
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 
 

XI Reunião da Rede Ibero-americana  
de Ministros da Presidência e Equivalentes (RIMPE) 

São Rafael de Heredia, 29 a 31 de agosto de 2007 
 
 

Os participantes na XI Reunião da  Rede  Ibero-americana  de 
Ministros  da  Presidência  e  Equivalentes  (RIMPE), 
convocados pelo Ministério da Presidência da República da 
Costa Rica, na província de Heredia,  nos dias 29 a 31 de agosto 
de 2007. 
 
 
Com a representação da Secretaria-Geral Ibero-americana, 
orgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana e de 
coordenação e seguimento das reuniões ministeriais setoriais, 
entre estas a RIMPE, mediante a presença do Secretário-Geral, 
Sr. Enrique V. Iglesias e do Secretário para a Cooperação, Sr.  
Miguel Hakim.  
  

 
Com a intenção de dar continuidade e impulso a nossa 
plataforma de cooperação;  
 
Tendo analisado e debatido, como tema principal da Reunião, o 
“Sistema de Avaliação das Políticas Públicas para uma Maior 
Coesão Social”,  a esse respeito, 
 
 
CONSIDERAMOS: 
 
 
Primeiro:  A construção de sociedades coesionadas, isto é, 
integradas por pessoas com acesso pleno a todos os direitos 
fundamentais. Entre os que se destacam a inclusão, justiça 
social, solidaridade, participação, eqüidade, não descriminação.  
Este é um desafio vital para os países de Ibero-américa, tendo 
em conta os altos níveis atuais de pobreza, exclusão e 
desigualdade social na região. 
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Segundo: Os Ministros da Presidência e Equivalentes de Ibero-
américa, estamos conscientes da magnitude e urgência deste 
desafio, compreendendo que apesar das consideráveis 
conquistas em matéria de desenvolvimento humano nas últimas 
décadas, devemos construir sociedades mais coesionadas  
como um objetivo central das políticas públicas. 
 
Terceiro:   As políticas sociais são a resposta coletiva por 
excelência aos desafios da coesão social, e como tais devem ser 
sempre eficientes, eficazes e sustentáveis.   

 

Quarto:   É necessário introduzir sistemas de avaliação 
integrados, que considerem tanto os processos como os 
resultados dos programas sociais, nos seus aspectos operativos 
e estratégicos. Um sistema robusto de avaliação contribui para 
informar oportunamente tanto a tomada de decisões públicas,  
como  legitimar as políticas sociais  ante a cidadania. 

 

Quinto:   É urgente melhorar a coordenação das políticas sociais 
na Ibero-américa. Para isso, é importante que cada país fortaleça 
as instituções sociais e os sistemas de seguimento de suas 
políticas, compromissos e programas sociais.  
 
 
Com respeito ao restante das questões ordinárias do 
funcionamento de nossa Rede,  
 
 
CONSIDERAMOS: 

 

Primeiro:  Que  o Memorando de Entendimento, é um 
instrumento apto para imprimir eficácia, continuidade e impulso a 
nossa plataforma de cooperação e solicitamos seu conhecimento 
e aplicação por parte das autoridades e funcionários 
responsáveis da gestão da RIMPE em nossos respectivos 
Ministérios e Equivalentes. 
 
Segundo: Que o  Programa Escola Ibero-americana de Governo 
e Políticas Públicas (IBERGOP) é um mecanismo idôneo para 
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capacitação, formação especializada e pesquisa, no rol das 
pessoas que desempenham funções de apoio direto  aos Chefes 
de Governo.  

 
Em virtude de tudo o visto anteriormente,  
 
ADOTAMOS OS SEGUINTES ACORDOS: 
 
1. Solicitar à Secretaria-Geral Ibero-americana que faça chegar à 
próxima Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, a realizar-se 
nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2007 em Santiago do Chile,  
a seguinte proposta de acordo: 

 
“Estimam necessário criar sistemas integrados de 
avaliação das políticas de coesão social, que incorporem 
tanto o controle de gestão como a avaliação de impacto 
das mesmas.  Nesse sentido, é necessário avançar em 
direção à criação de sistemas  de avaliação de qualidade 
das políticas públicas, bem como fortalecer a 
coordenação das instituições sociais dos países”. 

 
 
2. Reafirmar nosso compromisso com o Programa Escola Ibero-
americana de Governo e Políticas Públicas (IBERGOP), cujo 
conteúdo está  incorporado  nas Bases de Funcionamento, e 
encomendamos elaborar seu programa acadêmico 2007-2008 
em torno ao tema: Sistemas de Avaliação das Políticas Públicas 
para a Coesão Social. 
 
3.  Acolher os acordos elevados pelo Conselho Acadêmico de 
IBERGOP no referente à modalidade de desenvolvimento da 
proposta acadêmica anual. 

