
 

NOTA DE IMPRENSA 
19 de setembro de 2018 

 

 

Acreditação aberta para comunicação e imprensa para a 

XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo 

 
• O registro para imprensa está aberto até o dia 12 de outubro. 

 

Madri, Espanha / Cidade da Guatemala, Guatemala, 19 de setembro de 2018 - O 

Ministério das Relações Exteriores da Guatemala abriu o prazo para acreditação de 

jornalistas e meios de comunicação que desejem participar da XXVI Cúpula Ibero-

Americana de Chefes de Estado e de Governo, que acontecerá nos dias 15 e 16 de 

novembro em La Antigua, Guatemala. 

 

Os interessados podem registrar-se clicando neste link: 

https://acreditaciones.minex.gob.gt/general/default.aspx 

 

As instruções para realizar o registro estão disponíveis no link, incluindo a documentação 

necessária para completá-lo. As acreditações para comunicação e imprensa estão abertas 

até o dia 12 de outubro. 

• Consulte a agenda da Cúpula 

 

A XXVI Cúpula Ibero-Americana, que contará com a participação de líderes e delegações 

dos 22 países da região, se centrará nos esforços para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável adotados pelas Nações Unidas em 2015. O tema será "Uma 

Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 

 

Links de interesse: 

• XXVI Cúpula Ibero-Americana 

• Secretaria-Geral Ibero-Americana 

https://acreditaciones.minex.gob.gt/general/default.aspx
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.segib.org/
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MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org  @maxseitz 

 (+34) 91 590 1980 

(+34) 679 921 572 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes e Chefas de Estado e de 

Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregada de cumprir os mandatos decorrentes das Cúpulas e 

Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar 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. 

Mais informação: http://www.segib.org  @SEGIBdigital https://www.facebook.com/SEGIB 
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