
 

 
 

A XXVI cúpula ibero-americana finaliza 
reafirmando o compromisso com o 
multilateralismo e a agenda 2030 

 

 
La Antigua Guatemala, sexta-feira, 16 de novembro de 2018 – Concluiu hoje com 
êxito na Guatemala a XXVI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de 
Governo, com a assistência de 15 Chefes de Estado e de Governo, Vice 
presidentes e Chanceleres, que representam em seu conjunto 670 milhões de 
ibero-americanos. 

Todos os países reafirmaram seu compromisso com o projeto Ibero-americano e 
os valores de multilateralismo, diálogo e entendimento que representa. 
 
Os mandatários aprovaram por unanimidade a Declaração de Guatemala: 
Compromisso ibero-americano para o desenvolvimento sustentável, o Programa de 
ação de La Antigua para a cooperação ibero-americana e 20 comunicados especiais 
que abordam múltiplos temas desde mudança climática, países em 
desenvolvimento sem acesso ao litoral, igualdade salarial, trabalho digno, 
comércio sustentável de café, e cooperação Sul-Sul.  
 
Ao finalizar o encontro, foi oficialmente anunciado que Andorra será a sede da 
XXVII Cúpula Ibero-americana em 2020 e foi formalizado o traspasso da 
Secretaria Pró Têmpore da Conferência Ibero-americana entre a Guatemala e o 
Principado de Andorra. 
 
Na inauguração da XXVI Cúpula Ibero-americana, a secretária-geral ibero-
americana, Rebeca Grynspan, declarou perante os mandatários: “Necessitamos 
liderança, valentia para gerenciar a mudança, e por isso e para isso estamos aqui. 
Por isso e para isso é este espaço ibero-americano”. 
 

• Leia aqui o discurso oficial de Rebeca Grynspan 
 

http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
https://www.segib.org/?document=discurso-oficial-de-la-secretaria-general-iberoamericana-rebeca-grynspan-durante-la-xxvi-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno


 

 
Na Declaração de Guatemala: Compromisso ibero-americano para o 
desenvolvimento sustentável acordado pelos mandatários cabe destacar, entre 
outros, o compromisso alcançado pelos países nestes temas:  

 
• Migração, comprometendo-se em avançar rumo a uma agenda comum 

ibero-americana. 
 

• Igualdade de gênero, manifestando a tolerância zero para com a violência 
contra as mulheres e comprometendo-se a impulsionar a aprovação de 
leis e marcos regulatórios que garantam a igualdade e que proíbam a 
discriminação contra a mulher no mundo do trabalho. 

 
• Direitos dos povos indígenas e afro descendentes, respaldando o Plano de 

Ação da Ibero-América para a Implementação dos Direitos dos Povos 
Indígenas. 

 
• As pessoas com deficiência, promovendo sua inclusão econômica e social 

nos países ibero-americanos. 
 

• Educação e Universidades, apoiando a mobilidade acadêmica mediante o 
fortalecimento do Marco Ibero-americano de mobilidade Acadêmica 
(Campus Ibero-América). 

 
• Inovação Cidadã, reconhecendo a contribuição dos laboratórios cidadãos 

de inovação cidadã, na produção de soluções inovadoras para o 
cumprimento da Agenda 2030. 

 
• Economia e turismo, instando a políticas públicas para o desenvolvimento 

e gestão do turismo sustentável e responsável como uma política de 
Estado prioritária, para impulsionar a competitividade das  economias da 
Ibero-América. 

 
• Administração pública, continuar trabalhando no aperfeiçoamento e na 

modernização do Estado. 
 

• Emprego: impulsionar um desenvolvimento produtivo, que estabeleça 
empreendimentos inovadores e sustentáveis, e a redução da 
informalidade. 

 
• Sustentabilidade ambiental e mudança climática, promovendo a 

transformação da matriz de consumo energético para aumentar a 
utilização de energias limpas de fonte renovável.  

 
• Justiça: políticas públicas que garantam a igualdade de acesso à justiça, 

com especial atenção às pessoas que se encontrem em situação de risco e 
vulnerabilidade.  

 
 
 
 
 



 

 
Ainda assim, durante a XXVI Cúpula Ibero-americana, a Secretaria-Geral Ibero-
americana (SEGIB) apresentou: 
  

• Observatório de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática de 
La Rábida, na Espanha, e o primeiro Relatório La Rábida-Huelva sobre 
mudança climática e desenvolvimento sustentável na Ibero-América. 

 
• Programa Ibero-americano sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência para promover a inclusão das mesmas (90 milhões na Ibero-
América). 

 
• SEGIB, junto com a Espanha (MAEC e Fundação Carolina) e com o 

México (CONACYT, AMEXCID), anunciou um total de US$ 2 milhões 
em bolsas de mobilidadade para estudantes, professores e 
pesquisadores, priorizando mulheres em disciplinas STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática). Foi lançado o Campus 
Iberoamérica, um portal que oferece oportunidades de mobilidade a 
estudantes, pesquisadores e trabalhadores da Ibero-América. 

 

• relatório Uma década de Cooperação Sul-Sul na Ibero-América, que 
analisa uma década de experiência e mais de 7.000 projetos de 
cooperação horizontal (Sul-Sul e Triangular) 

 
Além disso, a SEGIB, junto com a Espanha (MAEC e Fundação Carolina) e com o 
México (CONACYT, AMEXCID), anunciou um total de US$ 2 milhões em bolsas 
de mobilidade para estudantes, professores e pesquisadores, priorizando 
mulheres em disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). 
 
Todos os documentos aprovados reforçam a liderança da Ibero-América na 
agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e seu compromisso 
com o dialogo, consenso e entendimento no espaço Ibero-americano. 
 

• Veja todos os documentos aprovados 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.segib.org/presentamos-el-primer-informe-sobre-cambio-climatico-y-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica/
https://www.segib.org/iberoamerica-presenta-su-primer-programa-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-para-mejorar-la-inclusion-de-90-millones-de-ciudadanos/
https://campusiberoamerica.net/
https://campusiberoamerica.net/
https://www.segib.org/iberoamerica-analiza-10-anos-de-liderazgo-global-en-la-cooperacion-sur-sur/
https://www.segib.org/consulta-todos-los-documentos-aprobados-en-la-xxvi-cumbre-iberoamericana
mailto:MSeitz@segib.org


 

 
 
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 
 

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

