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A SEGIB E A INDRA ASSINAM UM ACORDO PARA FOMENTAR A 
MOBILIDADE DE JOVENS PROFISSIONAIS NA IBERO-AMÉRICA 

 
 A empresa irá colaborar com a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) no âmbito da 

formação, incorporação na empresa e mobilidade do talento no Espaço Ibero-Americano 
 

 A secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, e o presidente da Indra, Fernando 
Abril-Martorell, assinaram hoje o acordo-quadro na sede da SEGIB em Madrid 
 

 
Madrid, 22 de março de 2016.- A secretária-geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan, e o presidente 
da Indra, Fernando Abril-Martorell, assinaram hoje um acordo-quadro para colaborar no âmbito da 
formação, incorporação na empresa e mobilidade dos jovens profissionais do Espaço Ibero-Americano. 
 
Ambas as instituições consideram que a mobilidade internacional do talento tem um valor estratégico, 
dadas as vantagens sociais e económicas que esta pode acarretar para a Comunidade Ibero-
Americana das Nações, promovendo maiores níveis de crescimento e de desenvolvimento integral na 
região. 
 
O acordo prevê a implementação de ações concretas que facilitem a mobilidade dos jovens 
profissionais entre os diferentes países e o apoio de programas que favoreçam o regresso do talento 
ao Espaço Ibero-Americano. Por exemplo, serão facilitadas as práticas e os estágios de estudo de 
duração limitada nas sedes da Indra na América Latina e analisadas as possibilidades de mobilidade 
entre os diferentes países ibero-americanos. 
 
O acordo também contempla a realização de ações de formação que contribuam para o 
desenvolvimento das competências dos profissionais, de forma a que se agilize a incorporação, 
integração e adaptação dos jovens ao mundo da empresa. 
 
O estabelecimento de programas específicos que facilitem a identificação e captação dos perfis 
exigidos pelas empresas, especialmente no âmbito das TIC; a promoção das vocações precoces nos 
estudos para cursos tecnológicos; e o apoio da investigação através de programas de empreendimento 
universitário, são outros aspetos de interesse mútuo incluídos no acordo. 
 
O acordo com a SEGIB enquadra-se no modelo de captação global de talento da Indra. Este modelo 
pretende incorporar os melhores profissionais, independentemente da sua nacionalidade, de forma a 
favorecer o desenvolvimento do talento interno e a contribuir para a sua formação e mobilidade, em 
colaboração com organizações internacionais, governos, instituições educativas, de investigação e 
outras empresas. 
 
Como empresa líder em tecnologia e inovação do Espaço Ibero-Americano, o compromisso da Indra 
para com a criação de valor nas áreas onde se instala também envolve a sua aposta no talento local. 
A colaboração com a SEGIB ajudará a Indra na sua tarefa de captar os melhores profissionais onde 
quer que se encontrem, tal como já o tem vindo a fazer através da sua estreita relação com as 
universidades. Atualmente a Indra tem acordos com 118 universidades e instituições de conhecimento 
em Espanha e com 64 na América Latina. 

Sobre a Secretaria-Geral Ibero-Americana 
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A Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes 
de Estado e de Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e é a encarregada de 
implementar os mandatos decorrentes das Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Para alcançar o 
fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em matéria de educação, 
coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa da América Latina e da 
Península Ibérica, trabalha com os 22 países ibero-americanos. A XXV Cúpula Ibero-Americana de 
Chefes de Estado e de Governo, subordinada ao tema: “Juventude, Empreendimento e Educação”, 
terá lugar em 2016 na Colômbia. Em fevereiro de 2014, a costa-riquenha Rebeca Grynspan foi eleita 
por unanimidade secretária-geral ibero-americana pelos 22 países que integram a Conferência Ibero-
Americana. Mais informações: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: 
https://www.facebook.com/SEGIB 

Sobre a Indra 

A Indra é uma das principais empresas globais de consultoria e tecnologia e o parceiro tecnológico para 
as principais operações de negócios dos seus clientes em todo o mundo. Desenvolve uma oferta 
integral de soluções próprias e serviços avançados e de alto valor acrescentado de tecnologia, à qual 
acrescenta uma cultura única de fiabilidade, flexibilidade e adaptação às necessidades dos seus 
clientes. A Indra é líder mundial no desenvolvimento de soluções tecnológicas integrais em áreas, tais 
como: Defensa e Segurança; Transportes e Tráfego; Energia e Indústria; Telecomunicações e Média; 
Serviços financeiros; e Administrações públicas e Saúde. Através da sua unidade Minsait, dá resposta 
aos desafios da transformação digital. No exercício de 2015 obteve receitas na ordem dos 2.850 
milhões de euros, tendo 37.000 empregados, presença local em 46 países e projetos em mais de 140. 
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