
 
 
 

DECLARAÇÃO FINAL 
Quebec, 21 de setembro de 1997  

 

 
 
 
Reunidos na cidade de Quebec de 18 a 22 de setembro de 1997, na Conferência 
Parlamentar das Américas, nós, parlamentares das Américas, 
 
 
Considerando que o projeto de criação de uma área de livre comércio continental prevista 
para o ano 2005 representa um importante desafio para o futuro de nossas sociedades e que 
leva a impactos legislativos, políticos, sociais e culturais dentro do conjunto das Américas;  
 
Considerando que nossas funções de legisladores e representantes políticos das populações 
nos possibilitam expressar as necessidades, as preocupações e as vontades de nossos 
concidadãos, particularmente no marco do processo de integração hemisférica; 
 
Considerando que nossa ação diante de nossos concidadãos contribui para a compreensão 
das implicações dos processos de integração econômica das Américas; 
 
Considerando que, graça ao diálogo direto e constante com nossos concidadãos, podemos 
suscitar um debate público sobre os assuntos vinculados aos impactos do livre comércio 
continental e contribuir assim para a definição das políticas públicas; 
 
Considerando que o caráter democrático dos processos de integração econômica é 
solidificado pelo estabelecimento de um diálogo entre as organizações interparlamentares e 
as organizações intergovernamentais; 
 
Considerando que o trabalho que realizamos diante de nossos comitentes, dentro de nossas 
assembléias parlamentares, das nossas organizações interparlamentares e dos processos 
regionais de integração existentes nos permite adquirir experiências e conhecimentos que 
devem ser aproveitados no marco das discussões sobre a criação de uma área de livre 
comércio continental; 
Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um princípio reconhecido em 
nossas sociedades, que as mulheres figuram entre as pessoas mais afetadas pelos processos 
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de integração econômica, que sua participação é essencial para atingir os objetivos de 
desenvolvimento humano sustentável e que seria imperativo facilitar sua contribuição nas 
nossas estruturas e atividades; 
 
 
Democracia  
 
Concordamos em incentivar o respeito e a promoção dos princípios da democracia 
representativa e participativa, por exemplo mediante o apoio aos diferentes organismos que 
os promovem, assim como pela luta integral contra a corrupção, a fim de sustentar o 
desenvolvimento, a estabilidade e a paz no hemisfério; 
 
Concordamos, como representantes dos cidadãos, em apoiar e incentivar a participação ativa 
da população nas discussões e nas consultas preliminares às tomadas de decisões relativas à 
criação de uma área de livre comércio continental, respeitando, a título de contribuição 
importante, as experiências dos mecanismos regionais de integração; 
  
 
 
Direitos humanos 
 
Concordamos em proteger e promover, tanto a nível interno como mediante a cooperação 
interamericana, o respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, segundo os recursos 
disponíveis e considerando o grau de desenvolvimento dos Estados e os direitos civis e 
políticos indispensáveis à dignidade, à justiça e à paz, conforme estipulado pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; 
 
Concordamos em trabalhar na aplicação de medidas que visem eliminar toda forma de 
discriminação e exploração, aumentar os esforços para a prestação de contas das violações 
dos direitos humanos, lutar contra a impunidade e criar um clima que possibilite o pleno 
desfruto dos direitos humanos,  respeitando a integridade e a soberania dos Estados; 
  
Concordamos em examinar e dar prosseguimento aos relatórios provenientes dos nossos 
respectivos países sobre as medidas adotadas, assim como aos progressos realizados no 
intuito de obter a observância dos direitos humanos; 
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Concordamos em apoiar a iniciativa da Organização para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) de divulgação dos valores da paz através do respeito dos direitos humanos e 
através da solidificação de uma cultura de paz apoiada pelos parlamentares da América; 
 
 
 
Livre comércio e emprego 
 
Afirmamos que toda pessoa tem direito ao trabalho e que o acesso ao emprego deve constituir 
uma prioridade no marco de um processo de integração hemisférica, cujo sucesso baseia-se 
em boa parte na plena participação dos trabalhadores no desenvolvimento econômico; 
 
Concordamos em zelar, no marco da criação de uma área de livre comércio hemisférico, pela 
implementação das políticas geradoras de empregos estáveis e fazer com que os 
trabalhadores beneficiem de condições de trabalho adequadas, remuneração equitativa, 
liberdade de associação e proteção contra o desemprego, conforme estipulado pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
 
