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RELATÓRIO FINAL 

 

 

O Senhor Kevin O’Reilly, coordenador nacional de Cúpulas dos Estados Unidos e Presidente 

da reunião do GRIC, deu as boas-vindas aos coordenadores e coordenadoras nacionais do processo de 

Cúpulas, aos delegados e delegadas, ao Secretário-Geral da OEA e aos representantes das instituições 

do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas (GTCC). A lista de participantes foi publicada como 

documento GRIC/O.3/doc.59/22 rev. 1. 

 

Discurso de abertura a cargo do Senhor Kevin O’Reilly, coordenador nacional dos 

Estados Unidos para o processo de Cúpulas 

 

 O Senhor O’Reilly anunciou que, na primeira parte da reunião, o Departamento de Estado e os 

organizadores dos fóruns de partes interessadas prestariam informações sobre os planos para a Cúpula 

e a logística. Em seguida, indicou que prosseguiriam as negociações dos projetos de compromissos 

políticos iniciadas nos grupos de trabalho. Finalmente, expressou seus agradecimentos às 

copresidências dos grupos de trabalho e às delegações, à Secretaria de Cúpulas e ao Secretário-Geral. 

 

Discurso do Senhor Luis Almagro, Secretário-Geral da Organização dos Estados 

Americanos 

 

 Para ter acesso ao discurso do Senhor Luis Almagro, Secretário-Geral da OEA, clique neste 

link. 

 

 

1. Apresentação feita pelos organizadores dos fóruns de partes interessadas 

 

a. Apresentação a cargo de María Celina Conte, diretora, Secretaria de Cúpulas 

das Américas 

 

A apresentação da Senhora María Celina Conte foi publicada como documento 

GRIC/O.3/INF.28/22. 

 

b. Apresentação a cargo de Neil Herrington, Vice-Presidente Sênior para as 

Américas, EUA., Câmara de Comércio 

 

O Senhor Neil Herrington destacou que o objetivo da Quarta Cúpula Empresarial das 

Américas, a realizar-se em 8 e 9 de junho, é reunir uma audiência representativa de líderes do setor 

privado de todo o Hemisfério. Além disso, salientou que a participação ativa das empresas, o 
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fortalecimento das instituições, a promoção do crescimento e a promoção das pequenas e médias 

empresas são fundamentais para o setor privado na região. 

 

Por outro lado, embora destacando as coincidências entre as prioridades do setor e as da Cúpula 

das Américas, enfatizou a importância de incorporar o comércio, razão pela qual a Cúpula Empresarial 

abordará essa área, e anunciou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento já enviou convites às 

altas autoridades de Comércio do Hemisfério para reuniões associadas à Cúpula. Com relação ao 

formato e à agenda da Cúpula Empresarial, explicou que se dividiria em dois eventos paralelos: um 

com painéis e debates, e o outro focado em diálogos com líderes políticos sobre os temas de segurança 

alimentar, segurança cibernética e inclusão digital e financeira. Com relação aos convites, comentou 

que aqueles dirigidos aos Chefes de Estado seriam enviados em breve. 

 

Todos os documentos relacionados com a Quarta Cúpula Empresarial das Américas foram 

publicados sob a seguinte classificação: GRIC/O.3/INF.20/22.   

 

c. Apresentação a cargo de Luis Viguria, diretor executivo do Fundo para Jovens 

Empresários das Américas 

 

O Senhor Luis Viguria apresentou os avanços feitos antes do Quarto Fórum da Juventude das 

Américas, a realizar-se em 8 e 9 de junho. Seu discurso foi publicado como documento 

GRIC/O.3/INF.27/22. 

 

Comentários das delegações 

 

As Delegações de El Salvador e Argentina enfatizaram que compartilham das prioridades da 

Cúpula. Além disso, a Argentina defendeu a importância de incorporar um enfoque de luta contra a 

desigualdade nos documentos, enquanto El Salvador pediu que se evite a criação de novos mecanismos. 

Por sua vez, as Delegações de Paraguai e Peru solicitaram que se enviem também às coordenações 

nacionais informações sobre a Cúpula Empresarial das Américas, e o Peru perguntou como poderiam 

colaborar com os fóruns de partes interessadas.  

