
 

 
 

A XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo será realizada em 21 de abril 
de 2021 

 

 

Andorra la Vella (Andorra) / Madrid (Espanha), terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 - 
Andorra, na qualidade de Secretaria Pro Tempore da Conferência Ibero-Americana, 
confirmou que sediará a XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo no próximo 21 de abril de 2021 em formato semipresencial, atendendo às 
medidas de prevenção exigidas pela situação de saúde na região. 

 

Será a primeira vez que Andorra sediará a Cimeira Ibero-Americana, cujo tema será 

“Inovação para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 2030. A Ibero-América 

enfrenta o desafio do coronavírus”. 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt/cimeira-iberoamericana-andorra-2020/


 

 
 

A Cimeira Ibero-Americana terá como foco a inovação para o desenvolvimento 
sustentável e a recuperação pós-COVID-19, com ênfase especial na inovação nos 
aspectos sanitários, sociais, econômicos e meio ambientais da recuperação. 

O encontro, que reunirá os Chefes de Estado e de Governo dos 22 países ibero-
americanos, será precedido pelas seguintes reuniões, que serão realizadas de forma 
virtual:  

o IV Reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação da 
Conferência Ibero-Americana (13 -14 de abril) 
 

o II Reunião dos(as) Ministros e Ministras das Relações Exteriores (15 de abril) 

Por outro lado, o XIII Encontro Empresarial Ibero-americano será realizado em 
Andorra la Vella nos dias 19 e 20 de abril. 

Andorra assumiu a Secretaria Pro Tempore da Cimeira Ibero-Americana em 2018 e, 
durante os dois anos seguintes, liderou uma ampla agenda de reuniões da 
Conferência Ibero-Americana, preparatórias para a Cimeira. 

• Veja aqui o calendário completo da Conferência Ibero-Americana 

Foram realizados 12 encontros ministeriais com a participação dos 22 países ibero-
americanos, entre os quais se destacam os encontros dos(as) Ministros(as) das 
Relações Exteriores, Meio Ambiente, Cultura, Trabalho e Previdência Social, 
Administração Pública, Educação, Ciência e Tecnologia, e Turismo, bem como o 
Fórum Cívico e vários encontros empresariais. 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Jefe de Prensa da Secretaria-Geral Ibero-Americana 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Serviço de Comunicação e Imprensa da XVII Cúpula Ibero-Americana 

Prensa@CIBA2020.ad 
(+376) 875 700 – Ext. 1376 

 
Sigue la conversación en redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#SomosIberoamérica 

https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/CAL-CONF-XXVII-P-ver.-8.02.2021.pdf
mailto:MSeitz@segib.org
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
mailto:Prensa@CIBA2020.ad
https://www.segib.org/pt-br/covid-19/


 

 
 

 

    
 
 

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
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

