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COMISSÃO DE ECONOMIA, 
COMÉRCIO, TRABALHO E 
BLOCOS COMERCIAIS 
 
A Comissão de Economia, 
Comércio, Trabalho e Blocos  
Comerciais analisa questões 
econômicas e comerciais, 
inclusive todos os aspectos da 
integração econômica das 
Américas, as políticas de 
investimentos, e questões 
vinculadas  à  agricultura, à 
pesca, à exploração dos recursos 
naturais e ao turismo. 



COMISSÃO DE ECONOMIA, COMÉRCIO,  

TRABALHO E BLOCOS COMERCIAIS 

 

 FUNDAMENTOS DO PROJETO 

  

           A Confederação Parlamentar das Américas (COPA)  é um organismo internacional  que reúne os congressos e as 

assembléias parlamentares das Américas para atuar em prol do fortalecimento da democracia parlamentar e do estabelecimento 

de uma comunidade das Américas baseado no respeito, na dignidade, nos direitos humanos, na paz, na justiça social e na 

equidade entre gêneros.  Desde que a COPA foi criada, em setembro de 1997, os parlamentares das Américas colaboram, 

através de reflexões, diálogos e ações, para encontrar soluções integradas para os problemas, impactos e desafios que 

concernem todos os povos do continente. 

 

Diante desse contexto, a Comissão de Economia, Comércio, Trabalho e Blocos Comerciais exerce um papel fundamental 

em momentos chaves, como  esse pelo qual passamos atualmente, que são consequências da crise econômica mundial  que 

exige que as Américas se unam, a fim de evitar consequências nefastas.  Será preciso reformular as relações regionais para 

favorecer o bom entendimento e a cooperação dinâmica  para evitar consequências nefastas, dando prioridade à unidade 

decorrente dos vínculos estabelecidos entre  os parlamentares do continente 

 

Considerando as novas realidades do nosso continente e a responsabilidade e os objetivos que regem nosso organismo, 

temas como trabalho, competitividade, relações comerciais e impactos nas sociedades, por exemplo, movimentos migratórios, 

tornam-se problemáticas prioritárias para a elaboração de um plano de trabalho capaz de integrar os interesses em comum e de 

encontrar soluções e elaborar políticas de prevenção que possam garantira a estabilidade e o equilíbrio entre as nações das 

Américas. 

 

            Desse modo, a unidade entre as nações das Américas possibilitará o fortalecimento das capacidades exigido pela 

conjuntura da reconfiguração do sistema econômico mundial, conforme demonstrado pela  necessidade de consolidar o sistema 

multilateral através de regras claras que favoreçam e garantam o desenvolvimento equitativo  de nossas nações.  A economia 

mundial passa por um período complexo e, já pudemos constatar que deixar nossa economia, segundo o neoliberalismo, nas 

mãos invisíveis do Estado representa grandes riscos para nossas sociedades e nações. 

 

Tendo em vista os objetivos da Comissão de Economia, Comércio, Trabalho e Blocos Comerciais, o presente plano de 

trabalho busca integrar os interesses em comum e prioritários das Américas nessas áreas, a fim de persuadir os membros 

dessa Confederação a elaborar conjuntamente propostas e soluções que favoreçam aos Estados membros da COPA e à 

comunidade internacional, e que possibilitem enfrentar os desafios vinculados à diminuição dos riscos e ampliar  as 

possibilidades inerentes à reconfiguração econômica. 

 



PROPOSTA DE TEMÁTICAS PARA O PLANO DE TRABALHO DA 

 COMISSÃO DE TRABALHO, COMÉRCIO E BLOCOS COMERCIAIS DA COPA 

Objetivo geral 

Atuar fundamentalmente em função dos principais objetivos aos quais a COPA  se empenha e do plano do 

presidente aprovado na Assembléia Geral de Mar del Plata, que concede amplo espaço à busca de soluções 

integrais às problemáticas e aos impactos decorrentes do procesoe de integração continental. O presente plano 

de trabalho visa implantar mecanismos que possibilitem aos parlamentares das Américas membros da COPA 

analisar e intercambiar experiências sobre o tema da competitividade e da cooperação, como ferramenta de 

desenvolvimento, e também analisar o tema da disparidade salarial entre gêneros. 

