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RELATÓRIO FINAL1
O Ministro das Relações Exteriores do Peru, Ricardo Luna Mendoza, deu as boas-vindas às
Senhoras e aos Senhores Chanceleres, aos Coordenadores Nacionais do Processo de Cúpulas das
Américas, aos Embaixadores Representantes Permanentes junto à OEA, aos distintos delegados, ao
Secretário-Geral da OEA e aos representantes das instituições do Grupo de Trabalho Conjunto de
Cúpulas.

Ao iniciar a reunião, o Presidente submeteu à consideração da sala o projeto de agenda
(GRIC/M.1/doc.29/17) e o projeto de calendário (GRIC/M.1/doc.30/17). Não havendo comentários
por parte das delegações, foram dadas por aprovados a agenda e o calendário para esta reunião.
1.

Discurso de abertura de Luis Almagro, Secretário-Geral da OEA

O discurso de abertura do Secretário-Geral Almagro foi publicado como documento
GRIC/M.1/doc.32/17.

2.

Apresentação de Sua Excelência o Senhor Ricardo Luna, Ministro das Relações
Exteriores da República do Peru

O Chanceler Luna apresentou o tema da Oitava Cúpula das Américas: “Governabilidade
democrática frente à corrupção”. A intervenção do Chanceler Luna foi publicada como documento
GRIC/M.1/doc.31/17.

3.

Diálogo aberto entre as Senhoras Ministras e os Senhores Ministros das Relações
Exteriores

As delegações de Costa Rica, Argentina, México, Panamá, Estados Unidos, Canadá,
Colômbia, Brasil e Chile tomaram a palavra para prestar ao Governo do Peru seu decidido apoio na
preparação e realização da Oitava Cúpula das Américas, a realizar-se em abril de 2018 em Lima. As
delegações expressaram a importância do processo de Cúpulas como um espaço para reafirmar os
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princípios da democracia e dos direitos humanos e os demais princípios compartilhados da agenda
interamericana.
Além disso, as delegações expressaram a pertinência de se trazer à mesa o tema da corrupção
e governabilidade democrática e a relevância desse tema na OEA como depositária da Convenção
Interamericana contra a Corrupção.
No diálogo, as delegações também destacaram a importância de se envolver todos os atores
que participam do Processo de Cúpulas, inclusive as instituições do Grupo de Trabalho Conjunto de
Cúpulas, para se avançar na fase de preparação da Oitava Cúpula e, assim, se poder refletir a
diversidade de perspectivas e alcançar o maior nível de apoio técnico para a obtenção dos resultados
esperados do próximo encontro hemisférico no mais alto nível.

4.

Considerações finais, outros assuntos e encerramento da reunião.
Não havendo mais comentários por parte das delegações, deu-se por encerrada a reunião.
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