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“A paz na Colômbia será uma conquista dos colombianos de um valor 
incalculável para a Ibero-América” 

 

 O processo de paz é o pano de fundo da XXV Cúpula Ibero-Americana 

 A #CumbreColombia aposta pelo futuro num quadro de entendimento 
 
Madrid, Espanha, 23 de junho de 2016 – A Secretaria-Geral Ibero-Americana 
congratula-se com os progressos para o acordo de paz da Colômbia, graças 
ao qual a Ibero-América se tornará na única região do mundo sem um conflito 
armado. Esta aposta no entendimento através do diálogo será o pano de fundo 
da XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo em 
Cartagena das Índias (28-29 de outubro de 2016). 
 
O processo de paz colombiano será o quadro da XXV Cúpula e uma oportunidade 
para que os 22 mandatários da Comunidade Ibero-Americana reforcem o seu olhar 
para o futuro da região, sob o lema “Juventude Empreendedorismo e Educação”.  
 
“A paz na Colômbia será uma conquista de todos os colombianos e terá, sem 
dúvida, um valor incalculável para toda a Ibero-América”, referiu a Secretária-Geral, 
Rebeca Grynspan. “Ultrapassado o conflito todos nos libertaremos de um fardo e 
teremos mais capacidades para enfrentar desafios e continuar a construir um futuro 
melhor para a Ibero-América”, acrescentou. 
 
Neste ano de 2016 completam-se 25 anos de Cúpulas Ibero-Americanas. O 
processo de paz da Colômbia é um exemplo de consolidação da região ao longo 
deste período de tempo por oferecer as condições de estabilidade social que 
fomentam o desenvolvimento e promovem maiores investimentos para melhorar as 
perspetivas de futuro, especialmente as dos jovens. 
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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 implementar os mandatos que decorrem das Cúpulas e 
Reuniões Ibero-Americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade 
ibero-americana, promovendo a cooperação na educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.  
 
A XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar nos dias 28 e 29 de outubro de 2016 na 
Colômbia, subordinada ao tema: “Juventude, Empreendedorismo e Educação”. 
 
Para mais informações: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contacto para os meios de comunicação: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa 
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
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