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A Escola Ibero-Americana de Liderança reúne 
cerca de 50 líderes de países ibero-americanos 

em Madrid 

 

• O Programa de Liderança Pública Avançada, promovido pela Escola, reunirá 
líderes da Guatemala, Costa Rica, Uruguai, Andorra, Portugal, Peru, Panamá, 
Chile, Venezuela, Honduras, Brasil, Argentina, Nicarágua, República 
Dominicana, El Salvador, Colômbia, Equador e Espanha de 2 a 6 de abril em 
Madrid.  

 

• O objetivo é contribuir para uma liderança na Ibero-América que promova a 
inovação e a transformação institucional, novas políticas de impacto social e o 
fortalecimento dos mecanismos de participação e empoderamento dos 
cidadãos. 

 
Madrid,  de abril de 2018. A Escola Ibero-Americana de Liderança (EILx) é uma iniciativa da 
Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e do Instituto Universitário de Pesquisa Ortega y 
Gasset, através da sua Escola de Política e Alto Governo, Goberna, e conta com o apoio da 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). Sua 
missão é promover a inovação e a transformação institucional, gerar novas políticas de 
impacto social, bem como fortalecer mecanismos de participação e empoderamento dos 
cidadãos. 
 

A abertura oficial do Programa Avançado de Liderança será realizada no dia 03 de 
abril, na sede da Secretaria-Geral Ibero-Americana, com a presença da secretária-
geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, do secretário de Estado para a Cooperação 
Internacional e para a Ibero-América e o Caribe do Governo da Espanha, Fernando 
García Casas, e do vice-presidente da Fundação Ortega-Marañón, Julio Iglesias de 
Ussel. 
 
Após a abertura, serão quatro jornadas intensas de trabalho onde se combinarão 
estudos de caso, documentos técnicos, diálogos, reuniões com especialistas da região 
e visitas institucionais a empresas líderes da Espanha. O programa está estruturado 
em três módulos e abordará o contexto ibero-americano e a visão estratégica, a 
inovação, a gestão estratégica, a comunicação e a geração de confiança. 
 
Entre os participantes, vale destacar a presença de juízes de tribunais constitucionais, 
deputados, chefes de gabinetes presidenciais, altos funcionários de governo, 
representantes de assembleias nacionais e governos locais, diretores de fundos de 
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investimento social, especialistas em comunicação, meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável, políticas de prevenção da violência, juventude, governo aberto e adoção 
de plataformas de blockchain para governos.  
 
Adicionalmente, a EILx desenvolveu cinco programas executivos de formação on-line 
ministrados pelo Instituto Universitário de Pesquisa Ortega y Gasset, nos quais 
participaram 250 líderes dos países que compõem o espaço ibero-americano. 
 
 

 
Sobre o Instituto Universitário de Pesquisa Ortega y Gasset (IUIOG): foi criado em 
1986 e é um centro de pós-graduação e pesquisa equivalente, em essência, as graduate 
schools das universidades norte-americanas. Foi o primeiro instituto universitário 
promovido e gerido na Espanha por uma entidade privada, a Fundação José Ortega y 
Gasset (agora Fundação Ortega-Marañón) e adstrito a uma universidade pública, a 
Universidade Complutense de Madrid. Possui um centro de excelência e referência 
nos setores de política e liderança a nível internacional. Conta com uma variada oferta 
acadêmica de cursos de pós-graduação em colaboração com instituições de prestígio 
e desenvolve diferentes programas de treinamento de alto nível. A sua atividade 
também se centra em consultoria e assessoria especializada de apoio a governos e 
instituições voltadas para o progresso social, econômico e político.  
  
CONTATO PARA A MÍDIA: David Gómez, Diretor de Comunicação: 
comunicacion@fogm.es (+34) 91 7004 152 
  
Sobre a Secretaria-Geral Ibero-Americana: organismo Internacional de apoio aos 22 
países que formam a comunidade ibero-americana: os 19 da América Latina de língua 
espanhola e portuguesa e os da Península Ibérica: Andorra, Espanha e Portugal.  
A SEGIB apoia a organização da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo, cumpre seus mandatos e promove a Cooperação Ibero-Americana no 
âmbito da educação, coesão social e cultura. É o único espaço oficial de convergência, 
trabalho, monitoramento e acordos da região ibero-americana que reúne países de 
ambos os lados do Atlântico. A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e 
de Governo terá lugar no dia 16 de novembro de 2018 em La Antigua, Guatemala, com 
o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável".  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: 
https://www.facebook.com/SEGIB  

 
CONTATO PARA A MÍDIA: Amalia Navarro, Diretora de Comunicação: 
ANavarro@segib.org (+34) 91 590 1980 
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