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Os Diretores Ibero-americanos da Água elevam à ministerial de 
Meio Ambiente a importância da água como recurso natural para a 

luta contra as mudanças climáticas e a recuperação da 
biodiversidade 

 

• Os participantes dos 22 países debateram sobre a importância do acesso à água e 
ao saneamento e chegaram à uma serie de conclusões que elevar-se-ão à X 
reunião de ministros ibero-americanos de Meio Ambiente no próximo mês de 
setembro 

• Os participantes reivindicam que a recuperação económica deve ir vinculada às 
políticas de meio ambiente 

• Andorra amostra o trabalho levado a cabo no âmbito do plano de saneamento 
das águas 

 

 
Andorra-a-Velha. Andorra organizou nesta quinta-feira, 25 de junho, a XXI Reunião da 
Conferência de Diretores Ibero-americanos da Água (CODIA), um encontro telemático 
que foi levado a cabo em copresidência com a República Dominicana e com a qual a 
Secretaria Pro Tempore (SPT) retomou o calendário das reuniões preparatórias para a 
XXVII Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo. O encontro contou  
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com a participação dos 22 estados membros, um fato que foi valorizado de maneira 
muito positiva pela diretora de Meio Ambiente e Sustentável do Governo de Andorra, 
Sílvia Ferrer. A reunião foi um fórum de “diálogo e discussão técnica ao entorno dos dois 
eixos principais, a biodiversidade e a planificação do saneamento”, tal como salientou 
Ferrer, quem acrescentou que o trabalho centralizou-se especialmente em alcançar o 
ODS6 –água limpa e saneamento- também com vista à X Conferência Ministerial de 
Meio Ambiente que Andorra organizará no mês de setembro, também de maneira 
telemática. 

Fruto dos diálogos técnicos que tiveram lugar durante a XXI CODIA surgiram uma serie 
de conclusões que elevar-se-ão à reunião ministerial de setembro com a finalidade de 
desenvolver uma agenda de meio ambiente ibero-americana. Neste sentido, Ferrer 
salientou que os participantes estavam “muito entusiasmados” com o fato de que estas 
conclusão possam ser trasladadas a esta reunião de ministros ibero-americanos de Meio 
Ambiente que celebrar-se-á por primeira vez depois onze anos depois da iniciativa da 
Presidência andorrana. Entre as questões que abrangerá a declaração está a 
reivindicação do papel da água com um recurso imprescindível na luta contra as 
mudanças climáticas e também na preservação da biodiversidade. De facto, pretende-
se que agenda ibero-americana do meio ambiente abranja estas duas perspetivas. 

Durante o diálogo técnico dedicado à inserção do saneamento e a depuração no âmbito 
da gestão inserida dos recursos hídricos, Andorra expos o trabalho realizado com o 
plano de saneamento 1996-2020 e partilhou com a resta de países como, desde o 
Governo de Andorra, marcaram-se objetivos para que a qualidade das águas dos rios 
fossem boas ou excelentes nas diferentes fases assim com os resultados alcançados com 
todas as infraestruturas de depuração e saneamento. 

No âmbito atual da crise sanitária mundial, a pandemia do COVID-19 também foi um 
dos temas tratados, salientou-se a relevância do acesso a água e o saneamento para 
combater o vírus. “O acesso à água e o saneamento são aspetos importantes face à 
prevenção e a superação de doenças”, assinalou Ferrer, também acrescentou que a 
manutenção dos ecossistemas e a diversidade servem também para fazer-nos mais 
“resilientes e resistentes” face as pandemias. 

Outro dos pontos discutidos foi em torno da necessidade que os Estados devam tratar 
das questões de meio ambiente como uma oportunidade de desenvolvimento 
económico, e em caso algum recortar no que diz respeito a esta matéria.  
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Durante o encontro, a participação dos países foi muito ativa e entre as propostas 
surgidas está a criação de um observatório sobre água e a biodiversidade. Também 
tomaram parte no encontro organismos internacionais e associações ibero-americanas, 
uma participação que evidencia que a CODIA é uma plataforma de diálogo multilateral 
importante para partilhar projetos. 

 
 
 

Mais informação 
 
Serviços de comunicação e imprensa da XXVII Cimeira Ibero-americana - Andorra 
2020 
Fundação Cimeira Ibero-americana 
 
prensa@ciba2020.ad 
+376 875700 - ext. 1376 
 
Twitter: @cumbreiberoa 
Facebook: https://es-la.facebook.com/CumbreIberoA/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cumbre-andorra-2020/ 
Instagram: @cumbreiberoa 
http://www.cumbreiberoamericana2020.ad 

#Andorra2020 #acaminhodacimeira 

 