 
Educação e formação 
 
Concordamos em trabalhar para a adoção de legislações que garantam o acesso universal a 
uma educação de qualidade em todos os níveis, sem qualquer discriminação, de modo que 
favoreça a melhoria das condições econômicas, ambientais, sociais e políticas das populações 
do hemisfério, especialmente as das crianças, das mulheres e dos povos indígenas; 
 
Concordamos em apoiar o investimento nos sistemas de educação e de formação que 
favoreçam a aquisição de competências e conhecimentos gerais adaptados às novas 
realidades sociais, econômicas e tecnológicas, para que assim um maior número de pessoas 
possa ter acesso ao mercado de trabalho; 
 
Concordamos em solicitar a cooperação da UNESCO a fim de contribuir com o processo de 
consolidação da participação parlamentar na elaboração de adequadas políticas públicas que 
garantam o aumento da qualidade da educação no continente; 
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Previdência social e políticas de saúde 
 
Concordamos em trabalhar para uma maior equidade social, a fim de criar um 
desenvolvimento social sustentável que goze do apoio das populações das Américas; 
 
Concordamos em lançar as preocupações sociais e humanitárias no meio dos debates 
parlamentares referidos na orientação das políticas econômicas e sociais, e sensibilizar os 
cidadãos sobre as implicações sociais da integração; 
 
Concordamos, na elaboração das políticas econômicas e sociais, em conciliar crescimento 
econômico e equidade social e intensificar nossos esforços para reduzir a pobreza, as 
desigualdades sociais e econômicas e a exclusão; 
 
Concordamos em  trabalhar para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde e ampliar o 
acesso da população a tais serviços, a fim de que toda pessoa possa gozar do melhor estado 
de saúde física, mental e social, conforme estipulado pela Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas; 
 
 
Culturas, línguas e comunicações 
 
Concordamos em garantir a preservação e a promoção da diversidade cultural e linguística, 
agir para o fortalecimento das instituições responsáveis das mesmas e zelar pelo respeito do 
pluralismo linguístico dentro das organizações, agências e instituições interamericanas; 
 
Concordamos em fomentar os intercâmbios e o estreitamento dos vínculos entre os 
estabelecimentos de ensino, instituições culturais, e também entre os indivíduos, a fim de 
promover a diversidade cultural e contribuir para garantir a compreensão mútua das 
sociedades dentro do hemisfério; 
 
Concordamos em facilitar o acesso à informação e às novas tecnologias de comunicação de 
maneira que favoreça a participação das populações na vida política, econômica, social e 
cultural, e a fim de agir para o fortalecimento da democracia; 
 
 
Desenvolvimento sustentável 
 
Concordamos em zelar pela aplicação dos compromissos assumidos na Cúpula das Américas 
sobre Desenvolvimento Sustentável em Santa Cruz de la Sierra em 1996, e apoiar os 
organismos que trabalham para a promoção do desenvolvimento sustentável, reconhecendo 
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assim que o as gerações presentes e futuras têm direito a uma vida sã e produtiva em 
harmonia com a natureza; 
 
Concordamos em aumentar nossos intercâmbios de informações sobre meio ambiente e 
estabelecer uma colaboração ativa para garantir um desenvolvimento sustentável dentro das 
Américas; 
 
Concordamos em expressar nossa profunda preocupação com o crescente peso da dívida 
externa em vários países das Américas e com o obstáculo que isso representa para o 
desenvolvimento sustentável dos povos do continente; 
 
 
 
Reafirmando nosso compromisso para com nossos comitentes; 
 
Concordamos em contribuir estreitamente e coordenar nossos esforços a fim de expressar as 
expectativas, as necessidades e as preocupações das populações em relação aos processos de 
integração e também a fim de agir para a melhoria da situação delas; 
 
Desejamos participar nas discussões sobre o processo de criação de uma área de livre 
comércio das Américas; 
 
Concordamos em transmitir a presente Declaração aos nossos respectivos Chefes de Estado e 
de Governo; 
 
Exortamos os Chefes de Estado e de Governo do hemisfério que levem em consideração a 
presente Declaração no marco de seus próximos encontros intergovernamentais regionais e 
hemisféricos; 
 
Decidimos formar um Comitê de Acompanhamento cujo objetivo será estudar as modalidades 
de continuação do diálogo, conduzindo a uma estrutura que reúna representantes dos 
parlamentos e das organizações interparlamentares das Américas, a fim de permitir aos 
parlamentares partilhar seus pontos de vista sobre as implicações do processo de integração 
do hemisfério e sobre seus impactos legislativos, políticos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais; 
 
Concordamos em confiar a presidência do Comitê de Acompanhamento ao Presidente da  
Conferência Parlamentar das Américas, que convocará a primeira reunião desse comitê em 
1998. 
 


