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A Cúpula das Américas reúne chefes de Estado e Governo de todas as Américas e do Caribe para discutir questões relevantes no hemisfério, 

reafirmar valores compartilhados e chegar a um acordo com relação a ações que lidem com desafios comuns. Este ano a 9ᵃ Cúpula das Américas 

foi realizada em Los Angeles, Estados Unidos, de 6 a 10 de junho de 2022, tendo como tema central “Construindo um Futuro Sustentável, 

Resiliente e Equitativo.”

Desde a nossa criação em 2001, a qual coincidiu com a 3ᵃ Cúpula das Américas realizada na cidade de Quebec, Canadá, o ParlAmericas tem 

liderado a participação de parlamentos nos processos de Cúpulas das Américas, em consonância com a sua missão de promover participação 

parlamentar no Sistema Interamericano e contribuir para o diálogo interparlamentar a respeito de questões importantes para o hemisfério.

A seguir, apresentamos um breve resumo de uma série de atividades realizadas no âmbito da 9ᵃ Cúpula, incluindo reuniões de preparação para 

a Cúpula, o encontro parlamentar da Cúpula e eventos paralelos dos quais parlamentares das Américas e Caribe participaram.

O ParlAmericas e a 9ᵃ Cúpula das Américas

Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo



Na qualidade de membros designados pelos parlamentos nacionais das Américas e Caribe para fazer 

parte dos órgãos diretores do ParlAmericas, os membros do Conselho de Administração e comitês 

executivos das redes temáticas do ParlAmericas participaram de um briefing com funcionários de alto 

escalão da OEA em preparação para a 9ᵃ Cúpula das Américas.

O Secretário da OEA para o Fortalecimento da Democracia, Francisco Guerrero, fez um apanhado 

geral do clima político na região, e a Diretora da Secretaria de Cúpulas das Américas, Maria Celina 

Conte, apresentou uma síntese do processo de Cúpulas das Américas e dos diferentes fóruns oficiais 

e partes interessadas envolvidas.

Briefing com funcionários de alto escalão 
da OEA em preparação para a 9ᵃ Cúpula 

das Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

Esta atividade está alinhada com os ODS 16 e 17.

TEMA:  9ᵃ Cúpula das Américas

DATA:  17 de maio de 2022

PARTICIPANTES: 22 parlamentares de 15 

países das Américas e do Caribe

LOCAL:  Evento Virtual

COMUNICADO DE IMPRENSA
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_SPA.pdf


3

Em preparação para a 9ᵃ Cúpula das Américas, o ParlAmericas organizou esse espaço de alto nível 

para promover uma discussão sobre o multilateralismo, a diplomacia parlamentar e o papel dos 

parlamentos do hemisfério na implementação dos acordos e compromissos assumidos nas Cúpulas.

Promovendo o Multilateralismo por meio 
de Diplomacia Parlamentar

Diálogo de alto nível no âmbito da 
9ᵃ Cúpula das Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

Esta atividade está alinhada com os ODS 16 e 17.

TEMAS: 9ᵃ Cúpula das Américas, diplomacia 

parlamentar, multilateralismo

DATA: 1ᵒ de junho de 2022

PARTICIPANTES: 43 parlamentares de 18 

países das Américas e do Caribe

LOCAL: Evento Virtual

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do 

ParlAmericas

“A participação do poder legislativo em assuntos internacionais tem se tornado cada vez mais relevante não 

apenas para a colaboração e coordenação entre governos necessárias para assegurar o alcance dos objetivos e 

tarefas do Estado, mas também para o reconhecimento de um clima político, social e econômico complexo que 

demanda cooperação internacional do mais alto nível”.

AGENDA
COMUNICADO 

DE PRENSA
VIDEO

A reunião também proporcionou aos participantes a oportunidade de aprenderem mais sobre o processo de Cúpulas e fóruns de partes interessadas, por meio de um 

painel intitulado “Perspectivas de Múltiplas Partes Interessadas no Processo da Cúpula das Américas”, que contou com a participação de representantes de três fóruns 

oficiais da 9ᵃ Cúpula. O Fórum da Sociedade Civil, o Fórum da Juventude das Américas e a Cúpula de CEOs. Os expositores e expositoras apresentaram suas expectativas e 

prioridades para a Cúpula.

