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“Por uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável”

 
 

É o único fórum de Chefes de Estado e de Governo 
dos 22 países da Ibero-América.

É um destacado cenário de diálogo político e  
cooperação na região.

Reúne 19 países de América Latina mais Espanha, 
Portugal e Andorra, em um espaço que compartilha 
história, línguas, valores e projetos.

26 Cúpulas foram realizadas desde 1991, resultado 
de uma cooperação contínua entre os países.

Por que a Cúpula Ibero-Americana
IMPORTA?

O que as Cúpulas
CONSEGUIRAM? 

Acordos para ações concretas nas áreas de 
cultura, coesão social e conhecimento.

Inclusão de mulheres, indígenas e afro descen-
dentes.

Éxitos como:

-    Ibermedia: ajudas a milhares de cineastas  
      para desenvolver o cinema ibero-americano  
      (por exemplo: a ganhadora do Oscar “Uma 
      mulher fantástica”).

-   Bancos de leite humano que beneficiaram  
    1,8 milhões de recém-nascidos.

-   Iberorquestras juvenis: a música para        
     combater a exclusão social.

-   E outros 24 programas de cooperação na  
     Ibero-América.

Mais informações sobre a Cúpula em:

cumbreiberoamericana2018.gt

As decisões das Cúpulas beneficiam 670 milhões 
de ibero-americanos e se traduzem em:

Tem uma agenda global: os países buscarão maneiras 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), para conseguir “uma Ibero-América 
próspera, inclusiva e sustentável”.

Haverá importantes novidades como:

-    A Criação do Observatório de Desenvolvimento  
     Sustentável e Mudança Climática de La Rábida, na  
     Espanha, que produzirá relatórios sobre a situação  
     do clima na região.

-    O Lançamento do Programa Ibero-Americano       
   sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  
     para promover a inclusão destes ibero-americanos  
     (há 90 milhões na região).

-    A Apresentação do Campus Ibero-América, um 
     portal que abre oportunidades de mobilidade        
     para estudantes, pesquisadores, e trabalhadores em 
     instituições educativas e centros de pesquisa de       
     Ibero-América.
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O que tem a XXVI Cúpula  

de ESPECIAL?
em La Antigua, Guatemala,


