
 
 

Ministros do Trabalho e da Previdência Social da 

Ibero-América se unem para promover um 

trabalho decente para todos e todas 

 
• Dessa forma, reafirmaram seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, tema central da XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo que se realizará em La Antigua, Guatemala, nos dias 15 e 16 de novembro. 

 
Madri, Espanha/La Antigua, Guatemala, sexta-feira, 19 de outubro de 2018 - Ministros e 
Ministras do Trabalho, Emprego e Previdência Social dos 22 países da Ibero-América 
concordaram em promover um trabalho decente para todas as pessoas com o objetivo de 
alcançar um crescimento econômico inclusivo e sustentável. 
  
Dessa forma, reafirmaram seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, contidos na Agenda 2030 das Nações Unidas. 
  
A X Conferência Ibero-Americana de Ministros do Trabalho, Emprego e Segurança Social, 
organizada pela Secretaria-Geral Ibero-Americana, o Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social da Guatemala e a Organização Ibero-Americana de Seguridade 
Social (OISS), aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro em La Antigua, Guatemala. 
  
Os ministros e ministras também concordaram em estimular o empreendedorismo, 
a mobilidade de talentos e a transição da informalidade para a formalidade tanto para 
trabalhadores como para unidades produtivas. 
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Outrossim, também se comprometeram a intensificar os esforços para alcançar aigualdade 
salarial entre mulheres e homens e para pessoas com deficiência. 
  
As conclusões da conferência serão traduzidas em mandatos específicos que serão levados 
à XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que se realizará em La 
Antigua, Guatemala, nos dias 15 e 16 de novembro e cujo tema é "Uma Ibero-América 
próspera, inclusiva e sustentável". 
 
Links de interesse: 
 

• X Conferência Ibero-Americana de Ministros do Trabalho, Emprego e Segurança 
Social 

• Secretaria-Geral Ibero-Americana 
• XXVI Cúpula Ibero-Americana  

 
MAIS INFORMAÇÃO:  

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

 
 

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: https://www.segib.org/pt-br Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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