
 
 

Primeira visita de trabalho da Secretária-Geral 
Ibero-Americana a Andorra, sede da XXVII 
Cimeira Ibero-Americana 2020 
 

 
 

• Rebeca Grynspan, Secretária-Geral Ibero-Americana, se reuniu com o Chefe do 
Governo do Principado de Andorra, Antoni Martí, com parlamentares e com a 
Ministra dos Negócios Estrangeiros, María Ubach, com quem assinou os acordos 
para a organização da Cimeira, cujo tema será "Inovação para o desenvolvimento 
sustentável". 

 
Madri, Espanha, segunda-feira, 11 fevereiro de 2019 – A secretária-geral ibero-
americana, Rebeca Grynspan, realizou hoje sua primeira visita de trabalho a Andorra 
no âmbito dos preparativos para a XXVII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, 
a ser realizada em novembro de 2020 com o tema "Inovação para o desenvolvimento 
sustentável – Objetivo 2030". 

  
Durante a visita, a secretária-geral ibero-americana se reuniu com o Chefe do 
Governo do Principado de Andorra, Antoni Martí, e a Ministra dos Negócios 
Estrangeiros, María Ubach, com quem assinou os acordos para a organização da 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/


 
 

Cimeira de Chefes Estado e de Governo e das reuniões prévias de ministros dos 
negócios estrangeiros e das reuniões ministeriais setoriais. 
 
Grynspan também visitou o Consell General (Parlamento do país) e a sede do Comú de 
Andorra la Vella (Prefeitura), e se reuniu com o presidente da Confederação 
Empresarial Andorrana. 
 
Andorra ostenta pela primeira vez a Secretaria Pro Témpore da Conferência Ibero-
Americana e coordenará os trabalhos preparatórios para a XXVII Cimeira de Chefes 
de Estado e de Governo dos 22 países ibero-americanos (América Latina, Caribe e 
Europa), incluindo reuniões de Ministros Ibero-Americanos do Trabalho, Justiça, 
Negócios Estrangeiros, Cultura, Educação, Administração Pública, Educação 
Superior, Ciência e Tecnologia, Reforma do Estado, Juventude, Meio Ambiente e 
Turismo. 

  
Da mesma forma, no âmbito da Cimeira, serão realizados o Encontro Empresarial, o 
Fórum Parlamentar e o Fórum de Governos Locais.  
 
Andorra introduzirá, adicionalmente, a sua iniciativa própria "Campus Internacional 
para Jovens Ibero-Americanos Madriu Perafita Claror", que permitirá que jovens de 
todos os países da região participem em atividades de intercâmbio cultural. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#SomosIberoamerica 

 
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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