
 

 
 

I Reunião de Ministras e Ministros das Relações 
Exteriores da Ibero-América finaliza com a 
participação de todos os países e o 
fortalecimento da Conferência Ibero-Americana 
 

 
 

 

Andorra, terça-feira, 26 de novembro de 2019 – Com a participação de representantes 
dos 22 países da Ibero-América, foi realizada hoje, em Andorra, a I Reunião de 
Ministras e Ministros das Relações Exteriores da região, que foi finalizada com uma 
“Declaração da Presidência”, acordada pelo consenso de todos. 
 
"Assim fortalecemos a Conferência Ibero-Americana como um espaço de diálogo e 
acordos, onde todos têm um lugar e todos estão presentes", ressaltou a Secretária-
Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan 
 
Por sua parte, a Chanceler de Andorra, Maria Ubach, afirmou: "Nossa vontade é que 
esses fóruns promovam a capacidade de diálogo entre os países da comunidade 
ibero-americana, e todos eles estiveram representados nesta reunião ministerial". 
 

https://www.segib.org/pt-br/culmina-la-i-reunion-de-ministras-y-ministros-de-relaciones-exteriores-iberoamericanos-en-andorra/
https://www.segib.org/pt-br/culmina-la-i-reunion-de-ministras-y-ministros-de-relaciones-exteriores-iberoamericanos-en-andorra/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/rebeca-grynspan/


 

 
 

A “Declaração da Presidência” contém 48 compromissos, dentre os quais se 
destacam: 
 

•  Como prova do compromisso com um projeto político ibero-americano 
iniciado há quase três décadas, os países aprovaram a criação do Dia da Ibero-
América, que será comemorado no dia 19 de julho de cada ano em toda a 
região. Nesta data, em 1991, ocorreu a assinatura da primeira Declaração de 
Chefes de Estado e de Governo na Cúpula Ibero-Americana de Guadalajara 
(México), que consagra os princípios e valores que unem a região e reafirma 
nossa identidade comum. 
 

• Foi acordado dar início ao processo de criação do Programa Ibero-Americano 
para a Prevenção da Violência de Gênero e aprovar a Estratégia Ibero-
Americana de Inovação. “A inovação tem um grande potencial como 
instrumento dinamizador para o cumprimento da Agenda 2030”, afirma a 
Declaração. 
 

• Da mesma forma, foi aprovada a oferta da República Dominicana para sediar a 
XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo de 2022. 

• Leia a “Declaração da Presidência 
 
O encontro fez parte das reuniões preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-
Americana, que será realizada em Andorra em novembro de 2020, e cujo tema será 
"Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030". 
  
Na “Declaração da Presidência”, a Conferência Ibero-Americana também se 
compromete a fortalecer a cooperação em questões meio-ambientais e enfatizou 
que em 2020 os Ministros do Meio Ambiente da região se reunirão pela primeira vez 
desde 2009 para promover uma agenda meio-ambiental para a região. 
 
O documento também aborda questões como o futuro do trabalho, a Cooperação 
Sul-Sul, a educação e o conhecimento, a cultura, a migração e o desenvolvimento, a 
coesão social, o desenvolvimento territorial, a economia e o turismo, a administração 
pública e a justiça. 
  
A encontro de Ministros(as) foi precedido pela II Reunião de Coordenadores 
Nacionais e Responsáveis de Cooperação da Ibero-América. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

https://www.segib.org/pt-br/?summit=i-cumbre-iberoamericana-guadalajara-mexico-1991
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://www.segib.org/pt-br/?document=declaracion-de-ministras-y-ministros-de-relaciones-exteriores-iberoamericanos-andorra-2019
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/a-cooperacao-sul-sul/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/a-cooperacao-sul-sul/


 

 
 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#Andorra2020 

#SomosIberoAmérica 
 

    
 
 

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. 

 

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 

 

mailto:MSeitz@segib.org
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

