
  
  

NOTA DE IMPRENSA 

 

Ministras e ministros de 22 países fazem acordo para 

reformar a administração pública para promover uma Ibero-

América mais próspera, inclusiva e sustentável 
 

La Antigua, Guatemala, 27 de julho de 2018 

Representantes dos governos dos 22 países da Ibero-América acordaram 

promover uma reforma da administração pública para alinhá-la com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

Fizeram-no durante a XVIII Conferência Ibero-americana de Ministras e Ministros 

de Administração Pública e Reforma do Estado que teve lugar em La Antigua, 

Guatemala, nos dias 26 e 27 de julho. 

 

As cabeças da administração pública comprometeram-se a promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, prover o acesso à 

justiça para todos e todas, e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas a todos os níveis. Também resolveram trabalhar por um governo aberto 

na Ibero-América. 

 

O encontro, que teve como anfitrião o presidente da Guatemala, Jimmy Morales, 

foi organizado pelo Instituto Nacional de Administração Pública (INAP) da 

Guatemala, o Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento 

e a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB). 

 

A reunião formou parte da agenda de reuniões preparatórias da XXVI Cúpula 

Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo a se celebrar nos dias 15 e 

16 de novembro em La Antigua, Guatemala, cujo lema será “Uma Ibero-América 

próspera, inclusiva e sustentável”. 

  

Links de interesse:  

• Declaração final da reunião ministerial 

https://www.segib.org/?document=declaracion-de-la-xviii-conferencia-iberoamericana-de-ministras-y-ministros-de-administracion-publica-y-reforma-del-estado
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• XXVI Cúpula Ibero-americana 
• Instituto Nacional de Administração Pública da Guatemala 
• Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento 

Contato: 

Max Seitz, Chefe de imprensa: +34 91 590 1980 

 

 
Sobre a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

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 conseguir o fortalecimento da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na 

educação, a coesão social, a inovação e a cultura nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e a 

Península Ibérica. A XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 

novembro de 2018 em La Antigua, Guatemala, com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva e 

sustentável”. 

Mais informação:  http://www.segib.org  @SEGIBdigital  https://www.facebook.com/SEGIB 
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