
 

 
 

 

Com um recorde de presença de Chefes de 

Estado e de Governo e uma agenda de 

recuperação, amanhã começa a XXVII Cimeira 

Ibero-Americana 
 

 
 

 

Soldeu (Andorra), terça-feira, 20 de abril de 2021 - Com um recorde de 

presença de Chefes de Estado e de Governo e uma agenda de recuperação nos 

âmbitos sanitário, social, econômico e meio ambiental para enfrentar a crise de 

COVID-19, amanhã começa em Andorra a XXVII Cimeira Ibero-Americana de 

Chefes de Estado e de Governo, um espaço único de diálogo político e de 

cooperação, que aposta no multilateralismo como a ferramenta mais eficaz para 

compartilhar experiências e encontrar soluções. 

 

Nesta edição, em formato presencial-virtual, participam os 22 países da região, dos 

quais 19 estão representados a nível de Chefes de Estado e de Governo, além de 

https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/


 

 
 

 

29 observadores e representantes de organismos internacionais como o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), A 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). 

 

Será a primeira vez que os Chefes de Estado e de Governo da Ibero-América se 

reúnem desde o início da pandemia, com o objetivo de adotar soluções concretas 

para os 670 milhões de ibero-americanos que sofrem os efeitos da crise. 

 

Os líderes políticos adotarão uma Declaração final, um Compromisso e um 

Programa de Ação acordados por todos, bem como 16 comunicados especiais que 

serão divulgados no encerramento da Cimeira. Além disso, será realizada a 

transferência da Secretaria Pro Tempore para a República Dominicana como sede 

da próxima Cúpula de 2022. 
 

Este encontro é precedido, hoje, por um ato com os Presidentes do Governo da 

Espanha, Pedro Sánchez; da França, Emmanuel Macron; do Chile, Sebastián Piñera, 

e da Costa Rica, Carlos Alvarado, e o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, 

sobre a reforma e o fortalecimento do sistema de saúde global para melhorar as 

capacidades de preparação e resposta diante de futuras pandemias como a atual 

do coronavírus. 

 

Também hoje, o Rei da Espanha, Felipe VI, fará o encerramento do XIII Encontro 

Empresarial Ibero-Americano, o mais importante fórum de líderes empresariais da 

região, do qual também participam os Chefes de Estado e de Governo. 

 

A XXVII Cimeira Ibero-Americana, cujo tema é "Inovação para o Desenvolvimento 

Sustentável - Objetivo2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus", é 

realizada no ano do 30º aniversário das Cimeiras Ibero-Americanas, um projeto 

político que reflete os fortes laços sociai, culturais, políticos, econômicos e 

históricos entre os 22 países ibero-americanos. 

 



 

 
 

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

 

Serviço de Comunicação e Imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana 

Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 

(+376) 691600 

 

Siga a conversa em redes: 

#CaminhoDaCimeira 

#SomosIbero-América 

 

   
 
 

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. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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