
 

 
 

É lançado o primeiro relatório sobre 
mudança climática e desenvolvimento 
sustentável na Ibero-América 

 

 
 

• Comparecerão 17 Chefes de Estado e de Governo, numerosos chanceleres, e 
mais de 40 observadores e líderes de importantes organismos como a 
Organização de Estados Americanos, as Nações Unidas, o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, entre outros. 

La Antigua, Guatemala, terça-feira, 13 de novembro de 2018 – A secretária-geral 
ibero-americana, Rebeca Grynspan; o secretário de Estado espanhol de 
Cooperação Internacional e para a Ibero-América e o Caribe, Juan Pablo de 
Laiglesia; o vice chanceler da Guatemala, Manuel Estuardo Roldán Barillas, e a 
reitora da Universidade de Huelva, María Antonia Peña Guerrero, apresentaram 
hoje o primeiro “Relatório La Rábida-Huelva sobre Mudança climática e 
Desenvolvimento Sustentável na Ibero-América”. 
 
O reporte sublinha que atualmente a região é altamente vulnerável à mudança 
climática, sendo as mulheres, as crianças, os agricultores e os anciãos as 
populações mais vulneráveis. A pobreza, a desigualdade e a rápida urbanização 
são os fatores chave da vulnerabilidade. 
 
“O investimento em energia renovável é o primeiro passo e o mais urgente”, 
destaca o relatório apresentado no marco da semana da XXVI Cúpula Ibero-
americana de Chefes de Estado e de Governo em La Antigua, Guatemala. 
 
O reporte ressalta que a Ibero-América conta com países líderes em transição 
energética como a Costa Rica, o Uruguai e Portugal, pioneiros em 
desenvolvimento de energias renováveis, que são, além de tudo, um poderoso 
motor de criação de emprego. 
 

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


 

 
É importante destacar que, segundo o reporte, 71% da população ibero-
americana dá prioridade à luta contra a mudança climática sem importar o custo 
econômico e 76% das empresas identifica riscos para seus negócios vinculados 
com a degradação do clima.  
 
Tudo isso constitui um momento muito propício para afrontar este desafio.  
 
“Desigualdade e mudança climática estão diretamente relacionados: se 
investimos em reduzir o impacto da mudança climática, investimos também em 
reduzir a desigualdade e a vulnerabilidade da população”, disse Rebeca Grynspan.  
 
O “Relatório La Rábida-Huelva sobre Mudança climática e Desenvolvimento 
Sustentável na Ibero-América” foi produzido pelo recém criado Observatório de 
Desenvolvimento Sustentável e Mudança climática em La Rábida (Huelva, 
Espanha). 
 
O Observatório produzirá reportes periódicos sobre mudança climática e 
desenvolvimento sustentável na região e nasce por acordo da Deputação de 
Huelva, da Junta de Andaluzia, da Secretaria-Geral Ibero-América e da Secretaria 
de Estado de Cooperação e para a Ibero-América do Ministério de Assuntos 
Exteriores e de Cooperação da Espanha. 

 
• Descarregue aqui o relatório completo 
• Veja o vídeo de apresentação 

 
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 
 

 

http://m.diphuelva.es/
http://m.diphuelva.es/
https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.segib.org/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/desde-la-rabida-para-iberoamerica/
https://youtu.be/GFg-bg3PpUg
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

