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Ibéria se une à mobilidade acadêmica para o desenvolvimento em Ibero-América   

 

 Ibéria é a primeira linha aérea a unir-se à Aliança para a Mobilidade Acadêmica  

 Ibéria facilitará a mobilidade acadêmica como motor de desenvolvimento  
 
Madrid, Espanha, 5 de abril de 2016 – O presidente da Ibéria Linhas Aéreas de 
Espanha, Luis Gallego Martín, e a secretária-geral ibero-americana, Rebeca 
Grynspan, assinaram a adesão à Aliança para a Mobilidade Acadêmica. Iberia torna-
se a primeira companhia aérea a reconhecer o valor estratégico da mobilidade em 
Ibero-América e oferece condições e tarifas favoráveis para estudantes, professores 
e pesquisadores. 
 

O acordo leva em conta que os custos de transporte representam uma parcela significativa 
dos custos, quando estudantes, professores e pesquisadores consideram sua mobilidade 
acadêmica. Isto inclui a necessidade de mais flexibilidade nas tarifas sempre que 
necessitem alterar datas de vôos, ou sobre suas limitações de bagagem.  
 
Os descontos oferecidos pela Ibéria poderão chegar a 25% para participantes de 
mobilidades acadêmicas integradas ao Marco Ibero-Americano de Mobilidade. Além disso, 
está prevista a concessão de bolsas de transporte para estudantes ibero-americanos. 
Aplicadas ao total das 200.000 previstas até 2020, as condições estabelecidas neste 
convênio poderiam representar uma economia significativa para seus beneficiários. 
 
Aliança para a Mobilidade Acadêmica 
 
A mobilidade acadêmica, além de seus benefícios acadêmicos, sociais e econômicos, 
também contribui na criação de uma cidadania acadêmica ibero-americana.   
 

A Aliança para a Mobilidade Acadêmica é o intercâmbio acadêmico mais ambicioso 
atualmente criado em Ibero-América e permite que, pela primeira vez, um número 
significativo de pessoas possa realizar um período de estudos ou um estágio em outro país. 
Estão previstas pelo menos 200.000 intercâmbios acadêmicos até 2020.  
 
Links importantes: 
 
Todos os benefícios do acordo: http://segib.org/wp-content/uploads/VentajasIberia-
MovilidadAcademica.pdf 
 
Aliança para a Mobilidade Acadêmica: http://segib.org/cooperacion-
iberoamericana/alianza-para-la-movilidad-iberoamericana/ 
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A Secretaria Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferencia 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 para conseguir o fortalecimiento 

da comunidade ibero-americana, impulsionando a cooperação na educação, a coesão social, a inovação e a cultura 

nos países de fala hispana e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  

 

A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar em 2016, na Colômbia, com o lema 

¨Juventude, Empreendedorismo e Educação¨. 

 

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