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Resolução 

NÓS, parlamentares das Américas, reunidos na cidade de Québec, Canadá, no marco 
da XI Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 

LEVANDO EM CONTA que a globalização é um processo econômico complexo que 
submete os Estados à competitividade em um mercado de trabalho cada vez mais 
diversificado, no qual determinadas estratégias vinculadas à taxa de câmbio coloca as 
nações que não conseguem se adaptar a essas mudanças em condições 
desfavoráveis ao progresso e ao desenvolvimento econômicos. 

CONSIDERANDO que, em uma economia globalizada, a emergência de um contexto 
favorável à abertura dos mercados corresponde a uma fase particular do sistema 
capitalista em que os mercados nacionais resultam ser demasiadamente pequeno para 
as necessidades do processo de acumulação e crescimento do capital. 

ESTIMANDO que as Américas demonstraram ter resistência diante da recente crise 
econômica mundial, retratando assim a competitividade da região. 

CONSIDERANDO os notáveis avanços realizados por vários países das Américas com 
o propósito de aprimorar e fortalecer os fundamentos de competitividade em suas 
economias, principalmente o Brasil, a Colômbia, o Peru, a Argentina e o Equador. 

DESTACANDO que, para ser países consideravelmente competitivos, os países 
devem fortalecer os doze alicerces da competitividade, a saber: as instituições, as 
infraestruturas, a área macroeconômica, a saúde e o ensino primário, o ensino superior 



 

 

e a formação profissional, a eficácia dos mercados de bens, a eficiência do mercado de 
trabalho, o crescimento dos mercados financeiros, a disponibilidade tecnológica, o 
porte do mercado, a sofisticação nos negócios e, por último, a inovação. 

RECORDANDO que o Chile, que tem a economia mais competitiva da América Latina, 
implantou um processo de liberalização e de abertura de mercado nos últimos anos, 
que elevou consideravelmente a eficácia dos mercados de bens e do trabalho. 

ENFATIZANDO que, para que os Estados sejam altamente competitivos, é necessária 
a implantação de um conjunto de políticas macroeconômicas sólidas e um clima de 
transparência institucional, que, a curto prazo, é retratado por uma maior estabilidade 
econômica que possibilitará o crescimento das economias. 

 

DECIDIMOS: 

PROMOVER a competitividade dos Estados através de mecanismos legislativos que 
favoreçam a promoção dos valores das Américas a outros continentes, a valorização 
de projetos conjuntos de desenvolvimento científico e tecnológico, os investimentos em 
infraestruturas, a eliminação das barreiras comerciais graça a acordos preferenciais 
regionais com o objetivo de aprimorar a qualidade de vida de todos os cidadãos das 
Américas, sem afetar a soberania dos países. 

FAVORECER a transparência e a total disponibilidade das informações no mercado 
internacional, criando assim mecanismos de intercâmbio para o apoio de medidas que 
assegurem a estabilidade e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas 
diante dos monopólios transnacionais. 

APOIAR as oportunidades de negócios que considerem o nível de desenvolvimento e o 
porte das diferentes economias do continente. 

IMPLANTAR iniciativas de integração na região, abertas ao comércio internacional 
com o objetivo de criar um espaço econômico comum a todas as Américas. 

 

Preparado na cidade de Québec, Canadá, setembro de 2011 


