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Rumo à #CumbreColombia: 
Encontro da Secretária-Geral com o Presidente da Colômbia 

 

 Rebeca Grynspan e Juan Manuel Santos reuniram-se para a preparação 
da XXV Cúpula Ibero-americana  

 A Cúpula aposta na juventude, no empreendedorismo e na educação 

 A Cúpula ocorrerá no marco do processo de paz na Colômbia 
 
Bogotá, Colômbia / Madri, Espanha, 21 de junho de 2016 – A Secretária-Geral 
Ibero-americana, Rebeca Grynspan, reuniu-se com o Presidente Juan Manuel 
Santos para avançar os preparativos para a XXV Cúpula Ibero-americana de 
Chefes de Estado e de Governo em Cartagena das Índias (28-29 de outubro de 
2016).  
 
Com o tema “Juventude, Empreendedorismo e Educação”, a XXV Cúpula Ibero-
americana tem o olhar posto no futuro da região e nos seus 160 milhões de jovens. 
 
“A Ibero-América será a única região do mundo que não estará envolvida num 
conflito armado”, disse a Secretária-Geral ao Presidente Santos. Assim, “Cartagena 
será, no marco do processo de paz da Colômbia, uma Cúpula que fará uma aposta 
na construção de um futuro melhor para os nossos jovens, o maior grupo de jovens 
entre os 15 e os 29 anos que já tivemos na história da Ibero-América”, acrescentou. 
 
Assim, ao cumprirem-se 25 anos de Cúpulas Ibero-americanas, o encontro em 
Cartagena das Índias será um reflexo das mudanças que a região atravessou desde 
a sua primeira edição em 1991, quando foi o pioneiro de encontros presidenciais. 
 
A XXV Cúpula Ibero-americana reunirá Presidentes, Chefes de Governo, 
empresários e jovens dos 22 países ibero-americanos, tornando-se um encontro 
fundamental para vislumbrar o futuro da região. 
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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 levar a cabo os mandatos que derivam das Cúpulas e 
Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 paises ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade 
ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
hispânica e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.  
 
A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar nos dias 28 e 29 de outubro de 2016 na 
Colômbia, com o tema “Juventude, Emprendedorismo e Educação”. 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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