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A maior parte (47,0%) das 168 ações, projetos e programas de
CSS que o Peru manteve em execução ao longo de 2016, foram
implementados na modalidade bilateral. Os restantes, distribuíramse numa proporção de 30 a 20, entre os que foram intercambiados
no âmbito regional e através da cooperação triangular. Em 4
de cada 10 destas 168 iniciativas, o Peru exerceu o papel de
recetor. Entretanto, exerceu o papel de ofertante em 25 ações e
projetos de CSS, equivalentes a 14,9% do total das iniciativas.

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

A receção de CSS foi muito diversificada setorialmente, pelo que o Peru
fortaleceu capacidades nas áreas Social (Outros serviços e políticas);
Económica (Agropecuário); e Institucional (apoio a instituições e
políticas públicas, Participação política e Sociedade Civil). No papel de
ofertante, o perfil de capacidades também se diversificou, neste caso
em torno da Educação e dos âmbitos Agropecuário e das Políticas
sociais. O conjunto destes intercâmbios, que tiveram como principais
parceiros a Colômbia e a Bolívia, justificam o alinhamento do Peru com
os ODS 8 (Trabalho decente e crescimento económico), 12 (Produção
e consumo responsáveis) e 16 (Paz, justiça instituições sólidas).

A Cooperação Sul-Sul dos países ibero-americanos em 2016: Principais dados
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