
 

 
 

Chanceleres da Ibero-América celebram 
reunião prévia à Cúpula de Chefes de 
Estado e de Governo 

 

 
 

• Os chanceleres renovaram os compromissos sobre desenvolvimento e a Agenda 
2030 assumidos por todos os países em 2015 e a contribuição que a Ibero-América 
pode fazer em temas como cooperação, cultura, igualdade de gênero e povos 
indígenas. 
 

La Antigua, Guatemala, quinta-feira, 15 de novembro de 2018 – Os ministros de 
Relações Exteriores de Guatemala, Andorra, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Nicarágua, Paraguai, Portugal, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela, reunidos na XXVI Cúpula Ibero-
americana de Chefes de Estado e de Governo que tem lugar em La Antigua, 
Guatemala, celebraram hoje uma reunião prévia ao encontro de mandatários. 
 
Nela aprovaram a declaração final e os 20 comunicados especiais que serão 
emitidos ao término da Cúpula Ibero-americana, os quais serão elevados aos 
Chefes de Estado e de Governo. 
 
Os chanceleres renovaram, assim, os compromissos sobre desenvolvimento e a 
Agenda 2030 assumidos por todos os países em 2015 e a contribuição que a 
Ibero-América pode fazer para enriquecer essa agenda em temas como 
cooperação, cultura, igualdade de gênero e povos indígenas. 

Em seu discurso, a secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, ofereceu 
um relatório de atividades ao cumprir quatro anos de mandado, que foi renovado 
por outros quatro a mais. 

  

http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf


 

 

“Chegamos a esta XXVI Cúpula com uma assistência recorde de Chefes de Estado 
e de Governo, e com as tarefas feitas. Temos um sistema ibero-americano que 
promove o diálogo e o acordo. Cada um de nossos países está mais comprometido 
com a Conferência Ibero-americana, onde todos sabemos que somos ouvidos, que 
nossas petições são consideradas”, disse Grynspan. 

Os documentos aprovados pelos chanceleres abordam assuntos como a migração 
e o refúgio; o direito à água potável e ao saneamento; a conservação e uso 
sustentável dos oceanos; o comércio sustentável do café; as pessoas com 
deficiência, e as línguas indígenas. 

• Veja a intervenção da Rebeca Grynspan 

MAIS INFORMAÇÃO:  
Max Seitz, Chefe de Imprensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Siga a conversa em redes: 
#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 

 
 
A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na 
preparação das Cúpulas Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-
americanos para o fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  
coesão social,  inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e na Península 
Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  
 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIbmrcq3rv4&t=65s
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