 

Em resposta à pergunta do Peru, o Embaixador James Lambert convidou as delegações a 

conseguirem um alto nível de participação de altas autoridades nos fóruns de partes interessadas. Além 

disso, a Secretaria de Cúpulas respondeu destacando a participação dos coordenadores nacionais no 

Diálogo Hemisférico como fundamental, assim como o diálogo com a sociedade civil e os atores sociais 

nos dias anteriores à Nona Cúpula. Ademais, convidou-os a manterem uma política de portas abertas 

para a participação dos cidadãos, a fim de fortalecer a governança democrática. Da mesma forma, o 

Senhor Luis Viguria convidou os Estados a continuarem os intercâmbios com os diversos atores 

posteriormente ao próprio evento da Cúpula. Sobre as consultas do Paraguai e do Peru, o Senhor Neil 

Herrington anunciou que trabalhariam com a Secretaria de Cúpulas na divulgação de informações sobre 

a Cúpula Empresarial.  
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2. Apresentação da agenda da Cúpula e logística  

 

a. Apresentação dos Estados Unidos: 

 

O Senhor Marcus Switzer, subchefe de Cerimonial dos Estados Unidos, explicou que as 

perguntas relacionadas à logística deveriam ser dirigidas ao Escritório do Cerimonial, e compartilhou 

suas informações de contato. Por outro lado, tratou da agenda provisória da Cúpula, composta por 

Reunião Ministerial do GRIC, cerimônia de abertura, reuniões plenárias dos e das Chefes de Estado e 

de Governo, recepções e eventos para autoridades.  

 

Por sua vez, a Senhora Kim Strartfield, oficial sênior do Cerimonial, explicou que o registro 

para cada evento da Cúpula seria diferente. Explicou que o aeroporto de Los Angeles seria o principal 

centro de acesso e enumerou alguns detalhes que as embaixadas deveriam levar em conta. Também 

destacou que as plenárias dos líderes seriam realizadas no Centro de Convenções de Los Angeles e que 

seriam organizadas de forma semelhante às da Assembleia Geral da ONU, e mencionou o tamanho das 

delegações. Sobre o jantar dos líderes, observou que o Presidente Biden seria o anfitrião e que o local 

seria a Getty Villa. Quanto ao almoço, informou que seria realizado no Centro de Convenções, 

simultaneamente ao almoço das ministras e ministros. Destacou que a cidade de Los Angeles também 

planejou uma recepção para os delegados e delegadas. Com relação à visita antecipada, explicou que 

ocorreria no início de maio em Los Angeles e que teria mais detalhes a fornecer. Finalmente, abordou 

questões relativas à segurança e ao transporte das delegações. 

 

b. Comentários das delegações 

 

Tomaram a palavra as Delegações de Venezuela, Peru, Suriname, Chile, Jamaica e Costa Rica. 

Solicitaram considerar a realização de eventos em formato híbrido, uma agenda mais detalhada para 

os eventos planejados e a dinâmica esperada para as forças de segurança. Além disso, solicitaram o 

compartilhamento das informações logísticas com as missões permanentes junto à OEA e a criação de 

um manual operacional sobre o desenrolar e a logística das atividades. 

 

 

3. Consideração do projeto de compromisso político “Programa Regional para a 

Transformação Digital” 

 

Com relação à consideração dos diferentes projetos de compromissos políticos, o Senhor Kevin 

O’Reilly anunciou que se trabalhará para acordar os parágrafos que haviam sido pré-acordados ad 

referendum nas reuniões dos grupos de trabalho e que, nos casos em que houver dificuldades para se 

chegar a um acordo, encarregaria as delegações de conversarem para encontrar uma redação que 

satisfaça a todos. Também solicitou às delegações que se abstenham de apresentar novos parágrafos e 

que, em vez disso, trabalhem no texto já existente. Também reconheceu a possibilidade de não se 

chegar a um consenso em todos os documentos. 

 

As Copresidências do grupo de trabalho — as Delegações da Colômbia e da Jamaica — 

apresentaram o status das negociações do documento. As Copresidências salientaram que se havia 

alcançado um pré-acordo em 28 parágrafos, representando mais da metade dos parágrafos do projeto 

de compromisso político, e que 17 parágrafos ainda aguardavam pré-acordo. Além disso, destacou que 

a parte preambular foi transferida para o anexo e não foi abordada.  
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O processo de negociação continuou pelo resto da manhã e pela tarde até o parágrafo 36, 

inclusive. Como resultado, 22 parágrafos foram acordados, restando seis pendentes. Dos 22 parágrafos 

acordados, 10 o foram sem modificações no texto resultante das deliberações do grupo de trabalho.  

 

Após o debate, a Presidência anunciou que trabalharia com as Copresidências para elaborar 

uma versão do documento que reflita, além dos parágrafos acordados, as revisões dos parágrafos 

pendentes para consideração das delegações. O Senhor O’Reilly enfatizou que isso poderia incluir a 

consolidação de parágrafos repetidos e uma reorganização dos parágrafos. Por outro lado, anunciou 

que o documento seguinte a ser considerado seria o de Saúde e Resiliência. 

