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RELATÓRIO FINAL*
O Embaixador Antonio Garcia Revilla, Coordenador Nacional do Peru para o processo de
Cúpulas e presidente da reunião, deu as boas-vindas aos Coordenadores Nacionais do Processo de
Cúpulas, Coordenadores Nacionais Adjuntos, Representantes Permanentes junto à OEA, e delegados
representantes dos Estados membros.
Ao iniciar a reunião, o Presidente submeteu à consideração da sala o projeto de agenda
(GRIC/O.1/doc.36/17) e o projeto de calendário (GRIC/O.1/doc.37/17). Sem comentários por parte
das delegações, deram-se por aprovados a agenda e o calendário para a referida reunião.

1. Palavras de abertura do Embaixador Antonio Garcia Revilla, Coordenador Nacional do
Peru para o processo de Cúpulas
As palavras de abertura pronunciadas pelo Embaixador Garcia Revilla foram publicadas
como documento GRIC/O.1/INF.7/17.

2. Palavras da Secretaria-Geral da OEA
O Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro, dirigiu-se aos representantes junto ao GRIC.
Suas palavras foram publicadas como documento GRIC/O.1/INF.8/17.

3. Relatório da Secretaria de Cúpulas sobre os trabalhos que realiza em apoio ao processo de
Cúpulas das Américas
O Embaixador James Lambert, Secretário de Assuntos Hemisféricos da OEA, apresentou o
relatório da Secretaria de Cúpulas sobre os trabalhos que vem realizando em apoio ao processo de
Cúpulas, com especial ênfase na implementação dos mandatos da Sétima Cúpula por parte das
instituições do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas.
*

Antes de iniciar a reunião do GRIC, os representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento fizeram
uma exposição informal para os Coordenadores Nacionais sobre os progressos da Cúpula Empresarial das
Américas. Essas informações encontram-se no documento GRIC/INF.33/17, e no documento GRIC/INF.34/17.
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O relatório do Embaixador Lambert foi distribuído como documento GRIC/O.1/INF.5/17.
O compêndio dos relatórios de instituições do GTCC sobre a implementação dos mandatos
da Sétima Cúpula foi distribuído como documento SG/SISCA/doc.8/19. O compêndio dos relatórios
sobre as reuniões ministeriais interamericanas foi distribuído como documento GRIC/O.1/INF.4/17.

4. Diálogo entre as delegações.
Em relação à implementação das iniciativas da Sétima Cúpula, a delegação do Panamá
apresentou os progressos que o Governo do Panamá vem realizando na implementação das iniciativas
da Sétima Cúpula. Essas informações foram veiculadas como documento GRIC/O.1/INF.6/17.
No decorrer do diálogo, as delegações de Honduras, Bolívia, Uruguai, Guatemala, Argentina,
Colômbia, Estados Unidos, Chile, Guiana, Costa Rica, Nicarágua, México, Canadá e Brasil
agradeceram a exposição feita pelo Peru e expressaram a importância do processo de Cúpulas e das
reuniões dos Chefes de Estado a cada três anos para revalidar os valores compartilhados pelos
Estados. Além disso, expressaram seu apoio ao país anfitrião da próxima Cúpula e desejaram o maior
dos êxitos na fase preparatória e durante a próxima Cúpula a realizar-se no Peru.
As delegações também expressaram suas preocupações sobre os possíveis resultados finais
das Cúpulas, e as experiências mais recentes das Cúpulas sobre a falta de consenso. Sobre isso,
comentou-se o importante papel que desempenha a Presidência para chegar-se aos acordos
necessários, e para conseguir-se contar com documentos finais das Cúpulas que unam os interesses
de todos os países. Além disso, colocou-se a importância de não repetir o tratamento de temas que
tenham sido tratados em Cúpulas anteriores, nem duplicar esforços que vêm sendo realizados em
outros fóruns ou organismos internacionais.
As delegações também ressaltaram a importância da participação no processo de Cúpulas de
todos os atores envolvidos para poder contar com um diálogo inclusivo. As delegações também
destacaram a importância da estreita coordenação realizada pelas instituições parceiras do processo
de Cúpulas em todos os eventos e trabalhos realizados na respectiva preparação.
A delegação da Bolívia defendeu a importância de a Presidência poder levar em conta que as
próximas reuniões possam realizar-se fora da sede da OEA.
A delegação do Peru agradeceu todo o apoio recebido das delegações e das instituições em
todos os aspectos que vem preparando como país anfitrião da próxima Cúpula. Além do mais,
indicou a importância que têm para o Governo do Peru as iniciativas emanadas das Cúpulas. A
Representante Permanente do Peru falou dos progressos que estão sendo feitos pelo Governo do Peru
nas diferentes iniciativas emanadas do processo das Cúpulas.
Para finalizar, o Embaixador Garcia Revilla agradeceu a todas as delegações por seus
comentários e contribuições, indicando que vão trabalhar sobre os temas, buscando as coincidências,
com uma agenda formada por temas que nos unem – mas que também sejam relevantes, urgentes e
prioritários para a região – para assim poder avançar em iniciativas concretas.
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5. Considerações finais, outros assuntos e encerramento da reunião.
Sem comentários finais por parte das delegações, deu-se por encerrada a reunião.
Galeria de fotos: https://www.flickr.com/photos/oasoea/albums/72157681188092791.
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