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

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A PROTE~AO DO MEIO AMBIENTE,
INCLUINDO A PRESERVA~AO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA E DOS
RECURSOS NATURAIS NO MEIO MARINHO E LUTA CONTRA A MUDAN~A
DO CLIMA

As Chefes e os Chefes de Estado e de Governo dos Estados dos parses ibero-
americanos reunidos em Cadis, Espanha por ocasiao da XXII Cimeira Ibero-americana
nos dias 16 e 17 de novembro de 2012, sobre 0 tema " Uma relacao renovada no
Bicentenario da Constitulcao de Cadis":

Profundamente preocupados pela deterioracao do ambiente, que representa uma
arneaca urgente para 0 desenvolvimento sustentavel dos nossos Estados, assim como
pelos efeitos adversos de determinadas actividades humanas para 0 ambiente e para
a sustentabilidade do nosso planeta, particularmente a rnudanca do clima;

Reconhecendo a importanda de avancar com estrateqias de desenvolvimento
sustentavel dos recursos e dos usos dos oceanos e dos mares para alcancar os
objectives da Declaracao do Milenio, assim como com os acordos lnclufdos no
documento de Resultados da Conrerencla Rio+20 sobre Desenvolvimento sustentavel
"0 futuro que queremos"; e

Destacando a importancia de proteger a biodiversidade nos ecossistemas
marinhos mais vulneraveis atraves de medidas especiais de uso e conservacao
sustentavel,

1. Intensificaremos a prornocso de um futuro sustentavel a partir do ponto de
vista econornico, social e ambiental, atraves de accoes efectivas de cooperacao
internacional nos arnbltos regional e global;
2. Promoveremos accoes conjuntas e trocaremos experlenclas e boas praticas
em materia de conservacao e usa sustentavel da biodiversidade, a fim de fortalecer,
prevenir, reduzir e controlar a polutcao do ambiente, incluindo as necessidades de
proteger e preservar os ecossistemas marinhos mais vulneraveis.
3. Expressamos a nossa disposlcao para intensificar a cooperacao em materia de
conservacao e utiliza<;ao sustentavel dos recursos naturais, assim como para
enfrentar a mudanca do clima, incluindo a troca de informacoes e a transferencia de
tecnologias, de acordo com os princfpios e objetivos dos principais instrumentos.


