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Chile constitui um Fundo de Cooperação na Secretaria-Geral Ibero-americana 
 
La Antigua, Guatemala, 5 de dezembro de 2017 – No marco da reunião de 
Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação Ibero-americana, que 
se celebra atualmente em La Antigua, Guatemala, o Chile reforçou seu 
compromisso com a região, firmando a criação do Fundo Chileno de Cooperação 
Sul-Sul Ibero-americano  com a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB). 
 
Ao criar este Fundo, o Chile ampliará sua preseça nos Programas e Iniciativas da 
cooperação ibero-americana onde já participa em 19 dos 25 existentes. 
 
“O Fundo demonstra o compromisso chileno com a Ibero-América e é um reconhecimento 
à excelente administração da atual secretária-geral ibero-americana Rebeca Grynspan”, 
disse durante a assinatura Juan Pablo Lira, Diretor Executivo da Agência de Cooperação 
Internacional do Chile (AGCI). “Desejamos seguir apoiando o posicionamento da 
cooperação sul-sul como protagonista do sistema de cooperação internacional, e 
compartilhar nossa experiência exitosa em âmbitos tão específicos como a redução da 
pobreza”, acrescentou. 
 
“O Chile reafirma hoje seu apoio histórico à cooperação ibero-americana e nos confirma 
assim que somos capazes de oferecer soluções concretas aos desafios do desenvolvimento 
sustentável em nossa região, já que desde hoje são 9 os países que contam com um 
Fundo próprio, dos 22 que conformam a Comunidade Ibero-americana”, disse Rebeca 
Grynspan durante a assinatura. 
 
O Fundo Chileno de Cooperação Sul-Sul Ibero-americano terá uma duração inicial de 
quatro anos (2018-2021) renováveis por um período do mesmo tempo e terá como 
objetivo fortalecer a cooperação sul-sul na Ibero-América. 
 
Além do Chile, Andorra, Argentina, Espanha, México, Panamá, Portugal República 
Dominicana e Uruguai, mantêm Fundos país na SEGIB destinados à cooperação. 
 
 
 
Link de interesse: 
 
Agência de Cooperação Internacional do Chile 
 

http://www.segib.org/
https://www.agci.cl/
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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 levar a cabo os mandatos que se derivam das Cúpulas e 
Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimento da 
comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos 
países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 
 
A XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 novembro de 2018 em La 
Antigua, Guatemala, com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável”. 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contato para meios: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa 
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 

http://www.segib.org/
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB
mailto:MRisi@segib.org

