
 

 
 

 

Ministras e Ministros do Meio Ambiente da 

Espanha, Costa Rica, República Dominicana e 

Andorra: “A Agenda Meio Ambiental Ibero-

Americana é inadiável” 

 
Andorra la Vella (Andorra), segunda-feira, 19 de abril de 2021 – Quatro 

responsáveis máximos dos Ministérios do Meio Ambiente da Espanha, Costa Rica, 

República Dominicana e Andorra que participaram hoje do Diálogo Ibero-

Americano: qual agenda meio ambiental para o futuro?, prévio à XXVII Cimeira 

Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo que será realizada no dia 21 

de abril, exigiram uma Agenda Meio Ambiental Ibero-Americana, que - segundo 

afirmaram- "é inadiável" e, além disso, representa uma grande oportunidade para a 

recuperação e o crescimento econômico da região. 

 

Durante o encontro, a Vice-Presidenta do Governo e Ministra da Transição 

Ecológica do Governo da Espanha, Teresa Ribera; a Ministra do Meio Ambiente, 
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Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, Silvia Calvó Armengol; a Ministra do 

Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Andrea Meza Murillo, e o Ministro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, Orlando Jorge 

Mera, dialogaram com a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, e 

concordaram que a Ibero-América, a região com maior biodiversidade do mundo, 

é altamente vulnerável às mudanças climáticas e, portanto, é fundamental reforçar 

o compromisso com a luta contra as mudanças climáticas, com a proteção dos 

ecossistemas e com a promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

A Ministra da Transição Ecológica da Espanha destacou o importante passo dado 

pelo seu país ao se apresentar no Congresso o Projeto de Lei de Mudanças 

Climáticas e Transição Ecológica e reiterou a necessidade de promover uma 

transição ecológica justa, que permita o crescimento econômico e a geração de 

empregos. 

 

A Ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, país que 

recuperou a Reunião de Ministras e Ministros do Meio Ambiente da Ibero-América 

após 11 anos de interrupção, afirmou que a crise de COVID-19 não deve impedir o 

avanço da Agenda Meio Ambiental, mas deve ser um acelerador da transição 

“verde”. 

 

Por sua vez, o Ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República 

Dominicana, país que nos próximos dias substituirá Andorra na Presidência da 

Conferência Ibero-Americana, afirmou que o seu país promoverá de forma decisiva 

o desenvolvimento sustentável e destacou a importância de incorporar a dimensão 

meio ambiental na recuperação. 

 

A Ministra do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica destacou que, para o seu 

país, que é especialmente vulnerável às mudanças climáticas, a Agenda Meio 

Ambiental Ibero-Americana é crucial não só para alcançar uma economia 

descarbonizada, mas também para a mitigação, a resiliência e a previsão diante de 

desastres naturais. 

 

No final do diálogo entre Ministras e Ministros, foi apresentado o “II Relatório de 

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável na Ibero-América 2021” do 

Observatório Ibero-Americano de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
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Sustentável de La Rábida, com apoio da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), 

a Diputación de Huelva, a Junta da Andaluzia, e a Secretaria de Estado de 

Cooperação e para a Ibero-América do Ministério das Relações Exteriores e 

Cooperação da Espanha (MAEC). 

 

O relatório indica que, embora a Ibero-América seja a região do mundo com maior 

perda de biodiversidade, fundamentalmente devido à agricultura, é também uma 

das regiões com maior potencial em termos de regeneração de ecossistemas 

naturais, captura de emissões e recuperação da biodiversidade, o que implica um 

aumento de postos de trabalho.  

• Baixe o relatório completo aqui  

 

Este encontro ocorreu dois dias antes da XXVII Cimeira Ibero-Americana e a 

poucos dias do Dia da Terra (22 de abril), durante o qual será realizada a Cúpula 

Mundial sobre o Clima convocada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joseph 

Biden, e que contará com a participação de 40 presidentes e chefes de governo, 

entre eles líderes de seis países ibero-americanos. 

 

 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Secretaria-Geral Ibero-americana 

Max Seitz, chefe de imprensa: MSeitz@segib.org, (+34) 679 921 572 

 

Serviço de Comunicação e Imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana 

Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 

(+376) 691600 

 

Siga a conversa em redes: 

#CaminhoDaCimeira 

#SomosIbero-América 
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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 para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-

americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana 

e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. A Secretária Geral da organização é a costarriquenha Rebeca 

Grynspan. 

 

 

 

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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