidade de seus povos.  

 
 

https://eulacfoundation.org/es
https://www.segib.org/


 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Secretaria Geral Ibero-Americana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Acompanhe a conversa nas redes: 
#IberoAméricaAvança 

 

    
 
 

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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. O Secretário-Geral da organização é o chileno Andrés Allamand. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

