
 
 

 

 

A XVIII edição do Prêmio Ibero-Americano de Qualidade premia 
empresas e instituições de 8 países da Ibero-América 

 
Santo Domingo, República Dominicana, 4 de dezembro de 2017 - Promovido 
pelo presidente da República Dominicana, Danilo Medina, a XVIII edição do 
Prêmio Ibero-Americano de Qualidade (IberQualitas) foi realizada hoje em 
Santo Domingo, coordenada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana e gerida 
pela Fundação Ibero-Americana para a Gestão da Qualidade (Fundibeq). 
 
O prêmio foi criado na IX Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo de 
Havana, em 1999, destacando a qualidade como fator determinante para a 
competitividade do tecido econômico ibero-americano. Organizações, empresas e 
instituições ibero-americanas previamente premiadas com o Prêmio Nacional de Qualidade 
em seus países de origem podem se qualificar para este prêmio. 
 
A XVIII edição contou com 13 organizações finalistas do Brasil, Colômbia, Equador, 
Espanha, México, Peru, República Dominicana e Uruguai. 
 
Este ano, os premiados com a categoria Ouro do Prêmio Ibero-Americano de Qualidade 
2017 na categoria de Administração Pública foram: 

• A Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza “Club de Leones No. 10” (México), 
• O Consorcio Universidad de Centro Asociado a la UNED de Tudela (Espanha), 
• O Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón (Espanha) y  
• A Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (Perú). 

 
Na categoria Empresa Privada, os premiados foram: 

• Gestión y Servicios Ambientales SAS (Colômbia), 

• SENAC R.S. (Brasil), 
• Hospital Plató (Espanha), 
• Baxter, S.A. de C.V. (México)  
• República AFAP, S.A. (Uruguai) 

 
Ao inaugurar o evento, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, lembrou que 
os países da América Latina "precisam dar um salto qualitativo em suas instituições e em 
suas economias" para "levá-las do século 20 ao século 21, aumentando a produtividade, 
diversificando a produção, promovendo a inovação, o conhecimento, a pesquisa, a ciência 
e a tecnologia e entrando de maneira firme na era digital". 
 
IberQualitas é um projeto adstrito às Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de 
Governo, nas quais participam os 22 países ibero-americanos. Portanto, o prêmio é um 



 
 

 

exemplo da cooperação que emana das cúpulas e representa um reconhecimento e um 
impulso para a qualidade da gestão dos órgãos públicos e empresas em toda a região. 
 
 
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, promovendo a cooperação na áreas de educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  
 

 
A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 de novembro de 2018 em La 
Antigua, Guatemala, com o tema "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 de comunicação: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa  
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
Marcelo Risi, Jefe de prensa 
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
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