Fundamentos do projeto 

 

Após a análise das principais problemáticas que ameaçam os interesses econômicos das Américas e dos 

trabalhos elaborados paralelamente pelos organismos internacionais, um enfoque particular será dado para 

representar os interesses dos países membros da COPA e encontrar campos de ação multilaterais que 

possibilitem soluções positivas às realidades econômicas do momento. 

PROPOSTAS FÓRUNS DE DIÁLOGO INTERPARLAMENTAR 

Temáticas propostas 

COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO  

 

DISPARIDADES SALARIAIS ENTRE GÊNEROS NAS AMÉRICAS 



 
Para os países membros da COPA, a necessidade  
de otimizar a utilização dos recursos existentes e 
racionalizar os esforços em campos de ação 
conjuntos, a fim de criar sinergias para 
desenvolver programas voltados às áreas 
identificadas que estimulem nosso 
desenvolvimento é sempre mais urgente. 
 
 As principais áreas  de ação em que pretendemos  
trabalhar são: 

Avaliação  e 
perspectivas 

da crise 
atual  

Relações 
comerciais 

nas Américas: 
avalição e 

ação. 

Orçamentos  
que 

considerem 
perspectivas 
de gêneros 

Leis 
favoráveis à 

equidade 

Competitividade 
multilateral 

como fonte de 
desenvolviment

o continental. 

Coopeeração 
internacional 

como primeiro 
passo para o 

desenvolvimento  
comercial das 

Américas. 

Condições 
atuais da crise 
econômica e 
repercussões 
nasAméricas. 

Igualdade de 
oportunidades 
para homens e 

mulheres. 

Disparidade 
salarial 

fundamentada 
no gênero 









Sessão de trabalho com membros da COPA e 
da  Comissão de Economia, Comércio, 
Trabalho e Blocos Comerciais para definição 
do cronograma de atividades. 

Definição dos atuantes que participarão 
dos encontros  e dos possíveis locais onde 
serão realizadas as conferências e as 
reuniões de trabalho. 

Solicitação da cooperação e participação 
conjunta do setor privado, organizações 
financeiras e colaboradores que ajudem a 
fomentar a pesquisa e a elaboração de 
programas competitivos e  proponham 
soluções aos desafios enfrentados pela 
comissão. 



Após definição das datas dos fõruns e das diversas 
reuniões, divulgá-las em vários meios de 
comunicação e no site da COPA, a fim de informar 
distintos setores.  

Convocar pesquisadores e especialistas para 
participarem dos eventos e das elaboração dos 
pesquisadores.  

Promover as atividades da comissão em 
congressos, parlamentos e assembléias do 
continente todo.   

Realizar as reuniões e implatar as atividades  



Conforme os resultados  das reuniões 
de trabalho e dos fóruns forem 
obtidos, publicar  folhetos 
informativos sobre esse conteúdo . 

Publica no site os relatórios das 
resoluções das reuniões.  

Buscar ações conjuntas entre os 
parlamentares, o setor privado e os 
organismos internacionais, a fim de 
fortalecer os planos de ação adotados 
no âmago da COPA e nas Américas. 



Avaliação dos resultados dos diversos 
mecanismos de ação do presente 
plano de trabalho.  

Reunião dos parlamentares da COPA 
com o presidente da COPA e a 
presidente da Rede de Mulheres para 
apresentar os resultados. 

Apresentação do relatório  na XII 
ASSEMBLÉIA GERAL DA COPA QUE 
SERÁ REALIZADA NO PARAGUAI EM 
2012. 
 


