
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

Guatemala apresenta a XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 

Estado e de Governo de 2018 

 

Será a primeira vez que a Guatemala sediará a Cúpula Ibero-Americana, a ser 

realizada em Antigua, Guatemala, nos días 15 e 16 de novembro de 2018 sob o 

lema "Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 

 

Cidade de Guatemala, Guatemala, 26 de abril de 2017 - O Vice-Presidente 

da República da Guatemala, Jafeth Cabrera, o Ministro das Relações 

Exteriores da Guatemala, Carlos Raúl Morales, e a Secretária-Geral Ibero-

Americana, Rebeca Grynspan, apresentaram ontem na Cidade de 

Guatemala a XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo. O encontro terá lugar em Antigua, nos dias 15 e 16 de novembro 

de 2018 sob o lema "Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 

  

Em outubro de 2016, durante a XXV Cúpula Ibero-Americana XXV (Cartagena 

das Índias, Colômbia), a Guatemala assumiu a Secretaria Pro Tempore da 

Cúpula Ibero-Americana das mãos da Colômbia e, durante os próximos dois 

anos, liderará a ampla agenda de reuniões, fóruns e reuniões ministeriais 

preparatórias da Cúpula Ibero-Americana. 

 

Em 2017, será realizada a Conferência de Ministros da Justiça (sediada em Quito 

no início desta semana), a Reunião das Academias Diplomáticas e os Encontros 

Cívicos e de Educação Superior. O encontro central previsto para este ano será 

a Reunião de Ministros das Relações Exteriores, que terá lugar em Antigua no 

mês de dezembro. 

 

Em 2018, a Guatemala iniciará uma intensa atividade preparatória da XXVI 

Cúpula Ibero-Americana, com a organização das Reuniões Ministeriais de 

Cultura, Educação, Trabalho e Segurança Social, Administração Pública, 

Juventude, Ciência e Tecnologia e Turismo. Um dia antes da Cúpula, também 

se organizará o Encontro Empresarial. O Fórum Parlamentar e Fórum de 

Governos Locais serão realizados no âmbito da Cúpula, porém, terão lugar em 

outros países ibero-americanos. 

 

As reuniões e os fóruns preparatórios, bem como a própria Cúpula, se 

centralizarão no desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a Conferência 

Ibero-Americana se vincula diretamente à agenda internacional através da sua 

contribuição ao cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 para o  



 

 

 

Desenvolvimento Sustentável. O objetivo final é beneficiar os cidadãos da região 

através de iniciativas concretas em questões sociais, educacionais e culturais. 

  

Links de interesse: 

Coletiva de imprensa 

 

Contato: 

Marcelo Risi, Chefe de imprensa, SEGIB: +34 91 590 1980 

Tekandi Paniagua, Ministério das Relações Exteriores da Guatemala: +502 

5515 1656 

  

 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é um organismo permanente de apoio da 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo na preparação das Cúpulas 
Ibero-Americanas e encarregado de organizar os mandatos decorrentes das 
Cúpulas e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para alcançar o fortalecimento da Comunidade Ibero-Americana, 
impulsando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na 
cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na 
Península Ibérica.  
 
Tem como Secretária-Geral a costa-riquenha Rebeca Grynspan.. 

 

Mais informação: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: 

https://www.facebook.com/SEGIB 
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