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O ParlAmericas comemora seu 20o aniversário como instituição que promove diplomacia e participação 

parlamentar no sistema interamericano  

 

O ParlAmericas deu início, oficialmente, à comemoração do seu 20o aniversário na semana passada, 

durante o 5o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.Vinte anos atrás, em março de 

2001, o Parlamento do Canadá sediou a reunião em que se deu a criação formal do Fórum 

Interparlamentar das Américas (o FIPA, como o ParlAmericas foi conhecido até 2011) por parlamentares 

de todas as Américas e Caribe, com o objetivo de servir como espaço para intercâmbio e cooperação entre 

parlamentares a respeito de questões de interesse do hemisfério.  

 

“Eu e meus colegas sempre fomos da concepção de que [o Canadá] não era ativo o bastante nas Américas 

e que estávamos nos tornando cada vez mais ativos no que chamávamos de diplomacia parlamentar... 

com base nisso, era natural que devêssemos procurar criar um fórum nas Américas de que o Canadá 

pudesse participar, e, como acabou ocorrendo, desempenhasse a liderança na formação de uma 

organização que reuniria parlamentares e possibilitaria a diplomacia parlamentar nas Américas e no 

Caribe, melhorando assim o nosso relacionamento nas Américas”, afirmou o Presidente do FIPA, o Exmo. 

Bill Graham, ex-parlamentar do Canadá e Presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos 

Comuns em 2001, sobre os motivos que levaram o Canadá a liderar os esforços para a criação do FIPA. 

 

Em comemoração a esse marco, e como homenagem ao seu papel na fundação do ParlAmericas, o 

Parlamento do Canadá está sediando o Encontro da RPA, realizado virtualmente ao longo do mês de 

março. O Exmo. Anthony Rota, Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, o Exmo. George Furey, 

Presidente do Senado do Canadá, juntamente com membros do Comitê Executivo da Sessão Canadense 

do ParlAmericas, compartilharam  mensagens de vídeo que deram início às comemorações de aniversário 

e, convidaram as e os parlamentares a participarem do Encontro. O ParlAmericas também lançou um 

cronograma digital nas sessões inaugurais do Encontro, descrevendo importantes marcos na história da 

instituição. 

 

Ao longo dos seus 20 anos, o ParlAmericas expandiu significativamente seu papel na região, sua rede de 

parcerias e colaborações, e as formas pelas quais continua honrando a missão para a qual foi fundado, 

que é a de facilitar intercâmbios parlamentares a respeito de prioridades do hemisfério. A instituição 

desenvolve recursos adaptados, presta assessoria técnica e coordena atividades relacionadas aos seus 

três principais pilares programáticos: igualdade de gênero, abertura parlamentar e mudança climática. O 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no Sistema Interamericano. Composto por 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos adaptados para apoiar o trabalho parlamentar. A Secretaria 
Internacional do ParlAmericas está sediada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva 
para info@parlamericas.org. 

trabalho do ParlAmericas continua sendo gerido para e por parlamentares, com a eleição de membros do 

Conselho Administrativo e Comitê Executivo de cada pilar programático para representar cada sub-região 

do hemisfério. 

 

Fazendo uma reflexão sobre o crescimento da instituição, a Senadora Blanca Ovelar do Paraguai, 

Presidenta do ParlAmericas, compartilhou a seguinte mensagem: “O ParlAmericas tornou-se um dos 

espaços mais proeminentes para a diplomacia parlamentar no nosso hemisfério, permitindo um rico 

diálogo e o compartilhamento de boas práticas parlamentares sobre temas cruciais para desenvolvimento 

sustentável, crescimento igualitário e boa governança nas Américas e no Caribe. Esse espaço de trabalho 

dinâmico proporciona acesso a conhecimentos especializados e recursos que apoiam parlamentares e 

órgãos legislativos a desempenharem seus papéis com sucesso para o alcance desses objetivos.  É uma 

honra fazer parte dessa Organização, e estendo meus cumprimentos a todos que têm contribuído para o 

sucesso passado e futuro do ParlAmericas.”  

 

A celebração do 20o aniversário do ParlAmericas continuará ao longo deste ano, em linha com cada um 

dos principais encontros da organização no hemisfério, e incluirá o lançamento de uma série de 

entrevistas gravadas com líderes e parceiros que contribuíram para o trabalho do ParlAmericas nas duas 

últimas décadas. 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas e acompanhar as comemorações do 

seu 20o aniversário, visite www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais.           

  

  

 

http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org
http://www.parlamericas.org/

