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DECLARAÇÃO POLÍTICA 

 
XIV REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO IBERO-AMERICANA DE ACADEMIAS, ESCOLAS E INSTITUTOS 

DIPLOMÁTICOS 
 

Os Reitores, Diretores, Decanos e Representantes das Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos 
da Ibero-América, reunidos na Cidade da Guatemala nos dias 4 e 5 de maio de 2017, por ocasião da 
XIV Reunião da Associação Ibero-Americana de Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos e no 
âmbito das atividades da Secretaria Pro-Tempore da Conferência Ibero-Americana. 
 
Tendo em conta: 
 
Os debates que se caracterizaram pela riqueza das diversas experiências e visões partilhadas e pelo 
cumprimento da agenda de trabalho. 
 
A importância de incluir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável nas atividades de 
formação e capacitação de diplomatas e funcionários públicos ibero-americanos, com base nas 
realidades e necessidades de cada Estado, com o objetivo de contribuir para a sua progressiva 
implementação no quadro de uma visão prospetiva para a região. 
 
A pertinência dos modelos de formação e capacitação diplomática orientados para o fortalecimento 
de competências profissionais que incorporem conhecimentos, competências e atitudes, bem como 
a colaboração estratégica entre os membros da Associação para os desenvolver. 
 
O papel das Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos e da sua Associação na contribuição de 
perspetivas, propostas, procura de consensos e consolidação de visões para a formação diplomática 
cuja meta é uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável. 
 
Acordam:  
 

1. Prosseguir com a elaboração da proposta de grelha curricular partilhada sobre a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que irá apoiar a aplicação curricular específica 
que cada país decida adotar a esse respeito. A referida proposta inicial, coordenada pela 
República do Chile, com a contribuição dos países membros da Associação, será submetida 
para consideração a partir do mês de setembro de 2017.  
 

2. Incentivar a participação de diplomatas e funcionários públicos Ibero-Americanos nos cursos 
presenciais e à distância oferecidos pelas Academias, Escolas e Institutos Ibero-Americanos 
que compõem a Associação.  
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3. Analisar a proposta de criar uma Secretaria Técnica que coordene as atividades de 
implementação dos acordos da Associação. Para o efeito, solicita-se à SEGIB que apresente, a 
curto prazo, uma proposta dos termos de referência sobre as competências e o 
funcionamento da mencionada Secretaria. A proposta será submetida à consideração dos 
membros da Associação. 

 
4. Agradecer à República do Panamá a oferta de assumir e acolher a Secretaria Técnica da 

Associação Ibero-Americana de Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos da Ibero-
América, caso a sua criação seja aprovada. 
 

5. Agradecer a valiosa apresentação do Programa de Diplomacia Multilateral do UNITAR e a sua 
oferta de cooperação. 
 

6. Aceitar a oferta da República do Panamá para ser a sede da XV Reunião da Associação Ibero-
Americana de Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos, que terá lugar em agosto de 
2018. 
 

7. Reconhecer a participação ativa e as trocas de experiências e boas práticas efetuadas pelas 
Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos dos países ibero-americanos que assistiram à 
XIV Reunião e que, através dos seus conhecimentos e reflexões, contribuíram com 
importantes elementos para reforçar as capacidades dos Ministérios das Relações Exteriores 
ibero-americanos. 
 

8. Saudar o convite da Academia Diplomática do Chile “Andrés Bello” para a XLIV Reunião de 
Decanos e Diretores de Academias Diplomáticas e Institutos de Relações Internacionais do 
Fórum Internacional de Formação Diplomática (FIDT), a ter lugar em Santiago do Chile, de 6 a 
8 de setembro do presente ano, intitulada “Formação Diplomática sobre o conteúdo e a 
implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 
 

Os participantes agradecem ao Ministério das Relações Exteriores da República da Guatemala a 
calorosa hospitalidade e a excelente organização, fundamentais para o êxito desta XIV Reunião da 
Associação Ibero-Americana de Academias, Escolas e Institutos Diplomáticos, efetuada na Cidade da 
Guatemala, nos dias 4 e 5 de maio de 2017. 
 

Cidade da Guatemala, 5 de maio de 2017 

 


