
 

 

DECLARAÇÃO ESPECIAL SOBRE PEQUENOS 
ESTADOS INSULARES EM DESENVOLVIMENTO (SIDS) 

 
Os Chefes de Estado e de Governo da América Latina e do Caribe, reunidos em Santiago, 

na República do Chile, por ocasião da I Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-americanos e 
Caribenhos (CELAC), no dia 27 e 28 de janeiro de 2013. 

 
Endossando o resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) concluída no dia 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, Brasil, com o 
acordo sobre o avanço da agenda de desenvolvimento sustentável da comunidade internacional 
nos anos vindouros e suas previsões com especial importância para os SIDS. 

 
Enfatizando que a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro em junho de 1992 (Conferência do Rio), foi significante para a consolidação do 
paradigma do desenvolvimento sustentável que integra, com igual peso, as dimensões sociais, 
ambientais e econômicos do desenvolvimento. 

 
Reconhecendo as vulnerabilidades particulares dos países da CARICOM, como Pequenos 

Estados Insulares em Desenvolvimento, que restringe seus esforços para o desenvolvimento 
sustentável, e considerando o impacto significativo dos desastres naturais e os efeitos negativos 
da mudança climática. 

 
Reconhecendo a importância do acordo emanado da Rio+20 para convocar a Terceira 

Conferência dos SIDS a realizar-se no ano de 2014, em Samoa, e afirmando o compromisso dos 
SIDS caribenhos ao processo preparatório desta Conferência. 

 
Reafirmando a validade contínua do Programa de Ação de Barbados para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento como o 
plano que prevê o âmbito fundamental para seu desenvolvimento sustentável. 

 
Reconhecendo que deve-se outorgar atenção particular a construir a resistência nos 

Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, incluso através do apoio dos países 
desenvolvidos para a transferência de tecnologia e do desenvolvimento, como também a 
construção de capacidades e desenvolvimento de recursos humanos. 

 
Instam aos Estados Latino-americanos e Caribenhos a reconhecer e apoiar continuamente 

a agenda de desenvolvimento sustentável através da cooperação regional, o compromisso para 
a ação de seguimento da Conferência Rio+20, o enfoque sustentável da mudança climática, a 
redução de desastres e a participação plena dos SIDS no cenário mundial. 
 

Santiago, Chile, 28 de janeiro de 2013. 
 

 

   

 
 


