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Colômbia converte a Ibero-América em região de paz 

 

 A Secretaria Geral Ibero-americana celebra o final das negociações de paz na Colômbia, 
de vital importância não só para a Colômbia como também para toda a Ibero-América 

 A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo na Colômbia em 
outubro de 2016 celebrar-se-á com o quadro do processo de paz conseguido 

 
Madri, Espanha, 25 de agosto de 2016 – O acordo de paz conseguido pela Colômbia sob a 
presidência de Juan Manuel Santos “é um êxito histórico da Colômbia e dos colombianos, e de vital 
importância para toda a Comunidade Ibero-americana – muitos de cujos países acompanharam de 
perto o processo”, declarou a Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan. 
 
“Alegramo-nos profundamente pelo acordo de paz conseguido pela Colômbia, que desde o seu 
início foi apoiado e acompanhado por numerosos países da Ibero-América. Este acordo transforma 
a Ibero-América na única região do mundo em que nenhum país está envolvido num conflito 
armado – e abre uma etapa nova para todos”, acrescentou. 
 
Dias depois da anunciada consulta sobre a paz em 2 de outubro, a Colômbia acolherá em 
Cartagena das Índias nos dias 28 e 29 de outubro a XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de 
Estado e de Governo. “A de Cartagena será a “Cúpula da Paz”, onde acreditamos que todos os 
presidentes da região estarão presentes para realizar uma clara aposta pela juventude, o 
empreendedorismo e a educação, as chaves para construir um futuro melhor para todos os ibero-
americanos”, concluiu em alusão ao tema da XXV Cúpula. 
 
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 levar a cabo os mandatos que derivam das Cúpulas e 
Reuniões Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para conseguir o fortalecimento da 
Comunidade Ibero-americana, promovendo a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e cultura nos 
países de língua hispânica e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica.  
 
A XXV Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo terá lugar de 28 a 29 de outubro de 2016 em 
Cartagena das Índias, Colômbia, com o tema “Juventude, Empreendedorismo e Inovação”. 
 
Mais informação: http://www.segib.org Sigan-os: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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