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de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de
la SECIB.

A todos los efectos legales, la Secretaría General Ibe-
roamericana sucede a la SECIB en sus derechos y obli-
gaciones.

La entrada en vigor dei presente Convenio no afectará
la continuidad de los programas de cooperación que se
encuentren en ejecución entre los Estados Parte deI Pro-
tocolo ai Convenio para la Cooperación en el marco de
la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la
Secretaria de Cooperación Iberoamericana.

Firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Estatutos da Secretaria-Gerallbero-Americana

Considerando as disposições previstas no Acordo de
Santa Cruz de La Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral
Ibero-Americana e do Acordo de Bariloche, os Estados
membros da Conferência Ibero-Americana acordam os
seguintes Estatutos, pelos quais se regerá a Secretaria-Geral
lbero-Americana:

Artigo 1.0

Natureza

A Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB) é o órgão
permanente de apoio institucional, técnico e administrativo
à Conferência Ibero-Americana.

Artigo 2.°

Funções

A SEGIB exercerá as suas funções em conformidade
com as decisões das reuniões ibero-americanas de chefes
de estado e de governo. Em estreita colaboração com a
Secretaria Pro-Tempore, contribuirá para dar apoio insti-
tucional às reuniões ibero-americanas de chefes de estado
e de governo e demais instâncias da Conferência Ibero-
-Americana.

Será da responsabilidade da SEGIB:

a) Executar os mandatos recebidos das reuniões ibero-
-americanas de chefes de estado e de governo e reuniões
de Ministros das Relações Exteriores, acompanhar quando
necessário e manter informadas, sobre o respectivo cum-
primento, as diversas instâncias da Conferência Ibero-
-Americana;

b) Apoiar a Secretaria Pro-Tempore na preparação das
reuniões ibero-americanas de chefes de estado e de go-
verno;

c) Colaborar com a Secretaria Pro-Tempore e com o pais
anfitrião quando necessário na preparação, coordenação e
acompanhamento das reuniões ministeriais sectoriais;

d) Desempenhar, em coordenação com a Secretaria
Pro-Tempore, as funções de relator nas reuniões ibero-
-americanas de chefes de estado e de governo, nas reuniões
de Ministros das Relações Exteriores e nas reuniões mi-
nisteriais sectoriais;

e) Fortalecer, em conformidade com o Acordo de Bari-
loche, o trabalho em matéria de cooperação no âmbito da
Conferência Ibero-Americana e sugerir alternativas com
vista ao seu aperfeiçoamento;

j) Apresentar propostas de programas, projectos e ini-
ciativas de cooperação à Reunião dos Responsáveis de
Cooperação Ibero-Americana, para sua aprovação, em
conformidade com o Acordo de Bariloche;
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g) Colaborar com os Estados membros na planificação
e gestão dos programas, projectos e iniciativas de coope-
ração ibero-americana, assim como avaliar e acompanhar
os primeiros;

h) Prestar apoio técnico e administrativo à Conferência
Ibero-Americana e, em particular, preservar a sua memória
institucional;

i) Assegurar a coordenação das diversas instâncias da
Conferência Ibero-Americana com os restantes organismos
ibero-americanos reconhecidos pela Conferência;

}) Apresentar o projecto do orçamento e do programa
anual de trabalho (orçamento-programa) para a sua aprova-
ção pela reunião de Ministros das Relações Exteriores, com
as recomendações prévias dos coordenadores nacionais e
responsáveis de cooperação ibero-americana;

k) Trabalhar em estreita coordenação com os coorde-
nadores nacionais e responsáveis de cooperação aos quais
informará, periodicamente, sobre a execução do orçamento-
-programa da Secretaria e submeterá as correspondentes
prestações de conta para a sua aprovação pela reunião de
Ministros das Relações Exteriores;

l) Contribuir para a projecção internacional da Comuni-
dade Ibero-Americana no âmbito das instruçães e mandatos
recebidos dos chefes de estado e de governo;

m) Incentivar e apoiar, no contexto do programa de
trabalho, as actividades de associações de carácter ibero-
-americano nos âmbitos profissional, académico e insti-
tucional; e

n) Apresentar propostas por intermédio das instâncias
competentes da Conferência Ibero-Americana com vista
ao cumprimento dos objectivos enunciados no Acordo de
Santa Cruz de la Sierra.

