
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES (FAQ) - SISCA  
 
1. O que é SISCA?  
Cúpulas das Américas Sistema de Acompanhamento (SISCA, de seu nome em espanhol, 
Sistema de Seguimiento de las Cumbres de Las Américas) é uma ferramenta de trabalho 
on-line interagências para tanto a entrada de informações por entidades ligadas ao 
sistema e para consulta pública. Ela também funciona como um fórum interativo em 
que as entidades governamentais podem entrar Summit mandato metas relacionadas e 
progresso, bem como informações qualitativas, tais como políticas, estratégias, desafios 
e medidas a serem tomadas para o efetivo cumprimento dos compromissos definidos 
nas Cúpulas das das Américas.  
 
2. Qual é o objetivo de SISCA?  
SISCA trabalha para reforçar, apoiar e fortalecer a agenda Inter-americana e aos 
Estados-Membros com a plataforma necessária para facilitar a concretização das metas 
definidas durante a Cúpula das Américas.  
 
3. Quais são os benefícios do SISCA? SISCA ...  
a. Serve como um guia estratégico que desempenha um papel importante na geração 
de informações para a tomada de decisão dos governos.  
b. Promove o fortalecimento institucional.  
c. Promove o exercício da democracia.  
d. Melhora a coordenação entre todos os intervenientes do sistema.  
e. Permite o compartilhamento de melhores práticas e experiências para enfrentar as 
prioridades.  
f. Promove uma maior transparência e eficiência no processo de follow-up.  
 
4. Quem pode acessar SISCA?  
Os Estados-Membros podem acessar SISCA através de seus Coordenadores Nacionais, 
bem como instituições do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas (GTCC), através de 
seus Pontos de Contato Institucional. Além disso, SISCA podem ser consultados pelo 
público.  
 
5. Quem fornece a informação adicionada ao sistema?  
Os coordenadores nacionais são responsáveis pela adição de informações ao sistema 
sobre seus próprios países, enquanto os pontos de contatos institucionais são 
responsáveis pela adição de informações sobre as atividades de suas respectivas 
instituições.  
 
6. Que tipo de informação é compartilhada através do sistema?  
Informações quantitativas sobre os progressos dos países relacionadas com a 
implementação dos mandatos da Cúpula, bem como informações qualitativas, tais como 
as políticas, estratégias, desafios, experiências, melhores práticas e medidas a serem 
tomadas para a realização eficaz dos objectivos estabelecidos durante a Cúpula.  



 
7. Como posso acessar informações sobre Cúpulas anteriores?  
Visite o Cúpulas das Américas página web Secretaria: http://www.summit-
americas.org/previous_summits.html  
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