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ArgentinaEm 2019, Andorra manteve em execução um total de 4 iniciativas 
de Cooperação Sul-Sul Regional. Trata-se de 3 Programas 
Ibero-Americanos e de 1 Projeto Adstrito, reforçando conhecimentos  
e capacidades em questões respetivamente relativas a Transportes 
e armazenamento, Desenvolvimento legal, judicial e DH, Fortalecimento 
de instituições e políticas públicas e Empresas. Em concreto, Andorra 
participou em:
 
•  Programa Ibero-Americano de Segurança Rodoviária, o qual pretende 

promover o deslocamento seguro dos utilizadores do sistema 
rodoviário, reduzindo lesões, deficiências e mortes por acidentes  
de trânsito em todos os países membros. 

•  Programa Ibero-Americano sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, cujo objetivo é contribuir para a inclusão das pessoas 
com deficiência na vida económica e social através de políticas 
que garantam o pleno gozo e exercício dos seus direitos.

•  Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS), que visa fortalecer e dinamizar a cooperação 
dos países ibero-americanos contribuindo para a qualidade 
e o impacto das suas ações, bem como promover a troca de 
experiências adaptáveis às políticas públicas de cada país.

•  Projeto Adstrito da Qualidade (IBERQUALITAS), que pretende 
melhorar a produtividade do tecido económico e social 
dos países ibero-americanos através da qualidade e da 
excelência, a fim de que a Ibero-América seja reconhecida 
como um âmbito de qualidade para investir e para viver.

Através desta cooperação, Andorra contribuiu para que a região  
avançasse na obtenção do ODS 3 (Saúde e bem-estar), ODS 9  
(Indústria, inovação e infraestruturas), ODS 10 (Reduzir as desigualdades) 
 e ODS 17 (Parcerias para a implementação dos objetivos).

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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PARTICIPAÇÃO POR MODALIDADES E PAPÉIS
Em unidades