Artigo 3.°
Estrutura

A Secretaria-Geral será integrada por um Secretário-
-Geral, um Secretário-Adjunto e um Secretário para a
Cooperação Ibero-Americana.

O Secretário-Geral ocupa o cargo mais alto na estrutura
administrativa da SEGIB e é o responsável pelo funciona-
mento da Secretaria-Geral Ibero-Americana.

O Secretário-Geral terá como seus principais colabo-
radores um Secretário-Adjunto e um Secretário para a
Cooperação Ibero-Americana.

O Secretário-Geral apresentará aos coordenadores na-
cionais e responsáveis de cooperação e submeterá à apro-
vação da reunião de Ministros das Relações Exteriores
uma proposta de organograma com indicação dos perfis
profissionais exigidos. As eventuais propostas de altera-
ção do organograma aprovado deverão ser submetidas
aos Ministros das Relações Exteriores com as propostas
do orçamento-programa a que se refere a alínea}) do ar-
tigo 2.°

Artigo 4.°

Secretário-Geral

O Secretário-Geral será nomeado, por consenso, pelos
chefes de estado e de governo, por proposta da reunião
dos Ministros das Relações Exteriores, para um mandato
de quatro anos. O mandato poderá ser renovado por um
único período adicional.

O Secretário-Geral deverá ser nacional de um dos países
ibero-americanos e ter desempenhado funções de alta res-



6410

ponsabilidade em um dos países membros da Conferência
ou uma organização internacional.

O Secretário-Geral cessará as suas funções no final do
respectivo mandato, por renúncia, ou por demissão acor-
dada pelos chefes de estado e de governo.

O Secretário-Geral não poderá ser sucedido por pessoa da
mesma nacionalidade.

Artigo 5.°

Competências do Secretário-Geral

Cabem ao Secretário-Geral as seguintes competências:

a) Desempenhar as funções de Secretário das reuniões
ibero-americanas de chefes de estado e de governo;

b) Participar nas reuniões de Ministros das Relações
Exteriores, nas reuniões ministeriais sectoriais e nas dos
coordenadores nacionais, com voz mas sem voto;

c) Propor à reunião de Ministros das Relações Exteriores
um calendário anual de reuniões da Conferência, incluindo
as de carácter sectorial;

d) Exercer a representação legal da Secretaria;
e) Actuar perante os organismos internacionaisem confor-

midadecom as instruçõesespecíficase mandatosrecebidosdas
reuniões ibero-americanasde chefesde estadoe de governoou
das reuniões de Ministros das Relações Exteriores;

.f) Orientar, coadjuvado pelo Secretário para a Coopera-
ção Ibero-Americana, a planificação, organização, direcção
e coordenação das actividades da Secretaria-Geral em favor
da cooperação ibero-americana;

g) Transmitir à Secretaria Pro-Tempore as comunicações
recebidas de terceiros Estados ou organizações que exijam
decisão ou conhecimento por parte da Conferência;

h) Identificar e sugerir à reunião de Ministros das Re-
lações Exteriores para aprovação, com a recomendação
dos coordenadores nacionais e quando se justifique dos
responsáveis de cooperação, possíveis fontes adicionais de
financiamento para os programas e projectos da SEGIB e
das reuniões de chefes de estado e de governo;

i) Exercer a custódia dos documentos e arquivos em
poder da SEGIB;

j) Exercer a guarda e a custódia do património da
SEGIB;

k) Submeter à reunião de Ministros das Relações Exte-
riores, para sua aprovação, as propostas de regulamentos
internos da SEGIB e as propostas para sua alteração, com
as recomendações prévias dos coordenadores nacionais
e, quando necessário, dos responsáveis de cooperação
ibero-americana;

l) Quaisquer outras que lhesejam atribuídas pela Reunião
Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

Artigo 6.°

Secretário-Adjuntoe Secretáriopara a Cooperação

1 - O Secretário-Adjunto e o Secretário para a Coo-
peração Ibero-Americana serão nomeados pela reunião de
Ministros das Relações Exteriores, para um mandato de
quatro anos, renovável por um único período adicional.

O Secretário-Geral, o Secretário-Adjunto e o Secretário
para a Cooperação deverão ser nacionais de países ibero-
-americanos diferentes.

