
 
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XI ASSEMBLÉIA GERAL 

Québec, Canadá 
de 6 a 9 de setembro de 2011 

 
Declaração de Québec 

 
Nós, membros da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), reunidos na cidade de Québec, 
de 6 a 9 de setembro de 2011, a convite do Sr. Jacques Chagnon, Presidente da COPA e da 
Assembléia Nacional de Québec, na ocasião da XI Assembléia Geral: 
 
 
1. CONSIDERANDO o indefectível vínculo da COPA com a democracia e o respeito do Estado de direito, o 

respeito da dignidade e dos direitos humanos, a paz, a solidariedade e a integração entre os povos, a 
justiça social e a igualdade entre gêneros; 

 
2. RECORDANDO que a COPA é a única organização que reúne os congressos e as assembléias 

parlamentares dos Estados unitários, federais, federados e associados, os parlamentos regionais e os 
organismos interparlamentares das Américas; 

 
3. CONSIDERANDO a legitimidade política dos parlamentares como representantes eleitos e, sendo assim, 

portadores das aspirações das populações; 
 
4. RECORDANDO os papéis de legislador e de controlador da ação governamental exercidos pelos 

Parlamentos; 
 
5. RECORDANDO que as relações interparlamentares, ao reforçar a sinergia entre os eleitos, possibilitam 

propor soluções aos diversos problemas existentes em nossas sociedades, tendo por objetivo inspirar as 
decisões e as escolhas parlamentares, além de influenciar os governos; 

 
6. CONSIDERANDO que a integração econômica nas Américas representa desafios ambientais, sociais e 

culturais; 
  
7. PREOCUPADOS com os atuais desafios das sociedades das Américas em relação à segurança dos 

cidadãos e aos direitos humanos; 
 
8. DEPLORANDO que as acentuadas desigualdades ainda predominantes nas Américas, conforme 

expresso no primeiro Relatório Regional sobre Desenvolvimento Humano para América Latina e Caribe, 
publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 2010, assim como no 
Relatório Crescimento e Desigualdades publicado pela Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômicos (OCDE) em outubro 2008; 

 
9. RECONHECENDO que o desenvolvimento sustentável é a forma de desenvolvimento a ser privilegiada 

nas Américas e que a implantação de seus princípios adjacentes se faz através da integração das 
dimensões ambientais, econômicas, sociais e culturais; 

 
10. CONVICTOS de que a diversidade cultural e lingüística predominante nas Américas contribui para o 

enriquecimento mútuo dos povos e de seus respectivos representantes; 
 



11. INTEGRANDO nossa ação no marco dos Objetivos Regionais do Milênio e do Plano de Ação proposto 
pelo Presidente da COPA, principalmente aqueles que visam o diminuição da mortalidade infantil, a 
redução da pobreza extrema e da fome, a promoção da igualdade entre gêneros e o empoderamento 
das mulheres, o acesso à água potável, a garantia de uma educação primária a todos e um meio 
ambiente sustentável; 

 
Reiteramos a importância de associar os parlamentares regionais e nacionais aos debates e aos 
posicionamentos que exercem impacto nas populações das Américas e, para tanto, comprometemo-
nos em: 
 
12. APRIMORAR constantemente o funcionamento da democracia dos parlamentos, principalmente pela 

aplicação dos critérios da democracia ratificados pela COPA e realização de atividades de formação 
voltadas ao fortalecimento das competências dos parlamentares; 

 
13. CONTRIBUIR para o fortalecimento da democracia, prestando apoio ao desenvolvimento do programa 

das missões de observações eleitorais da COPA de acordo com as recomendações do balanço 2005-
2011; 

 
14. FAVORECER a realização sistemática de reuniões das comissões permanentes temáticas e da Rede de 

Mulheres Parlamentares no intervalo de tempo entre as Assembléias Gerais, a fim de aprofundar ainda 
mais as temáticas escolhidas e encontrar soluções mais adaptadas aos desafios que transcendem as 
fronteiras; 

 
15. ASSEGURAR a integração do desenvolvimento sustentável na ação política e legislativa dos 

parlamentos e nas atividades da COPA; 
 
16. ACOMPANHAR políticas públicas regionais e nacionais nas áreas vinculadas aos temas do Presidente 

da COPA e também aos Objetivos Regionais do Milênio e incitar nossos respectivos governos a atuar 
para o alcance desses objetivos de 2015, a fim de principalmente:   

 
16.1. combater a evasão escolar; 
16.2. reduzir a disparidade salarial entre gêneros; 
16.3. diminuir a mortalidade infantil;  
16.4. garantir o acesso à água potável; 
16.5. fazer uma gestão integrada dos recursos hídricos; 
16.6. assegurar aos povos indígenas um maior acesso à educação. 

 
17. ATUAR a favor da diversidade cultural diante de nossos cidadãos e governos, contribuindo mais 

particularmente para a concreta implantação da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais de 2005; 

 
18. ATUAR a fim de garantir a igualdade entre gêneros, princípio reconhecido pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, tanto em termos de quadros legislativos como de elaboração e implantação de 
políticas públicas; 

 
19. ASSEGURAR um acompanhamento rigoroso e contínuo dos trabalhos, das resoluções e dos relatórios 

decorrentes das assembléias gerais, reuniões das comissões permanentes temáticas e da Rede de 
Mulheres; apresentá-los e promovê-los junto aos governos, às assembléias legislativas, aos parlamentos 
regionais, às organizações da sociedade civil e também no decorrer das Cúpulas das Américas; 
 

20. ENCAMINHAR a presente Declaração Final e as resoluções adotadas nessa Assembléia Geral para 
serem consideradas pelos Chefes de Estado durante a VI Cúpula das Américas que será na Colômbia, 
14 e 15 de abril de 2012; 

 
21. PROMOVER a COPA e suscitar uma ampla mobilização dos parlamentares de todas as regiões e 

Parlamentos das Américas. 


