
                                             

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

PNUD e a Secretaria Geral Ibero-americana assinam acordo 
para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
na América Latina e o Caribe 

Nova Iorque, 19 de setembro 2016 –  O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e a Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB) assinaram um acordo de cooperação com 
a finalidade de promover e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na 
América Latina e no Caribe.  

O objetivo do acordo é promover o intercâmbio de informação, análise e recomendações de 
políticas para avançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos países da 
América Latina e do Caribe, durante a Agenda 2030. 

O Memorando de Entendimento assinado pela Secretária Geral, Rebeca Grynspan, e a Diretora 
Regional do PNUD para a América Latina e Caribe, Jessica Faieta. 

O acordo tem como objetivo analisar e discutir sobre a implementação dos ODS, em particular 
para promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o 
acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todas as 
esferas (Objetivo 16). 

Ademais, se impulsa a difusão do Informe Regional de Desenvolvimento Humano para a 
América Latina e o Caribe “Progresso multidimensional: bem-estar além do progresso”, 
publicado recentemente nos países ibero-americanos. 

O acordo também reconhece e reforça a cooperação conjunta para contribuir para as Cúpulas 
Ibero-americanas, como a próxima que se realizará no final de outubro de 2016 em Cartagena, 
Colômbia, e que tem como lema: Juventude, Empreendimento e Educação. 

“Para alcançar os ambiciosos objetivos traçados pela Agenda 2030 se requer entender e agir 
com um olhar multidimensional”, garantiu Jessica Faieta. “Caminhar em direção aos ODS 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e/


significa chegar aos grupos mais desfavorecidos, como os povos indígenas, os 
afrodescendentes, as mulheres e os jovens buscando  o bem-estar sustentável e holístico. Este 
enfoque já está em construção por milhares de atores e contamos com o apoio dos nossos 
aliados em todos os países da região”. 

A Secretaria Geral Ibero-americana, por sua vez acentuou o esforço coletivo que será 
necessário para cumprir a ambiciosa agenda dos ODS “A Agenda 2030 requer um esforço 
colaborativo como nunca visto antes. Necessitamos estabelecer um diálogo fluído, dinâmico, 
inovador, aberto, que gere confiança e permita grandes acordos. E necessitamos também 
coerência: uma agenda global requere uma mentalidade global. Requere que os países e as 
pessoas compreendam que compartilhamos responsabilidade uns com os outros, e com o 
planeta no qual vivemos”, afirmou Rebeca Grynspan. 

*A SEGIB, é o organismo internacional de apoio aos 22 países que conformam a comunidade 
ibero-americana: os 19 da América Latina de língua espanhola e portuguesa, e os da Península 
Ibérica Espanha, Portugal e Andorra. 

Informação de contato 

PNUD em Nova Iorque: Marcela Barrientos, marcela.barrientos@undp.org 

SEGIB: Marcelo Risi, mrisi@segib.org 
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