
 
 

 

22 ministros e ministras do Meio Ambiente da 
Ibero-América acordam impulsionar uma agenda 
meio ambiental ibero-americana 
 

 

Andorra la Vella, Andorra, quarta-feira, 16 de setembro de 2020 - Os ministros e 
ministras do Meio Ambiente dos 22 países da Ibero-América se reuniram hoje, após 
11 anos, e acordaram por consenso uma declaração que dá um impulso decisivo à 
agenda ambiental na região, após ressaltar que a luta contra as mudanças climáticas 
e a perda da biodiversidade são pilares do desenvolvimento sustentável, ao lado das 
dimensões econômica e social. 

11 anos após o IX Fórum Ibero-Americano de Ministros(as) do Meio Ambiente de 
Santiago do Chile (2009), os países foram instados a articular um roteiro que guie as 
ações da Ibero-América para a proteção do meio ambiente, fortalecendo alianças 
estratégicas com as organizações e as redes ibero-americanas existentes, para dar 
continuidade à dimensão meio ambiental nas próximas Cimeiras de Chefes de Estado 
e de Governo. 

A "X Conferência Ibero-Americana de Ministras e Ministros do Meio Ambiente" foi 
convocada pela Secretaria Pro Tempore de Andorra e faz parte das reuniões 
preparatórias para a XXVII Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de 
Governo, a ser realizada em Andorra no primeiro semestre de 2021. 

Todos os países ibero-americanos acordaram por consenso uma declaração histórica, 
na qual “reafirmam seus compromissos com a ação climática (mitigação, adaptação e 
meios de implementação)” em linha com o Acordo de Paris e a Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e exortam os países a assumirem 

https://www.cumbreiberoamericana2020.ad/pt/cimeira-iberoamericana-andorra-2020/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/


 
 

 

um maior compromisso com a construção e implementação do Marco Mundial para a 
Biodiversidade Pós-2020, estabelecendo metas e objetivos que permitam responder 
à magnitude do desafio da perda de biodiversidade. 

• Leia a declaração 

A declaração também incumbe a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) de 
desenvolver ações que contribuam para uma Agenda Meio Ambiental Ibero-
americana, promovendo o intercâmbio de informações ambientais, a cooperação e a 
coordenação das redes RIOCC (Rede Ibero-americana de Mudanças Climáticas), 
CODIA (Conferência de Diretores Ibero-Americanos da Água) e CIMHET 
(Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos e Hídricos Ibero-
Americanos), com o apoio do Observatório Ibero-Americano de Desenvolvimento 
Sustentável e Mudanças Climáticas de La Rábida (Huelva, Espanha). 

A Ibero-América é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta, conta com 
vários países mega diversos, com um quarto das florestas tropicais do mundo e com 
50% da biodiversidade global. Além disso, países como Brasil, Costa Rica, Espanha, 
Portugal e Uruguai são líderes em transição energética e pioneiros em energias 
renováveis. 

“Não há dúvida de que a Conferência Ibero-Americana demonstra hoje sua força, sua 
coesão, sua capacidade de chegar a consensos e olhar para o futuro. A declaração 
aprovada pelos 22 ministros(as) do Meio Ambiente dos países da Ibero-América dará 
um impulso decisivo ao nosso trabalho com uma agenda ambiental ibero-americana e 
gerará oportunidades para nossos países”, afirmou a Secretária-Geral Ibero-
Americana, Rebeca Grynspan.  

Por sua parte, a Ministra do Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade do 
Governo de Andorra, Sílvia Calvó, destacou: “É importante que os responsáveis do 
Meio Ambiente Ibero-Americano possamos acordar uma agenda meio ambiental que 
nos permita enfrentar de maneira conjunta e determinada os difíceis desafios que 
temos que gerir”. 

A declaração conjunta será levada à XXVII Cimeira Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo, cujo tema é “Inovação para o desenvolvimento sustentável - 
Objetivo 2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus”. 

 
MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 

https://www.segib.org/pt-br/?document=declaracion-de-la-x-conferencia-iberoamericana-de-ministras-y-ministros-de-medio-ambiente
https://www.segib.org/pt-br/diario/x-conferencia-ministerial-de-medio-ambiente/
http://www.lariocc.es/es/
https://www.codia.info/
http://www.cimhet.org/cimhet/index.php/es/
http://www.huelvaamerica.es/es/observatorio/index.html#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Desarrollo%20Sostenible,visi%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20plurianual%20necesaria%20para
http://www.huelvaamerica.es/es/observatorio/index.html#:~:text=El%20Observatorio%20de%20Desarrollo%20Sostenible,visi%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20plurianual%20necesaria%20para
https://www.segib.org/pt-br/secretaria-geral/


 
 

 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 

 
Siga a conversa nas redes: 

#CaminoAlaCumbre 
#SomosIberoAmérica 

 

    
 
 

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. 
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