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PROPOSTA DE DIRETRIZES PROCEDIMENTAIS PARA A NEGOCIAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS FINAIS DA SEXTA CÚPULA DAS AMÉRICAS 

 
(Apresentada pela Presidência do GRIC e aprovada na Terceira Reunião Ordinária de 2011 do 

GRIC) 
 
 

Na Reunião Ministerial do Grupo de Revisão da Implementação de Cúpulas (GRIC) 
realizada no âmbito do Quadragésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da Assembléia 
Geral da OEA que teve lugar em 7 de junho de 2011 na cidade de São Salvador, os Ministros das 
Relações Exteriores acolheram a proposta apresentada pelo Governo da Colômbia referente a um 
novo formato para o documento final da Sexta Cúpula a fim de torná-lo mais ágil, claro, conciso 
e focado em resultados (documento GRIC/M.1/doc.2/11). 
 

O propósito do presente documento é propor outros detalhes metodológicos que 
complementam as diretrizes aprovadas na Reunião Ministerial do GRIC realizada em junho de 
2011. 
 
Generalidades 
 
1. A negociação dos documentos será promovida pelo diálogo e pela cooperação, com base 

nas propostas apresentadas pelos Estados membros sobre os eixos temáticos da Cúpula e, 
ao privilegiar o consenso, se pautará nos princípios, normas e práticas da Organização 
dos Estados Americanos. 

 
2. Das reuniões de negociação dos documentos finais da Sexta Cúpula, participarão os 

Estados membros do Processo de Cúpulas das Américas e as entidades que integram o 
Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas (GTCC). 

 
3. O GRIC poderá convidar os peritos que participaram da elaboração dos estudos de apoio 

técnico que sustentam os projetos de documentos finais da Sexta Cúpula. 
 
Apresentação de propostas 
 
1. Antes de iniciar-se o processo de negociação: 
 

As propostas e/ou emendas que os Estados membros desejarem apresentar aos projetos 
de documentos finais da Sexta Cúpula deverão ser enviadas à Coordenação Técnica do 
GRIC com suficiente antecedência, a fim de que possam ser traduzidas aos distintos 
idiomas e compiladas de acordo com o tema a que se referem. 

 

http://www.summit-americas.org/SIRG/2011/060711/met_pt.doc
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A compilação das propostas e/ou emendas será atualizada de acordo com o progresso 
registrado nas negociações dos projetos de documentos finais e com as iniciativas e 
contribuições dos Estados membros e estará disponível eletronicamente.  

 
2. Por ocasião das reuniões ordinárias do GRIC: 
 

No início de cada uma das reuniões ordinárias do GRIC, a Presidência estabelecerá e 
anunciará a data e hora limite para a apresentação de propostas novas de texto aos temas 
de negociação dos quais se ocupará essa reunião. 

 
3. Apresentação de propostas e/ou emendas na sala: 
 

As propostas e/ou emendas apresentadas na sala no curso da reunião deverão versar sobre 
o tema que esteja sendo objeto de consideração e serão projetadas nas telas instaladas no 
recinto da reunião. 

 
Grupos de Trabalho e Consultas 
 

No curso das negociações, é possível que surja a necessidade de criar um ou mais grupos 
de trabalho ou de efetuar consultas para conciliar posições e alcançar o consenso. 
 
1. Grupos de trabalho e/ou consultas formais: os grupos de trabalho e as consultas formais 

serão presididos pelo país anfitrião da Sexta Cúpula e contarão com serviços de 
interpretação em dois idiomas. 

 
2. Grupos de trabalho e/ou consultas informais: os grupos de trabalho e as consultas 

informais serão coordenados pelo país que haja proposto o texto sob consulta e não 
contarão com serviços de interpretação. 

 
Os textos acordados em um grupo de trabalho ou em uma consulta deverão ser 

considerados novamente pela Plenária do GRIC na sessão em andamento ou no início da sessão 
plenária seguinte. Se o grupo de trabalho ou as Partes em uma consulta precisarem de mais tempo 
para alcançar o consenso, apresentarão essa solicitação à Plenária após informar sobre a situação 
de suas gestões nesse momento. 
 

Se, na última sessão plenária de uma reunião ordinária do GRIC, um texto for enviado a 
um grupo de trabalho ou submetido a consulta, o tema será abordado pela Plenária antes de 
finalizar a sessão, a fim de que sejam adotadas as decisões pertinentes. 
 
Contribuições dos processos ministeriais ao processo de negociação da Sexta Cúpula 
 
 Os presidentes de cada um dos processos ministeriais realizados desde setembro de 2011 
até um mês antes da realização da Sexta Cúpula serão convidados a participar da sessão ordinária 
do GRIC posterior à culminação da respectiva reunião ministerial. Desta forma, procura-se fazer 
com que o GRIC conheça os avanços na implementação de mandatos em nível setorial e possa 
utilizar a informação proporcionada pelos processos ministeriais no processo de preparação e 
negociação da Cúpula seguinte da maneira que considere necessária e pertinente. 
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Recomendações e contribuições dos atores sociais 
 

As recomendações e contribuições dos atores sociais aos trabalhos preparatórios da Sexta 
Cúpula, assim como as relacionadas com as negociações em andamento que emanem dos 
Diálogos de Política que precederão as reuniões ordinárias do GRIC, serão transmitidas e 
expostas à mesa governamental de negociação no início da primeira sessão plenária de cada 
reunião ordinária do GRIC, através de um representante ou porta-voz designado para tanto pelos 
atores sociais. 
 

Para que os Estados possam considerar oportunamente as recomendações e contribuições 
finais dos atores sociais, a data limite para sua apresentação será 15 de março de 2012. 
 
Cronograma de negociação 
 

Adiante apresenta-se um cronograma de negociação para abordar os seis eixos temáticos 
adotados1/, incluindo os diálogos de política a serem realizados antes das reuniões do GRIC. 
 

2011 

MÊS REUNIÃO 

16 de setembro 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  
- Apresentação e consideração das diretrizes procedimentais. 
- Apresentação dos projetos de documentos finais da Sexta 

Cúpula 

11-12 de outubro 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  Eixo temático – Desastres naturais 

7-8 de novembro 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  Eixo temático – Pobreza e desigualdade 

8-9 de dezembro 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  Eixo temático – Tecnologias 

2012 

MÊS REUNIÃO 

19-20 de janeiro 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  Eixo temático – Segurança 

13-15 de fevereiro 
Cartagena das Índias  

Reunião do GRIC:  Eixo temático – Infra-estrutura 

14-16 de março 
Washington, D.C. 

Reunião do GRIC:  Eixo temático - Cooperação solidária 

abril (semana do dia 9) 
Cartagena das Índias 

Reunião do GRIC:  Declaração Política 

 
 

                                                            
1. A ordem em que serão abordados os distintos eixos temáticos foi estabelecida a partir do 

calendário de Reuniões Ministeriais e de Altas Autoridades relacionadas com os temas que serão 
objeto de negociação. 
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