
 

 

 

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A ALIANÇA DE CIVILIZAÇÕES  

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos países ibero-americanos reunidos no 
Estoril, Portugal, por ocasião da XIX Cúpula Ibero-Americana: 

Reiteram seu apoio à iniciativa denominada "Aliança de Civilizações", proposta na 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 2004 pelo Presidente do Governo da Espanha, José 
Luis Rodríguez Zapatero, com co-patrocínio do Primeiro Ministro da Turquia, Recep Tayyip 
Erdogan, em funcionamento desde 2005 e agora objeto de resolução consensual da 
Assembleia Geral das Nações Unidas. A Aliança de Civilizações tem como objetivo a 
promoção de políticas e iniciativas que visam melhorar o diálogo e as relações entre as 
diversas culturas como forma de promover a aproximação e o consenso entre Estados e 
entre as diferentes comunidades de sociedades heterogéneas. 

As ações no âmbito da Aliança de Civilizações seguem como diretrizes as sugestões 
apresentadas pelo Grupo de Alto Nível, composto de 20 peritos de diversas regiões, com o 
objetivo de preparar estudo/relatório que, desde 2006, fornece as bases teóricas para a 
iniciativa, tendo como prioridades a educação, a juventude, os meios de comunicação e a 
imigração. 

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos países Ibero-Americanos congratulam-se 
com a adesão de mais de cem Estados e organizações internacionais à AdC, por meio do 
"Grupo de Amigos da Aliança de Civilizações". Congratulam-se também com a iniciativa do 
Brasil de sediar, no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de Maio de 2010, o III Fórum da Aliança 
de Civilizações, na sequência da realização bem sucedida dos Foros de Madrid, em 2008, e 
de Istambul, em 2009. Sublinham, nesse contexto, a importância da participação de todos os 
países ibero-americanos no Fórum do Rio de Janeiro, em Maio de 2010, e convidam os 
Estados que ainda não são membros do Grupo de Amigos da Aliança de Civilizações, a 
passar a integrá-lo prontamente, enviando, para isso, a ficha de adesão respectiva ao 
Secretário Geral das Nações Unidas, em Nova York, ou a seu Alto Representante, sediado 
em Lisboa. 

Reiteram também seu apoio às propostas do Alto Representante do Secretário Geral das 
Nações Unidas para a Aliança de Civilizações, Jorge Sampaio, no sentido de reforçar a 
consolidação do alcance global da iniciativa e da sua perspectiva universal, com o 
aprofundamento de seu equilíbrio regional no que se refere à América Latina e Caraíbas, à 
África e à Ásia. 

Expressam o seu apoio ao trabalho realizado pela Aliança de Civilizações, reconhecendo a 
importância das atividades relacionadas com a iniciativa que estão a ser desenvolvidas pelos 
Estados e pelas diversas Organizações Internacionais integrantes do Grupo de Amigos, em 
particular, a UNESCO. 

Congratulam-se com a adoção por consenso da Resolução da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre a Aliança das Civilizações, na qual se expressa o apoio da Comunidade 
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Internacional à iniciativa e ao trabalho desenvolvido, reconhecem a importância do seu 
Grupo de Amigos e incentivam-nos a prosseguir este esforço mediante projectos práticos nas 
áreas da juventude, educação, meios de comunicação e migrações, em colaboração com os 
governos, as organizações internacionais, fundações, grupos da sociedade civil e líderes 
empresariais. 