A reunião também incluiu a apresentação da publicação Contribuições para a Implementação do Compromisso de Lima, que resume o trabalho realizado por meio do 

ParlAmericas com o objetivo de apoiar a implementação do Compromisso de Lima:  Governança Democrática Contra a Corrupção, adotado na 8a Cúpula das Américas em 

Lima, Peru.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_MultilateralismAndParlDiplomacy_June1_2022_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Pre-Summit-Meeting-PR_POR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2Tyk-GwuS8&t=3s&ab_channel=ParlAmericas
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Publication-Contributions-Inter-Parliamentary-Dialogue-sp.pdf
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_pt.pdf


Realizado em colaboração com a House Democracy Partnership da Câmara dos Representantes 

dos Estados Unidos, o Instituto Nacional Democrático e o Instituto Republicano Internacional, o 

encontro parlamentar reuniu legisladores e legisladoras das Américas e Caribe na cidade de Los 

Angeles, Califórnia, na ocasião da 9ᵃ Cúpula das Américas.

Painéis temáticos

Durante o evento, os e as participantes tiveram a oportunidade de interagir com colegas de todo 

o hemisfério e compartilhar experiências e boas práticas legislativas por meio de painéis 

temáticos que abordaram as cinco áreas temáticas da Cúpula: governança democrática, futuro 

verde, transição energética, saúde, resiliência, e transformação digital. As principais mensagens 

extraídas de cada painel são resumidas abaixo.

Encontro Parlamentar no âmbito da 
9ᵃ Cúpula das Américas

#ParlAmericas #SummitAmericas

TEMAS:  governança democrática, saúde e resiliência, 

futuro verde, transição energética e transformação 

digital

DATAS: 6 e 7 de junho de 2022

PARTICIPANTES: 46 parlamentares de 22 

países das Américas e do Caribe

LOCAL:  Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos

Esta atividade está alinhada com os ODS 3, 5, 7, 13 e 16.

ANFITRIÕES: House Democracy Partnership 

(HDP) da Câmara dos Representantes dos Estados 

Unidos, Instituto Nacional Democrático (NDI, sigla 

em inglês), Instituto Republicano Internacional (IRI)
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Painel: “Tendências na Transformação Digital para a Promoção de 

Transparência e Combate à Desinformação”

Um dos principais desafios é construir Estados cada vez mais abertos e 

sociedades e governos cada vez mais democráticos. Isso implica uma 

transformação cultural na governança pública com relação a questões como a 

acesso à informação pública, prestação de contas e participação cidadã como 

pilares transversais da administração pública.

 

É importante promover colaboração no hemisfério, sobretudo entre os órgãos 

legislativos da região, a fim de promover os princípios de transparência, 

disseminação proativa de informações institucionais e o desenvolvimento de 

respostas coordenadas em linha com o que há de mais moderno nas áreas de 

segurança cibernética e proteção de dados.

Painel: “Fortalecendo a Resiliência Democrática para Combater a Corrupção”

A corrupção, um fenômeno complexo e multidimensional, continua sendo um 

dos mais graves problemas que assolam o hemisfério, visto que afeta o 

investimento adequado de recursos públicos, aumenta a desigualdade 

econômica e social, mina a confiança pública nas instituições e gera 

descontentamento social e polarização política.

 

Uma forte agenda de combate à corrupção deve contemplar o fortalecimento 

de práticas que favoreçam a integridade, transparência e prestação de contas 

por parte do setor público, com enfoque especial em mecanismos que 

permitam a participação significativa de organizações da sociedade civil dentro 

dessas esferas. Parlamentares e pessoal parlamentar podem fazer importantes 

contribuições por meio da adoção ou atualização de leis, políticas e códigos de 

ética e conduta.

