
 
 
 

 

Ministros e Ministras das Relações Exteriores da 
Ibero-América se reúnem em Nova York para 
avançar nos preparativos da Cúpula Ibero-
Americana de 2022  
  

Nova York (EUA) / Madrid (Espanha) - quinta-feira, 23 de setembro de 2021 - Os 
Ministros e Ministras das Relações Exteriores dos 22 países da Ibero-América se 
reuniram hoje em Nova York, no âmbito da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
para dialogar e avançar na preparação da XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes 
de Estado e de Governo, a ser realizada na República Dominicana em novembro de 
2022. 
  

Participaram 15 ministros, um vice-ministro, uma coordenadora nacional e sete 

delegados permanentes junto às Nações Unidas em representação dos chanceleres 

de seus países. 

 

Durante o encontro ministerial, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores 

da República Dominicana e pela Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB), o 

Chanceler dominicano, Roberto Álvarez, se referiu à preparação da próxima Cúpula 

Ibero-Americana e às demais reuniões da Conferência durante o biênio 2021-2022, 

que terão como lema "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável" e cujo eixo 

será a recuperação da crise de COVID-19 nos âmbitos econômico, social, sanitário e 

ambiental. 

 
O Secretário-Geral Ibero-Americano Interino, Marcos Pinta Gama, apresentou um 
relatório sobre as atividades da SEGIB nos últimos meses. 
  
Na reunião, o tradicional espírito de consenso prevaleceu como elemento 
fundamental para o fortalecimento da Conferência Ibero-Americana. 
 
Os(as) Ministros(as) também dialogaram sobre os encontros ministeriais da 
Conferência Ibero-Americana que serão realizados no que falta de 2021: 
  

• 21 de outubro: Ministros(as) da Cultura 
• 28 de outubro: Ministro(as) da Saúde 
• 26 de novembro: Ministros(as) das Relações Exteriores 



 
 
 

  

O tema central dessas reuniões será a “recuperação com construção” da Ibero-

América após a pandemia.  

  

Os Ministros e as Ministras das Relações Exteriores também abordaram o processo 
de seleção do(a) próximo(a) Secretário(a)-Geral Ibero-Americano(a) em substituição 
de Rebeca Grynspan, a quem agradeceram a sua contribuição à Conferência Ibero-
Americana. Grynspan finalizou, no dia 10 de setembro, o seu mandato de quase oito 
anos à frente da SEGIB para assumir como Secretária-Geral da Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). 
 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 
Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 
(+34) 679 921 572 

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminhoDaCúpula 
#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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. 

 

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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