
 

 
 

700 empresários de Ibero-América se 
reúnem na Guatemala para impulsionar um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável 
 

 

 
 

• O XII Encontro Empresarial Ibero-americano é um dos eventos mais importantes da 
XXVI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo que tem lugar em La Antigua, 
Guatemala. Empresários e mandatários de toda a região discutem a contribuição 
do setor privado à Agenda 2030 das Nações Unidas. 

La Antigua, Guatemala, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 – Cerca de 700 
empresários participam desde hoje no XII Encontro Empresarial Ibero-americano, 
no qual o setor privado buscará unir esforços para impulsionar um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável na região.  

A reunião de dois dias tem lugar em La Antigua, Guatemala, no marco da XXVI 
Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. Nela será debatida a 
contribuição do setor privado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
conteúdos na Agenda 2030 das Nações Unidas. 
 
Conta com a presença empresários de toda a região, incluindo a Antonio Brufau, 
presidente da Repsol (Espanha); Astrid Álvarez Hernández, presidenta do Grupo 
Energia Bogotá (Colômbia); Roberto Zamora, presidente do Banco Lafise 
(Honduras); Juan Luis Bosch, presidente da Corporação Multi Inversiones 
(Guatemala); Alejandro Bulgheroni, presidente da Pan American Energy Group 
(Argentina), e Stanley Motta, presidente do JD investimentos Bahia (Panamá), 
entre muitos outros. 
 
Serão analisados temas como o comércio, o investimento e a transformação 
digital como promotores da prosperidade; o trabalho digno e o empoderamento 
econômico das mulheres para conseguir uma maior inclusão, e a sustentabilidade 
como uma aposta rentável para as companhias.  

https://www.cacif.org.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 
• Agenda do Encontro Empresarial 

 
“Este encontro é único a conseguir uma convocatória recorde e por ser esta uma 
Cúpula que vê o empresariado como um ator principal do desenvolvimento”, disse 
a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, durante a inauguração do 
encontro, no qual também participa o rei Felipe VI da Espanha e outros 
mandatários ibero-americanos. 

Ao término das jornadas haverá uma mesa redonda dos presidentes Jimmy 
Morales (Guatemala), Pedro Sánchez (Espanha); Enrique Peña Nieto (México); 
Juan Orlando Hernández (Honduras) e Antoni Martí (Andorra). 
 
Ainda, os empresários entregarão as recomendacões do Encontro Empresarial 
aos Chefes de Estado e de Governo da Conferência Ibero-Americana e será 
entregue o Prêmio Ibero-americano da Qualidade, que premia a organizações 
com uma excelente gestão. 

O encontro foi organizado por CACIF (Comitê de Associações Agrícolas, 
Comerciais, Industriais e Financeiras da Guatemala), o Conselho de Empresários 
Ibero-americanos (CEIB) e a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB). 

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 
 

 

https://www.segib.org/agenda/xii-encuentro-empresarial-iberoamericano/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
http://www.fundibeq.org/premio-iberoamericano
https://www.cacif.org.gt/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.segib.org/
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

