
 

 

 

 

 

III FORO PARLAMENTAR IBERO-AMERICANO 

Declaração Final 

 

Os Parlamentares da Comunidade Ibero-Americana, reunidos em Valparaíso, 

República do Chile, no III Foro Parlamentar Ibero-Americano, nos dias 11 e 12 

de setembro de 2007, com a presença de delegados de 14 países e 

representantes do Parlamento do MERCOSUL, do PARLACEN e do PARLATINO, 

acordamos levar esta Declaração de Valparaíso à XVII Cúpula Ibero-

Americana, que será realizada em Santiago, Chile, no mês de novembro, com 

o objetivo de que seja considerada pelos Chefes de Estado e de Governo nas 

suas deliberações sobre Coesão Social.  

 

1.  Manifestamos a nossa intenção de promover a plena consolidação dos 

objetivos da coesão social na Comunidade Ibero-Americana de Nações, a partir 

da criação de um novo paradigma de desenvolvimento focado no cumprimento 

pleno dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), no respeito 

irrestrito dos Direitos Humanos e nas Convenções Internacionais ratificadas 

pelos países membros que diminuam as assimetrias na capacidade dos Estados 

da região para atender as necessidades não satisfeitas das nossas sociedades 

e de avançar nos pactos sociais que nos permitam aprofundar a democracia 

em nossos países e reduzir as desigualdades sociais e econômicas existentes. 

 

2.  Convocamos a comunidade parlamentar a reconhecer que, a pesar de que a 

região latino-americana aumentou a sua renda per capita no período recente, 

ainda mostra níveis de pobreza significativos.  Do total de 532 milhões de 

habitantes, cerca de 205 milhões vivem em situação de pobreza e 

aproximadamente 53 milhões não dispõem dos recursos para atender 

apropriadamente as suas necessidades básicas de alimentação.  O tema crucial 

que impede, de maneira sistemática, avançar para a coesão social, é a 

desigualdade evidenciada na distribuição da renda, das capacidades e das 

oportunidades. 

 

3.  Embora a região produza 30% mais de alimentos que os necessários para 

alimentar a sua população, 10% da mesma ainda não têm acesso suficiente a 

eles, o que promove grandes seqüelas de desnutrição.  No caso da desnutrição 



 

 

 

 

infantil, os custos associados (tratamentos médicos, menor eficiência na 

educação e menor produtividade) equivalem a 6% do PIB da região, sendo 

perpetuadas, portanto, as desigualdades no acesso aos direitos e excluindo de 

seu exercício aos cidadãos menos favorecidos de geração em geração. 

 

4.  Estas brechas no acesso aos direitos elementais de cada cidadão estão 

provocando grande desconforto e a falta de confiança dos cidadãos nos seus 

governantes e legisladores, o que se torna evidente nas expressões da 

cidadania que clama por melhores condições de vida. 

 

5.  Por outra parte, em 2006, e por terceiro ano consecutivo, a região 

aumentou seu crescimento, alcançando a taxa de 5,3%.  Entretanto, os 

indicadores de desigualdade na distribuição da renda continuam posicionando a 

América Latina como uma das regiões menos equitativas no mundo (com um 

coeficiente de Gini de cerca de 0,5).  Em comparação a 1990, as mudanças 

não tem sido encorajadoras.  Inclusive, Estados-membros da Comunidade 

Ibero-Americana, como Espanha e Portugal, com níveis de desenvolvimento 

europeu, têm igualmente o desafio de superar desigualdades e diferenças 

sociais, incluindo aquelas que afetam as comunidades emigrantes latino-

americanas. 

 

6. A coesão social, como patamar de inclusão de todos os membros da 

sociedade nas dimensões básicas da vida coletiva, e o impacto que produz 

sobre a percepção e sentido de pertencer a essa sociedade pelos seus 

diferentes atores, é especialmente baixa na América Latina.  Trata-se de uma 

das realidades que ainda enfrentam os nossos povos de maneira abrangente. 

 

7.  O acesso à proteção social é independente da condição de emprego, visto 

que reside nos direitos que são consubstanciais aos seres humanos.  

Entretanto, o emprego continua sendo o grande mecanismo de provisão de 

bem-estar social.  

 

Considerando o anterior, a precariedade da cidadania política manifesta-se na 

incapacidade de exercer os seus direitos à proteção e ao emprego, limitando a 

sua capacidade de participar e incidir na vida coletiva.  Estas limitações são 

expressas nas carências em matéria de cidadania social – isto é: restrições no 



 

 

 

 

acesso a uma educação de qualidade, ao emprego e renda mínima para uma 

vida digna, de proteção frente à criminalidade, ao desemprego, à doença ou à 

velhice, de assistência nas situações de desastres naturais e desordens 

climáticas, bem como a proteção frente a discriminações - configuram uma 

obrigação compulsória no sentido de avançar nas estratégias e ações públicas 

concretas e eficazes para intensificar um desenvolvimento includente que 

permita àqueles que estão marginalizados da sociedade e sofrem 

discriminações encontrar as alternativas para ser e conformar parte de nossas 

sociedades e da construção de países com um futuro promissor e de 

esperança.  