 
4.  Em aplicação do Ponto 12 do Memorando de Entendimento, 
aprovamos o Programa Anual da Rede para o imediato exercício 
2007-2008, que estará composto das seguintes iniciativas: 
 

a) O tema que orientará as atividades da rede será: “Sistemas 
de Avaliação das Políticas Públicas para a Coesão Social”. 

 
b) Sistema de consultas a pedido, no caso de algum 

Ministério interessar-se em obter informação sobre 
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decisões e normas adotadas pelos demais membros da 
Rede, o mesmo deverá dirigir-se a estes, solicitando-as. 

 
c) Foros de exposição e debate em torno a “boas práticas” 

ibero-americanas.   
 

5. Renovar nosso compromisso estabelecido no “Memorando de 
Entendimento para a coordenação e gestão da RIMPE” que foi 
adotado com ajuste ao procedimento fixado na nossa IX  
Reunião de Ministros realizada no México em setembro de 2005.  

 
6. Agradecer ao México a gestão do site da RIMPE na Internet, 
desenvolvida a partir da V Reunião de nossa Rede, realizada no 
ano 2000 na capital mexicana, bem como seu renovado 
oferecimento de continuar mantendo, a partir desta data, dita 
missão, cuja importância para a boa marcha da Rede é cada vez 
mais evidente. 
 
7.- Receber com satisfação  e aceitar o oferecimento da 
República Oriental do Uruguai para realizar a Xll Reunião Ibero-
americana de Ministros da Presidência e Equivalentes. 
 
8.- Congratulamo-nos ante o fato de que Portugal veja com 
interesse a possibilidade de realizar a Xlll Reunião de Ministros 
da Presidência e Equivalentes, situação que se decidirá na 
próxima reunião. 
 
9.  Expressar nosso agradecimento pela cálida hospitalidade 
oferecida, e extender nosso mais afetuoso reconhecimento às 
autoridades da República da Costa Rica. 
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PAÍS 
ANFITRIÃO 

NOME 
 

CARGO 
 

ASSINATURA 
 

COSTA RICA 
RODRIGO ARIAS 
SANCHEZ 
 

MINISTRO DA 
PRESIDÊNCIA  

ANDORRA 
JOAN BURGUES 
MARTISELLA 
 

EMBAIXADOR 
PERANTE AS 
CÚPULAS IBERO-
AMERICANAS 

 

ARGENTINA 
GUSTAVO ALFREDO 
ARANBARI 
 

CÔNSUL-GERAL DA 
ARGENTINA NA 
COSTA RICA 

 

CHILE 
EDGARDO S. 
RIVEROS  MARIN 
 

SUB-SECRETÁRIO- 
GERAL DA 
PRESIDÊNCIA 

 

COLÔMBIA 
BERNARDO 
MORENO VILLEGAS 
 

SECRETÁRIO- 
GERAL DA 
PRESIDÊNCIA 

 

CUBA JULIO VASQUEZ 
ROQUE  

VICE-MINISTRO DE 
ECONOMIA E 
PLANIFICAÇÃO 

 

EQUADOR 
DAISY ESPINEL DE 
ALVARADO 
 

EMBAIXADORA  DA 
C. R. NO EQUADOR  

EL SALVADOR HAZEL ESCRICH ENCARREGADA DE 
ASSUNTOS SOCIAIS  

ESPANHA 
FRANCISCO 
CAAMAÑO 
DOMINGUEZ  
 

SECRETÁRIO DE 
ESTADO  

GUATEMALA 
MARIA DEL 
ROSARIO 
VELASQUEZ  
 

SUB-SECRETÁRIA- 
GERAL DA 
PRESIDÊNCIA 

 

HONDURAS YANI ROSENTHAL  
 

SECRETÁRIO DO 
DESPACHO DA 
PRESIDÊNCIA 

 

MÉXICO 
PATRICIA FLORES 
ELIZONDO 
 

COORDENADORA- 
GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 
 

 

NICARÁGUA HAROLD RIVAS 
 EMBAIXADOR  

 5



 

PAÍS 
ANFITRIÃO 

NOME 
 

CARGO 
 

ASSINATURA 
 

PANAMÁ 
DILIO ARCIA 
TORRES 
 

VICE-MINISTRO DA 
PRESIDÊNCIA  

PERU ALBERTO 
GUTIERREZ EMBAIXADOR  

PORTUGAL 
PEDRO SILVA 
PEREIRA  
 

MINISTRO DA 
PRESIDÊNCIA  

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

LUIS ML. BONETTI 
 

SECRETÁRIO DE 
ESTADO  

URUGUAI 
JORGE VASQUEZ 
ROSA  
 

PRO-SECRETÁRIO 
DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA 
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