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Os 22 países ibero-americanos iniciam a 
preparação da XXVII Cimeira Ibero-americana de 
Chefes de Estado e de Governo de Andorra  
 

 
 

• Durante dois dias se reuniram em Madri os Coordenadores Nacionais e os 
Responsáveis de Cooperação da Conferência Ibero-americana. 
 

• Andorra apresentou o documento conceitual e a agenda da XXVII Cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo que acolherá em 2020, com o lema “Inovação para 
o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030”. 
 

• A secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, partilhou o relatório de 
atividades e resultados da Secretaria-Geral Ibero-americana. 

 
Madri, Espanha, terça-feira 25 de junho de 2019 – Coordenadores Nacionais e 
Responsáveis de Cooperação dos 22 países da Ibero-América realizaram nestas 
segunda-feira e terça-feira, na sede da Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB), 
sua primeira reunião preparatória para a XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes 
de Estado e de Governo que será celebrada em Andorra, em 2020. 
 
Andorra, que ostenta a Secretaria Pró-Têmpore (SPT) da Conferência Ibero-
americana, apresentou o documento conceitual do encontro do próximo ano, cujo 
lema, “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030”, expressa a 
meta de promover a inovação na Ibero-América e colocá-la ao serviço dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://odsbrasil.gov.br/
https://odsbrasil.gov.br/
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Além disso, a SPT deu a conhecer a intensa agenda de reuniões ministeriais e foros 
preparatórios da Conferência Ibero-americana a caminho da Cimeira, assim como o 
impulso a uma estratégia ibero-americana de inovação.  
 

 
 

• Consulte a agenda da XXVII Cimeira Ibero-americana 
• Documento Conceitual da Secretaria Pró-Têmpore de Andorra 

 
No encontro em Madri, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, 
apresentou o relatório de atividades e resultados da SEGIB, durante o qual sublinhou 
a importância  de fortalecer o multilateralismo, o diálogo e a cooperação na região. 
 
No relatório destacaram-se o compromisso da região com a Agenda 2030; os 
avanços nos esforços por eliminar ou modificar as leis que impedem o 
empoderamento econômico da mulher; o lançamento do Programa Ibero-americano 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e o impulso à criação do Instituto 
Ibero-americano de Línguas Indígenas.  
 
Foi sublinhado, ainda assim, o valor da cultura para o desenvolvimento e a inclusão 
social; o impulso à mobilidade acadêmica e laboral com o projeto Campus Ibero-
América, e o fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, âmbito no qual a Ibero-América 
é considerada uma potência mundial.   
 
Finalmente, os Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação partilharam 
os resultados da Cooperação Ibero-americana no caminho rumo ao cumprimento da 
Agenda 2030. 
 
Nos 27 programas, iniciativas e projeto adscritos destacam-se uma maior 
profissionalização e uma gestão mais orientada a resultados, especialmente em 
temas como Cooperação Sul-Sul, desenvolvimento e igualdade gênero.  

https://www.segib.org/pt-br/?document=calendario-de-actividades-de-la-conferencia-iberoamericana-2019-2020
https://www.segib.org/pt-br/?document=nota-conceptual-sobre-el-lema-de-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-andorra-2020-innovacion-para-el-desarrollo-sostenible-objetivo-2030
https://www.segib.org/pt-br/?document=nota-conceptual-sobre-el-lema-de-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-andorra-2020-innovacion-para-el-desarrollo-sostenible-objetivo-2030
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
https://www.segib.org/pt-br/se-presenta-el-programa-iberoamericano-de-los-derechos-sobre-las-personas-con-discapacidad-en-la-ii-cumbre-global-de-discapacidad/
https://www.segib.org/pt-br/se-presenta-el-programa-iberoamericano-de-los-derechos-sobre-las-personas-con-discapacidad-en-la-ii-cumbre-global-de-discapacidad/
https://www.segib.org/iberoamerica-avanza-en-la-creacion-del-instituto-iberoamericano-de-lenguas-indigenas/
https://www.segib.org/iberoamerica-avanza-en-la-creacion-del-instituto-iberoamericano-de-lenguas-indigenas/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/campus-ibero-america/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/campus-ibero-america/
https://www.informesursur.org/?lang=pt-pt
https://www.segib.org/pt-br/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
https://www.segib.org/pt-br/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
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A Semana da Cooperação Ibero-americana, que será celebrada entre 28 e 31 de 
outubro de 2019 com atividades em todos os países da região, terá como objetivo 
aproximar aos cidadãos os projetos e as iniciativas da Cooperação Ibero-americana. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#SomosIbero-america 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

