
 

Cimeiras Ibero-americanas de Chefes de 
Estado e de Governo 

  
  

A Cimeira Ibero-americana é o único espaço oficial de 
convergência, trabalho, acompanhamento e acordos da 
Ibero-América, que reúne os países de ambos os lados do 
Atlântico. Nela se juntam, de dois em dois anos , os 22 
Chefes de Estado e de Governo dos países de língua 
espanhola e portuguesa da Europa e da América. 

Trata-se de uma reunião a o mais alto ní vel político, uma 
frente comum face aos desafios globais baseada no 
diálogo, na cooperação e na solidariedade. 

Siga-nos: 

DESTACAMOS 

 
 

 

As Cimeiras são espaços de diálogo político ao mais 
alto nível entre Chefes de Estado e de Governo dos 
22 países ibero-americanos. 

Criadas em 1991, realizaram-se anualmente, de forma 
ininterrupta, ao longo dos  últimos 25 anos. Desde 
2014 que a sua periodicidade é bienal. 

Os mandatos aprovados nas Cimeiras traduzem-se 
em Programas, Iniciativas e Projetos da Cooperaç ão 
Ibero-americana. 

Secretaria-Geral Ibero-americana 
Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid, 
España. 
(+34) 91 590 1980    
www.segib.org 

Amalia Navarro, Diretora de Comunicação 
+34 646 05 85 25
anavarro@segib.org 

A COOPERAÇÃO IBERO-AMERICANA 

Os compromissos políticos as sumidos nas Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo promovem um modelo de 
cooperação assente na solidariedade, único no mundo pela sua abordagem regional e integrante. 

27
Programas de Cooperação 

Cultura 

Conhecimento 

Coesão social 

Andorra Bolivia Colombia Cuba R. Dominicana El Salvador Guatemala México Panamá Perú Uruguay

Argentina Brasil Costa Rica Chile Ecuador España Honduras Nicaragua Paraguay Portugal Venezuela

tema da XXVI Cúpula Ibero-Americana 

“Uma Ibero-América próspera,
 inclusiva e sustentável", 

Mais informações sobre a Cúpula em:
http://cumbreiberoamericana2018.gt

La Antigua Guatemala será a cidade-sede da XXVI Cúpula 
Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo em 
2018.

A Guatemala coordenará, juntamente com a 
Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), todas as 
reuniões, fóruns e encontros da Conferência e promoverá 
ações no âmbito dos projetos e programas da cooperação 
ibero-americana.

https://twitter.com/SEGIBdigital
https://www.facebook.com/SEGIB/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
http://segib.org/feed/