2 - Cabem ao Secretário-Adjunto as seguintes com-
petências:

a) Coadjuvar o Secretário-Geral no apoio técnico, ad-
ministrativo e institucional às reuniões ibero-americanas

Diárioda República,l."série-N° 174-10 de Setembro de 2007

de chefes de estado e de governo, reuniões de Ministros
das Relações Exteriores e outras instâncias da Conferência;

b) Auxiliar o Secretário-Geral nas tarefas de adminis-
tração superior da Secretaria;

c) Substituir ad interim o Secretário-Geral nas suas
ausências ou impedimentos temporários; e

d) Quaisquer outras que lhe sejam atribuídas pelo
Secretário-Geral.

Caso fique vago o cargo de Secretário-Geral, o
Secretário-Adjunto será responsável pela Secretaria até à
nomeação de novo titular pela Reunião Ibero-Americana
de Chefes de Estado e de Governo.

3 - Cabem ao Secretário para a Cooperação Ibero-
-Americana as seguintes competências:

a) Auxiliar o Secretário-Geral na planificação, organiza-
ção, direcção e coordenação das actividades de cooperação
da SEGIB;

b) Apoiar os países membros da Conferência na apre-
sentação das iniciativas e na execução dos programas e
projectos de cooperação ibero-americana, propiciando a
sua articulação e complementaridade;

c) Acompanhar as iniciativas e avaliar os programas
da Reunião Ibero-Americana de Chefes de Estado e de
Governo e de projectos no âmbito da Conferência Ibero-
-Americana, informando a reunião de responsáveis de
cooperação;

d) Assegurar a coordenação, em matéria de cooperação,
com as instâncias existentes no âmbito ibero-americano e
qualquer outra instituição ou organismo com os quais deva
relacionar-se no cumprimento de suas funções;

e) Favorecer a promoção e difusão públicas da coope-
ração ibero-americana; e

.f) Quaisquer outras que lhe sejam atribuídas pelo
Secretário-Geral.

Artigo 7.°
Pessoal

o pessoal da SEGIB será nomeado pelo Secretário-Geral
em conformidade com o regulamento de pessoal aprovado
pela reunião de Ministros das Relações Exteriores.

Todo o pessoal da SEGIB deverá ser nacional de país
ibero-americano. Será seleccionado em função da sua ca-
pacidade, idoneidade e perfil profissional, garantindo-se,
ainda, na sua selecção a representação geográfica equi-
tativa e o equilíbrio de idioma, bem como a perspectiva
de género.

O pessoal da SEGIB vincular-se-á à Secretaria por uma
relação contratual.

As reuniões dos coordenadores nacionais e dos respon-
sáveis de cooperação ibero-americana poderão recomendar
ao Secretário-Geral a colocação à disposição da Secretaria,
por prazo fixo e determinado, de funcionário ou especia-
lista apresentado por país membro da Conferência para
colaborar na execução de uma actividade, projecto ou
programa específico.

Enquanto permanecerem vinculados à Secretaria, os
membros do pessoal da SEGIB e os funcionários ou es-
pecialistas a ela adstritos não solicitarão nem receberão
instruções de governos ou autoridades externas à Secre-
taria e abster-se-ão de actuar de forma incompatível com
a condição de quem desempenha funções em organismo
internacional.
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Artigo 8.°

Orçamento

o orçamento-programa anual da SEGIB, em conformi-
dade com o regulamento financeiro aprovado pela reunião
de Ministros das Relações Exteriores, deverá identificar
as receitas e as despesas previstas para os programas, pro-
jectos e actividades de trabalho relativos ao ano seguinte
da sua apresentação.

O orçamento-programa será financiado por meio das
contribuições dos Estados membros, segundo uma escala
de quotas estabeleci da em conformidade com os crité-
rios acordados pelos Ministros das Relações Exteriores,
com base nas recomendações formuladas pelos coorde-
nadores nacionais e responsáveis de cooperação ibero-
-americana.

Artigo 9.°

Acordo de sede

Em conformidade com o artigo 1.0do Acordo, a sede
da SEGIB será em Madrid, Espanha.

A SEGIB acordará com o Estado anfitrião as condições
de acolhimento, que incluirão todas as facilidades neces-
sárias ao cumprimento das suas funções e, em particular, o
reconhecimento de privilégios e imunidades. O Secretário-
-Geral submeterá o projecto de acordo de sede a aprovação
pela reunião de Ministros das Relações Exteriores.

