
 
 

 

 
Começa na Guatemala a preparação da XXVI Cúpula Ibero-Americana de 

Chefes de Estado e de Governo  
 
 
La Antigua, Guatemala, 4 de dezembro de 2017 – Guatemala sedia esta semana 
reuniões de alto nível de Coordenadores Nacionais e Responsáveis de 
Cooperação de toda a Ibero-América, culminando com a II Reunião de 
Ministros das Relações Exteriores da Conferência Ibero-Americana, que será 
realizada na próxima quinta-feira, 7 de dezembro.  
 
As reuniões marcam o ponto de partida para a XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo Ibero-Americanos, que será realizada em novembro de 2018 com o 
tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável".  
 
Representantes de todos os países ibero-americanos estão presentes na Guatemala, 
incluindo Ministros e Vice-Ministros das Relações Exteriores, bem como os altos 
representantes das agências de cooperação da região. 
 
A agenda prevista para os três dias de reuniões também marcará a rota dos trabalhos 
preparatórios para a XXVI Cúpula Ibero-Americana, que terá como eixo central a 
Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao longo do ano que vem, 
cerca de vinte reuniões e fóruns de alto nível na Guatemala abordarão os pontos-chave 
para promover um futuro sustentável para a região – de migração e 
desenvolvimento até educação, ciência e tecnologia, além de economia e turismo, entre 
outros temas.  
 
Ao longo desta semana cabe destacar:  
• A apresentação do Relatório de Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2017, 
(quarta-feira, 6 de dezembro); 
• A apresentação da Declaração de La Antigua, a ser emitida pelos Ministros das 
Relações Exteriores no final da reunião, em uma coletiva de imprensa no dia 7 de 
dezembro. 
 
Links de interesse: 
 
XXVI Cúpula Ibero-Americana em Guatemala 

cumbreiberoamericana2018.gt
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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 realizar os mandatos que se derivam 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 áreas de educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 
espanhola e portuguesa na América Latina e na Peninsula Ibérica.  

 
A XXVI Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar no dia 16 de novembro de 2018 em La 
Antigua, Guatemala, com o tema "Uma Ibero-América próspera, inclusiva e sustentável". 
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 
Contato para meios de comunicação: 
 
Marcelo Risi, Chefe de Imprensa  
MRisi@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
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