
 

 
 

 

O Papa Francisco mostra seu apoio à XXVII 

Cimeira Ibero-Americana em uma carta 

enviada à Secretária-Geral Ibero-Americana, 

Rebeca Grynspan 
 

Soldeu (Andorra), quarta-feira, 21 de abril de 2021 – O Papa Francisco se uniu 

às manifestações de apoio e às felicitações que a comunidade internacional 

transmitiu aos países participantes na XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de 

Estado e de Governo que está sendo realizada em Andorra. 

 

Em uma carta dirigida à Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, o 

representante máximo da Igreja Católica considera que a pandemia de COVID-19 é 

uma oportunidade para reconsiderar a relação entre "a pessoa e a economia" e 

promover um modelo de recuperação mais inclusivo e sustentável. 

 

Nesse sentido, o pontífice destacou a necessidade de reformar a “arquitetura” 

internacional da dívida e respaldou várias das iniciativas promovidas na Cimeira, 

em particular, que a Ibero-América una a sua voz em favor do acesso ao 

financiamento externo por meio de uma nova emissão de direitos especiais de giro 

no Fundo Monetário Internacional para que "o peso da dívida dos países 

necessitados” seja aliviado.  

 

• Leia a carta do Papa Francisco 

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

 

Serviço de Comunicação e Imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana 

Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/?document=carta-del-papa-francisco-a-la-secretaria-general-iberoamericana
mailto:MSeitz@segib.org
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/


 

 
 

 

(+376) 691600 

 

Siga a conversa em redes: 

#CaminhoDaCimeira 

#SomosIbero-América 

 

   
 
 

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. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

 

 

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 
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