
 

 
 

 

Líderes da Espanha, França, Chile, Costa Rica e 

Portugal exigem reformas e mais colaboração 

e solidariedade para enfrentar as pandemias 
 

 

 
 

Andorra la Vella (Andorra), terça-feira, 20 de abril de 2021 - 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, instaram hoje a reformar e fortalecer o sistema de saúde 

global para melhorar as capacidades de preparação e resposta diante de futuras 

pandemias como a atual de COVID-19, "para que ninguém fique para trás." 

 

Os líderes fizeram este apelo durante um diálogo de alto nível com a Secretária-

Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, em um dos eventos prévios à XXVII 

Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que será realizada em 

Andorra no dia 21 de abril. Esta é a primeira vez que um presidente francês 

participa de um evento das Cimeiras Ibero-Americanas em seus 30 anos de 

história. 

• Vea aqueí la intervención completa de los mandatarios 

https://www.segib.org/pt-br/covid-19/
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt-pt/
https://youtu.be/W_96Asp3QnI


 

 
 

 

 

O diálogo foi apresentado pelo Chefe do Governo Andorrano, Xavier Espot, e 

contou com a presença do Rei da Espanha, Felipe VI, e dos presidentes da 

República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Alejandro Giammattei. Os 

participantes instaram a considerar a saúde como um bem público global e 

afirmaram que o multilateralismo é a ferramenta mais eficaz para conseguir um 

tratado internacional de pandemias, que não somente colabore para a prevenção 

de doenças contagiosas, mas que também permita o compartilhamento de 

informações e conhecimentos valiosos. 

 

Além disso, fizeram um apelo à solidariedade para conseguir uma distribuição mais 

eficaz e equitativa das vacinas contra o coronavírus, fortalecendo instituições como 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) e mecanismos como o COVAX, que busca 

o acesso universal às imunizações. 

 

Os Chefes de Estado e de Governo propuseram uma série de princípios para 

avançar na reforma do sistema de saúde global alinhados com a Agenda 2030 de 

Desenvolvimento Sustentável: a promoção da abordagem "uma só saúde" que 

vincula a saúde dos seres humanos, dos animais e do nosso planeta; o apoio aos 

sistemas de saúde de todo o mundo e a aliança de todos os atores relevantes, 

incluindo a sociedade civil e o setor privado. 

 

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

Sustentável – Objetivo 2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus”, é 

considerada um encontro histórico: será a primeira vez que os 22 Chefes de Estado 

e de Governo da região se reunirão desde o início da pandemia com o objetivo de 

acordar uma voz forte e com peso internacional para materializar uma agenda de 

recuperação nos âmbitos sanitário, social, econômico e meio ambiental. 

 

Este encontro ocorreu dois dias antes da XXVII Cimeira Ibero-Americana e a 

poucos dias do Dia da Terra (22 de abril), durante o qual será realizada a Cúpula 

Mundial sobre o Clima convocada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joseph 

Biden, e que contará com a participação de 40 presidentes e chefes de governo, 

entre eles líderes de seis 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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