
 
 

 

A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca 
Grynspan, realiza uma visita oficial de dois dias a 
Portugal, onde se reunirá com o Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa 
 

 
 
Madrid (Espanha) / Lisboa (Portugal), segunda-feira, 26 de outubro de 2020 - A 
Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, realiza nesta segunda e terça-
feira, uma visita oficial a Portugal para reforçar os vínculos com o país, um 
importante parceiro na Cooperação Ibero-Americana, e compartilhar os 
preparativos para a XXVII Cimeira Ibero-Americana,  a ser realizada em Andorra no 
primeiro semestre de 2021. 
 

Na segunda-feira, Grynspan Grynspan participará em Lisboa de uma reunião 
com o Presidente do Centro de Estudos da América Latina e o Caribe (IPDAL), Paulo 
Neves, e embaixadores ibero-americanos. 
 
Posteriormente, terá um reunião com o Secretário-Geral da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), Francisco Ribeiro Telles. 
 
No final da sua visita oficial, na terça-feira, a Secretária-Geral Ibero-Americana se 
reunirá com o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e com 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Augusto Santos Silva. 

https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/
https://www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana/
https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt/cimeira-iberoamericana-andorra-2020/
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/centro-de-estudos-da-am%C3%A9rica-latina-e-caribe-ipdal
https://www.cplp.org/
http://www.presidencia.pt/?idc=3&idl=2
https://www.portugal.gov.pt/en/gc22/ministries/foreign-affairs/minister


 
 

 

Além de compartilhar com as autoridades portuguesas os preparativos para a 
Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a ser realizada nos dias 
21 e 22 de abril de 2021, Grynspan agradecerá a Portugal pelo seu apoio à 
declaração “Juntos por uma resposta para a América Latina e o Caribe diante da 
COVID-19 ”, assinada em junho por Chefes de Estado e de Governo Ibero-
Americanos e altos representantes de instituições financeiras internacionais e 
regionais. 
 
Esta declaração, impulsionada pela Espanha, faz um chamado às instituições 
financeiras internacionais a apoiarem de maneira urgente os países da América 
Latina no âmbito macroeconômico, a fim de estabilizar os fluxos de capitais, garantir 
a liquidez e aumentar a margem fiscal , reforçando assim os sistemas de saúde e de 
proteção social, com especial atenção ao emprego. 
 
Portugal possui um papel de destaque na Cooperação Ibero-Americana, onde 
participa em 14 programas, iniciativas e projetos adstritos, além de ser um ator 
fundamental na promoção da lusofonía na região. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

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

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#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 

 

 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracio--n-A.Latina-y-Caribe.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracio--n-A.Latina-y-Caribe.pdf
https://mondiplo.com/iberoamerica-y-la-lengua-portuguesa
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
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