
Expandindo a
Cooperação
Sul-Sul em
um mundo
interdependente

Cada região é caracterizada por ter países que 
compartilham idiomas, histórias, áreas de influência e 
problemas de desenvolvimento. São essas 
interdependências que tornam útil a Cooperação Sul-Sul - 
soluções desenvolvidas em um país podem ser adaptadas 
e replicadas em outro, para o bem-estar de nossos povos. 
Mas essa interdependência também implica 
vulnerabilidade. As situações de crise global ressaltam o 
quão vulneráveis   nossas economias, nossos sistemas 
políticos e nossas sociedades são aos problemas que 
ameaçam nossos vizinhos. Quer se trate de mudanças 
climáticas, migrações, fluxos de capital ou pandemias, 
certas situações estão abalando nossos países e exigem 
respostas conjuntas.

Como?  Nesta sessão, a APC-Colômbia convida os 
participantes a apresentarem experiências que 
demonstrem como a cooperação técnica e científica 
aumenta o impacto das intervenções de desenvolvimento. 
Serão organizados painéis sobre CSS transfronteiriça e 
 redes profissionais globais . Cada painel terá 
representantes da África, América Latina e Ásia. Entre cada 
painel será aplicada uma pesquisa virtual sobre questões 
de interdependência e a conferência de encerramento será 
alimentada com os resultados deste exercício.

Duração da sessão: 90 minutos.

Nota conceitual
Quinta-feira 10 setembro, 
2020 7:00 Colômbia - 14:00 
África do Sul - 17:30 Índia
Co-organized by 
APC-Colombia and UNOSSC

Dia um

Interdependência e Solidariedade “Trabalho entre 
parceiros que precisam um do outro”

Contexto: 

Dia Internacional 
para Cooperação 

Sul-Sul 2020



*As horas são apresentadas de acordo com o horário
da Colômbia (UTC-5)
** O programa pode apresentar alterações de última hora

Jorge Chediek,
Diretor do Escritório das Nações Unidas para a Cooperação 
Sul-Sul e Enviado do Secretário-Geral para a Cooperação 
Sul-Sul (UNOSSC)

Adriana Mejía,
Vice-Ministra de Assuntos Multilaterais, Ministério das
Relações Exteriores da Colômbia

Angela Ospina de Nicholls,
Diretora Geral, Agência Presidencial de Cooperação 
Internacional da Colômbia (APC-Colômbia)

Programa

Entrada na sala
6h50

Comentários de abertura
7h00

Debapriya Bhattacharya,
Membro, Center for Policy Dialogue (CPD),
Bangladesh

Conferência de abertura
7h15

Catalina Quintero,
Diretora de Oferta de Cooperação Internacional,
APC-Colômbia

Discurso de encerramento
8h30

Rita Milagres
Secretária de Inteligência e Relações Estratégicas, 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA)

Héctor Arenas,
Ministério das Relações Exteriores da Colômbia. 
Pacific Alliance People Mobility Group

Alexandra Moreira López,
Secretária Geral, Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA)

Painel A: sobre cooperação transfronteiriça
7h45

Alonso Ortíz,
Diretor de Alianças, Global Partnership for 
Sustainable Development Data (GPSDD)
M’Naouer Djemali,
Professor Université de Carthage, Agência 
Tunisiana de Cooperação Técnica (ATCT)

Sara Hamouda,
CEO, African Peer Review Network

Painel B: sobre redes profissionais globais
7h45

Quinta-feira 10 
setembro, 2020

Dia um

Expandindo a
Cooperação
Sul-Sul em
um mundo
interdependente

Registre-se aqui

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_10vAyMtyTPaWm1lL__KVmg


A pandemia COVID-19 colocou nossos governos, empresas e 
organizações em uma trajetória de aprendizagem acelerada 
para avaliar e tomar decisões visando conter a propagação do 
vírus, com graves efeitos socioeconômicos também 
contagiosos devido às nossas interdependências. A 
virtualização da vida em consequência do isolamento está 
gerando importantes efeitos sociais, econômicos, fiscais e 
urbanos, parcialmente irreversíveis, para os quais a 
Cooperação Sul-Sul deverá gerar respostas inovadoras. No 
entanto, a situação atual não deve desviar nossa atenção de 
outras questões que precisam ser discutidas.

Como? Esta sessão será organizada em torno de 
diálogos entre especialistas e participantes sobre como 
a Cooperação Sul-Sul pode ajudar a impactar metas e 
indicadores específicos da Agenda 2030 e sobre o 
papel do comércio e do investimento na Cooperação 
Sul-Sul. Os temas foram definidos após consulta 
realizada pela APC-Colômbia com agências e parceiros 
do Sul Global.

Duração da sessão: 90 minutos

Conversas importantes para a Cooperação Sul-Sul após 
COVID-19 “O que você quer saber, mas não poderia 
perguntar”

Contexto:Segundo dia
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Nota conceitual
sexta-feira 11 de setembro, 
2020 7:00 Colômbia - 14:00 
África do Sul - 17:30 Índia
Co-organized by 
APC-Colombia and UNOSSC

Dia Internacional 
para Cooperação 

Sul-Sul 2020



Ángela Ospina de Nicholls,
Diretora Geral, Agência Presidencial de Cooperação 
Internacional da Colômbia (APC-Colômbia)

Sachin Chaturvedi,
Diretor Geral, Research and Information System for 
Developing Countries (RIS)

Entrada na sala
6h50

Opening dialogue
7h00

Catalina Quintero,
 Diretora de Oferta de Cooperação Internacional,
APC-Colômbia

Encerramento
8h15

Tahina Ojeda,
Pesquisadora e Professora, Universidad 
Complutense de Madrid

Bernabé Malacalza,
Pesquisador e Professor, Conselho Nacional 
de Pesquisa Científica e Técnica da 
Argentina

Diálogo A: Como orientar os projetos de 
Cooperação Sul-Sul para impactar em metas 
e indicadores específicos da Agenda 2030?

7h30 7h30

Florence Nazare,
Diretora de Desenvolvimento de 
Capacidades, Nova Parceria para o 
Desenvolvimento da África (AUDA-NEPAD).

Milindo Chakrabarti,
Research and Information System for 
Developing Countries (RIS)

Diálogo B: Qual o papel do comércio 
internacional, dos investimentos e dos 
Bancos Multilaterais na Cooperação Sul-Sul?

Programa
sexta-feira 11 de 
setembro, 2020 

Segundo dia
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*As horas são apresentadas de acordo com o horário
da Colômbia (UTC-5)
** O programa pode apresentar alterações de última hora

Registre-se aqui

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_10vAyMtyTPaWm1lL__KVmg

