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Ibero-América, líder mundial em Cooperação Sul-Sul
•
•
•

A Secretaria-Geral Ibero-Americana apresenta o "Relatório da Cooperação Sul-Sul
na Ibero-América 2017", a décima edição de uma publicação de referência
internacional sobre o assunto
A cooperação Sul-Sul contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável na Ibero-América
É a modalidade que marca o futuro da cooperação para o desenvolvimento

La Antigua, Guatemala, 6 de dezembro de 2017 - O "Relatório da Cooperação
Sul-Sul na Ibero-América 2017" foi apresentado hoje no âmbito da II Reunião
de Ministros das Relações Exteriores da Ibero-América que está ocorrendo na
Guatemala em preparação para a XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de
Estado e de Governo a ser realizada no país em 2018.
A cooperação sul-sul, um modelo de cooperação baseado no intercâmbio de recursos,
tecnologia e conhecimento entre países que trabalham como parceiros, se encontra em
um momento de auge na Ibero-América.
Os países ibero-americanos participaram de 1.475 iniciativas de cooperação sul-sul em
2015, ano ao que o relatório se refere. Nenhuma outra região do mundo gera uma
cooperação sul-sul dessa intensidade e alcance.
O sucesso da cooperação sul-sul se deve ao fato de que "esta modalidade nos permite
passar do paradigma da assistência ao paradigma da cooperação, já não se trata apenas
de transferir recursos, mas de formar alianças", afirmou a Secretária-Geral IberoAmericana, Rebeca Grynspan, durante a apresentação. "É por isso que é o futuro da
cooperação em todo o mundo, e na Ibero-América indicamos o caminho a seguir",
acrescentou.
De acordo com o relatório, a maioria dos projetos de cooperação sul-sul teve como foco:
•

•
•

setor social (33,5%), como serviços de saúde ou de políticas sociais, seguido de
setores produtivos (31,1%), como agricultura ou indústria e
fortalecimento institucional e em infra-estrutura e serviços econômicos,
como energia (ambos 14,9%).

Como ofertantes do número de projetos de CSS na Ibero-América, se destacam a
Argentina, seguida pelo México, Brasil, Chile e Cuba. El Salvador lidera como receptor,
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seguido pela Bolívia, Argentina, México e Uruguai. Por outro lado, a participação da
Guatemala se duplicou, passando de 70 a 155 iniciativas entre 2010 e 2017, um
aumento de 221%, refletindo o potencial da CSS na região.
Cooperação Sul-Sul e Agenda 2030
Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2017 identifica o a estreita relação com a
implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
conseguiu fortalecer as capacidades relacionadas à conquista de vários ODS. 60% dos
projetos contribuíram para mais de um Objetivo de Desenvolvimento:
• Agricultura e segurança alimentar e saúde e bem-estar (ODS 2 e 3);
• Trabalho decente e crescimento econômico e indústria e inovação (ODS 8 e 9); e
• Educação e Redução de Desigualdade (ODS 4 e 10).
Portanto, o relatório atual ressalta a liderança a que a cooperação sul-sul ibero-americana
pode aspirar na nova agenda de desenvolvimento global. A XXVI Cúpula Ibero-Americana
de Chefes de Estado e de Governo, com o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e
sustentável", promoverá os ODS e o papel global da Ibero-América.
Links de interesse:
Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América

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".
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