
 
 

 

Primeira viagem oficial de Andrés Allamand à 

América Latina 

 
Madrid, 25 de abril de 2022. O Secretário-Geral Ibero-Americano, Andrés Allamand, 

inicia hoje sua primeira série de viagens oficiais pela América Latina com uma visita 

que começa no Panamá e segue para República Dominicana, Argentina, Uruguai, 

Colômbia e Costa Rica. O objetivo: fortalecer os laços com cada um dos países e 

avançar as prioridades e interesses de cada um deles com vistas à realização da 

próxima Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. 

A agenda, que inclui a recepção do Secretário Allamand por presidentes e ministros 

das relações exteriores dos países incluídos nesta primeira viagem oficial, visa 

impulsionar a cooperação e promover projetos e programas no âmbito da cooperação 

ibero-americana. Para isso, também se reunirá com várias autoridades e 

representantes do mundo empresarial e acadêmico. 

Além disso, Allamand participará na Assembleia do Conselho Ibero-Americano do 

Esporte e na XI Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros da Agricultura, 

que serão realizadas na República Dominicana. Também estará presente na posse de 

Rodrigo Chaves como Presidente da Costa Rica, no próximo dia 8 de maio. 



 
 

 

O cronograma da sua viagem é o seguinte: 

• Panamá. 25 de abril. 

• República Dominicana. 27 e 28. 

• Argentina. 2 e 3 de maio. 

• Uruguai. 4 de maio. 

• Colômbia. 5 e 6 de maio. 

• Costa Rica. 7, 8 e 9 de maio. 

 

Andrés Allamand assumiu o cargo de Secretário-Geral Ibero-Americano no dia 8 de 

fevereiro de 2022, após ter sido nomeado durante a I Reunião de Ministros e Ministras 

das Relações Exteriores da Ibero-América, no caminho para a XXVIII Cúpula Ibero-

Americana de Chefes de Estado e de Governo, que se realizará na República 

Dominicana sob o lema “Uma Ibero-América mais justa e sustentável”. 

 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 

Secretaria Geral Ibero-Americana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Acompanhe a conversa nas redes: 
#IberoAméricaAvança 

 

    
 
 

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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. O Secretário-Geral da organização é o chileno Andrés Allamand. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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