
 
 

 
 

COMISSÃO SOBRE PAZ E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

RECOMENDAÇÃO 
 
 

Para expressar a adesão da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) aos 
princípios enunciados na “Declaração de Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade”, 
aprovada como resultado da Conferência Internacional sobre a Paz e o 
Desenvolvimento:  “Paz na Paz”, realizada dias 12, 13 e 14 de agosto de 2002 em San 
Juan, Porto Rico, e para recomendar aos Congressos e às Assembléias parlamentares 
dos Estados unitários, federais, federados e associados, aos Parlamentos regionais e 
às Organizações interparlamentares das Américas que integram a COPA que se 
solidarizem com a mesma. 
 
CONSIDERANDO que nos últimos dias 12, 13 e 14 de agosto foi realizada, em Porto 
Rico, a Conferência sobre a Paz e o Desenvolvimento: ”Paz na Paz”, convocada pelo 
Senado do Estado Livre Associado de Porto Rico e pela Fundação Arias para a Paz e o 
Progresso Humano, reunindo um grupo diverso de seres humanos, unidos unicamente 
pela preocupação comum com o atual rumo tomado pela humanidade; 
 
CONSIDERANDO que neste encontro participaram os seguintes conferencistas ou 
oradores:  Sila M. Calderón, governadora do Estado Livre Associado de Porto Rico; 
Antonio J. Fas Alzamora, Presidente do Senado de Porto Rico;  Oscar Arias, prêmio 
Nobel da Paz 1987, Costa Rica; Franklin Chang, astronauta, Costa Rica/EUA: Deepak 
Chopra, médico e pensador místico Índia/EUA; Fernando Gaitán, jornalista colombiano; 
Theresa Chastain, economista norte-americana; Luis F. Coss, jornalista porto-riquenho; 
Lloyd Dumas, economista norte-americano; Wilfredo Estrada, líder religioso porto-
riquenho; Alda Facio, ativista de direitos humanos costarriquenho; Maneka Gandhi, 
parlamentar da Índia; Baltazar Garzón, juiz investigador espanhol; Ashok Khosla, físico 
e ativista social da Índia; Mario Lubetkin, diretor de “Internacional Press Service”, 
Uruguai; Ricky Martin, cantor e ator porto-riquenho; Antonio Martorell, artista plástico 
porto-riquenho; Irmã Mary Ann McGiven, ativista pela paz norte-americana; Jacobo 
Morales, cineasta porto-riquenho; Sarah Ozacky-Lazar, diretora Centro Árabe/Israel 
para a paz, Israel; Silverio Pérez, humorista porto-riquenho; Ernesto Sabato, escritor 
argentino; Roberto Savio, fundador  de “Inter Press Service”, Itália; José R. Santori, 
comentarista desportivo porto-riquenho; Roberto Schawartz, economista, Paquistão; 
Juan A. Vera, líder religioso porto-riquenho; Carol Wacey, analista de políticas e mídias 
norte-americanos; Betty Williams, prêmio Nobel da Paz 1967, Irlanda; Fernando Picó S. 
J., historiador porto-riquenho; Danny Rivera, cantora porto-riquenha, e Gregory Marín, 
vice-presidente Soka Gakkai Int.- EUA; 
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CONSIDERANDO que também dirigiram-se aos participantes o presidente do 
Parlamento Centro-Americano (PARLACEN), senhor Rodrigo Samayoa, a Presidenta 
da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), senhora Laura Pavón Jaramillo, e 
o secretário geral do Parlamento Latino-Americano (PARLATINO), senhor Jorge Pizarro 
Soto; 
 
CONSIDERANDO que estes homens e mulheres, líderes nas áreas das ciências, das 
artes, da política, dos direitos civis, lutadores contra a violência em suas distintas 
manifestações, ambientalistas, enfim, todos humanistas, refletiram juntamente com o 
público participante sobre a crise da paz, o desenvolvimento e os modelos de ilusão que 
nos influenciam; 
 
CONSIDERANDO que, no encerramento da Conferência, foi aprovada a “Declaração de 
Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade” como um compromisso com as mais 
nobres aspirações do ser humano captadas em todas as tradições humanistas e 
religiosas e que destacam a celebração da vida.  Entre os princípios de convivência 
humana enunciados nesta Declaração está o apelo à resistência da nossa indiferença 
em relação à dor humana causada pela pobreza, pelo desamparo, pela desnutrição, 
pela desigualdade social e política, assim como à resistência do desenvolvimento de 
práticas militares que influenciam o usufruto da vida plena e dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO, pela Confederação Parlamentar das Américas, ao determinar que os 
princípios contidos na “Declaração de Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade” 
estão em concordância com nossas aspirações em relação ao nosso entusiasmo pela 
educação, fé na justiça, devoção pela vida esforçada, laboriosa e pacífica, fidelidade 
aos valores do ser humano acima de posições sociais, diferenças raciais e interesses 
econômicos, e esperança de um mundo melhor, adota a referida Declaração como 
política desta Confederação Parlamentar das Américas; 
 
 
POR CONSEGUINTE: 
 
Fica decidido pela Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 
 
1. EXPRESAR a adesão da COPA aos princípios enunciados na “Declaração de 

Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade” e seu apoio a todos os esforços 
conducentes à promoção desta nos países membros desta Confederação; 

 
2. ADOTAR como sistema diretivo em suas deliberações e formulação de políticas 

públicas e leis, os princípios enumerados e delineados na “Declaração de Porto 
Rico: Conectando a Nova Humanidade” que faz parte desta Resolução; 

 
3. EXORTAR aos governos, parlamentos e a todos os setores das artes, ciências, 

religiões, educação, meios de comunicação, empresariais, as organizações não 
governamentais e às organizações de bases comunitárias das nações das 
Américas para que adotem e rejam pelos princípios expressos na “Declaração 
de Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade” e para que desenvolvam e 
apliquem, de maneira criativa, a visão de um modo de vida sustentável a nível 
comunal, nacional, regional e global; 
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4. EXORTAR os responsáveis dos sistemas de educação, tanto privado como 
público nos países integrantes da COPA, para que promovam estes princípios e 
o texto da “Declaração de Porto Rico: Conectando a Nova Humanidade” junto a 
nossa população estudantil para assim fortalecer o respeito da vida, da 
igualdade e da justiça social como princípios universais para o alcance da paz. 

 
Esta rrecomendação entra em vigor imediatamente após sua aprovação. 
 
 
Dado em 27 de novembro de 2002, na cidade de Ixtapan de la Sal nos Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
Apresentada por: 
 
Senador Antonio J. Fas Alzamora,  
Vice-presidente, Região do Caribe 
Presidente do Senado do Estado Livre Associado de Porto Rico 


