Prezado Visitante,
Seja bem-vindo ao website da Delegação da União Europeia no Brasil. Espero que as informações que
encontrarão ajudem a entender melhor a União Europeia, a importância das nossas relações com o
Brasil e o papel e as atividades da Delegação da UE no Brasil.
O Brasil é um parceiro estratégico de longa data da União Europeia e a recente conclusão das
negociações do Acordo de Associação entre a UE e o Mercosul representa uma oportunidade
marcante para fortalecer ainda mais a parceria entre a UE e o Brasil.
A União Europeia é uma parceria econômica e política única entre 28 países europeus com mais de
510 milhões de pessoas que falam 24 idiomas oficiais, entre eles o português. Garantiu mais de meio
século de paz, estabilidade e prosperidade. Ajudou a elevar os padrões de vida no continente e
construiu um mercado único à escala europeia, no qual pessoas, bens, serviços e capitais circulam
entre os Estados-Membros da União tão livremente como em um único país. Dezanove dos vinte e
oito Estados-Membros adotaram o euro como moeda comum. Estas são realizações iincríveis, e de
fato sem precedentes, em qualquer lugar do mundo.
Hoje, o multilateralismo e o sistema internacional baseado em regras estão sendo questionados,
enquanto todos nós continuamos a enfrentar sérios desafios globais, como mudança climática,
migração e crescente insegurança no mundo inteiro. Nestes tempos de incerteza, na UE estamos
convencidos de que podemos oferecer previsibilidade e trabalhar juntos para o multilateralismo, a
cooperação internacional e para um compromisso inabalável para soluções pacíficas das muitas
crises através o mundo.
Temos muito em comum com o Brasil, compartilhando valores como a democracia, o Estado de
Direito, o respeito aos direitos humanos, a preservação da paz, a busca do desenvolvimento
sustentável, a proteção do meio ambiente e a luta contra as mudanças climáticas. Temos tanto a
ganhar e a nos beneficiar de uma estreita parceria em todas as frentes. O Brasil é um dos principais
parceiros e interlocutores da União Europeia no mundo, sendo um de nossos parceiros estratégicos.
A UE e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas em 1960, baseadas em estreitos laços históricos,
culturais, econômicos e políticos. As relações bilaterais continuaram a aumentar e culminaram em
2007 com o estabelecimento da Parceria Estratégica. Desde então, a UE e o Brasil vêm aprofundando
suas relações, concentrando-se nos principais desafios globais, bem como em realçando ainda mais
nossos laços diretos. A parceria inclui vários tópicos, como o crescimento econômico, a cooperação
em questões fundamentais de política externa, direitos humanos, mudanças climáticas,
desenvolvimento sustentável, paz e segurança, pesquisa e inovação, comércio e investimento. Em
todas essas áreas, a União Europeia e as autoridades brasileiras fomentam um diálogo formal e
cooperam em projetos específicos.
Convido-os a visitar nosso website frequentemente para obter informações atualizadas sobre nossas
inúmeras atividades no Brasil, bem como para familiarizarem-se com os objetivos e prioridades
gerais da União Europeia. Também convido-os a seguir-nos no Twitter (@UEnoBrasil), Facebook
(@delagacaouebrasil) e Instagram (@uenobrasil) aguardando os seus comentários e reações. Eles
nos permitirão aprimorar nossa missão de promover o bem-estar comum.
Embaixador Ignacio Ybáñez
Brasília, 19 de Julho, 2019

DADOS PESSOAIS
Ignacio Ybáñez Rubio
Nasceu em 6 de outubro de 1962, em Neuilly-sur-Seine, Paris, França
Casado e com três filhos
Nacionalidade espanhola

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Educação Básica: sistema francês, “Baccalauréat”, e sistema espanhol, “Bachillerato”, nos Liceus
franceses em Tunes, Lisboa e Madrid
Graduação em Administração Económica e Empresarial. Especialização em Economia Espanhola pela
Universidad Complutense de Madrid, Espanha
CARREIRA DIPLOMÁTICA
Embaixador da União Europeia no Brasil
Conselheiro na Direção-Geral do Serviço Exterior, Ministério dos Negócios Estrangeiros, União
Europeia e Cooperação da Espanha (outubro 2018- julho 2019)
Embaixador da Espanha na Federação da Rússia (março 2017 – setembro 2018)
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
(novembro 2014 - janeiro 2017)
Diretor-Geral de Política Externa e Assuntos Multilaterais, Globais e de Segurança, Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação (maio de 2013 - novembro de 2014)
Diretor-Geral para Magrebe, África, Médio Oriente Mediterrâneo, Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação (maio 2012 -maio de 2013)
Assessor no Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação (fevereiro 2012 - maio 2012)
Assessor no Gabinete Econômico do Presidente e Porta-voz no Departamento de Política
Internacional e Segurança do Gabinete do Presidente do Governo (outubro 2010 -janeiro 2012)
Conselheiro na Representação Permanente da Espanha perante a União Europeia (abril de 20022010. Tendo exercido os seguintes cargos: Conselheiro Mertens (2002-2005), Conselheiro Antici
(2005-2007) e Conselheiro da Estratégia Lisboa e da Revisão do Orçamento (2007-2010))
Chefe de Missão Adjunto na Embaixada da Espanha na Guatemala (abril 2000 – junho 2002)
Diretor-Geral Adjunto das Organizações Multilaterais de Pesca, Ministério da Agricultura, Pesca e
Alimentação (agosto 1998 - junho 2000)
Primeiro-Secretário da Embaixada da Espanha no Cairo, encarregado dos assuntos administrativos e
consulares (maio 1995 - agosto 1998)
Conselheiro Econômico e Comercial na Embaixada da Espanha, na República Dominicana, Haiti e
Jamaica (dezembro 1991 – abril 1995)

Chefe de Missão Adjunto na Embaixada da Espanha na Tanzânia (maio 1989 – dezembro 1991) sendo
Encarregado de Negócios de junho a dezembro de 1995
Diretor de Organizações Internacionais de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, dependente
da Diretoria-geral de Organizações e Conferências Internacionais do Ministério das Relações
Exteriores (março 1989 – junho 1989)
Entrou na carreira diplomática em 1989
Terceiro-Secretário até 9 de fevereiro de 1989
Segundo-Secretário desde 18 de março de 1989
Primeiro-Secretário em comissão em 31 de maio de 1991 e efetivo desde 26 de abril de 1996
Conselheiro desde 29 de julho de 2005
Terceiro Ministro efetivo desde 10 de outubro de 2014
CONDECORAÇÕES
Cavaleiro da Ordem do Mérito Civil (24 de junho de 1995)
Cruz Oficial da Ordem de Isabel La Católica (8 de setembro de 1998)
Comandante da Ordem do Mérito Civil (6 de dezembro de 2001)
Comendador de Isabel La Católica (6 de dezembro de 2010)
Certificado de Cruz de Mérito Militar com Distintivo Branco (20 de fevereiro de 2014)

