
 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana e o governo 
da Espanha assinam um importante acordo para 
promover o turismo sustentável na Ibero-
América 
 

 
 

• O convênio internacional, assinado pela Secretária de Estado do Turismo da 
Espanha, Isabel María Oliver Sagreras, e pela Secretária-Geral Ibero-Americana, 
Rebeca Grynspan, estabelece que ambas as organizações trabalharão no desenho 
da Estratégia Ibero-Americana de Turismo e Desenvolvimento Sustentável, nascida 
na última Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo na 
Guatemala. 

 

Madri, Espanha, terça-feira, 30 de julho de 2019 - A Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB) e a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) da Espanha assinaram hoje um 
importante acordo internacional para trabalharem juntos em matéria de turismo e 
desenvolvimento sustentável na Ibero-América.  
 
O convênio foi assinado na sede da SEGIB, em Madri, pela Secretária de Estado do 
Turismo da Espanha, Isabel María Oliver Sagreras, e pela Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan. 
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O acordo estabelece que ambas as organizações colaborarão na elaboração da 
Estratégia Ibero-Americana para o Turismo e o Desenvolvimento Sustentável, para 
sua eventual aprovação na XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo, a ser realizada em Andorra em 2020. 
 
A Estratégia responde a um dos mandatos aprovados durante a XXVI Cúpula Ibero-
Americana de La Antigua (Guatemala), em novembro de 2018, que contou com uma 
declaração final de comprometimento na qual os 22 países da região se 
comprometem a articular políticas públicas para o desenvolvimento e gestão do 
turismo sustentável e responsável como uma política de Estado prioritária.  
 
A SETUR e a SEGIB acordaram em promover o turismo sustentável como uma 
política geradora de desenvolvimento econômico, social e meio-ambiental para o 
cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas. 
 
Da mesma forma, fortalecerão as alianças multi-atores e multi-níveis que, por meio 
de uma perspectiva global, promovem ações locais e uma territorialização da 
Estratégia, envolvendo todos os atores possíveis. E promoverão o trabalho conjunto 
entre os setores público e privado para tornar o desenvolvimento sustentável uma 
realidade na área do turismo. 
 
Para isso, elas impulsarão, por exemplo, infraestruturas inteligentes e respeitosas 
com o patrimônio natural e cultural para agilizar as conexões dentro da Ibero-
América e entre esta região e outras partes do mundo. 
 
A Estratégia Ibero-Americana de Turismo e Desenvolvimento Sustentável não está 
sendo elaborada apenas pela SEGIB e pela SETUR, mas também pelo governo de 
Andorra, pela Organização Mundial do Turismo (OMT), pela União das Cidades 
Capitais Ibero-Americanas (UCCI) e pela Academia Ibero-Americana de 
Gastronomia (AIBG). 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#SomosIberoamerica 
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A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para 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 (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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