
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana lança a campanha 
"SOMOS IBERO-AMÉRICA. AS CORES DA MUDANÇA" 

 
• A apresentação marca o início da Semana da Cooperação Ibero-Americana (22-28 

de outubro) e antecipa a XXVI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, com o tema 
"uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável, que será realizada em 
Guatemala nos dias 15 e 16 de novembro. 

 

Vicente López, Argentina, quinta-feira, 18 de outubro de 2018 - A Secretaria-Geral Ibero-
Americana (SEGIB) apresentou hoje uma campanha de comunicação sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que será divulgada em toda a Ibero-América durante 
2018. 
 
A iniciativa busca visibilizar o compromisso de toda a região e da cooperação ibero-

americana com esta agenda de mudanças, mostrando o que cidadãos e instituições já estão 

fazendo para alcançá-las. 

O lançamento ocorreu durante uma reunião de municípios de toda Ibero-América, no âmbito 

do Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, realizada em 

Vicente López, ao norte de Buenos Aires, o primeiro município da Argentina a se 

comprometer com a implementação local da Agenda 2030. 

A apresentação de "Somos Ibero-América. As Cores da Mudança" marca o início da Semana 

da Cooperação (22-28 outubro), que convida os cidadãos a aderir à campanha através de 

uma intensa agenda de atividades culturais, de divulgação e de debates de alto nível em 

Madri, Cidade do México e Buenos Aires, entre outros lugares. 

Consulte-as aqui 

A campanha falará sobre inclusão, sustentabilidade e prosperidade e 

www.somosiberoamerica.org oferecerá conteúdo especializado sobre os ODS na Ibero-

América. 

Veja a campanha aqui  

 

MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  

 

https://www.somosiberoamerica.org/pt-br/presente/ibero-america-pinta-de-cores-a-regiao-durante-a-semana-da-cooperacao/
www.somosiberoamerica.org
https://www.somosiberoamerica.org/colorescambio/05.MINIVIDEOS/MINIVIDEO_RACIONAL_PORT.mp4
mailto:MSeitz@segib.org


 
 

 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o 

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 a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  
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