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Sr. Charbonneau, Presidente, 
Sr. Primeiro-Ministro do Quebec, 
Sr. Secretário-Geral do OEA, 
Srs. Presidentes do Senado e da Câmara dos Comuns do Canadá, 
Sras. Ministras e Srs. Ministros, 
Sra. Tenente-Governadora do Quebec, 
Parlamentares, 
Caros amigos, 

É para mim um imenso prazer, como Primeiro-ministro do Canadá acolher os Senhores nesta 
Cidade para a primeira Conferência dos Parlamentares das Américas. 

Outrossim, quero expressar minha gratidão à Assembléia Nacional do Québec por ter organizado 
esta conferência, que nos oferece a oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar as relações entre 
os países do nosso continente. 

Nossa História comum está sob o signo da descoberta. Primeiramente, a do Novo Mundo pelo 
Velho. E agora, que conquistamos um sentido mais profundo da nossa identidade, estamos 
prontos a abrir nossos horizontes, para aprender mais uns sobre os outros e para entender e 
apreciar nossas diferenças. Para celebrar nossos valores comuns. 

Do meu ponto de vista, Québec é a cidade mais indicada para tal encontro. Os Senhores já 
sabem, tenho certeza, que é uma das mais belas cidades do Canadá. Mas trata-se de um tipo 
particular de beleza, no qual o antigo convive com o novo. 

A Cidade de Québec foi um dos primeiros assentamentos europeus do nosso país. Os pioneiros 
que aqui vieram estavam inspirados por uma visão de vida nova e melhor. E é deste lugar - e de 
outros semelhantes da ilha de Baffin até a Terra do Fogo- que nossa aventura comum de 
descoberta do continente começou. 



Estou feliz que os Senhores estejam aqui neste momento particular da nossa história. Isto permite 
aos Senhores, caros vizinhos, constatar o novo otimismo que nos anima, agora que estamos em 
vias de eliminar nosso déficit e que nossa economia conhece um novo impulso. 

Mais uma vez, confiante e voltado para o exterior, o Canadá toma seu lugar na comunidade das 
nações e na economia mundial. Buscamos novas relações que se baseiem nos laços históricos 
com o Velho Mundo e com nossos poderosos vizinhos e amigos, os Estados Unidos. Exploramos 
novos laços com a Ásia. Ademais, procuramos por novas oportunidades nas Américas. 

A geografia fez do Canadá um país das Américas. No decorrer da História -e especialmente na 
História contemporânea- os canadenses tiveram constantemente a percepção de que seu futuro 
estava estreitamente ligado ao dos seus vizinhos do continente. 

Temos laços culturais antigos. São devidos ao estabelecimento no Canadá de populações 
oriundas de todo o continente, assim como devem-se a intercâmbios educativos, a esportes e ao 
turismo. A propósito, todos os canadenses aguardam com impaciência os Jogos Panamericanos 
de 1999 que ocorrerão em Winnipeg. 

Ao tomar a decisão , em 1990, de aderir à Organização dos Estados Americanos (OEA), 
externamos nosso profundo desejo de desempenhar um papel mais ativo no âmbito continental. 
E, quanto a isto, fico feliz em saber que sediaremos a Assembléia Geral da OEA no ano 2000. 

Em 1994, tive o privilégio de representar o Canadá na Cúpula das Américas de Miami. Tal 
encontro permitiu traçar o esboço histórico de uma profunda integração de todo o continente. 

A presença dos Senhores aqui permite que o processo caminhe. Demonstra que os princípios 
fundamentais que adotamos com firmeza em Miami estão bem estabelecidos e dão frutos. 

Ao longo de seus trabalhos desta semana, os Senhores poderão trocar informações e desenvolver 
laços de amizade. Procurarão de diversas maneiras fazer frutificar o que foi realizado em Miami, 
isto é: 

• preservar e reforçar a democracia e o respeito aos direitos humanos;  
• promover a prosperidade pela integração econômica e o livre-comércio;  
• vencer a pobreza e a discriminação;  
• e chegar ao desenvolvimento sustentável, enquanto pilar de estabilidade social e de 

prosperidade econômica.  