Painel: “Aplicação de Princípios Democráticos para Aprimorar Compromissos 

de Energia Limpa”

Avançar em direção à energia limpa envolve, entre outras medidas, uma 

redução progressiva do uso de combustíveis fósseis e o aumento de 

investimentos em energia renovável no âmbito de iniciativas mais amplas 

voltadas ao aumento da ambição com relação à ação climática inclusiva e 

intensificação de esforços para o alcance dos objetivos do Acordo de Paris. Essas 

decisões possuem implicações socioeconômicas profundas para diversos países 

do hemisfério, o que requer que sejam estabelecidas condições para garantir 

uma transição energética justa, democrática e inclusiva.

 

Reconhecendo que os impactos da mudança climática afetaram 

desproporcionalmente as comunidades e sistemas mais vulneráveis, é essencial 

que perspectivas de gênero e interseccionais sejam transversalizadas ao longo 

de todo o desenvolvimento, análise e implementação de políticas, leis e 

programas para adaptação e mitigação da mudança climática.

Painel: “Construção de Consenso para Apoiar Engajamento Democrático 

Inclusivo”

Construir consenso democrático na região implicará o fortalecimento da 

governança internacional, multilateralismo, bem como esforços coordenados 

entre os países do hemisfério em áreas como defesa da democracia, promoção 

de direitos humanos, igualdade de gênero e combate à mudança climática.

É necessário fortalecer e atualizar mecanismos de participação para que a 

cidadania, sobretudo membros de grupos historicamente marginalizados, 

possa se envolver em assuntos públicos de forma significativa e eficaz, 

assegurando que as pessoas possam exercer seus direitos no contexto de 

democracias inclusivas e participativas, o que requer transformações 

institucionais e culturais para o alcance de uma administração mais ágil, flexível, 

eficiente e transparente.



6



Painel: “Empoderamento e Maior Inclusão Feminina no Parlamento”

Persiste uma necessidade urgente na região de fortalecer os níveis de 

participação de candidatas em processos eleitorais, sob condições de 

igualdade. Entre outras medidas, isso requer a promoção da liderança de jovens 

mulheres dentro de partidos políticos, evitando seu rebaixamento às últimas 

posições das listas de partidos e criando mecanismos para prevenir e protegê-

las contra violência política baseada em gênero.

 

Além disso, algumas medidas concretas podem ser tomadas por parlamentos 

no que tange à igualdade de gênero: criação de creches no parlamento; 

desenvolvimento de códigos de conduta que abordem violência e assédio 

sexual no ambiente de trabalho; promoção de solidariedade entre mulheres 

parlamentares; ajuste dos cronogramas de seções parlamentares e de comitês 

de modo a levar em conta obrigações de cuidado das parlamentares; e 

promoção de uma cultura na qual homens parlamentares empreendam 

ativamente esforços em prol da igualdade de gênero.

Painel: “Resiliência Democrática Durante Crises Sanitárias”

A crise de saúde pública gerada pela pandemia de COVID-19 expôs a 

necessidade urgente de fortalecermos os sistemas de saúde do hemisfério. Para 

tal, é necessário que os países ampliem o acesso equitativo a cuidados de saúde 

abrangentes e de qualidade centrados nas pessoas e comunidades, aumentem 

o investimento em modelos de saúde preventivos, bem como aprimorem os 

cuidados básicos de saúde a fim de avançarem em direção à saúde universal.

 

Fortalecer a cooperação com relação à saúde pública entre os países do 

hemisfério é uma forma importante de ajudar a preencher lacunas em 

capacidades básicas, facilitar o acesso a produtos necessários para o setor de 

saúde e promover coordenação entre sistemas de monitoramento 

epidemiológico nacionais.

Diálogo com o Secretário Geral da OEA

Luis Almagro, Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos, participou de um diálogo moderado pelo ex-Senador americano, o Exmo. Christopher Dodd, 

Conselheiro Especial da 9ᵃ Cúpula das Américas. A conversa abordou questões como a importância dos temas da Cúpula, os principais desafios à governança democrática no 

hemisfério, o papel dos parlamentos nos espaços multilaterais criados pelo Sistema Interamericano, bem como outros assuntos relevantes para a região.

