
 

 
 

Convocados pela Secretaria-Geral Ibero-
Americana, 21 países da Ibero-América 
compartilham seus planos de transição das 
medidas de confinamento pelo coronavírus 
 

 
 

Madri (Espanha), sexta-feira, 8 de maio de 2020 - A Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB), com o apoio da Secretaria Pro Tempore da Conferência Ibero-Americana 
liderada por Andorra e pelo Ministério das Relações Exteriores da Espanha, 
convocaram ontem o fórum virtual “ Diálogo ibero-americano sobre medidas e 
estratégias de desescalada e de transição para a nova normalidade diante da COVID-19 ”, 
uma reunião na qual participaram 107 representantes de 21 governos da Ibero-
América que compartilharam suas estratégias e os seus planos de transição para 
enfrentar o coronavírus.  
 
Na reunião telemática liderada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, Rebeca 
Grynspan; a Ministra das Relações Exteriores de Andorra, Maria Ubach, e a 
Secretária de Estado das Relações Exteriores e para a Ibero-América e o Caribe do 
Governo da Espanha, Cristina Gallach, representantes do governo da Espanha, Costa 
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Rica, Chile, Portugal e Andorra explicaram em detalhes como reduzirão 
gradualmente as medidas de confinamento em seus países.  
 
Em sua participação, Grynspan ressaltou que os planos têm em comum que 
"destacam como fundamental que a estratégia contra a COVID-19 seja 
compartilhada por toda a sociedade, a fim de retornar à normalidade com a maior 
prudência e resiliência possível". E enfatizou a importância da cooperação e do 
intercâmbio de experiências entre os países da Conferência Ibero-Americana para 
alcançar esse objetivo. 
 
Por sua parte, Maria Ubach lembrou que a pandemia da COVID-19 está afetando 
progressivamente todos os países da região e que, portanto, os espaços multilaterais 
de diálogo e cooperação devem ser promovidos de forma mais ativa, tanto na saúde 
como no âmbito socioeconômico. 
 
O fórum contou com a participação do Secretário de Estado da Espanha Global do 
Ministério das Relações Exteriores da Espanha, Manuel Muñiz; da Secretária de 
Estado da Saúde de Andorra, Helena Mas; do Diretor de Integração Regional e 
Multilateral do Ministério das Relações Exteriores do Chile e Coordenador Nacional 
do Chile na Conferência Ibero-americana, José Miguel Capdevila; do Secretário de 
Estado para Internacionalização do Ministério das Relações Exteriores de Portugal, 
Eurico Brilhante Dias, e da Dra. Olga Arguedas, Diretora do Hospital da Criança da 
Costa Rica. 
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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. 
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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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