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A Escola Ibero-Americana de Liderança (EILx) anuncia 250 bolsas 

para capacitação de líderes do setor público e social 

 

• A Escola Ibero-Americana de Liderança (EILx) treinará líderes de 22 países 

• O projeto é promovido pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e pelo 

Instituto Universitário de Pesquisas Ortega y Gasset (IUIOG) 

• O programa oferece 250 bolsas de estudo de 100% da matrícula dirigidas a 

líderes dos setores público, social e empresarial. 

• Em fevereiro de 2018, começarão os programas executivos on-line 

ministrados por professores de prestígio  

 

Madrid, Espanha 14 de dezembro de 2017.- A Escola Ibero-Americana de 
Liderança (EILx) é uma iniciativa que reunirá líderes de 22 países dos 
setores público e privado da região. Seu objetivo é fortalecer uma nova 
liderança que promova a transformação inovadora das instituições, 
promovendo novas políticas de impacto social, a promoção de 
mecanismos de participação e o empoderamento cidadão.  
 
Esta convocatória estará aberta até o dia 8 de janeiro de 2018. Serão 
selecionados 250 líderes ibero-americanos com um mínimo de quatro (4) anos de 
experiência gerencial ou política no setor público ou privado e que possuam 
diploma universitário ou de formação técnica.  
 
A EILx, que conta com o apoio da Cooperação Espanhola e da Telefónica como 
parceiro colaborador, surge da vocação das instituições participantes no projeto para 
enfrentar os desafios políticos, sociais e culturais existentes no território, sendo um 
espaço que busca promover e aumentar o nível de incidência de líderes 
regionais nos setores público local, nacional e regional. Ao mesmo tempo, 
busca gerar condições favoráveis para analisar e identificar os desafios das agendas 
nacionais dos respectivos países, com base em um modelo integral de treinamento 
e intercâmbio de experiências que consolide uma liderança inovadora e 
transformadora. 
 
Liderança em três programas  

A EILx iniciará sua atividade com três programas: Potencializar, Conectar 
e Construir, cuja primeira edição começará durante o ano letivo 2017-2018. O 
Programa Potencializar destina-se a identificar líderes em diferentes áreas 
estratégicas da ação pública, privada e social para promover o intercâmbio de 
experiências e o fortalecimento de suas competências através de programas 
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executivos on-line desenvolvidos com um modelo de ensino compatível com as 
atividades profissionais. Esses programas contarão com um quadro ibero-americano 
de professores de prestigio dos setores público e privado. 
 
O Programa Conectar é um programa executivo presencial, onde os participantes 
desenvolverão projetos conjuntos durante cinco dias em Madrid, sob uma estrutura 
de treinamento de alto nível que, com base no método de estudo de caso, favorecerá 
o debate, a conexão institucional e social. Finalmente, o Programa Construir 
desenvolverá um roteiro para o exercício da liderança transformacional através da 
criação de uma rede de redes e da organização de reuniões sobre as questões-chave 
da agenda pública nacional e sua conexão com a agenda nacional e global.  
 
250 bolsas para líderes da região 
 

O Programa Potencializar da EILx oferece 250 bolsas de estudo de 100% 
da matrícula para candidatos que queiram participar de qualquer um dos cinco 
cursos on-line: 
 

• Novas formas de liderança e transformação política, onde serão 
abordados casos de novas tecnologias, modelos de participação, inovação e 
participação política das mulheres.  

• Liderança digital e inovação, um compromisso de aprofundar os modelos 
de inovação e as estratégias para a transformação digital do setor público. 
Mulher e tecnologia.  

• Transparência e segurança jurídica, este diploma refere-se à ética 
pública, à segurança jurídica e às alianças do setor público-privado, além da 
luta contra a corrupção e novas formas de governança. 

• Liderança e desenvolvimento sustentável-ODS, enfatizando o trabalho 
decente e o crescimento econômico, estratégias para reduzir as 
desigualdades e promover o empoderamento econômico das mulheres. 

• Liderança local e governança territorial, um olhar e estudos de caso 
sobre a nova agenda urbana, planejamento estratégico de uma cidade 
sustentável e parcerias público-privadas para seu desenvolvimento. 

 
 
 
Todos os detalhes das formações e as condições para acessar o programa de bolsas 
de estudo estão disponíveis em www.eilx.org. No Twitter: #EILx 
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Sobre Goberna 

GOBERNA é a Escola de Política e Alto Governo do Instituto Universitário Ortega y 
Gasset, um centro afiliado à Universidade Complutense de Madri. É um espaço plural 
e independente para compartilhar experiências, adquirir novos conhecimentos e 
desenvolver as capacidades que os governos e as administrações públicas precisam 
para ser transparentes e eficientes em sua gestão. 

É um centro de excelência e referência nos setores de política e liderança a nível 
internacional. Conta com uma variada oferta acadêmica de cursos de pós-graduação 
em colaboração com instituições de prestígio e desenvolve diferentes programas de 
treinamento de alto nível. A sua atividade também se centra em consultoria e 
assessoria especializada de apoio a governos e instituições voltadas para o progresso 
social, econômico e político. 

 
CONTATO: David Gómez, Diretor de Comunicação: comunicacion@fogm.es; (+34) 91 7004 152 

 

Sobre SEGIB 

Organismo Internacional de apoio aos 22 países que formam a comunidade ibero-
americana: os 19 da América Latina de língua espanhola e portuguesa e os da 
Península Ibérica: Andorra, Espanha e Portugal.  

A SEGIB apoia a organização da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo, cumpre seus mandatos e promove a Cooperação Ibero-Americana no âmbito da 
educação, coesão social e cultura. É o único espaço oficial de convergência, trabalho, 
monitoramento e acordos da região ibero-americana que reúne países de ambos os lados 
do Atlântico. 

 
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: Amalia Navarro, Diretora de Comunicação: ANavarro@segib.org; (+34) 91 590 1980 
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