COMUNICADO DE IMPRENSAAGENDA
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https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_BoD_17May22_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PR_ParliamentaryGathering_Summit_POR.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_IXSummit_SPA.pdf
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Senadora Natalie Campbell-Rodriques (Jamaica)

“Para empoderar verdadeiramente as mulheres e aumentar sua inclusão no 

parlamento precisamos nos fazer as seguintes perguntas relevantes: Estamos 

legislando com uma perspectiva de gênero? As ordens permanentes do parlamento 

refletem as necessidades das mulheres? Estamos elaborando orçamentos com uma 

perspectiva de gênero? Sabemos ler orçamentos do ponto de vista do gênero?".

Luis Almagro, Secretário Geral da OEA

“O trabalho parlamentar é essencialmente democrático e deliberativo 

por natureza. É por isso que necessitamos de um fórum como o 

ParlAmericas que consiga reunir parlamentares de diversos contextos 

ideológicos e inclinações políticas para dialogarem e encontrarem 

soluções para problemas comuns”.

Exma. Carolyn Trench-Sandiford, Presidenta do Senado de Belize.

“Aqueles mais gravemente impactados pela escassez de recursos causada pela 

mudança climática e degradação do meio ambiente são os mesmos grupos que 

costumam ser excluídos da tomada de decisão política: indivíduos que vivem na 

pobreza, mulheres de comunidades rurais, minorias, povos indígenas e jovens. 

Assegurar que defendamos os princípios da governança climática, incluindo todos 

de forma equitativa nos processos políticos, e que os tomadores de decisão ouçam 

suas vozes políticas é de suma importância”.

Exma. Bridgid Annisette-George, Presidente da Câmara dos 

Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do ParlAmericas

“Nas nossas deliberações nos próximos dias, convido os senhores e as senhoras a 

focarem realmente nas preocupações das mulheres e de todas as demais pessoas que 

não têm o mesmo acesso ao poder. Suas perspectivas frequentemente ficam à 

margem da tomada de decisão política. É nosso dever enquanto parlamentares 

representá-las e garantir seus direitos; está claro que nossos países não podem se 

permitir menosprezar sua atuação e talentos”.
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Senador Javier Macaya (Chile)

“O prestígio da democracia como maneira de canalizar as ambições de uma 

sociedade e sua política, como forma de solucionar diferenças, parece ter se esvaído 

à medida que a quantidade de informação disponível vem aumentando e a relação 

entre representantes e seus constituintes tem se tornado mais horizontal. Penso que 

esse seja o grande desafio que precisamos enfrentar: compreender como tornar 

essa relação mais sinergética”.

Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá)

“A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática tem defendido a 

redução de subsídios para o setor de petróleo e gás e seu redirecionamento para o setor de 

energia renovável. Essa transição precisa ser organizada e coordenada: não podemos nos 

permitir uma transição caótica, pois ela gera impactos indesejáveis tanto sociais quanto 

econômicos”.

Senadora Verónica Camino Farjat (México)

“Algumas populações vivenciam os riscos da mudança climática de forma diferente 

devido a desigualdades sociais, econômicas, culturais, étnicas e de gênero, as quais, 

infelizmente, estão profundamente arraigadas nas nossas sociedades. Essa complexa 

relação entre desigualdades sociais e discriminação que se evidencia em diferentes 

níveis precisa ser abordada pela política climática".



Na 9ᵃ Cúpula das Américas, os chefes de Estado e Governo das Américas e Caribe adotaram uma missão no Plano de Ação Interamericano sobre Governança Democrática para 

promover o envolvimento parlamentar, por meio do ParlAmericas, como parte integrante do processo de Cúpulas das Américas. 

Em resposta a essa missão mais avançada para o envolvimento do ParlAmericas em futuras Cúpulas das Américas, o Conselho do ParlAmericas, composto por parlamentares 

das Américas e Caribe nomeados por seus órgãos legislativos nacionais, adotou um Compromisso para Envolvimento Parlamentar no Processo de Cúpulas das Américas 

reafirmando a determinação do ParlAmericas de promover a participação significativa de parlamentares do hemisfério nos processos de Cúpulas das Américas.

Compromisso para o Envolvimento Parlamentar 
no Processo de Cúpulas das Américas

Membros da delegação parlamentar do ParlAmericas foram convidados a participar de alguns dos eventos paralelos realizados durante a 9ᵃ Cúpula das Américas.

