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A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, renova 

mandato 

• A aprovação de um segundo mandato 2018-2022 foi produzida por consenso dos 

22 países ibero-americanos. 

 

Madrid/Espanha, terça-feira, 24 de abril de 2018. A Presidência Pro Tempore da 
Conferência Ibero-Americana comunicou à Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB) a renovação do mandato de Rebeca Grynspan como Secretária-Geral Ibero-
Americana por mais quatro anos, reafirmando os bons resultados dessa etapa e a 
confiança dos países no caminho empreendido. 

A costarriquense Rebeca Grynspan foi eleita por unanimidade Secretária-Geral na 
Reunião Extraordinária de Ministros das Relações Exteriores realizada em 24 de 
fevereiro de 2014 na Cidade do México. Representantes dos 22 países que constituem 
a Conferência Ibero-Americana participaram do encontro. Grynspan é a primeira 
mulher a ocupar o cargo.  

Durante os quatro anos do seu primeiro mandato (2014-2018), realizou a renovação 
do projeto ibero-americano, fortalecendo a comunidade ibero-americana e sua 
influência regional e internacional. As Cúpulas Ibero-Americanas de Veracruz, México 
(2014) e Cartagena das Índias, Colômbia (2016), foram concluídas com êxito e com 
foco na geração de resultados concretos para os cidadãos, por meio de programas, 
iniciativas e projetos de cooperação cultural, educacional e social. 

"O início deste novo mandato significa aprofundar o meu compromisso com a Ibero-América, 
com seus desafios e oportunidades para o futuro, trabalhando para combater as 
desigualdades, pela busca do desenvolvimento humano, pela promoção do multilateralismo, 
do diálogo, da cooperação e da paz. Esses são os valores do espaço ibero-americano e é por 
isso que tenho orgulho de representá-lo", afirmou Rebeca Grynspan. 

O cargo de Secretário(a)-Geral Ibero-Americano(a) é regulamentado pela Convenção 
de Santa Cruz de la Sierra, é eleito pelos presidentes dos 22 países ibero-americanos 
e pode ser renovado apenas uma vez por consenso dos países. 
 
PARA MAIS INFORMAÇÃO:  
Amalia Navarro, diretora de comunicação.  
ANavarro@segib.org  @Amalia224 
(+34) 646 058525  
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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 implementar 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, promovendo a cooperação na áreas de educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 de novembro de 2018 em La Antigua, 
Guatemala, com o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável".  
 
Mais informação: http://www.segib.org   Siga-nos: @SEGIBdigital   Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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