
 
 
 

No 30 aniversário das Cúpulas Ibero-americanas, 

chanceleres chamam a fortalecer a comunidade 

ibero-americana 
 

 

 
 

Madri (Espanha), segunda-feira, 19 de julho de 2021 – Os e as chanceleres da 

Colômbia, Costa Rica, Espanha, Portugal e República Dominicana participaram hoje, 

de forma presencial e virtual, em um diálogo organizado pela Secretaria-Geral 

Ibero-americana (SEGIB) para celebrar os 30 anos das Cúpulas Ibero-americanas, 

efeméride que ocorreu nesta segunda-feira. 

 

No ato, que teve como anfitriã a secretária-geral ibero-americana, Rebeca 

Grynspan, participaram a vice-presidenta e ministra de Relações Exteriores da 

Colômbia, Marta Lucía Ramírez; o ministro de Relações Exteriores e Culto da Costa 

Rica, Rodolfo Solano Quirós; o ministro de Assuntos Exteriores, União Europeia e 

Cooperação da Espanha, José Manuel Albares; o ministro de Assuntos Exteriores de 

Portugal, Augusto Santos Silva, e o ministro de Relações Exteriores da República 

Dominicana, Roberto Álvarez. 

 

Durante o encontro foi apresentado o “Hino da Ibero-América”, composto pelo 

destacado músico Lucas Vidal por iniciativa dos Prêmios Platino e do mundo da 

cultura. 

https://www.segib.org/pt-br/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/despacho/Marta-Lucia-Ramirez
https://www.rree.go.cr/?sec=inicio&cat=contactos&cont=648&tipo=I&id=1146
https://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/120721-josemanuelalbares.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/area-de-governo/negocios-estrangeiros/ministro
https://www.mirex.gob.do/nosotros/ministro/biografia
https://lucasvidalmusic.com/


 
 
 

 

• Escute o “Hino da Ibero-América” 

 

“As Cúpulas Ibero-americanas geraram muitos resultados para nossa região: 

cooperamos desde há 30 anos em uma multidão de temas: cultura, coesão social, 

educação, ciência; desde o empoderamento econômico da mulher até a luta contra 

a mudança climática; desde a mobilidade acadêmica até a diplomacia cultural; 

desde a inovação aberta até a digitalização das P&MES”, destacou Rebeca 

Grynspan. 

A vice-presidenta e ministra de Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía 

Ramírez, sublinhou que “um dos temas nos que mais se avançou é a igualdade de 

gênero”. Seu país teve uma grande liderança em impulsionar a Coalizão Ibero-

americana para o Empoderamento Econômico das Mulheres. 

 

Enquanto o chanceler da Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, disse que “o mais 

importante nestes 30 anos é que pudemos exercitar a capacidade de escutarmo-

nos. Se escutamos, poderemos entender o outro”. 

 

Por sua parte José Manuel Albares, ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, 

país que foi um firme defensor da América Latina, advogou por mais acesso a 

vacinas e um melhor financiamento para a região. Afirmou: “A Espanha não se 

entende sem sua alma ibero-americana, sem a integração das pessoas na 

comunidade ibero-americana”. 

 

O chanceler de Portugal, Augusto Santos Silva, cujo país mostrou um forte 

compromisso com a integração das pessoas na comunidade ibero-americana, não 

só nas instituições, afirmou: “A grande conquista destas três décadas de Cúpulas 

foi ter uma plataforma de diálogo apesar das diferenças políticas e poder trabalhar 

juntos para alcançar resultados concretos para a cidadania”. 

 

Finalmente, o ministro de Relações Exteriores de República Dominicana, Roberto 

Álvarez, cujo país acolherá a próxima Cúpula Ibero-americana em 2022, disse: 

“Devemos aprofundar o multilateralismo com base nesta comunidade que se 

baseou na concertação política. E há de ser feito de forma criativa para responder a 

duas necessidades relacionadas com a pandemia: a distribuição de vacinas e o 

acesso a financiamento”. 

https://youtu.be/bSCkFMvCXOE


 
 
 

 

Durante o ato também foi lançada a campanha multimídia “Ibero-América avança”, 

que destaca as conquistas da cooperação entre os 22 países da região, resultado 

de 30 anos de Cúpulas Ibero-americanas. 

 

• Veja a campanha 

 

O Dia da Ibero-América foi aprovado em 2019 pelos chanceleres da região para 

“converter o conjunto de afinidades históricas e culturais que nos enlaçam em um 

instrumento de unidade e desenvolvimento baseado no diálogo, na cooperação e 

na solidariedade”. A data foi celebrada pela primeira vez em 2020. 

 

Este ano foi comemorado em coincidência com o 30º aniversário da primeira 

Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, que teve lugar em 

Guadalajara (México) em 1991.  

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 

Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 

(+34) 679 921 572 

 

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. 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/cumbres-iberoamericanas/iberoamerica-avanza/
mailto:MSeitz@segib.org
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/
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