
 

 
 

Com uma alta participação de Chefes de Estado 
e de Governo e uma agenda de futuro, começa 
na Guatemala a semana da XXVI Cúpula Ibero-
Americana, um cenário único de diálogo político 
e cooperação uma agenda de futuro 
 

 
 

• Comparecerão 17 Chefes de Estado e de Governo, numerosos chanceleres, e 
mais de 40 observadores e líderes de importantes organismos como a 
Organização de Estados Americanos, as Nações Unidas, o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, entre outros. 
 

• A Cúpula será desenvolvida sob o tema "uma Ibero-América próspera, 
inclusiva e sustentável" e é a primeira conectada com uma agenda global de 
futuro: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

La Antigua, Guatemala, segunda-feira, 12 de novembro de 2018 – Com uma reunião 
de Responsáveis de Cooperação dos 22 países ibero-americanos, começou hoje 
em La Antigua, Guatemala, a semana da XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes 
de Estado e de Governo. 

Trata-se de um dos mais destacados cenários de diálogo político e colaboração da 
região, que nesta edição reunirá 17 Chefes de Estado e de Governo, 
numerosos chanceleres, e mais de 40 observadores e líderes de importantes 
organismos como a Organização de Estados Americanos, a Assembléia Geral das 
Nações Unidas, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos e o Sistema de 
Integração Centro-americana, entre outros. 
  
 

http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 

 
Na semana, que também inclui Encontro Empresarial ao qual assistirão mais de 
650 empresários da região, culminará nos dias 15 e 16 de novembro com a Cúpula 
de Chefes de Estado e de Governo, o único foro de mandatários de toda a Ibero-
América. 

No encontro, os líderes políticos terão a oportunidade de abordar temas que 
dizem respeito à região e emitirão uma Declaração final acordada por todos, bem 
como uma série de comunicados especiais e um programa de ação para a 
cooperação ibero-americana. Além disso, a sede da próxima Cúpula, em 2020, 
será anunciada oficialmente. 

Esta Cúpula será um importante momento de encontro para líderes após uma 
intensa atividade eleitoral e mudanças políticas na região. Desde a última reunião 
na Colômbia, em 2016, 10 dos 22 governos ibero-americanos foram renovados: 
Espanha, Equador, Cuba, Costa Rica, Panamá, Chile, Colômbia, México, Peru e 
Brasil. 

• Agenda da XXVI Cúpula Ibero-Americana 
• Agenda do Encontro Empresarial  

A Cúpula em La Antigua, organizada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB) e pelo Governo da Guatemala, é a primeira conectada com uma agenda 
global de futuro: os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

"Temos trabalhado intensamente para que esta Cúpula seja um sucesso de 
participação e de conteúdo, uma Cúpula que reforce o que nos une, que mostre o 
compromisso desta região pelos valores que compartilhamos, o multilateralismo, 
a cooperação, a solidariedade, o diálogo e a Agenda 2030", afirmou a secretária-
geral ibero-americana, Rebeca Grynspan. 

"A Agenda 2030 nos oferece soluções para os grandes desafios que enfrentamos: 
a desigualdade, a pobreza, a desconfiança nas instituições, o gap tecnológico, a 
transformação do trabalho e a degradação ambiental." 

Ao longo da semana, importantes novidades serão apresentadas: 

• O Observatório de Desenvolvimento Sustentável e Mudanças 
Climáticas de La Rábida, na Espanha, que produzirá relatórios e emitirá 
recomendações sobre a situação ambiental na região. 
 

• O Programa Ibero-Americano sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência para promover a inclusão destes cidadãos (são 90 milhões na 
Ibero-América). 

 
• Serão lançadas bolsas para a mobilidade acadêmica na Ibero-América, 

que darão prioridade às mulheres e às disciplinas STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática). As bolsas serão apresentadas em 
conjunto com Campus Ibero-América, um portal que oferece 
oportunidades de intercâmbio para estudantes, pesquisadores e 
trabalhadores de toda a região entre a Península Ibérica e a América 
Latina.  

https://www.cacif.org.gt/
https://mailchi.mp/segib.org/agenda-oficial-de-la-xxvi-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno
https://www.segib.org/agenda/xii-encuentro-empresarial-iberoamericano/
https://www.segib.org/
https://www.presidencia.gob.gt/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/desde-la-rabida-para-iberoamerica/
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/desde-la-rabida-para-iberoamerica/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/discapacidad-2/
https://campusiberoamerica.net/


 

 
MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 

 
 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  
coesão social,  inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península 
Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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