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XXII CIMEIRA IBERO-AMERICANA DE CHEFES DE ESTADO E DE
GOVERNO

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A CONFERENCIA DAS NAC;OES UNIDAS SOBRE 0
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAvEL (Rio+20)

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos paises ibero-americanos, reunidos em
Cadis, Espanha, por ocasiao da XXII Cimeira Ibero-Americana:

Celebram a realizacao exitosa da Conferencia das Na<;6es Unidas sobre Desenvolvimento
sustentavel (Rio+20), no Rio de Janeiro, Brasil, de 13 a 22 de julho de 2012, e destacam a
adocao do documento final "0 Futuro que oueremos'. Reafirmam a importancia da
Conferencia Rio+20 para 0 fortalecimento do multilateralismo, e de seus resultados como
base conceitual e polftica para uma nova agenda de acao para 0 desenvolvimento
sustentavel no seculo XXI.

Ressaltam haver a Conferencia reafirmado 0 compromisso internacional em prol do
desenvolvimento sustentavel e da prornocao de um futuro econornica, social e
ambientalmente sustentavel para 0 planeta e qeracoes atuais e futuras, bem como
reconhecido que a erradicacao da pobreza representa 0 maior desafio global com que 0
mundo se defronta na atualidade e condicao indispensavel para 0 desenvolvimento
sustentavel,

Destacam a irnportancia dos processos lancados na Conferencia Rio+20, entre outros e em
particular os relacionados com 0 estabelecimento de Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel, a criacao de um Foro Polftico de Alto Nfvel de carater intergovernamental e
universal e a identificacao de opcoes para uma estrateqla efetiva de financiamento do
desenvolvimento sustentavel e para um mecanismo de facilttacao que promova 0
desenvolvimento, a transferencia e difusao de tecnologias limpas e ambientalmente sas.
Recordarn as decis6es destinadas ao fortalecimento do Programa das Nacoes Unidas para 0
Meio Ambiente e a adocao do Marco decena/ sobre moda/idades de consumo e producio
sustenteveis.
Reafirmam 0 expressado na Conferencia Rio+20, acolhendo com agrado 0 processo de
neqociacao em curso de um instrumento a nfvel global sobre 0 mercuric, que permita
abordar os riscos que representa para a sauce humana e 0 meio ambiente, e apelando para
que as neqoclacoes se concluam com exito.

Reafirmam 0 papel da sociedade civil e a importancia de propiciar a partlcipacao ativa de
todos os membros da sociedade nos esforcos em favor do desenvolvimento sustentavel,
Nesse sentido, sublinham 0 carater inovador dos "Dialoqos para 0 Desenvolvimento
Sustentavel", como espaco para a discussao aberta e transparente sobre os principais
desafios neste campo e reconhecem a relevancia dessa experiencia para futuras
conferencias sobre 0 tema.


