
   

 
 
 

REATIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XVII ASSEMBLEIA GERAL DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 

XVI REUNIÃO ANUAL DA REDE DE MULHERES PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS 
15-18 de março de 2020 

San Juan, Porto Rico 
20 de janeiro de 2020 
 
O Senado de Porto Rico sediará a XVII Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas (COPA) e a 
XVI Reunião Anual da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas, em San Juan, Porto Rico, de 15 a 18 de 
março de 2020. 
 
O período 2018-2019 foi um período de grandes desafios e contratempos que impactaram a agenda institucional. 
Diante dessa situação, as três Secretarias e a Presidência da COPA se reuniram em 23 de setembro no México, 
para iniciar uma reflexão sobre o que poderia ser uma COPA 2.0. 
 
A COPA, sendo a única organização interparlamentar que inclui todos os parlamentos das Américas, pretende ser 
reconhecida no continente interamericano pela qualidade de suas atividades, reputação de seus especialistas e 
relevância de seus temas. Portanto, a XVII Assembléia Geral e a XVI Reunião Anual serão desenvolvidas de acordo 
com um modelo renovado que favorece o estudo de temas comuns e o intercâmbio de boas práticas e experiências 
com o objetivo de harmonizar e consolidar o papel dos parlamentos nas Américas. Sem dúvida, este será um 
espaço propício para convergir e encontrar-se entre colegas em torno de realidades que nos unem. Será também a 
ocasião para celebrar a eleição das presidências, vice-presidências e outros cargos da COPA e da Rede, além de 
definir uma estratégia para a revitalização da instituição. 
 
Você encontrará o formulário de inscrição no site da COPA: www.copa.qc.ca. Aguardando sua confirmação, favor de 
enviar um e-mail para copa@assnat.qc.ca, antes de 12 de fevereiro de 2020, com o formulário de inscrição 
preenchido. 
 
É responsabilidade de cada delegado reservar o hotel. Você pode beneficiar de uma tarifa preferencial no hotel 
Sheraton Viejo San Juan, desde que reserve os quartos sob o nome "Confederação Parlamentar das Américas 
(COPA)" antes de 12 de fevereiro de 2020. Após essa data, os quartos bloqueados serão liberados e o preço e a 
disponibilidade estarão sujeitos a alterações. 
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