
Organismo Internacional ao serviço da Ibero-América



Esta Comunidade plural e diversa  
foi construída pelas gentes  

e pelas suas afinidades, produto da história, 
das migrações, da cultura  

e das línguas; está unida com base em 
elementos de identidade inclusivos  

e é coesa pelos seus princípios  
e valores comuns. 

Uma Comunidade que se projeta no 
resto do mundo, que promove projetos 
partilhados e a conceção de uma Ibero-

América solidária e vigorosa  
no cenário internacional

Cuba  •  Chile  •  Republica. Dominicana  •  Equador  •  El Salvador     
Panamá  •  Paraguai  •  Peru  •  Portugal  •  Uruguai  •  Venezuela

•
•

 A Comunidade  
Ibero-Americana  

é um espaço  
de reunião 

onde 22 países 
trabalham e se 

relacionam entre si de 
forma horizontal 

            e simétrica

Somos o organismo internacional 
encarregado de apoiar a organização 
das Cúpulas Ibero-Americanas e de 
implementar os seus mandatos através da 
cooperação nos âmbitos da coesão social, 
cultura, educação e inovação.

Somos o único espaço oficial de 
convergência, diálogo, trabalho, 
acompanhamento e acordo da região ibero-
americana, que reúne países de ambos os 
lados do Atlântico.

Promovemos a cooperação  
ibero-americana entre os 22 países de 
língua espanhola e portuguesa da região: 19 
da América Latina e 3 da Península Ibérica 
(Espanha, Portugal e Andorra).

A SEGIB foi criada em 2005 com o objetivo 
de fortalecer a Comunidade Ibero-
Americana e de lhe assegurar projeção 
internacional.

Rebeca Grynspan
Secretária-Geral Ibero-Americana

“Uma instituição construída em torno 
do que nos une e que foi essencial para o 
entendimento na Ibero-América”

Andorra  •  Argentina  •  Bolívia  •  Brasil  •  Colômbia   •  Costa Rica    
Espanha  •  Guatemala  •  Honduras  •  México  •  Nicarágua    



A primeira Cúpula Ibero-Americana de 
Chefes de Estado e de Governo que teve 
lugar em 1991 em Guadalajara, México, 
surgiu como o único espaço multilateral 
de convergência e acordo na região 
ibero-americana. 

Nas Cúpulas estabelece-se um diálogo 
político ao mais alto nível entre os 22 
Chefes de Estado e de Governo dos 
países de língua espanhola e portuguesa 
da América e da Europa. Os mandatos 
aprovados nas Cúpulas Ibero-
Americanas traduzem-se em Programas, 
Iniciativas e Projetos Adstritos da 
Cooperação Ibero-Americana.

A partir de 2014, as Cúpulas têm uma 
periodicidade bienal, realizando-se de 
dois em dois anos. Em 2016 comemorou-
se o 25º Aniversário das Cúpulas Ibero-
Americanas, facto que por si só reflete a 
importância da iniciativa. Nestes vinte e 
cinco anos, construiu-se um importante 
acervo institucional e uma poderosa 
plataforma de Cooperação na região.

Durante um período 
de dois anos, têm lugar 
uma série de reuniões, 
fóruns e encontros que 
permitem desenvolver 
diferentes questões de 
interesse para a região: 
um caminho que culmina 
com a realização da 
Cúpula Ibero-Americana 
de Chefes de Estado e de 
Governo.

Preparando as 
Cúpulas

O que são as Cúpulas?

Reunião de Ministros 
Ibero-Americanos das 
Relações Exteriores.
Segundo órgão mais 
importante em matéria de 
tomada de decisões, depois 
da Cúpula Ibero-Americana 
de Chefes de Estado e de 
Governo.

Fóruns e encontros 
entre empresários,  
sociedade civil, 
parlamentares, governos 
locais e diferentes tipos  
de organizações.

Reuniões Ministeriais. 
Reúnem de dois em dois 
anos os ministros e altos 
responsáveis ibero-
americanos de diferentes 
áreas para tratar de questões 
setoriais: educação, cultura, 
coesão social.

