
 
 

 

Visita do Secretário-Geral Ibero-Americano a 

instituições europeias 

 

Madrid, 10 de maio de 2022. Com o objetivo de impulsionar as relações entre a União 

Europeia e a Ibero-América e aprofundar na agenda comum de ambas as regiões, o 

Secretário-Geral Ibero-Americano, Andrés Allamand, viaja ao Parlamento Europeu 

em sua primeira visita oficial. 

Entre outras autoridades e eurodeputados, Allamand se reunirá amanhã, dia 11, com 

Josep Borrell, Alto Representante da Comissão Europeia; com os embaixadores ibero-

americanos em Bruxelas, com os quais dialogará sobre a próxima Cúpula Ibero-

Americana de Chefes de Estado e de Governo. No dia seguinte, 12, o Secretário-Geral 

Ibero-Americano se encontrará com Roberta Metsola, Presidenta do Parlamento 

Europeu, e Jolita Butkeviciene, Diretora para a América Latina e o Caribe na Direção 

Geral de Cooperação e Desenvolvimento da Comissão Europeia. 

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 da República Dominicana, que será 

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

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 
Tel. (+34) 639 788 459 

 
Siga a conversa nas redes: 

#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 pelo 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. 
O Secretário-Geral do organismo é o chileno Andrés Allamand. 

 

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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