 

A Delegação do Peru perguntou se havia um prazo para o recebimento de propostas, ao que a 

Presidência respondeu que não seriam aceitos novos parágrafos, mas sim redações alternativas. A 

Delegação do Paraguai perguntou se o documento do Plano de Ação sobre Saúde e Resiliência seria 

abordado em sua totalidade no dia seguinte e se as negociações desses documentos continuariam em 

Los Angeles. O Senhor Kevin O’Reilly respondeu que a dinâmica de negociação continuaria da mesma 

maneira, e que consistiria em tentar abordar a totalidade dos documentos e depois distribuir uma versão 

da Presidência. 

 

 

4. Consideração do projeto de compromisso político “Plano de Ação sobre Saúde e 

Resiliência nas Américas” 

 

Antes de iniciar a negociação do projeto de compromisso, o Senhor Kevin O’Reilly lembrou 

às delegações que a Secretaria de Cúpulas havia consultado as delegações sobre se participariam de 

uma reunião paralela do Grupo de Trabalho sobre Governabilidade Democrática. Nesse sentido, a 

Copresidência — a Delegação do Canadá — reconheceu as preocupações das delegações menores pela 

impossibilidade de participarem de forma simultânea e as complicações logísticas envolvidas, motivo 

pelo qual convidou as delegações a expressarem seus pontos de vista. 

 

As Delegações de México, Paraguai, Argentina e Bolívia solicitaram que a discussão do 

documento de governabilidade democrática fosse feita na plenária do GRIC em vez de se reunirem em 

formato de grupo de trabalho. A Presidência respondeu que a intenção era continuar o debate daquele 

documento no GRIC seguinte e que uma reunião do grupo de trabalho poderia ajudar as delegações a 

se concentrarem nas questões de maior prioridade em Los Angeles. Finalmente, a Delegação do Canadá 

propôs fazer a reunião na hora do almoço, em vez de simultaneamente com a plenária, a fim de permitir 

que as delegações estejam presentes. 

 

Posteriormente, o Senhor Kevin O’Reilly convidou as Copresidências do grupo de trabalho — 

as Delegações do Peru e do Uruguai — a tomarem a palavra. O Embaixador Paul Fernando Duclos 

Parodi, do Peru, destacou a abordagem que o documento faz da atenção primária, da promoção do 

investimento em saúde e da necessidade de maior cooperação internacional. Além disso, reiterou a 

importância da participação da Organização Pan-Americana da Saúde nas reuniões dos grupos de 

trabalho. Entre os principais temas pendentes, explicou que a Jamaica apresentaria um texto sobre 

doenças não transmissíveis, a definição de um prazo para o desenvolvimento do plano de ação, e seu 

âmbito de formulação e aprovação. De sua parte, a Senhora Alicia Arbelbide, da Delegação do Uruguai, 

apoiou a apresentação do Peru e agradeceu à Jamaica a abordagem das doenças não transmissíveis. 
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Durante a negociação, o documento foi lido integralmente, sendo acordados nove parágrafos 

e ficando sete pendentes. Nos parágrafos em que não houve acordo e que não abordaram questões 

relativas a grupos em situação de vulnerabilidade, a Presidência encarregou as delegações de 

prepararem textos a fim de alcançar consenso. 

 

Finalmente, o Senhor Kevin O’Reilly anunciou que as delegações receberiam uma versão 

desse projeto de compromisso político emitida pela Presidência. 

 

 

5. Considerações finais, outros assuntos e encerramento da reunião 

 

O Senhor O’Reilly anunciou que, na reunião seguinte do GRIC, a realizar-se em Los Angeles, 

em 2, 3 e 6 de maio de 2022, seria submetido à consideração da plenária o documento “Acelerando a 

Transição para a Energia Limpa” simultaneamente a uma reunião do Grupo de Trabalho sobre 

Governabilidade Democrática. No dia seguinte, o documento sobre Governabilidade Democrática 

seria considerado na plenária e haveria uma reunião paralela do Grupo de Trabalho de Nosso Futuro 

Verde, cujo documento entraria na plenária no último dia do GRIC, com uma reunião paralela do 

Grupo de Governabilidade Democrática. Além disso, anunciou que avaliaria com a Secretaria de 

Cúpulas a possibilidade de fazer as reuniões dos grupos de trabalho em formato híbrido. 

 

Por outro lado, diante da solicitação de algumas delegações para acrescentar novos parágrafos, 

a Presidência reiterou que não seriam aceitos parágrafos novos e solicitou à Secretaria distribuir os 

documentos com os comentários das delegações. 

 

Não havendo mais comentários, o Senhor Kevin O’Reilly agradeceu a participação dos Estados 

e das entidades do GTCC, declarando encerrada a reunião às 19h00 de 26 de abril. 
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