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Ao longo de 2019, o Chile manteve em execução 294 ações, 
projetos e programas de cooperação. Praticamente 2 em 
cada 3 destas quase 300 iniciativas foram executadas num 
contexto Bilateral, enquanto que o terço restante se distribuiu 
em proporções equivalentes pelas modalidades Regional e 
Triangular (17% do total das iniciativas em cada caso).

O Chile participou nesta cooperação exercendo principalmente o papel 
de ofertante, mas também combinando-o com o de recetor, um facto 
que fez com que no seu perfil o exercício do papel ambos explicasse  
40% das suas ações na modalidade bilateral e cerca de 90% das regionais. 
Em resultado destes intercâmbios, o país pôde transferir para outros 
parceiros a sua experiência em Desenvolvimento legal e judicial e dos DH, 

Saúde, Fortalecimento de instituições e políticas públicas, Gestão de catástrofes 
e Ambiente; tendo simultaneamente reforçado os seus conhecimentos 
e capacidades em matéria de Fortalecimento de instituições e políticas 
públicas, Agropecuária, Ambiental, Outros serviços e políticas sociais e Saúde.

A CSS e Triangular do Chile foram particularmente intensas com 
os seus parceiros do México, Argentina e Peru e, no seu conjunto, 
através destes intercâmbios pôde potencialmente contribuir para a 
realização do ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), ODS 16 
(Paz, justiça e instituições eficazes) e ODS 3 (Saúde e bem-estar).

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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RELATÓRIO DA COOPERAÇÃO SUL-SUL 
E TRIANGULAR NA IBERO-AMÉRICA 2020
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