
 

 
 

 

Termina a XXVII Cimeira Ibero-Americana com 

êxito de participação e propostas econômicas, 

sociais e meio ambientais para a recuperação 

pós-COVID-19 da região 
 

 
 

 

Soldeu (Andorra), quarta-feira, 21 de abril de 2021 - Com a presença de 18 

líderes a nível de Chefes de Estado e de Governo ou Vice-Presidentes, terminou 

hoje a XXVII Cimeira Ibero-Americana, realizada em Andorra com o tema “Inovação 

para o Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 2030. A Ibero-América enfrenta o 

desafio do coronavírus”. Os líderes defenderam o fortalecimento do 

multilateralismo e acordaram medidas sanitárias, econômicas, sociais e meio 

ambientais para apoiar a recuperação da Ibero-América diante da crise de COVID-

19. 

 

A Cimeira consolidou a Conferência Ibero-Americana como um espaço único de 

diálogo político e cooperação regional, que aposta no multilateralismo como o 

instrumento mais eficaz para compartilhar experiências e encontrar soluções. Os 22 

países da região estiveram representados no encontro, o que acontece em todas as 

Cimeiras desde 1991. 

 

Resultados da Cimeira Ibero-Americana 

 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/


 

 
 

 

Os líderes políticos adotaram a Declaração de Andorra, o Compromisso sobre 

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável e o Programa de Ação, que foram 

acordados por todos, bem como 16 comunicados especiais, aprovados por 

consenso. 

• Ver a Declaração de Andorra 

• Ver os 16 comunicados especiais 

• Ver o Programa de Ação 

• Ver o Compromisso sobre Inovação para o Desenvolvimento Sustentável 

 

No âmbito sanitário, destacam-se os comunicados especiais impulsionados pelo 

Equador, Peru e Chile sobre a garantia do direito à saúde por meio do acesso 

equitativo, transparente, oportuno e universal às vacinas na resposta a pandemias e 

outras emergências sanitárias e a necessidade de promover um tratado 

internacional de preparação e resposta diante de pandemias. 

 

Em matéria de dívida e financiamento, destacam-se os comunicados especiais 

sobre o desenvolvimento de iniciativas para a recuperação econômica pós-COVID-

19 sobre o alívio da dívida externa e o acesso ao financiamento externo para a 

recuperação da pandemia do coronavírus, promovidos pela Costa Rica, Bolívia, 

Argentina e Espanha. 

 

Na área de meio ambiente e sustentabilidade, destacam-se os comunicados 

especiais sobre desertificação, mudanças climáticas e meio ambiente, harmonia 

com a natureza, água para a vida e sobre energia sustentável promovidos pela 

República Dominicana, Peru, Espanha, Chile, Bolívia e Panamá que, em conjunto, 

incentivam os acordos da X Reunião Ibero-Americana de Ministros do Meio 

Ambiente e a Agenda Meio Ambiental Ibero-Americana. 

 

Da mesma forma, foram aprovadas quatro novas iniciativas de cooperação ibero-

americana: 

 

• Iniciativa Ibero-Americana sobre Chagas congénito, para eliminar a 

transmissão materno-infantil da doença. 

 

• O Programa Ibero-Americano para Prevenir e Eliminar a violência 

contra as mulheres, para paliar um dos efeitos mais graves desta crise na 

https://www.segib.org/pt-br/?document=declaracion-de-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno-andorra-2020
https://www.segib.org/pt-br/consulta-todos-los-documentos-aprobados-en-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno/
https://www.segib.org/pt-br/?document=programa-de-accion-de-andorra-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno
https://www.segib.org/pt-br/?document=compromiso-de-andorra-sobre-innovacion-para-el-desarrollo-sostenible-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno


 

 
 

 

Ibero-América: o aumento de 25% nos casos de violência contra as 

mulheres. 

 

• Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas (IIALI), que promoverá a 

conservação e o desenvolvimento das línguas indígenas faladas na América 

Latina. 

 

• Iniciativa Ibero-Americana sobre Cidadania Global para o 

Desenvolvimento Sustentável. Os líderes incentivaram a Secretaria-Geral 

Ibero-Americana (SEGIB) a dar continuidade aos esforços de 

conscientização, sensibilização e capacitação de todos os atores da 

Conferência Ibero-Americana sobre os desafios da sociedade global. 

