
 
 

A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca 
Grynspan, destaca o potencial de Portugal 
para contribuir ao desenvolvimento 
da Ibero-América 
 

 

• Rebeca Grynspan se reuniu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Augusto Santos Silva, participou no Growth Forum 2019 e ressaltou a importância 
da língua portuguesa na Ibero-América durante um diálogo no Instituto Camões. 
 

Lisboa, Portugal, quinta-feira, 11 de abril de 2019 – A Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan, concluiu sua visita oficial de dois dias a Portugal na 
qual destacou o potencial do país para impulsionar o desenvolvimento 
da Ibero-América e elogiou sua liderança.  
 
Antes da sua participação no Growth Forum 2019, Grynspan se reuniu com o 
Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Augusto Santos Silva, com quem 
dialogou sobre a participação do país na cooperação ibero-americana e os 
preparativos para a Cimeira Ibero-Americana, a ser realizada em Andorra em 2020 e 
cujo lema é "Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030". 
 
Na abertura do Growth Forum 2019, organizado pela Câmara de Comércio e 
Indústria Portuguesa, que reuniu políticos e empresários proeminentes, Grynspan 
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abordou os desafios e as oportunidades da economia global em um contexto de 
disrupção. 
 
"Na Ibero-América temos o know-how para dar um salto para a economia do futuro, e 
Portugal pode fazer uma contribuição importante. Por exemplo, o país conta com 
empresas líderes em energia eólica, a maior e mais sustentável produtora de cortiça 
do planeta, e uma das indústrias turísticas mais vibrantes de qualquer país 
desenvolvido, representando quase 20% do seu PIB ", afirmou a Secretária-Geral 
Ibero-Americana. 
 
A visita de Grynspan a Lisboa culminou com uma reunião com o Diretor do Instituto 
Camões, Luís Faro Ramos, na qual foi acordada a realização de uma agenda de 
atividades conjuntas entre as duas instituções a partir de maio de 2019 e uma maior 
participação de Portugal nos programas de cooperação cultural ibero-americana. 
 
No transcurso do ato "Camões dá que falar" celebrado no Instituto Camões, a 
Secretária-Geral afirmou “Os nossos países não desejam a unidade linguística ou 
cultural”, afirmou. “Pelo contrário, nós festejamos a diversidade. Aspiramos ao 
diálogo e ao intercâmbio entre diversas forças e influências. É aí onde a mudança e a 
inovação são possíveis. É aí onde a criatividade floresce". 
 
O português é a quarta língua mais falada no mundo (270 milhões de pessoas em 
todo o mundo) e, juntamente com o espanhol, é a língua oficial da Comunidade Ibero-
Americana. A Secretaria-Geral Ibero-Americana apoia 14 programas e iniciativas de 
cooperação que os países ibero-americanos desenvolvem no âmbito da cultura. 
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Siga a conversa nas redes: 
#SomosIberoAmérica  

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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