Fotografia de família da XXV Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que teve lugar em Cartagena das Índias (Colômbia) 
nos dias 28 e 29 de outubro de 2016.

Encerramento da XXV Cúpula Ibero-Americana de Cartagena das Índias (2016). Juan Manuel 
Santos, Presidente da Colômbia, saúda Jimmy Morales, Presidente da Guatemala, país 

anfitrião da XXVI Cúpula Ibero-Americana de 2018.

Reuniões de 
Coordenadores Nacionais 
e de Responsáveis de 
Cooperação. 
Espaços de gestão e de 
discussão habituais que se 
convocam várias vezes por ano.

A costa-riquense Rebeca Grynspan é, desde 2014, 
 a atual Secretária-Geral Ibero-Americana.
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7 PROGRAMAS e Projetos Adstritos. DESTACAMOS:
• BANCOS DE LEITE HUMANO 310 bancos de leite materno na  
Ibero-América 1,8 milhões de recém-nascidos beneficiados

• PLANO IBERO-AMERICANO DE ALFABETIZAÇÃO 34 MILHÕES 
de pessoas tiveram acesso ao ensino básico na região
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o 4 PROGRAMAS e Projetos Adstritos  

que promovem a educação e a ciência• CAMPUS IBERO-AMÉRICA
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“Sinal que nos une”: Primeira emissora pública da Ibero-América 

• Transmite através de  63 canais 
• para 4 milhões de internautas  
• 59 milhões de telespetadores 
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14 PROGRAMAS e iniciativas 
que promovem a criatividade na região

• IBERMÉDIA + 1975 projetos cinematográficos impulsionados  
+ 500 filmes estreados • IBERORQUESTRAS JUVENIS Inclusão social 
através da música + 90 projetos em andamento na região

Além disso: 
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l Elaboramos o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América

Um relatório único no mundo que nos últimos dez anos incluiu um  
TOTAL de 1475 INICIATIVAS de Cooperação Sul-Sul
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•  Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul

• IbeTV - Televisão Ibero-Americana

DESTACAMOS:

DESTACAMOS:

A Cooperação Ibero-Americana é a via 
através da qual se traduzem em ações 
concretas os acordos e compromissos 
políticos assumidos pelos Chefes de 
Estado e de Governo Ibero-Americanos 
nas Cúpulas.

As Cúpulas Ibero-Americanas 
foram construindo um modelo de 
cooperação singular, com grande valor 
acrescentado, tanto pelo seu olhar 
abrangente, integrador e regional, 
como pela sua conceção, flexibilidade 
e horizontalidade: é uma cooperação 
de adesão voluntária, onde os países 
participam de acordo com as suas 
prioridades nacionais e onde todos 
contribuem financeiramente. 

É um modelo único de cooperação que 
reforça a Comunidade constituída pelos 
22 países, permite o intercâmbio e a 
aprendizagem mútua e contribui para 
o desenvolvimento económico e para a 
redução das desigualdades na região.

Mobilidade Académica

Cooperação SUL-SUL

O portal da Cooperação Ibero-Americana: 
www.somosiberoamerica.org

Mais informação:  
www.segib.org/pt-br/cooperacao-ibero-americana

Impulsiona a MOBILIDADE de estudantes, pesquisadores  
e trabalhadores para estudos, pesquisas e estágios

www.campusiberoamerica.net



Sede da Secretaria-Geral 
Ibero-Americana
Paseo de Recoletos, 8, 
28001 Madrid, Espanha.  
Tel.: (+34) 915 901 980
info@segib.org

Conheça-nos!
www.segib.org

/SEGIB

@SEGIBdigital

#SomosIberoamérica

Escritório Sub-regional de 
México, o Caribe e América 
Central
Avenida Universidad 1200,  
Planta Baja
Cuadrante 1-A, Colonia Xoco
C.P. 03330, Delegación Benito Juárez
Cidade do México, México.
Tel: (+5255) 52506860/64
mexico@segib.org

Escritório Sub-
Regional do Cone Sul
Plaza Independencia 759 
Oficina 301
Edificio Victoria Plaza
11.100 – Montevideu,
Uruguai 
Tel.: (+598) 2901.8028
conosur@segib.org

@SEGIBdigital


