
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS (COPA) 

15ª ASSEMBLEIA GERAL 

Salta, Argentina 

11-14 de Outubro de 2016 

Reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

11 de Outubro de 2016, das 9:30 as 12:00 

Resolução que chama a COPA a seguir sem papel 

EM RAZÃO de que COPA é uma organização que se importa profundamente pela proteção do meio ambiente e 

com o desenvolvimento sustentável; 

EM RAZÃO de que o mandato da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável inclui a revisão 

das questões relativas à qualidade do meio ambiente, preservação da biodiversidade, uso sustentável dos 

recursos, o desenvolvimento urbano e o manejo de catástrofes com consequências ambientais; 

RECONHECENDO que o uso de papel é, quase sempre, excessivo, particularmente no contexto das reuniões de 

COPA; 

DADO que, em todo o mundo, 250.000 hectares de floresta tropical – uma área 25 vezes o tamanho de Paris – 

desaparece todas as semanas e que a produção de papel contribui para a emissão de gases de efeito estufa; 

DADA a importância dos bosques e da muitas opiniões que sustentam que sua existência se vê cada vez mais 

ameaçada; 

EM VISTA das numerosas experiências de outras organizações interparlamentares, incluindo a Conferência 

Nacional das Legislaturas Estaduais (NCSL) e da Assembleia Parlamentar da Francofonia (APF), que tem decidido 

fazer um uso efetivo das novas tecnologias para reduzir sua impressão digital e recordar o uso excessivo do 

papel; 

NÓS, os parlamentares dos congressos e assembleias parlamentares dos estados unitários, federais, 

federados e associados, os parlamentos regionais e organizações interparlamentares das Américas, reunidos 

em Salta para a 15ª Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas e para a 14ª Reunião Anual 

da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas; 



DESTACAMOS a importância da COPA unir-se aos esforços coletivos para fazer um uso efetivo das novas 

tecnologias para diminuir o uso do papel pela adoção de uma política de “não papel”; 

ESTIMULAR o desenvolvimento de ferramentas eficazes das autoridades da COPA e das três Secretarias para 

evitar a impressão de documentos legais, em particular mediante a publicação destes documentos na página 

Web da COPA, o desenvolvimento de um aplicativo web de fácil uso para os telefones inteligentes; e o uso de 

telas gigantes e projetores para substituir a distribuição sistemática de papel; 

INSTAMOS aos membros parlamentares da COPA a começarem a usar as novas tecnologias – consultando o sítio 

web da COPA e telas gigantes durante as reuniões – para reduzir a impressão excessiva de documentos. 

 

 