Artigo 10.°
Idiomas

Os idiomas oficiais de trabalho da Secretaria-Geral serão
o português e o espanhol.

Artigo 11.°

Entrada em vigor

Em cumprimento do Acordo constitutivo da SEGIB,
estes Estatutos serão aprovados na XIV Reunião Ibero-
-Americana de Chefes de Estado e de Governo em São
José da Costa Rica.

Os presentes Estatutos entrarão em vigor na mesma
data do Acordo constitutivo da SEGIB, sem prejuízo dos
procedimentos internos de cada Estado membro.

Artigo 12.°

Emendas

As emendas aos presentes Estatutos deverão ser apro-
vadas pela Reunião Ibero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo, com base nas recomendações da reunião de
Ministros das Relações Exteriores.

Disposições transitórias

1 - Para todos os efeitos legais, a Secretaria-Geral
Ibero-Americana (SEGIB) sucede à Secretaria de Coo-
peração Ibero-Americana (SECIB) nos seus direitos e
obrigações. A SECIB continuará a exercer as suas funções
até à entrada em vigor do Acordo de Santa Cruz de la
Sierra Constitutivo da Secretaria-Geral Ibero-Americana.
Enquantoo primeiroorçamentoanual da SEGIBnão for
aprovado, o Secretário-Geral disporá da sede e dos recursos
humanos e materiais da SECIB.
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2- A partir do momento da sua designação, o Secretário-
-Geral poderá desempenhar as actividades necessárias para
implementar a Secretaria.

3 - O Secretário-Geral comunicará, por via diplomática,
aos Ministros das Relações Exteriores Ibero-Americanos
a nomeação do pessoal directivo da Secretaria-Geral e
submeterá à sua aprovação as suas primeiras disposições
em matéria orçamentária.

Assinado em São José, Costa Rica, em 20 de Novembro
de 2004.

Estatuto de la Secretaria Generallberoamericana

Teniendo en consideración las disposiciones contenidas
en el Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y en el Conve-
nio de Bariloche, los Estados Miembros de la Conferencia
Iberoamericana acuerdan el siguiente Estatuto por el cual
se regirá la Secretaría General Iberoamericana.

Artículo 1.0

Naturaleza

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el
órgano permanente de apoyo institucional, técnico y ad-
ministrativo a la Conferencia Iberoamericana.

Artículo 2.°

Funciones

La SEGIB ejercerá sus funciones de conformidad con
las decisiones de las Cumbres Iberoamericanas. En estre-
cha coordinación con la Secretaría Pro-Tempore, brindará
apoyo institucional a las Cumbres y demás instancias de
la Conferencia Iberoamericana.

Será responsabilidad de la SEGIB:

a) Ejecutar los mandatos que reciba de las Cumbres y
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, realizar
el seguimiento cuando corresponda, y mantener informa-
das sobre su cumplimiento a las distintas instancias de la
Conferencia Iberoamericana;

b) Apoyar a la Secretaría Pro-Tempore en la preparación
de las Cumbres Iberoamericanas;

c) Colaborar con la Secretaría Pro-Tempore, y el país an-
fitrión cuando corresponda, en la preparación, coordinación
y seguimiento de las reuniones ministeriales sectoriales;

d) Desempefiar en coordinación con la Secretaría Pro-
Tempore las funciones de relatoría en las Cumbres Ibero-
americanas de Jefes de Estado y de Gobierno, de las Reu-
niones de Ministros de Relaciones Exteriores y Reuniones
Ministeriales Sectoriales;

e) Fortalecer, de conformidad con el Convenio de Ba-
riloche, la labor en materia de cooperación en el marco de
la Conferencia Iberoamericana y sugerir alternativas con
miras a su perfeccionamiento;

1) Presentar propuestas de programas, proyectos e ini-
ciativas de cooperación a la reunión de los Responsables
de Cooperación Iberoamericana para su aprobación de
conformidad con el Convenio de Bariloche;

g) Colaborar con los Estados miembros, en el disefio y
gestión de los programas, proyectos e iniciativas de coo-
peración iberoamericana, así como realizar el seguimiento
y evaluación de los mismos;


