
 
 

Visita oficial da Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan, a Andorra em 
preparação da XXVII Cimeira Ibero-Americana  
 
 

 

 
• Andorra sediará a XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo em 2020, cujo tema será “Inovação para o desenvolvimento sustentável - 
Objetivo 2030”. 

 
Madri, Espanha, terça-feira, 23 de julho de 2019 - A Secretária-Geral Ibero-Americana, 
Rebeca Grynspan, realizou hoje uma visita oficial a Andorra no âmbito dos 
preparativos da XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a 
ser realizada no país em novembro de 2020. 
  
Grynspan teve uma intensa agenda de trabalho, que começou com uma reunião com 
o novo Chefe de Governo Andorrano, Xavier Espot; o Chefe de Gabinete, Guillem 
Casal, e os(as) Ministros(as) das Relações Exteriores, María Ubach; da Presidência, 
Economia e Empresa, Jordi Gallardo; da Justiça e Interior, Josep María Rossell; do 
Turismo, Verónica Canals, e das Finanças, Eric Jover. 
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Adicionalmente, Grynspan manteve uma reunião com a Diretora da XXVII Cimeira 
Ibero-Americana, Gemma Cano; o Presidente da Confederação Empresarial 
Andorrana, Gerard Cadena; o Secretário de Estado das Telecomunicações e 
Infraestruturas, César Marquina, e a prefeita de Andorra la Vella, Conxita Marsol. 

 
 

O tema da próxima Cúpula, “Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 
2030”, expressa o objetivo de Andorra de promover a inovação na Ibero-América e 
colocá-la a serviço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme 
indicado no documento conceitual que contextualiza os trabalhos de preparação do 
evento de 2020. 
 
Andorra mantém a Secretaria Pro Tempore da Conferência Ibero-Americana e 
coordenará, ao longo de 2019 e 2020, todas as reuniões preparatórias da XXVII 
Cúpula Ibero-Americana, que incluem 12 encontros de ministros do trabalho, justiça, 
relações exteriores, cultura, educação e administração pública, ensino superior, 
ciência e tecnologia, reforma do Estado, juventude, meio ambiente e turismo. 
 

O XIII Encontro Empresarial também será realizado no âmbito da Cúpula e reunirá 
centenas de empresas de toda a Ibero-América, o Fórum Parlamentar e o Fórum de 
Governos Locais. 
 

• Consulte a agenda da XXVII Cimeira Ibero-Americana 
• Documento Conceitual da Secretaria Pro Tempore de Andorra 

 
MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#SomosIberoamerica 

 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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