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PALAVRAS DO SECRETÁRIO-GERAL DA OEA
LUIS ALMAGRO LEMES

A Oitava Cúpula das Américas no Peru será o espaço emblemático para reafirmar, no mais
alto nível na região, os princípios democráticos estabelecidos na Carta da OEA e na Carta
Democrática Interamericana, com o objetivo de construir sociedades com uma democracia dinâmica
que gere oportunidades de trabalho para todos os cidadãos.
Hoje iniciamos a preparação substantiva e temática para a próxima Cúpula, abordando as
prioridades da agenda interamericana em preparação da reunião de Presidentes e Chefes de Estado de
abril de 2018.
Nossa região encontra-se em um momento-chave para seu futuro como resultado das
ameaças à governabilidade democrática, seja pela corrupção que corrói as instituições por dentro em
vários países, ou pelo esvaziamento dessas instituições, produto de um autoritarismo que cerceia as
liberdades e as garantias individuais.
A Cúpula de Lima no próximo ano representa uma oportunidade para acordarmos, no nível
mais alto, ações que possam guiar nossa região pelo caminho da consolidação, na realidade diária,
dos valores e princípios que nos unem em termos de democracia e direitos humanos.
Hoje, a apresentação do tema central da Cúpula a cargo do Governo do Peru nos guiará na
busca de acordos e resultados tangíveis nos próximos dez meses, enfocando-nos em nossos pontos de
coincidência, e buscando dar maior representação às vozes dos mais vulneráveis das Américas.
Damos as boas-vindas ao compromisso do Peru em incorporar outros atores envolvidos,
inclusive os membros das instituições do sistema interamericano, bem como os membros da
sociedade civil e atores sociais, que refletem uma diversidade de perspectivas representativas das
demandas dos cidadãos.
Em termos dos resultados tangíveis do processo de Cúpulas, quero ressaltar a atuação do
Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas (GTCC), cujos esforços são indispensáveis na fase de
implementação das Cúpulas.
Quero compartilhar com os senhores uma publicação que foi veiculada e que destaca os
progressos realizados pelo Grupo de Trabalho em cumprimento à Sétima Cúpula das Américas
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realizada no Panamá. Trata-se de um reflexo fiel do compromisso das instituições que integram o
grupo com os cidadãos do Hemisfério, e com o processo de Cúpulas.
Quero concluir salientando o compromisso da Secretaria-Geral da OEA com o Governo do
Peru no processo em direção a uma Oitava Cúpula das Américas que se constitua em um marco
histórico para a conquista da prosperidade, e da garantia para os cidadãos do Hemisfério de viverem
em democracia, com pleno respeito aos direitos econômicos, sociais e políticos.
Oferecemos o compromisso da OEA para construir pontes que permitam aos governantes
acordar políticas que diminuam a desigualdade, gerando mais segurança para os cidadãos, e sistemas
educativos adaptados aos desafios deste século.
Somente assim estaremos em condições de avançar em uma agenda que abra novas
oportunidades de progresso para todos os cidadãos e cidadãs da região.
Muito obrigado.
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