Para o Canadá, reforçar a democracia -sob todos seus aspectos- passa pela criação de um quadro 
capaz de assegurar a prosperidade econômica. A História ensina que a liberdade está 
constantemente em perigo quando falta o essencial. A pobreza e o desespero são muito propícios 
às forças reacionárias e ao despotismo. 

Com a inexorável globalização da economia, evidencia-se -no nosso continente como em outros 
lugares- que intercâmbios comerciais e investimentos mais sustentados são o motor do 
crescimento econômico e da prosperidade. O Canadá é a prova explosiva de tal realidade. 



Sempre fomos uma nação comerciante. Nosso desenvolvimento foi rápido por termos aberto 
nossas portas às técnicas estrangeiras. Ao adaptar tais técnicas ao nosso ambiente bastante 
peculiar, acabamos por ter um dos melhores níveis de vida do mundo. A partir dessa 
prosperidade, nós nos dotamos de uma rede de assistência social que representa uma das nossas 
mais belas realizações nacionais. 

Nós nos beneficiamos da liberalização dos intercâmbios. É o motivo pelo qual promovemos de 
maneira ativa a liberalização do comércio em escala mundial e na região. Tenho convicção de 
que os entendimentos de livre-comércio, que já assinamos com os Estados Unidos, o México e o 
Chile representam somente o início. 

Estamos profundamente comprometidos em dar seguimento ao engajamento de Miami de 
estabelecer uma Área de Livre-Comércio das Américas. 

O Canadá tem a firme convicção de que é necessário o estabelecimento de uma área de livre- 
comércio panamericano que agruparia vários amigos aqui presentes hoje. Estamos 
comprometidos em iniciar negociações oficiais no mês de abril na segunda Reunião de Cúpula 
das Américas no Chile. 

Nós queremos consolidar esta área de livre-comércio panamericano. Exploramos, da mesma 
forma, a possibilidade de um estreitamento dos nossos laços comerciais com os países da 
América Latina que formam o MERCOSUL. 

Temos de continuar neste ritmo. O Canadá está convicto de que um sistema comercial global 
regulamentado -do qual todos os nossos vizinhos do continente seriam os membros- fará 
progredir consideravelmente o comércio. Acreditamos que tal sistema fortalecerá mais o 
comércio, os investimentos e as transferências de tecnologia. E o que é mais importante, 
pensamos que vá melhorar as condições de vida de todos os nossos povos. 

O continente em que vivemos conhece um dinamismo econômico crescente. 

Logo, é com um imenso prazer que anuncio hoje aos Senhores que estarei conduzindo, no início 
do ano que vem, uma missão de Team Canada/Equipe Canada na região. 

Primeiros-ministros de províncias, líderes territoriais e dirigentes de municipalidades canadenses 
estarão me acompanhando, assim como uma delegação impressionante de empresários 
canadenses. Juntos, estaremos de 11 a 23 de janeiro no México, no Brasil, na Argentina e no 
Chile. Nosso ministro do Comércio Internacional -que está entre nós hoje- esteve conversando 
com seus colegas de pasta de três dos quatro países que Team Canada/Equipe Canada está 
prestes a visitar. 

Até então, a fórmula Team Canada/Equipe Canada revelou-se muito vantajosa para o nosso 
País. As três missões que chefiei na Ásia - assim como outra missão comercial na América 
Latina - possibilitaram novos entendimentos, totalizando um valor superior a 22 bilhões de 
dólares para as empresas canadenses. 



Elas mostraram aos líderes governamentais e empresários asiáticos a importância que acordamos 
aos mercados asiáticos. Permitiram que despertasse o interesse para o know-how canadense por 
parte dos países da Ásia-Pacífico e demais lugares do mundo. Ancoraram o Canadá na Ásia- 
Pacífico. 

Tenho absoluta certeza de que a próxima missão do Team Canada/Equipe Canada terá o mesmo 
impacto positivo nas relações em escala continental. Assim como a presença dos Senhores nesta 
conferência, representará uma etapa desta grande aventura que, a cada dia, nos aproxima mais 
como amigos e vizinhos. 

A todos, desejo uma boa estada na Cidade de Québec. 

 


