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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO SOBRE A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO APÓS 2015 NAS 
AMÉRICAS 

 
Durante a 11

a
 Assembleia Plenária do ParlAmericas, os parlamentares nacionais, em representação de 23 

legislaturas de todo o continente americano, nos reunimos em Santiago do Chile, Chile, junto com os 
representantes da sociedade civil e de organizações internacionais, com o objeto de estabelecer um curso de 
ação legislativa que promova os objetivos de desenvolvimento sustentável em um momento em que os nossos 
governos nacionais estão concentrados em finalizar a Agenda de desenvolvimento sustentável +2015 das 
Nações Unidas. 
 
Os nossos debates tiveram como ponto de partida o Acordo ao que se chegou na Mesa de Trabalho sobre “O 
Parlamento como ator-chave no diálogo colaborativo para o desenvolvimento econômico sustentável, a 
mudança climática e a inclusão social” que se realizou no marco do Encontro Interamericano de Presidentes 
dos Poderes Legislativos, celebrado em Lima, República do Peru, no dia 18 de julho de 2014. 
 
Recordando este compromisso com o Acordo mencionado, que fora adotado pelos presidentes dos poderes 
legislativos das Américas participantes, 
 
Reafirmamos que: 
 
1. Resulta imperativo conseguir uma maior vontade política para priorizar a Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável +2015 nas Américas e no Caribe. 
2. O estabelecimento de processos de desenvolvimento sustentável deve ser participativo, inclusivo e 

democrático, deve respeitar a dignidade dos seres humanos e ser realizado levando em consideração as 
condições econômicas, políticas e sociais, assim como também as culturais. 

3. Uma maior consciência sobre a mudança climática, a pobreza e a desigualdade começa em casa e oferece 
uma oportunidade importante para que os legisladores apresentem iniciativas que abordem tais desafios. 

4. A cooperação regional e o intercâmbio de boas práticas através de oficinas liderados por legisladores são 
necessários para pôr em prática as mudanças estruturais que melhores os atuais modelos de 
desenvolvimento. 

5. Construir diálogo com a sociedade civil, participação e acordo entre todas as áreas de governo de modo a 
melhorar a administração eficiente dos recursos públicos e, em consequência, o bem-estar da nossa 
cidadania, e contribuir para a qualidade de vida das gerações futuras. 

 
A fim de cumprir com o estabelecido no Acordo, comprometemo-nos a promover as seguintes ações concretas 
nos nossos países: 
 
1. Aumentar os esforços para educar a cidadania sobre problemas e desafios em matéria de desenvolvimento 

e garantir que tenha acesso à informação pertinente e oportuna a fim de empoderar cidadãos e cidadãs 
para que se transformem em líderes orientados para soluções. 

2. Fortalecer a capacidade do Poder Legislativo para responder aos novos desafios em matéria de 
desenvolvimento sustentável e designar recursos financeiros para respaldar projetos que abordem tais 
desafios. 

3. Gerar políticas públicas de extensão integradoras e transnacionais que estejam respaldadas por recursos 
financeiros adequados e tenham benefícios compartilhados para os nossos países, ao mesmo tempo em 
que respeitem a diversidade das nações do nosso hemisfério. 

4. Explorar possibilidades para padronizar a legislação, reconhecendo, ao mesmo tempo, que a mudança 
climática não conhece fronteiras. 

5. Fortalecer o compromisso e a colaboração dos Parlamentos com as organizações multilaterais no âmbito 
local e sub-regional de modo a melhorar a efetividade das políticas públicas. 
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Comprometemo-nos a: 
 
Através de contribuições ativas das delegações dos nossos Parlamentos, informar por escrito ou pessoalmente 
sobre os avanços e/ou desafios relacionados com estas questões de desenvolvimento sustentável na 12

a
 

Assembleia Plenária do ParlAmericas, que se celebrará em 2015. 

 
Santiago do Chile, 27 de setembro de 2014 


