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A Semana Meio Ambiental Ibero-Americana 
consolida a Ibero-América como um espaço de 
cooperação para enfrentar juntos os desafios das 
mudanças climáticas e a perda da biodiversidade 
 
 

 
 

Madrid (Espanha) - Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 - Mais de 150 representantes 
de governos nacionais e locais, instituições, fundações e empresas dos países da 
Ibero-América, reunidos entre 20 e 24 de setembro na Semana Meio Ambiental 
Ibero-Americana, se comprometeram a promover a Agenda Ambiental Ibero-
Americana, unindo forças para enfrentar os desafios que a região encara em termos 
de água, solo, atmosfera e biodiversidade, em cumprimento ao acordado na XXVII 
Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo realizada em Abril em 
Andorra. 
 
O encontro, organizado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), a Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), contou com 30 
reuniões virtuais nas quais painelistas de alto nível analisaram os desafios urgentes 
que a região enfrenta em temas como água, energia, saúde e meio ambiente, crise 
climática e impacto sobre os ecossistemas marinhos e terrestres. 
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Desta forma, a Semana Meio Ambiental ecoou a preocupação existente na sociedade 
e nas instituições da Ibero-América pela alta vulnerabilidade da região aos efeitos 
das mudanças climáticas e da deterioração ambiental. 

• Mais informações sobre as reuniões 

Durante as sessões, os participantes coincidiram na necessidade de se promover uma 
ação climática coordenada e multilateral, que inclua medidas de mitigação e 
adaptação, e relembraram que a luta contra a degradação ambiental, em suas 
variáveis facetas, é um pilar do desenvolvimento sustentável inseparável das 
dimensões econômica e social.  

Os painelistas deram como exemplo o trabalho de diversas entidades ibero-
americanas que já trabalham em áreas como água e saneamento, transição 
energética e conservação e uso da biosfera, entre outros temas. 
 
As reuniões contaram com a presença, entre outros, da Terceira Vice-Presidenta e 
Ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico do Governo da Espanha, 
Teresa Ribera; da Vice-Presidenta da República Dominicana, Raquel Peña; do 
Ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, Orlando 
Jorge Mera; da Ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt; do Ministro 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Carlos Eduardo 
Correa; da Secretária de Estado do Ambiente, Ministério do Meio Ambiente e 
Transição Energética de Portugal, Inês Dos Santos Costa; da Diretora Regional para 
a América Latina e o Caribe do PNUMA, Jaqueline Álvarez; do Diretor da AECID, 
Antón Leis, da prefeita de Bogotá e Vice-Presidenta do Centro Ibero-Americano de 
Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU), Claudia López; do prefeito de Sevilha 
e Presidente da Rede Espanhola de Cidades pelo Clima, Juan Espadas, e da CEO da 
empresa chilena de reciclagem de resíduos Triciclos, Verónica de la Cerda. 
 
A Semana Meio Ambiental posicionou a Ibero-América como um importante espaço 
de cooperação e diálogo em material ambiental, em antecipação a duas importantes 
conferências sobre mudanças climáticas e biodiversidade das Nações Unidas, nas 
quais se espera que os Estados apresentem compromissos mais ambiciosos para 
evitar o colapso do clima e os sistemas naturais. 
Todas as discussões contribuíram para formular a dimensão meio ambiental da 
Cooperação Ibero-Americana rumo à XXVIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado que a República Dominicana sediará em 2022, sob o lema “Juntos por uma 
Ibero-América justa e sustentável”. 
 

https://semanamedioambiental.com/?lang=pt-pt
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxviii-cupula/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxviii-cupula/
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O encontro foi realizado em coincidência com o 30º aniversário das Cúpulas Ibero-
Americanas de Chefes de Estado e de Governo e fez parte da Década das Nações 
Unidas sobre a Restauração dos Ecossistemas em benefício das pessoas e da 
natureza. 
 
 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-Americana 
Max Seitz, chefe de imprensa 

MSeitz@segib.org 
(+34) 679 921 572 

 
Siga a conversa nas redes: 
#SemanaMeioAmbiental 

#CaminhoDaCúpula 
#SomosIbero-América 

 

    
 
 

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 pelo fortalecimento da comunidade ibero-americana, 
promovando a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua espanhola e portuguesa na 

América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 
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