
 
 

A Secretária-Geral Ibero-americana, Rebeca 
Grynspan, conclui o seu mandato deixando uma 
Conferência Ibero-americana renovada e 
fortalecida   
 

 
 
Madri (Espanha) – Sexta-feira, 10 de setembro de 2021 – A Secretária-Geral Ibero-
americana, Rebeca Grynspan, finalizou nesta semana a sua gestão de dois mandatos 
(2014-2021) frente à Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) agradecendo aos 22 
países da Ibero-América pelo seu apoio ininterrupto nos esforços por renovar e 
fortalecer a Comunidade Ibero-americana.  
 
Em sua despedida, Grynspan manteve um encontro com o presidente do Governo 
da Espanha, Pedro Sánchez, a quem agradeceu o respaldo espanhol. “O 
compromisso da Espanha para com a Ibero-América é, hoje mais do que nunca, 
essencial para a Comunidade Ibero-americana”, sublinhou. 
 
A Secretária-Geral Ibero-americana também teve uma audiência com o rei da 
Espanha, Felipe VI, e se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, quem lhe concedeu a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Enrique, uma 
das mais altas distinções do país. 
 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/o-presidente/
https://www.presidencia.pt/presidente-da-republica/o-presidente/


 
 

A gestão de Grynspan frente à SEGIB se caracterizou pela renovação das Cúpulas 
Ibero-americanas, a exitosa aposta pelo diálogo político e a cooperação, e uma 
maior projeção internacional da Ibero-América em espaços políticos e multilaterais 
globais. 
 
As quatro Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo celebradas 
durante o seu mandato (México 2014, Colômbia 2016, Guatemala 2018 e Andorra 
2021) contaram com a participação dos 22 países da região e focaram-se em 
resultados concretos para os cidadãos.  
 
Durante a pandemia da COVID-19, Grynspan foi uma voz destacada no 
chamamento a uma ação multilateral efetiva para ampliar o acesso às vacinas e 
facilitar novos instrumentos de financiamento para os países ibero-americanos.  
 
A renovação impulsionada durante o seu mandato também resultou em uma 
Cooperação Ibero-americana mais estratégica, que aposta por ampliar os âmbitos 
de ação em temas como a igualdade de gênero (com a iniciativa para eliminar leis 
que impedem o empoderamento econômico das mulheres); o meio ambiente (com a 
criação do Observatório de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática para 
a Ibero-América), e a inovação, o empreendimento e transformação digital (com 
projetos como os Laboratórios de Inovação Cidadã e o desenvolvimento do Quarto 
Setor). 
 
“Quero agradecer aos países pelo seu constante apoio durante estes anos para 
fortalecer a Conferência Ibero-americana e consolidá-la como um espaço de diálogo 
político, encontro e cooperação”, expressou Grynspan. 
 

• Vídeo: balanço da gestão de Rebeca Grynspan 
 
Na próxima segunda-feira, 13 de setembro, Grynspan iniciará seu mandato como 
nova secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) por um período de quatro anos, após ser nomeada em 
junho pelo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres. 

É a primeira vez que uma mulher é designada para dirigir o principal organismo das 
Nações Unidas para o comércio, o investimento e o desenvolvimento. 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 
Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 
(+34) 679 921 572 

https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/genero/
https://www.segib.org/pt-br/?document=ii-informe-del-observatorio-de-desarrollo-sostenible-y-cambio-climatico-para-iberoamerica-innovacion-para-el-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica-2021
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/inovacao-empreendimento-e-transformacao-digital/
https://youtu.be/a-QKD2Zpr5w
https://unctad.org/
https://www.un.org/sg/es
mailto:MSeitz@segib.org


 
 

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminhoDaCúpula 
#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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica.  

 

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/

