
 

 
 

 

Primeira reunião de governadores dos bancos 

centrais da Ibero-América será realizada para 

debater respostas aos efeitos da pandemia 
 

Madri (Espanha), terça-feira, 6 de abril de 2021 – A I Reunião Ibero-Americana 

de Bancos Centrais, organizada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e o 

Banco da Espanha, faz parte dos encontros prévios a XXVII Cimeira Ibero-

Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada em Andorra no dia 21 

de abril. 

 

 

O QUE 

I Reunião Ibero-Americana de Bancos Centrais 

 

Na segunda-feira, 12 de abril, na sede do Banco da Espanha, será 

realizada a I Reunião Ibero-Americana de Bancos Centrais, em formato 

semipresencial. Esta será a primeira vez em que os governadores das 

entidades emissoras dos 22 países da região se encontrarão para 

debater respostas para a crise causada pela COVID-19. 

 

Durante o encontro, que será inaugurado pela Secretária-Geral Ibero-

Americana, Rebeca Grynspan, e pelo Governador do Banco da Espanha, 

Pablo Hernández de Cos, dois painéis analisarão a política monetária no 

contexto da pandemia, incluindo lições aprendidas, novos instrumentos, 

e a resposta das instituições internacionais aos efeitos do coronavírus. 

 

Consulte a programação completa aqui 
 

 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.bde.es/bde/es/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/AGENDA_SEGIB.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/AGENDA_SEGIB.pdf


 

 
 

 

 

QUANDO E ONDE 

 

Segunda-feira, 12 de abril de 2021 

16:00 - 19:40 (hora da Espanha, GMT + 01:00) 

Reunião online – Inscrições com o Banco da Espanha 

 

 

PALESTRANTES 

• Rebeca Grynspan, secretária-geral ibero-americana 

• Pablo Hernández de Cos, governador do Banco da Espanha 

• Miguel Ángel Pesce, presidente do Banco Central da República 

Argentina 

• Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil 

• Leonardo Villar, gerente geral do Banco da República da 

Colômbia 

• Alejandro Díaz de León, governador do Banco do México 

• Mário Centeno, governador do Banco de Portugal 

• Carmen Reinhart, economista chefe do Banco Mundial 

• Agustín Carstens Carstens, gerente geral do Banco de 

Pagamentos Internacionais 

• Liliana Rojas-Suárez, presidenta do Comité Latino-Americano de 

Assuntos Financeiros y diretora do Centro para o 

Desenvolvimento Global 

 



 

 
 

 

 

INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS 

Para inscrições: preencher o formulário de inscrição 

Para esclarecimentos: Departamento de Comunicação do Banco da 

Espanha, comunicacion@bde.es  

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

 

Siga a conversa em redes: 

#CaminhoDaCimeira 

#SomosIbero-América 

   
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 

preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 

Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-

americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana 

e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 

 

https://app.bde.es/rce_www/jsp/events.jsp?t=x3fQ4jZ85B7hQQNHuGr5
mailto:comunicacion@bde.es
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