 

Excepcional nível de apoio internacional 

 

A Cimeira Ibero-Americana recebeu um grau excepcional de apoio internacional. O 

Papa Francisco enviou uma carta à Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca 

Grynspan, desejando sucesso para a Cimeira e respaldando várias das iniciativas 

promovidas, particularmente "a renegociação do peso da dívida dos países mais 

necessitados (...), um gesto que ajudará aos povos a se desenvolver, a ter acesso a 

vacinas, à saúde, à educação e ao emprego”. 

 

• Leia a mensagem do Papa Francisco 

 

Por sua vez, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um 

discurso no qual celebrou que os debates se centraram na recuperação pós-

COVID-19 e na inovação para o desenvolvimento sustentável no marco da Agenda 

2030. 

 

• Veja o discurso do Secretário-Geral da ONU 

 

Na XXVII Cimeira Ibero-Americana, participaram 29 organismos observadores e 

representantes de organismos internacionais como o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização Pan-Americana da 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/?document=carta-del-papa-francisco-a-la-secretaria-general-iberoamericana
https://youtu.be/YutAPENA4kY


 

 
 

 

Saúde (OPAS), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF). 

 

Eventos prévios destacados no marco da Cimeira 

 

A XXVII Cimeira Ibero-Americana foi precedida pelo XIII Encontro Empresarial 

Ibero-Americano, o mais importante fórum de dirigentes empresariais da região, 

que foi encerrado pelo Rei da Espanha, Felipe VI e contou com a participação dos 

Chefes de Estado e de Governo. 

 

Também foi realizado um evento com os Presidentes do Governo da Espanha, 

Pedro Sánchez; da França, Emmanuel Macron; do Chile, Sebastián Piñera, e da 

Costa Rica, Carlos Alvarado, e o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, em 

que os líderes demandaram a reforma e o fortalecimento do sistema de saúde 

global para melhorar a capacidade de preparação e resposta diante de futuras 

pandemias. 

 

A Cimeira foi realizada no ano do 30º aniversário das Cimeiras Ibero-Americanas, 

um projeto político que reflete os fortes laços sociais, culturais, políticos, 

econômicos e históricos entre os 22 países ibero-americanos. 

 

No encerramento da Cimeira, a Secretaria Pro Tempore da Cimeira Ibero-

Americana foi transferida para a República Dominicana como sede da XXVIII 

Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que será realizada em 

2022 com o tema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável." 

 

Lista de Comunicados Especiais  

1. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE DESERTIFICAÇÃO   

2. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE ATRAVÉS DO 

ACESSO EQUITATIVO, TRANSPARENTE, OPORTUNO E UNIVERSAL ÀS VACINAS NA 

RESPOSTA A PANDEMIAS E OUTRAS EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS 

3. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A PROMOÇÃO DE UMA ABORDAGEM 

MULTIDIMENSIONAL PARA MEDIR A TRANSIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DOS PAÍSES 



 

 
 

 

4. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A QUESTÃO DAS ILHAS MALVINAS 

5. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A COOPERAÇÃO IBERO-AMERICANA PARA A 

LUTA CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL, O TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES E O TRÁFICO DE PESSOAS 

6. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS PARA A 

RECUPERAÇÃO ECONÓMICA PÓS COVID-19 

7. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

8. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E MEIO-AMBIENTE 

9. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE O ALÍVIO DA DÍVIDA EXTERNA E A CRISE 

ECONÓMICA 

10. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE HARMONIA COM A NATUREZA 

11. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE ÁGUA PARA A VIDA 

12. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE O INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE LÍNGUAS 

INDÍGENAS (IIALI) 

13. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE PANDEMIAS 

14. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A COMEMORAÇÃO DO BICENTENÁRIO DA 

INDEPENDÊNCIA DOS PAÍSES CENTRO-AMERICANOS 

15. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE ENERGIA SUSTENTÁVEL 

16. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE O ACESSO AO FINANCIAMENTO EXTERNO PARA 

A RECUPERAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 

 

 
 

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 

(+376) 691600 

 

Siga a conversa em redes: 

#CaminhoDaCimeira 

#SomosIbero-América 

 

   

mailto:MSeitz@segib.org
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/


 

 
 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
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