
 
 

 

Começa a VI Semana da Cooperação Ibero-

Americana 
 

 
 

Madrid, 24 de outubro de 2022: Entre os dias 24 e 31 de outubro, os 22 países da 
Ibero-América celebram sua VI Semana da Cooperação Ibero-Americana sob o lema 
"Consolidar a comunidade ibero-americana para crescer em direitos para a 
cidadania", a poucos meses da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefas e Chefes de 
Estado e de Governo, a ser realizada em março de 2023 na República Dominicana. 
 
A Cooperação Ibero-Americana caracteriza-se por um modelo de trabalho único no 
mundo, multidimensional, multiator, flexível e horizontal. Por meio de seus 30 
Programas, Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPA), busca atender às necessidades de 
670 milhões de pessoas em áreas como educação, ciência e tecnologia, cultura, 
inclusão social, gênero, inovação e empreendedorismo e meio ambiente. 
 
Entre os seus principais resultados, vale destacar que o talento é um valor capital para 
a região, com mais de 60.000 mobilidades de estudantes e professores graças ao 
Programa Campus Ibero-América; a criação de espaços de cultura como um direito 
para todas e todos, transformando a diferença em um valor e a cooperação em 
coprodução, com mais de 800 filmes (apoiados pelo Programa Ibermedia); 15.000 
artistas que levaram a sua música a 112 milhões de pessoas graças ao Programa 



 
 

 

Ibermúsicas ou aos 22.000 jovens que participaram no Programa Iberorquestras 
Juvenis. 
 
Nos últimos anos, a cooperação também se traduziu em incidência política pelos 
direitos das mulheres, com cerca de uma centena de mandatos e compromissos pela 
igualdade e uma Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência 
contra as Mulheres. A região também viu um impulso, a partir do trabalho em 
cooperação dos 22 países membros, no processo de digitalização das empresas dos 
dois continentes e no progresso econômico, social e ambiental graças a uma nova 
figura da sociedade empresarial: as empresas de Benefício Coletivo. Nesse sentido, é 
importante destacar que das 4.000 empresas B certificadas no mundo, 1.000 estão 
localizadas na Ibero-América (25% do total). 
 

A Cooperação Ibero-Americana é um sinônimo de coesão social e uma forma de 
trabalho transversal e horizontal que conta com a participação da sociedade civil 
participa e que tem como foco as comunidades mais vulneráveis. A cooperação dos 22 
países opera nas modalidades Sul-Sul e Cooperação Triangular, um fato que lhe 
permitiu se tornar uma referência internacional nesta matéria. E nessa política de 
agregar novos atores à sua gestão, um exemplo de suas conquistas são os oito 
Laboratórios de Inovação Cidadã; as mais de 5.800 iniciativas registradas e as 83 
soluções criadas. 
 
Mais informações em: 
• Infográfico sobre resultados (para uso livre) 
• Vídeo sobre resultados (para uso livre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/InfografiaCooperacionIberoamericana2022PORT.png
https://www.youtube.com/watch?v=vEWiiQRJS48


 
 

 

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 
IberoAmericana e assegurar sua projeção internacional ; b) ajudar a organizar o 
proceso 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. 
 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Siga a conversa nas redes:  
#CooperarÉCrescer 

#SomosIberoamérica 
 

    
 
 

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, promovendo 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 do organismo é o chileno Andrés 
Allamand. 

 

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

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Perú - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

https://www.segib.org/
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/

