
 

 
 

“Semana da Cooperação Ibero-Americana” difundirá os 
resultados da colaboração cultural, social, científica e 
educativa entre os 22 países da Ibero-América 
 

 
 

Madrid, Espanha, quinta-feira 24 de outubro de 2019 – No Dia Mundial da Informação 
sobre o Desenvolvimento, a Secretaria-Geral Ibero-Americana apresentou a agenda 
de atividades da Semana da Cooperação Ibero-Americana (28 de outubro – 3 de 
novembro 2019), que tem como fim informar aos cidadãos sobre os resultados dos 
27 programas de cooperação cultural, científica, educativa e social que beneficiam a 
região ibero-americana. 
 
A agenda inclui ciclos de cinema ibero-americano, concertos de orquestras juvenis, 
reuniões de autoridades, feiras, conferências informativas e apresentações de 
relatórios no Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru, entre outros países. 
 
Em Madri, a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) apresentará a Semana da 
Cooperação Ibero-Americana na próxima segunda-feira, às 19:00, com um ato no qual 
participarão a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, e a Diretora da 

https://www.un.org/es/events/devinfoday/
https://www.un.org/es/events/devinfoday/
https://www.segib.org/
https://www.segib.org/pt-br/inicia-la-semana-de-la-cooperacion-iberoamericana-somos-iberoamerica-somos-cooperacion/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/


 

 
 

Agência Espanhola de Cooperação Internacional  para o Desenvolvimento (AECID), 
Aina Calvo. 
 

• Confira a agenda de atividades 
 
Durante a Semana, também será lançada a campanha de comunicação “Somos Ibero-
América. Somos Cooperação”, que busca visibilizar a cooperação ibero-americana, os 
resultados que gera para os cidadãos da região e a forte implicação dos países para 
fazê-la possível.  

Com o tema “Conheça a cooperação ibero-americana que fazemos junt@s”, a 
campanha divulgará peças gráficas e vídeos informativos sobre o Programa Ibero-
Americano sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que promove a inclusão 
dos 90 milhões de pessoas com deficiência na região; o Programa Ibero-Americano 
de Segurança Rodoviária,  que fomenta o deslocamento seguro dos cidadãos; o 
Programa Ibercena, que impulsiona as artes cênicas e a mobilidade de criadores, e a 
Rede de Arquivos Diplomáticos Ibero-Americanos, que apoia a preservação e a 
pesquisa arquivística para o desenvolvimento cultural, entre outros. 
 
Entre os 27 programas que surgiram como resultados das Cúpulas Ibero-Americanas 
de Chefes de Estado e de Governo, também estarão o Ibermedia, que impulsionou 
decisivamente a produção cinematográfica ibero-americana; o Iberorquestras 
Juvenis, que gera inclusão social de jovens através da música, e os bancos de leite 
humano, que contribuem para a sobrevivência de quase 2 milhões de recém-
nascidos. 
 
A cooperação ibero-americana é uma forte aposta na Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Siga a conversa nas redes: 

#SomosIberoAmérica 
 

    

http://www.aecid.es/ES
https://www.segib.org/pt-br/inicia-la-semana-de-la-cooperacion-iberoamericana-somos-iberoamerica-somos-cooperacion/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/
https://youtu.be/O0M8q6WayHE
https://youtu.be/O0M8q6WayHE
https://youtu.be/Aed9sHRATSg
https://youtu.be/Aed9sHRATSg
https://youtu.be/zlpQ3zmbPYM
https://youtu.be/HwByZ2drgcM
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/
http://www.programaibermedia.com/
https://www.iberorquestasjuveniles.org/
https://www.iberorquestasjuveniles.org/
https://www.segib.org/pt-br/programa/programa-ibero-americano-de-rede-de-bancos-de-leite-humano/
https://www.segib.org/pt-br/programa/programa-ibero-americano-de-rede-de-bancos-de-leite-humano/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 

 
 

 
 

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. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - 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

