
 

 

Chanceleres ibero-americanos se reúnem no 
âmbito da 77ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas 

 
 

 
• Durante a reunião, foi ratificada por consenso a nomeação da nova Secretária para a 

Cooperação Ibero-Americana, a Embaixadora Lorena Larios, proposta pelo México. 
 
Nova York, 22 de setembro de 2022.- No marco da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, as 
Ministras e os Ministros das Relações Exteriores e Representantes dos 22 países ibero-
americanos participaram hoje de um café da manhã informativo para avançar nos detalhes da 
próxima XXVIII Cúpula Ibero-Americana, a ser realizada no próximo mês de março na República 
Dominicana. 
 
O Ministro das Relações Exteriores da República Dominicana, Roberto Álvarez, representando a 
Secretaria Pro-Tempore da Conferência Ibero-Americana, informou sobre os progressos no 
desenvolvimento e planejamento do evento, que será realizado sob o lema "Juntos por uma 



 

 
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. 

Ibero-América mais justa e sustentável" na cidade de Santo Domingo, nos dias 24 e 25 de março 
de 2023. 
  
Por sua parte, o Secretário-Geral Ibero-Americano, Andrés Allamand, apresentou os resultados 
da gestão da SEGIB nos últimos meses. 
 
Durante a reunião, foi ratificada por consenso a nomeação da nova Secretária para a Cooperação 
Ibero-Americana, a Embaixadora Lorena Larios, proposta pelo México. 
  
Além disso, durante toda a semana, o Secretário-Geral manteve reuniões bilaterais, em 
seguimento à intensa agenda de preparação da próxima Cúpula Ibero-Americana, com vários 
Chanceleres da região, Representantes Permanentes de países ibero-americanos junto à ONU e 
líderes mundiais nos âmbitos de sustentabilidade, gênero e educação, entre outros. 
 
 

 
Sobre a SEGIB (https://www.segib.org/pt-br) 

  
A Secretaria-Geral Ibero-Americana, na qualidade de órgão permanente de apoio 
institucional, técnico e administrativo à Conferência Ibero-Americana, tem os seguintes 
objetivos: a) contribuir para o fortalecimento da Comunidade Ibero-Americana e 
assegurar sua projeção internacional ; b) ajudar a organizar o proceso preparatório das 
Cúpulas e de todas as reuniões ibero-americanas; c) fortalecer o trabalho realizado em 
matéria de cooperação, de acordo com o Convênio de Bariloche; e d) promover os 
vínculos históricos, culturais, sociais e econômicos entre os países ibero-americanos, 
reconhecendo e valorizando a diversidade de seus povos. 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÃO: 
Lula Gómez 

Tel. (+34) 639 788 459 

igomez@segib.org 
 

Siga a conversa nas redes: 
#CumbreRD2022 

#SomosIberoamérica 
 

 

 

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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