
 

 
 

 
 

O Rei da Espanha recebe a Secretária-Geral 
Ibero-Americana em audiência para conhecer a 
resposta da Ibero-América diante do COVID-19 
  

Madri (Espanha), segunda-feira, 27 de abril de 2020 - A Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan, foi recebida hoje em audiência no Palácio da Zarzuela 
pelo Rei da Espanha, Felipe VI, a quem explicou a situação da Ibero-América diante 
da crise do COVID-19, além de questões relacionadas com a XXVII Cimeira Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo, prevista para novembro em Andorra, 
e cujo foco servirá para fortalecer a resposta dos países da região à pandemia. 
 
Grynspan informou ao Rei sobre o trabalho que está sendo realizado pela Secretaria-
Geral Ibero-Americana (SEGIB) para intensificar a cooperação entre os países da 
Ibero-América e desenvolver soluções conjuntas e coordenadas para enfrentar a 
crise. 
 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/


 

 
 

Adicionalmente, compartilhou com o Chefe de Estado a intensa agenda de conversas 
que teve com autoridades ibero-americanas e os debates nos quais participou em 
fóruns internacionais e multilaterais. 
 
Durante a audiência no Palácio Zarzuela, a Secretária Grynspan elogiou e agradeceu 
ao Rei por sua proximidade e compromisso com a Ibero-América. 
 
Além disso, Grynspan compartilhou com o monarca o apelo realizado pelos 
secretários-gerais de organizações ibero-americanas para uma ação conjunta e 
solidária, em todos os âmbitos internacionais e multilaterais da região e do mundo, 
com o objetivo de enfrentar a pandemia. 
 
Desde o início da crise, a SEGIB lançou, com a Rede de Autoridades em 
Medicamentos da Ibero-América (EAMI) o microsite "Em Rede contra o Covid-19", 
uma plataforma digital na qual os 22 países ibero-americanos estão compartilhando 
informações oficiais sobre tratamentos médicos , ensaios clínicos de medicamentos e 
manuais técnicos para profissionais de saúde. 
 
O Secretária-Geral Ibero-Americana também participou ativamente nos "Diálogos 
para vencer o COVID-19", uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da 
Espanha, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (AECID) e da União Europeia (UE). 
 
Em um destes encontros, o Ministério das Relações Exteriores da Espanha e a 
Secretaria de Estado para a Digitalização e Inteligência Artificial do Ministério da 
Economia propuseram compartilhar com os países ibero-americanos o pacote de 
soluções tecnológicas que a Espanha desenvolveu para combater o coronavírus, algo 
que a SEGIB, como plataforma de cooperação regional, tornará possível. 
 
Além disso, a SEGIB promoveu a participação da cidadania na busca de soluções para 
a pandemia, apoiando os hackathons #VenceAlVirus e #EUvsVirus, organizados pela 
Comunidade de Madri e pela UE, respectivamente. Em ambos eventos virtuais, 
cidadãos e cidadãs da Ibero-América e do resto do mundo trabalharam em projetos 
inovadores para os desafios gerados pelos coronavírus em áreas como a saúde, a vida 
cotidiana, a sociedade e a economia. 
 
Por outro lado, a SEGIB manifestou a sua preocupação pela situação dos 90 milhões 
de ibero-americanos(as) com deficiência. O Programa Ibero-Americano sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência organizou uma série de webinars para destacar 

https://www.segib.org/pt-br/comunicado-conjunto-de-los-organismos-iberoamericanos-ante-la-pandemia-del-covid19/
https://www.redeami.net/pt/web/homes/eami_conten_home.htm
https://www.segib.org/pt-br/red-eami/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
https://www.aecid.es/ES
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=2fa738b20fb55610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fe03a570b4ee3610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://vencealvirus.org/
https://euvsvirus.org/
https://www.segib.org/pt-br/programa/programa-iberoamericano-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.segib.org/pt-br/programa/programa-iberoamericano-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/


 

 
 

a necessidade da garantia de proteção dos direitos desse coletivo durante e após a 
crise do COVID-19, tanto em matéria de saúde como de segurança social e emprego. 
 
Finalmente, Rebeca Grynspan compartilhou com o Rei o pronunciamento feito pela 
SEGIB ao lado de outras instituições interamericanas e internacionais, como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e a ONU Mulheres, no qual expressam 
preocupação pela pouca integração da perspectiva de gênero na luta contra o 
COVID-19 e exigem a incorporação igualitária de mulheres em todos os níveis de 
tomadas de decisões. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Siga a conversa nas redes: 

#COVID_19 
#SomosIberoAmérica 

 

    
 
 

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. 

 

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 

 

 

https://www.segib.org/pt-br/organismos-internacionales-e-interamericanos-hacemos-un-llamado-a-los-estados-para-que-aseguren-una-participacion-igualitaria-de-las-mujeres-en-la-toma-de-decisiones-frente-a-la-crisis-del-covid-19/
mailto:MSeitz@segib.org
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