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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A "INICITIVA ENCONTRO DE
CORRESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL PARA A MUDAN~A DO CLIMA"

(INICIATIVA ECOIN)

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

Reafirmam que a comunidade internacional tem ainda importantes desafios para enfrentar
com exito 0 reto que sup5e adotar respostas eficazes e eficientes perante a rnudanca do
clima.

Destacam que um destes desafios se centra em facilitar um dialoqo horizontal e propositivo
entre os responsaveis pela tomada de decis5es e os jovens lideres ibero-americanos, que
permita gerar acordos e propostas intergeracionais que fortalecarn 0 impacto e a
sustentabilidade de algumas das principais respostas mundiais a rnudanca do clima, que se
estao produzindo ou implementando na atualidade.

Reconhecem a irnportancia de consolidar a "corresponsabilidade intergeracional", como uma
estrateqia inovadora que possa contribuir para reduzir a vulnerabilidade dos parses ibero-
americanos aos impactos adversos da rnudanca do clima e apelam a todos os parses no
sentido de apoiar e participar na celebracao do primeiro "Encontro de Corresponsabilidade
Intergeracional para a rnudanca do clima " (iniciativa ECOin), na Costa Rica, durante os dias
9 e 10 de abril de 2014. Este Encontro conta com 0 pleno apoio do Governo da Costa Rica,
bem como 0 compromisso e apoio da Universidade EARTH e da Secretaria General Ibero-
americana (SEGIB).

Finalmente, promovem 0 processo iniciado em novembro de 2012 para poder alcancar os
objetivos tracados para 2014, que incluem a ldentiflcacao de jovens ibero-americanos com
as competencies adequadas para participar deste dialoqo intergeracional; a cnacao de
instrumentos e plataformas que permitam a comuntcacao e 0 fomento de capacidades; bem
como a celebracao, de forma paralela ao Encontro, de uma exposicao ibero-americana de
solucoes intergeracionais relacionadas com a rnudanca do clima (EXPO-ECOin), aberta ao
publico.


