
 
 

 

Andorra proporá realizar a Cimeira Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo no 
primeiro semestre de 2021 
 
Andorra-a-Velha, Andorra, segunda-feira, 6 de julho de 2020 – Nesta segunda-feira, 
durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis de Cooperação 
da Conferência Ibero-Americana, Andorra proporá celebrar a XXVII Cimeira Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo no primeiro semestre de 2021. 

A pandemia de COVID-19 levou à reformulação do calendário de reuniões 
preparatórias para a Cimeira, que por enquanto ocorrerá de maneira telemática com 
o objetivo de cumprir todas as precauções sanitárias e não interromper a agenda de 
reuniões da Conferência. 

• Veja o calendário da Cimeira  

Durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis de 
Cooperação, realizada de forma virtual nos dias 6 e 7 de julho e presidida por 
Andorra, os participantes dos 22 países da Conferência Ibero-Americana revisarão a 
agenda de reuniões e fóruns preparatórios da Cimeira Ibero-Americana 
correspondente ao segundo semestre de 2020.  

O calendário oficial previa que Andorra, que detém a Presidência Pro Tempore (SPT) 
da Conferência Ibero-Americana, sediaria a XXVII Cimeira Ibero-Americana em 
novembro de 2020. No entanto, diante da incerteza mundial derivada da pandemia e 
da impossibilidade de realizar uma Cimeira presencial em novembro, o Principado 
cogita realizar este encontro internacional no primeiro semestre do próximo ano e, 
assim, manter a opção de uma Cimeira presencial com a segurança sanitária exigida. 

A decisão final sobre a mudança de data deverá ser acordada pelos países membros 
da Conferência Ibero-Americana. 

A Cimeira Ibero-Americana, realizada desde 1991, conta com a participação de 22 
nações (19 da América Latina e do Caribe, além de Portugal, Espanha e Andorra). 
Andorra escolheu o tema "Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 
2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus" para os seus dois anos 
como SPT, durante os quais promoverá a inovação na cooperação ibero-americana.  
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Siga a conversa nas redes: 
#CaminoAlaCumbre 
#SomosIberoAmérica 

 

    
 
 

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. 
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