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Reunião dos 22 países ibero-americanos  
no marco da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas 

 
Madrid/Nova York. 20 de setembro de 2017 - Hoje, dentro da intensa atividade 
diplomática que ocorre em torno da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Ministros das 
Relações Exteriores e representantes de todos os países da Conferência Ibero-Americana 
se reuniram para avançar os trabalhos de preparação da XXVI Cúpula de Chefes de Estado 
e de Governo, que terá lugar em novembro de 2018 em La Antigua, Guatemala, com o lema 
"Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 
 
No âmbito desta reunião, todos os países expressaram de forma clara e unânime sua 
solidariedade com o México pelo forte terremoto sofrido ontem e também com os países 
caribenhos atingidos pelos desastres naturais ocorridos nas últimas semanas. 
 
De igual manera, los representantes de las cancillerías iberoamericanas valoraron muy 
positivamente la labor llevada a cabo por la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan, en esta etapa de renovación de la Conferencia Iberoamericana que, camino a la 
XXVI Cumbre Iberoamericana, se consolida como un espacio constructivo y de 
entendimiento para la región.  
 
Da mesma forma, os representantes dos Ministérios das Relações Exteriores Ibero-
Americanas avaliaram muito positivamente o trabalho realizado pela Secretária-Geral 
Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, nesta fase de renovação da Conferência Ibero-
Americana que, no caminho da XXVI Cúpula Ibero-Americana, se consolidou como um 
espaço construtivo e de entendimento para a região. 
 

A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferencia 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 conseguir o fortalecimiento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  
 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contato para meios de comunicação: 
Amalia Navarro, Diretora de Comunicação 
Anavarro@segib.org 
(+34) 646058525 
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