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"Pacto pela selva amazônica" Colômbia e Brasil 

Relações Internacionais

• No dia 02 de janeiro, um dia após assistir à posse do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o Presidente Gustavo Petro, acompanhado do
Ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva, teve uma reunião
proveitosa com seu homólogo brasileiro.

• Um grande pacto para salvar a selva amazônica, a mudança na
política antidrogas, a tarefa do Brasil como garantidor da Paz Total
na Colômbia e a interligação elétrica das Américas com fontes de
energia limpa, foram os principais temas tratados pelos presidentes.

• O Presidente colombiano também se reuniu em Brasília com o
Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, com quem
falou sobre a aliança germano-colombiana para a transição
energética.



No âmbito da visita a Brasilia

• O Presidente Gustavo Petro e o Ministro das Relações
Exteriores, Álvaro Leyva, mantiveram um encontro
bilateral com Jin-suk Chun, enviado especial do
Presidente da Coreia, e Jang Sung-min, Secretário de
Estratégias Futuras da Coreia do Sul.

• O Ministro Alvaro Leyva, também conversou com o
Ministro das Relações Exteriores, União Européia e
Cooperação da Espanha, Sr. JoséManuel Albares.

• O Ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva
manteve reunião com a equipe colombiana da
Embaixada e do Consulado em Brasilia.



O Presidente e o Ministro das Relações Exteriores
da Colômbia participaram na VII Cimeira de Chefes
de Estado e de Governo da CELAC na Argentina

• No passado 24 de janeiro, em Buenos Aires (Argentina), durante o seu discurso
na abertura da Cimeira, o Chefe de Estado colombiano propôs o reforço do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a adopção de um tratado de
migração regional e a promoção de um mecanismo de abastecimento
alimentar para prevenir a fome.

• Da mesma forma, apresentou também uma proposta para a realização de uma
conferência regional sobre migração no México, para alcançar um tratado de
fornecimento de energia limpa aos Estados Unidos e Canadá, e trabalhar para
integrar a experiência da União Europeia na América Latina em diferentes
campos.

• Em relação à paz e à crise climática, o Presidente colombiano salientou a
importância de incluir a proteção urgente do ambiente e da floresta tropical
amazónica na agenda internacional e de trabalhar para alcançar a paz mundial.



No âmbito da VII Cimeira da CELAC

• O Presidente Gustavo Petro reuniu-se com o Presidente do Conselho Europeu,
onde concordaram com a importância de trabalhar em conjunto na luta contra
as alterações climáticas e na busca da paz total.

▪ O Presidente Gustavo Petro e o Diretor-Geral da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu, assinaram a Carta
de Intenções sobre o Pacto para a Paz, Segurança Alimentar e o Direito
Humano à Alimentação. O documento prevê o trabalho entre o Governo e
FAO para o desenvolvimento económico e social da Colômbia nas zonas
fronteiriças da Colômbia, principalmente a colombo-venezuelana.

• O Ministro Álvaro Leyva e seu homólogo de Trinidad e Tobago, Amery Browne,
assinaram um Memorando de Entendimento com o objetivo de reforçar a cooperação
bilateral em política, economia e comércio



Paz Completa 

Colômbia potência mundial da vida

• O dia 4 de janeiro, desde o Departamento do Chocó, o Presidente Gustavo
Petro sancionou a lei que cria oMinistério da Igualdade e Equidade.

• Da mesma forma, reiterou que quem liderará dita pasta será a Vice-presidente
da Colômbia, FranciaMárquez.

• O novoMinistério terá os seguintes objetivos:

✓ Transformar a Colômbia em uma sociedade com igualdade de
oportunidades para todos, independentemente de sexo, raça, local de
nascimento ou atividade.

✓ Reconhecer o trabalho das mulheres em qualquer espaço em que atuam,
para garantir seu bem-estar e oportunidades para as próximas gerações.

✓ Garantir os direitos de justiça e dignidade aos colombianos, a fim de
caminhar para a Paz Total.



Apoio unânime do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas pela Paz Total na Colômbia

• No dia 11 de janeiro, em Nova Iorque, Estados Unidos, a Vice-presidente
Francia Márquez, acompanhada do Ministro das Relações Exteriores, Álvaro
Leyva junto à Embaixadora da Colômbia nas Nações Unidas, Leonor Zalabata;
interveio perante o Conselho de Segurança da ONU, na apresentação do
relatório trimestral da Missão de Verificação sobre a implementação do Acordo
Final na Colômbia.

• Durante seu discurso, à alta funcionária convidou à ONU acompanhar o
governo colombiano para encontrar um caminho que lhes permita viver em
paz e com segurança, além disso, destacou o compromisso do Governo do
Presidente Gustavo Petro com a Paz Total na Colômbia e seu propósito de
transformar o país em uma potênciamundial de vida

• Os membros do Conselho de Segurança reiteraram seu apoio total e unânime
ao processo de paz na Colômbia e destacaram a importância de garantir a
plena implementação do Acordo Final de Paz. Igualmente, destacaram as
medidas adotadas pela Colômbia respeito à reforma rural, e o compromisso do
Governo em buscar uma paz mais ampla por meio do diálogo, entre o Governo
e o Exército de LibertaçãoNacional (ELN).



Economia 

O Presidente Petro no Mundo Fórum Económico em  Davos - Suíça
• No dia 19 de Janeiro, durante o seu discurso no Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), o Presidente Gustavo

Petro declarou que o objetivo do governo é avançar para a exportação de turismo e energia limpa através de
investimentos significativos.

• No seu discurso, ele disse: "A crise climática pode eventualmente extinguir toda a vida no planeta, incluindo a vida
humana, não emmilénios e mesmo para a maioria das espécies não em séculos,mas em décadas"

• No dia 18 de janeiro, o Chefe de Estado Colombiano Gustavo Petro, propôs um capitalismo descarbonizado para
enfrentar a crise climática e evitar a extinção do planeta, durante sua intervenção na sessão 'Liderar a carga através do
novo normal da Terra' e na sessão 'Liderança para a América Latina'

• Reiterou também a necessidade de "descriminalizar e levar à redução do consumo através da prevenção".


