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A FAO e a Secretaria-Geral Ibero-Americana promoverão o papel dos 

parlamentos nacionais na luta contra a fome 

 

Graziano da Silva e Rebeca Grynspan concordam em renovar o acordo de cooperação 

entre as duas instituições 

 
4 de outubro de 2017, Roma - A FAO e a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

intensificarão sua colaboração para incentivar a contribuição dos parlamentos nacionais na 

luta contra a fome e a desnutrição na América Latina e no Caribe. 

 

O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, e a secretária-geral ibero-americana, Rebeca 

Grynspan, concordaram hoje em renovar o convênio de cooperação oficializado entre as 

duas instituições em 2006. O objetivo é promover o trabalho conjunto e contribuir para o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o ODS 2, cuja meta é 

"Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável". 

 

"Levaremos ao conhecimento dos parlamentos as ideias e propostas da FAO na luta contra 

a fome", explicou Rebeca Grynspan após a reunião, acrescentando que a FAO terá um 

espaço privilegiado no próximo Fórum Parlamentar da SEGIB, cujas conclusões serão 

levadas para a Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. 

 

Plano de trabalho conjunto para a próxima Cúpula Ibero-Americana da Guatemala 

Durante a reunião na sede da organização em Roma, ambos concordaram em desenvolver 

um plano de trabalho para a próxima Cúpula Ibero-Americana, que se realizará em Antigua 

(Guatemala) com o lema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável", nos dias 

15 e 16 de novembro de 2018. 

 

O plano se concentrará em três áreas principais: o fortalecimento da colaboração no âmbito 

parlamentar para a erradicação da fome, a cooperação sul-sul no âmbito da agricultura e 

da alimentação, com ênfase especial em dietas saudáveis, e no fortalecimento da 

colaboração com os países-membros em áreas de interesse mútuo. 
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A FAO possui o status de observador consultivo da Conferência Ibero-Americana, um 

espaço de diálogo, cooperação e coordenação política de Chefes de Estado e de Governo 

onde participam 22 países, 19 da América Latina de língua espanhola e portuguesa e 3 da 

Península Ibérica, Espanha, Portugal e Andorra. 

 

Ouça as declarações da Secretária-Geral Ibero-Americana após a reunião com o Diretor-

Geral da FAO. 

 

Secretaria-Geral Ibero-Americana é um organismo permanente de apoio da Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregado de organizar os mandatos decorrentes das 

Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento 

da Comunidade Ibero-americana, impulsando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos 

países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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