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Visita oficial do Presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solís, à Secretaria-Geral 

Ibero-Americana 

Madrid, Espanha, 08 de maio de 2017 - Como parte de sua visita oficial à Espanha, o 

Presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, visitou a Secretaria-Geral 

Ibero-Americana (SEGIB), instituição onde ocupou cargos de responsabilidade. 

 
O Presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solís, visitou a Secretaria-Geral Ibero-

Americana, instituição com que possui fortes vínculos por já ter sido Diretor para a América 

Central e Haiti da instituição entre 2008 e 2010. 

 

Posteriormente, e acompanhado pela Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, 

o Presidente liderou o diálogo "Cultura e Educação", que atraiu mais de 30 personalidades 

destacadas no âmbito da cultura, educação, cinema, universidades, centros de pesquisa e da 

sociedade civil em toda a Ibero-América, como o ex Secretário-Geral Ibero-Americano, 

Enrique Iglesias, o cineasta Montxo Armendáriz, a bailarina María Pagés e o músico 

uruguaio Jorge Drexler, recém-nomeado Embaixador Ibero-Americano da Cultura. 

 

A visita de Luis Guillermo Solís é a primeira visita de um Chefe de Estado da Costa Rica à 

Espanha desde 2008. 

 
A Costa Rica e a SEGIB 

 

Em 2004, a Costa Rica sediou a XIV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 

Governo, onde aprovou-se o estatuto para a implementação da Secretaria-Geral Ibero-

Americana (a SEGIB iniciou suas atividades em 2005). 

 

O país desempenha um papel muito ativo na Cooperação Ibero-Americana, participando em 

18 dos 29 programas e iniciativas existentes, que incluem o Espaço Ibero-Americano de 

Coesão Social, o de Conhecimento, o de Cultura e os Programas Transversais.  

 

Links de interesse: 

 

Costa Rica na Cooperação Ibero-Americana 

 

Contato: 

 

Marcelo Risi, Chefe de Imprensa: MRisi@segib.org; +34 91 590 1980 

 
 
 

http://www.segib.org/
http://segib.org/wp-content/uploads/Costa-Rica-Coop-Iber-Jun2016_.pdf
mailto:MRisi@segib.org
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A Secretaria-Geral Ibero-Americana é um organismo permanente de apoio da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo na preparação das Cúpulas Ibero-Americanas e encarregado de organizar os mandatos decorrentes das Cúpulas 
e Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da Comunidade 
Ibero-Americana, impulsando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.  
 
A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar em La Antigua, Guatemala (15 e 16 de 
novembro de 2018), com o lema “Uma Ibero-América próspera, inclusiva y sustentável”. 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 

 

 

 

http://www.segib.org/
http://segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxvi-cumbre/
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

