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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 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 personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org. 
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Ottawa, 1o de junho de 2022 
 
O ParlAmericas organizou o diálogo de alto nível “Promovendo o Multilateralismo por meio de 
Diplomacia Parlamentar” em preparação para a 9a Cúpula das Américas. 
 
Na data de hoje, parlamentares das Américas e Caribe participaram de um diálogo de alto nível 
intitulado “Promovendo o Multilateralismo por meio de Diplomacia Parlamentar”, organizado em 
preparação para a 9a Cúpula das Américas, a ser realizada de 6 a 10 de junho na cidade de Los Angeles, 
Estados Unidos. 
 
Considerando que a Cúpula é o órgão hemisférico de coordenação de ações regionais para lidar com 
os contínuos e novos desafios no hemisfério, e considerando o papel exercido pelo poder legislativo 
na implementação dos acordos e compromissos resultantes, o ParlAmericas considerou adequado 
proporcionar a seus membros um espaço de alto nível, antes da 9a. Cúpula das Américas, para um 
diálogo sobre a importância do multilateralismo e da diplomacia parlamentar no enfrentamento de 
alguns dos desafios vivenciados pela nossa região. 
 
Destacando a importância do envolvimento parlamentar em assuntos internacionais, a Senadora 
Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas, fez a seguinte declaração: “Trata-se de uma 
questão que está se tornando cada vez mais relevante, não apenas devido à colaboração e à 
coordenação necessárias entre poderes do governo para assegurar que as metas do Estado sejam 
alcançadas e seus deveres cumpridos, mas também devido ao complexo contexto político, social e 
econômico atual, o qual requer o mais elevado grau de cooperação internacional.”  
 
A Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara dos Representantes e 
Vice-Presidenta do ParlAmericas, afirmou em seguida que: “Os parlamentos exercem papel crucial 
na concretização dos compromissos políticos assumidos na Cúpula das Américas; a maior parte das 
missões adotadas pelos governos possui implicações legislativas.”  
 
A reunião também incluiu o painel “Perspectivas de Múltiplas Partes Interessadas no Processo da 
Cúpula das Américas”, bem como uma apresentação do Senador Javier Macaya (Chile), Presidente da 
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, sobre o documento Contribuições para a 
Implementação do Compromisso de Lima. Essa publicação analisa o trabalho realizado pelo 
ParlAmericas para promover avanços na implementação do Compromisso de Lima:  Governança 
Democrática Contra a Corrupção, adotado na 8a Cúpula das Américas em Lima, Peru. 
 
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas, visite 
www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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