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Comissão de Direitos Humanos,  
Povos Indígenas e Segurança dos Cidadãos 

 
 
 

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

 
Valorizando a importância dos povos indígenas das Américas para nossa história e 
nossa cultura, nós, parlamentares membros da COPA, manifestamos a necessidade de 
redobrar dia a dia nossos esforços, a fim de preservar a segurança e o respeito dos 
direitos humanos dos indígenas do continente. 
 
Reconhecendo a vulnerabilidade dos povos indígenas em um contexto marcado pelo 
crescimento das disparidades em nível internacional, atribuídas principalmente à 
globalização, às tecnologias e ao sistema econômico. 
 
Estando conscientes do desafio que representam a institucionalização e a adaptação 
de mecanismos que asseguram o respeito e os direitos desses povos, e também 
cientes de todo o trabalho que ainda deve ser realizado para assegurar a valorização 
das nossas raízes. 
 
Destacando que, apenas através da cooperação e do intercâmbio de experiências, 
podemos dar continuidade ao nosso trabalho em prol dos indígenas e assegurar o 
respeito de seus direitos. 



 

 

 
 
 
Resolvemos  
 
Reconhecer os grupos indígenas como povos originários do continente das Américas, 
merecedores de serem considerados parte integrante de nossas sociedades através do 
reconhecimento da contribuição indígena para a diversidade cultural graça às suas 
línguas, culturas, crenças e tradições.  
 
Trabalhar de maneira coordenada e estreitamente conciliada em nível de continente, 
para estabelecer leis que apoiam a profissionalização e a adaptação das instituições e 
dos sistemas jurídicos nacionais aos usos e costumes particulares dos indígenas, a fim 
de preservar continuamente os direitos humanos e as garantias sociais, e assegurar o 
respeito da identidade e da cultura desses povos.   
  
Adotar leis que favoreçam mecanismos políticos e administrativos possibilitando aos 
diversos atuantes sociais sejam parceiros e sensibilizados em relação à proteção e o 
respeito dos direitos humanos dos indígenas. 
 
Exortar nossos governos a promover a cooperação, o respeito e a coexistência 
pacífica, e implantar programas que busquem preservar os usos e costumes dos povos 
Indígenas. 
 
 
 

Preparado na cidade de Québec, Canadá, setembro de 2011 


