
 “Com esta Ibero-América plural 

que tem muitas realidades para 

contar, a Televisão Ibero-

americana oferecer-nos-á a 

oportunidade de dar voz a esta 

diversidade e a muitas das nossas 

regiões e comunidades” 
Rebeca Grynspan,  

Secretária-Geral Ibero-americana 

 

 

 

 

Secretaria-Geral Ibero-americana  

O SISTEMA IBERO-AMERICANO 
 

É formado pelo conjunto dos 22 países-membros, 
juntamente com a SEGIB e os Organismos Ibero-
americanos Setoriais: 

QUEM SOMOS 

O organismo internacional que: 

 Apoia a organização das Cimeiras Ibero-americanas 
de Chefes de Estado e de Governo e dá 
cumprimento aos seus mandatos. 

 Trabalha em conjunto com os 22 países que 
compõem a Comunidade Ibero-americana, para 
fortalecer a região e a sua projeção internacional. 

 Promove a Cooperação Ibero-americana nos 
âmbitos do conhecimento, da cultura e da coesão 
social, e a Cooperação Sul-Sul. 

CAMPUS IBERO-AMÉRICA 

CANAL DE TELEVISÃO IBERO-AMERICANO 
 

“Sinal que nos une” 
 

200 000 
BOLSAS 

PARA 

2020 

A transmitir através de: 

63 canais 

4 milhões 

de internautas 

59 milhões 

de telespetadores 
 

 

Juventude 
 
Es el 
conjunto 
de los 22 
países 
miembros 
que, junto a 
la SEGIB y 
el resto de 
los 
Organismo
s 
Iberoameri
canos 
Sectoriales  

Segurança Social 
 
Es el conjunto de los 
22 países miembros 
que, junto a la SEGIB 
y el resto de los 
Organismos 
Iberoamericanos 
Sectoriales  

Justiça 
 
Es el 
conjunto de 
los 22 países 
miembros 
que, junto a 
la SEGIB y el 
resto de los 
Organismos 
Iberoameric
anos 
Sectoriales  

Educação 
 
Es el 
conjunto 
de los 22 
países 
miembros 
que, junto a 
la SEGIB y 
el resto de 
los 
Organismo
s 
Iberoameri
canos 
Sectoriales  

“Imaginei-me a fazer parte de 

um imenso campus universitário 

além-fronteiras” 
 

Yoalli Lamarre, vencedora do concurso 

“Dá um nome ao teu futuro” com a sua 

proposta "Campus Ibero-américa" 

 

Um canal de serviço público independente para toda a 

Ibero-América. Um conceito de televisão único no 

mundo. Incentiva a co-produção e o intercâmbio de 

conteúdos educativos, culturais e científicos, oferecendo 

um espaço para a diversidade de vozes que compõem a 

região.  

www.ibe.tv 

Siga-nos: 

EDUCAÇÃO 

 

FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE 

IBERO-AMERICANA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEPOIS DA XXIV CIMEIRA IBERO-AMERICANA DE VERACRUZ (2014), 

DEMOS PIORIDADE, ENTRE OUTROS MANDATOS: 

 

É a iniciativa de mobilidade e intercâmbio académico 

mais ambiciosa da região. Promove a realização de um 

período de estudos de ensino superior, docência ou 

investigação, por parte de estudantes, professores e 

investigadores, noutros países da Comunidade Ibero-

americana. 

 

Secretaria-Geral Ibero-americana 
Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid, 
España. 
(+34) 91 590 1980    

www.segib.org 
 
 

 

Amalia Navarro, Diretora de Comunicação 
+34 646 05 85 25 
anavarro@segib.org 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa 
+34 629 31 79 91 
mrisi@segib.org 
 

 

https://twitter.com/SEGIBdigital
https://twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
http://www.segib.org/
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