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No decorrer de 2019, o Uruguai manteve em execução 149
ações, projetos e programas de cooperação. A maior parte
destas iniciativas foram promovidas através da modalidade de
CSS Bilateral (44%), seguidas de perto pelas executadas por
meio de intercâmbios regionais (38%) e pelas de Cooperação
Triangular (18%). No âmbito desta cooperação, os parceiros mais
destacados do Uruguai foram a Argentina, Brasil e Paraguai.
Tal como tem vindo a ser habitual, o Uruguai participou nesta
cooperação combinando em proporções muito semelhantes o
exercício dos papéis de ofertante e recetor. Em resultado deste
intercâmbio de conhecimentos e experiências com outros países,
o país reforçou as suas capacidades em âmbitos relacionados

com a Educação, Ambiente, Transportes e armazenamento, Saúde e
outros; ao mesmo tempo que transferiu parte da sua experiências
e boas práticas nas áreas da Energia, Fortalecimento de instituições
e políticas públicas, Gestão de finanças públicas e Saúde.
A CSS e Triangular em que o Uruguai participou ao longo de 2019,
pôde contribuir para que a região progredisse na concretização do
ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), ODS 9 (Indústria,
inovação e infraestruturas) e ODS 3 (Saúde e bem-estar).
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