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Ao longo de 2016, o Uruguai manteve em execução 130 ações,
projetos e programas de CSS. Praticamente metade destes (47,7%)
foram intercambiados na modalidade bilateral; 34,6%, num quadro
regional; e os restantes 17,7% através da triangular. Em 1 de cada 3
iniciativas, o Uruguai participou nesta CSS como recetor; em 20,8%
das ocasiões, como ofertante; e em 16,9%, essa participação teve
um caráter bidirecional, o que significa que nesses casos o Uruguai
exerceu simultaneamente o papel de recetor e de ofertante.

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação

Neste sentido, as capacidades relacionadas com a Saúde e o
Fortalecimento das instituições e políticas públicas, foram fortalecidas
tanto quando exerceu o papel de ofertante quanto o de recetor.
Entretanto, a receção de CSS permitiu que o Uruguai reforçasse
áreas, tais como as da Água, Indústria e Transportes, e, a partir da
oferta, transferisse capacidades sobre Outros serviços e políticas
sociais. Por sua vez, e embora tenha realizado intercâmbios com
numerosos parceiros, destacaram-se as colaborações com o México
e o Paraguai. Fruto desta combinação de elementos, em 2016 a
CSS do Uruguai contribuiu para a concretização dos ODS 2 (Fome
zero), 13 (Ação pelo clima) e 16 (Paz, justiça e instituições sólidas).
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