
 

 

Ministros das Relações Exteriores avançam rumo à XXVI Cúpula Ibero-

Americana, por um futuro sustentável 
 

 

Na quinta-feira, 7 de dezembro de 2017, foi realizada na cidade de La Antigua, 

Guatemala, a II Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Conferência Ibero-

Americana, sob a coordenação da Guatemala, na qualidade de Secretaria Pro Tempore 

para o biênio 2017-2018 e com o objetivo de contribuir para a consolidação de uma 

Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável. 

 

A reunião, organizada pela primeira vez pela Guatemala desde a criação do fórum em 

1991, contou com uma participação de alto nível, proporcionando o contexto ideal 

para que os 22 países que compõem a Conferência Ibero-Americana pudessem tratar 

as questões de interesse geral como parte das atividades preparatórias à celebração 

da XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada 

em novembro de 2018. 

 

Como resultado do trabalho árduo realizado pelos Coordenadores Nacionais e 

Responsáveis de Cooperação durante os dois dias anteriores a este encontro, os 

Ministros das Relações Exteriores adotaram a Declaração Política de La Antigua, 

Guatemala, documento que reflete os principais compromissos regionais em matéria 

de desenvolvimento, cooperação e outros assuntos prioritários da agenda 

internacional, todos de interesse comum para os países. 

 

Este fórum de diálogo, que teve como tema central "Uma Ibero-América próspera, 

inclusiva e sustentável", contou com a participação dos Ministros das Relações 

Exteriores de Andorra, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, 

Honduras, México, Panamá e República Dominicana; Viceministros do Chile, Peru, 

Paraguai e Venezuela, e outros representantes, que deixaram claro o compromisso 

unânime de continuar trabalhando pelo fortalecimento do espaço ibero-americano. 

 

Enlaces de interesse: 

Declaração da Antigua Guatemala 

XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefas e Chefes de Estado e de Governo em 

Guatemala 

http://segib.org/pt-br/documento/declaracao-dos-ministros-das-relacoes-exteriores-ibero-americanos-2017/
http://segib.org/pt-br/documento/declaracao-dos-ministros-das-relacoes-exteriores-ibero-americanos-2017/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


 

 
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, promovendo a cooperação na áreas de educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  

 
A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 de novembro de 2018 em La 
Antigua, Guatemala, com o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 
 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contato para meios de comunicação: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa  
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
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