4ᵒ Fórum da Juventude das Américas. Organizado pelo Young American Business Trust, este fórum proporcionou um espaço para jovens representantes apresentarem 

recomendações à Cúpula com base nos 5 Cs do Desenvolvimento da Juventude: (1) climate change (mudança climática), (2) COVID-19, (3) colaboração com a juventude, (4) 

combate à corrupção e (5) conectividade e transformação digital.

Painel: “Institucionalismo democrático e crescentes autoritarismos na região.”  Organizado pela Rede Latino-Americana e Caribenha pela Democracia (REDLAB) e a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), as apresentações e diálogos desse painel analisaram o preocupante retrocesso da democracia observado em alguns 

dos países da região, bem como a importância dos órgãos legislativos na defesa e promoção da igualdade, direitos e a dignidade humana. O deputado Vlado Mirosevic 

(Chile) representou o ParlAmericas nesse evento.

Corrupção e governança, apresentação de resultados pelo Observatório da Cidadania Contra a Corrupção. Organizado pela Rede Latino-Americana e Caribenha pela 

Democracia (REDLAB), Creer en Plural, o Fórum da Cidadania das Américas e o Observatório da Cidadania Contra a Corrupção. Durante o evento, os e as participantes 

discutiram o estado atual da corrupção no hemisfério e seus impactos sobre os direitos humanos. Além disso, o Observatório da Cidadania Contra a Corrupção apresentou um 

relatório sobre o progresso alcançado na implementação do Compromisso de Lima. Wilma Andrade (Equador), membro da Assembleia Nacional, representou o ParlAmericas 

nesse evento.

Painel de alto nível: “Liderança Feminina: Promovendo o avanço da igualdade de gênero e democracia nas Américas.” Organizado pelo Governo do Canadá, a 

Secretaria de Cúpulas, a Comissão Interamericana de Mulheres e a Força-Tarefa Interamericana de Liderança Feminina, da qual o ParlAmericas é membro, esse evento abordou 

o progresso alcançado e os obstáculos encontrados para a participação plena e efetiva das mulheres na vida pública. A Diretora Geral Alisha Todd foi a representante do 

ParlAmericas nesse evento.

Eventos paralelos no âmbito da 9ᵃ Cúpula das Américas
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http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295S02.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_IXSummit_of_the_Americas_spa.pdf
https://foro.yabt.net/
https://foro.yabt.net/desarrollo-juvenil/
https://redlad.org/institucionalidad-democratica-y-autoritarismos-en-la-region/
https://forociudadanoamericas.org/2022/06/17/corrupcion-y-gobernanza-presentacion-de-resultados-del-occ/
https://www.oas.org/en/taskforcewomenleadership/initiatives/Panel-Summit-of-the-Americas.asp


12



O ParlAmericas reconhece as contribuições dos seguintes parceiros que apoiaram a participação de nossas delegações durante as atividades da IX Cúpula 
das Américas.
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PAÍSES REPRESENTADOS

Antígua e 
Barbuda

Argentina

Barbados

Belize

Bolívia

Brasil

Canadá

Equador
República 
Dominicana

Dominica

Costa Rica

Colômbia

Chile

Jamaica

Honduras

Guiana

Guatemala

El Salvador Santa Lúcia

Peru

Paraguai

Panamá

MéxicoEstados Unidos

Trinidad e Tobago

Suriname

Haiti



ParlAmericas facilita o intercâmbio de 

BOAS PRÁTICAS parlamentares e 

promove o DIÁLOGO POLÍTICO 

COOPERATIVO em busca dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói 

PARCERIAS COM DIVERSAS 

PARTES INTERESSADAS como jovens 

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA, 

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a 

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no 

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO 

ABERTO apoiando os princípios da 

transparência, prestação de contas, 

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35 

LEGISLATURAS NACIONAIS dos 

países da América do Norte, Central, do Sul 

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o 

fortalecimento da democracia e 

governança através do acompanhamento 

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas 

legislativas para mitigação e adaptação dos 

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE 

DE GÊNERO atuando a favor do 

empoderamento político das mulheres e da 

aplicação de uma perspectiva de gênero no 

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas 

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

