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Ministros(as) do Turismo da Ibero-América 

acordam dar um impulso decisivo ao turismo 

como motor de desenvolvimento sustentável 
 

 
 

Madri (Espanha) / Andorra-a-Velha (Andorra), terça-feira, 10 de março de 2020 – 
Ministros(as) e Autoridades do Turismo de 17 países da Ibero-América, reunidos em 
Andorra-a-Velha, acordaram dar um forte impulso ao turismo como importante 
motor de desenvolvimento sustentável na região. Foi a primeiro encontro de 
Ministros(as) do Turismo da Ibero-América após uma década. 

Durante a XII Reunião Ibero-Americana de Ministros(as) do Turismo, realizada nos dias 
9 e 10 de março, foi acordada uma Declaração na qual foram aprovadas as “Linhas 
Estratégicas sobre Turismo e Desenvolvimento Sustentável” que serão apresentadas aos 
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Chefes de Estado e de Governo durante a XXVII Cimeira Ibero-Americana, a ser 
realizada em Andorra em 2020, com o tema “Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável - Objetivo 2030”. 

• Ver Declaração Ministerial 
• Linhas Estratégicas sobre Turismo y Desenvolvimento Sustentável  

 
Na Declaração, os(as) Ministros(as) acordaram - entre outras medidas - promover a 
incorporação do turismo nas estratégias das instituições financeiras nacionais e 
multilaterais, a fim de promover o financiamento público e/ou privado que permita o 
desenvolvimento e a renovação das infraestruturas do setor turístico.  
 
Os(as) Ministros(as) deram o mandato à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), 
juntamente com as autoridades nacionais, para promover um Encontro Ibero-
Americano de Turismo e Desenvolvimento Sustentável anos na Feira Internacional 
de Turismo (FITUR), em Madri, e realizar um mapa de políticas turísticas e boas 
práticas públicas e privadas que permitam a elaboração de um guia para o turismo 
sustentável na Ibero-América.  
 

• Vídeo: Iberoamérica, potencia en turismo sostenible 
 
Durante a reunião, os laços entre o Basque Culinary Center e a SEGIB foram 
fortalecidos e ambas instituições desenvolverão um projeto para analisar o impacto 
da gastronomia regional na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Finalmente, a Declaração do Encontro Ministerial dedicou um parágrafo ao impacto 
da epidemia do Corona vírus na indústria do turismo e à coordenação de ações 
regionais para mitigar seus efeitos e facilitar a recuperação do setor. 
 
 “Os Estados Ibero-Americanos se comprometem a avaliar cada situação e a 
compartilhar e divulgar informação, garantindo uma resposta coerente, medida e 
proporcional; bem como a trabalhar de forma coordenada com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nas medidas de prevenção e gestão de cada situação, para 
que o setor de turismo possa minimizar os riscos desta e de outras emergências de 
saúde e garantir que os mercados mantenham a confiança na solidez dos nossos 
destinos”.  
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A XII Reunião Ibero-Americana de Ministros(as) do Turismo foi inaugurada pela 
Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan; o Chefe do Governo de 
Andorra, Xavier Espot, e a Ministra do Turismo de Andorra, Verònica Canals, e faz 
parte do calendário da Cimeira Ibero-Americana, que será realizada em Andorra em 
novembro deste ano. 
 
Adicionalmente, o Encontro contou com a participação, entre outros, da Ministra da 
Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, Reyes Maroto, e do Diretor Executivo da 
Organização Mundial de Turismo (OMT), Manuel Butler Halter, cuja organização 
apresentou o relatório "Turismo na Ibero-América - Criando oportunidades para 
todos”. 
 
Durante a Reunião, Rebeca Grynspan ressaltou a importância estratégica do setor e 
o seu amplo impacto social: “Pensamos no turismo como parte de uma longa cadeia 
de valor que vai do cultivo à gastronomia, das indústrias culturais e criativas à 
educação, do governo ao setor privado". 
 

 

RECURSOS PARA A IMPRENSA 

 

O material fotográfico e de vídeo da reunião está disponível nas contas de Flickr e 
de Vimeo de la Cimeira Ibero-Americana 

 

 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#Andorra2020 

#SomosIberoamérica 
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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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