
 

 

Aberto o credenciamento de imprensa da 
XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de 
Estado e de Governo 
 

 

 

Andorra la Vella (Andorra) / Madri (Espanha), Quinta-feira, 18 de março de 
2021 – O Governo de Andorra abriu o prazo para o credenciamento de jornalistas 
e meios de comunicação que desejarem cobrir de maneira presencial ou virtual a 
XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo que terá lugar 
a 21 de abril nesse país. 
 
Os jornalistas ou meios que queiram se credenciar para realizar a cobertura 
presencial da Cimeira Ibero-americana deslocando-se a Andorra devem fazê-lo 
através deste link, prestando especial atenção à documentação necessária para 
ingressar a Andorra, assim como os requisitos sanitários relacionados com a 
COVID-19.  

Os jornalistas ou meios que desejarem realizar a cobertura da XXVII Cimeira 
Ibero-americana de maneira virtual devem se registrar aqui. 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/sala-de-imprensa/#acreditaciones
https://www.segib.org/pt-br/sala-de-imprensa/#acreditaciones


 

 
  
Aqueles/as que se credenciarem (tanto na modalidade presencial como na virtual) 
terão à sua disposição conteúdos úteis para a cobertura jornalística, acessarão às 
transmissões e aos recursos multimídia, receberão alertas de todos os eventos 
dentro e fora da agenda, e poderão formular perguntas durante as rodas de 
imprensa. 
 
O período de credenciamento para meios de comunicação e imprensa será entre 
os dias 18 de março e 12 de abril 2021. 
 
A XXVII Cimeira Ibero-americana será a primeira ocasião na qual os 22 Chefes de 
Estado e de Governo da região se reúnam desde que começou a pandemia da 
COVID-19 com o fim de articular soluções concretas para a recuperação nos 
âmbitos econômico, social e meio ambiental.  

O lema escolhido por Andorra para a Cimeira é “Inovação para o desenvolvimento 
sustentável - Objetivo 2030. A Ibero-América frente ao desafio do Coronavírus”. 

AGENDA 

• 13-14 de abril: IV Reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis 
de Cooperação da Conferência Ibero-Americana 

 
• 15 de abril: II Reunião de Ministras e Ministros das Relações Exteriores 

 
• 19-20 de abril: XIII Encontro Empresarial Ibero-Americano 

 
• 21 de abril: XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Go-

verno 
 
Links de interesse: 

• XXVII Cimeira Ibero-americana 
• Secretaria-Geral Ibero-americana 

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Serviço de Comunicação e Imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana 
Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 
(+376) 691600 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.segib.org/
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/


 

 
 
 

Secretaria-Geral Ibero-americana 
Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

Amalia Navarro, diretora de comunicação: ANavarro@segib.org, (+34) 646 058 525 
 

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 
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