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IMPLEMENTAÇÃO DA NONA CÚPULA DAS AMÉRICAS:  

PROPOSTA DE CALENDÁRIO NOCIONAL E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO  

 

(Aprovado na Sexta Reunião Ordinária de 2022 do GRIC)  

 

 

2022 – Terceiro trimestre  

 

• 15 de setembro: Sexta Reunião Ordinária de 2022 do GRIC (Virtual) 

 

2022 – Quarto trimestre  

 

• Semana de 3 de outubro: Segunda Reunião Ministerial de 2022 do GRIC (6 de outubro - a 

definir) em ocasião do Quinquagésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da 

Assembleia Geral da OEA 

 

• Novembro/dezembro: Sétima Reunião Ordinária de 2022 do GRIC (Virtual) 

 

2023 – Primeiro trimestre 

 

• Fevereiro/março: Primeira Reunião Ordinária de 2023 do GRIC 

 

• A definir: Negociação dos planos de ação da Nona Cúpula  

 

2023 – Segundo trimestre 

 

• Maio/junho: Segunda Reunião Ordinária de 2023 do GRIC  

 

• A definir: Negociação dos planos de ação da Nona Cúpula  

 

2023 – Terceiro trimestre 

 

• A definir: Negociação do plano de ação da Nona Cúpula  

 

2023 – Quarto trimestre 

 

• Outubro (ASD pelo cronograma da AG/OEA): Primeira Reunião Ministerial Ordinária de 

2023 do GRIC e aprovação dos planos de ação da Nona Cúpula (a definir) 

 

Este calendário está sujeito a alterações; outras reuniões para avançar a implementação podem 

ser acrescentadas ao calendário. 
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Procedimentos de trabalho 

 

Os procedimentos de trabalho do GRIC e das sessões de negociação do GRIC observarão os 

procedimentos a seguir especificados: 

 

• O GRIC monitorará os procedimentos de acompanhamento dos documentos de compromisso 

temático em apoio a “Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Igualitário”, inclusive 

a convocação de sessões de negociação para redigir os planos de ação sobre Acelerando a 

Transição Justa para a Energia Limpa, Sustentável e Renovável ; Nosso Futuro Sustentável e 

Verde; Programa Regional para a Transformação Digital; e Plano de Ação sobre Saúde e 

Resiliência nas Américas. 

 

• A Presidência convocará sessões de negociação com especialistas nas matérias dos governos 

da Cúpula, a fim de redigir os quatro planos de ação para aprovação do GRIC. As sessões de 

negociação acontecerão pelo menos trimestralmente. A Presidência convocará também os 

Coordenadores Nacionais de Cúpulas ou as pessoas que designem sobre a implementação do 

Plano de Ação Interamericano sobre Governabilidade Democrática. A Presidência poderá 

convocar os ministros encarregados da supervisão do assunto do plano de ação, conforme seja 

necessário.  

 

• O formato (virtual ou presencial) e o local das sessões de negociação e das reuniões do GRIC 

podem variar, com base na consideração da saúde e da segurança das delegações e da logística 

da reunião.  

 

• Durante as reuniões abertas do GRIC, a Presidência providenciará o espaço necessário para 

que a sociedade civil e os atores sociais, o setor privado, os jovens e outras partes interessadas 

transmitam suas recomendações sobre os resultados e o acompanhamento da Cúpula. 

 

• A Presidência poderá solicitar comentários e propostas por escrito, que as delegações poderão 

apresentar o mais tardar até 10 dias após a respectiva reunião ou sessão de negociação do GRIC. 

As delegações devem enviar os comentários por escrito aos seguintes endereços de e-mail: 

gric@oas.org, mconte@oas.org e WHA-SIRG@state.gov.  

 

• A Presidência está empenhada em promover um processo de implementação e 

acompanhamento construtivo e colaborativo, destinado a identificar pontos de consenso que 

nos possibilitem colocar em prática os mandatos aprovados por nossos líderes, fazer frente aos 

desafios que nosso Hemisfério enfrenta e responder às necessidades do povo das Américas.  
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