 

Tomando como referência a recomendação 193 da OIT a respeito da promoção 

das cooperativas e, em particular seu item n° 6, em que se afirma: "Uma 

sociedade equilibrada necessita da existência de setores públicos e privados e 

de um forte setor cooperativo, mutualista e de outras organizações sociais e 

não governamentais...; reafirmamos que a economia social em todas as suas 

figuras cooperativas, mutualistas, empresas de inserção, centros especiais de 

emprego e outros são organizações sócio-econômicas imprescindíveis para 

construir a coesão social. 

 

8.  A população ibero-americana, constituída em cidadania ativa, deve ser 

considerada como o elemento chave e essencial na transformação social da 

região.  Se não conseguirmos que ela se sinta partícipe do processo de 

desenvolvimento e estabeleça uma linha de afinidade com os representantes 

políticos, as iniciativas para a coesão social serão estéreis.  Para tanto, é 

crucial o respeito pela proteção de seus direitos civis, políticos, culturais e 

econômicos, garantidos em diversos instrumentos internacionais, como são a 

Convenção Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, Acordos 

Internacionais da OIT, Nações Unidas e a Carta da OEA.  

 

Nas estratégias para materializar estes direitos nos países da região, torna-se 

cada vez mais necessário que os mesmos respondam a grandes consensos e 

acordos como sociedade onde participam e sejam reunidas as sensibilidades e 

visões diversas que conformam a realidade de cada nação.  Portanto, adquire 

grande relevância o pleno exercício da liberdade de expressão, que fortalece a 



 

 

 

 

sociedade civil e constitui-se em um elemento primordial para sustentar 

solidamente uma democracia. 

 

9.  A corrupção é um dos principais inimigos da democracia e uma ameaça à 

governabilidade, porque é utilizada como meio para objetivos que não o bem-

comum, beneficiando ilegitimamente a ambição de alguns poucos em 

detrimento do interesse geral e da reta vocação do serviço público digno e 

eficiente.  Aquele mesmo germe impede avançar no mecanismo de avaliação 

concreta dos resultados da gestão dos governos ibero-americanos, que se 

devem à cidadania e ao seu bem-estar.  É por isso que os parlamentares da 

comunidade ibero-americana instam decididamente a instaurar o 

desenvolvimento de modelos de avaliação da gestão pública nos seus diversos 

campos, que permitam a transparente prestação de contas dos seus feitos ou 

avanços concretos. 

 

Os representantes reunidos no III Foro Parlamentar Ibero-Americano assumem 

o compromisso de impulsionar em nossos países as ações a seguir em favor da 

coesão social: 

 

1. Avançar nos pactos sociais desenvolvendo um novo paradigma mais 

além do Consenso de Washington, que, com o natural respeito pelas 

diversidades nacionais, permitam às sociedades ibero-americanas aprofundar 

as suas democracias com instituições sólidas e íntegras, capazes de acautelar a 

liberdade, a segurança e os direitos dos cidadãos e a igualdade perante a lei 

por cima dos interesses de grupos privilegiados.  Defendemos uma democracia 

que seja responsável por metas precisas de redução das desigualdades 

existentes, que impedem alcançar níveis de coesão social conforme o patamar 

de crescimento econômico evidenciado pela região. 

 

Efetuar o acompanhamento e avaliação dos avanços dos compromissos das 

nações ibero-americanas no que diz respeito aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. 

 

2. Promover o acesso a empregos de qualidade continua sendo a melhor 

maneira de alcançar o bem-estar social. Portanto, é necessário impulsionar 

legislações que evitem eficazmente as discriminações social, étnica, de gênero 



 

 

 

 

e de gerações, bem como qualquer outra discriminação negativa, visando 

reforçar o acesso a rendas sociais básicas para todas as famílias, e à proteção 

social quanto a doença, o desemprego e a velhice, fenômeno este cada vez 

mais generalizado em virtude da transição demográfica que atravessa a região. 

 

Igualmente, as novas legislações devem favorecer a prevenção e a ação 

oportuna com relação à criminalidade, a assistência nas situações de desastres 

naturais e o desenvolvimento de um sistema educacional de qualidade que 

garanta maior igualdade de oportunidades.  Em resumo, legislações e acordos 

internacionais que contribuam para a diminuição das desigualdades sociais, 

políticas, econômicas e culturais, com o objetivo de estabelecer este novo 

pacto social para a construção de sociedades mais equitativas e solidárias. 

 

3.  Instar aos parlamentos ibero-americanos a promover a promulgação de leis 

específicas sobre segurança alimentar, com o objetivo de coadjuvar aos 

governos nacionais na luta contra a fome e a extrema pobreza. 

 

4. Multiplicar os esforços de modernização do Estado com vistas no aumento 

da sua transparência e no seu fortalecimento, para tornar mais eficazes, 

eficientes, íntegros e profissionais os serviços públicos que requerem e 

merecem os cidadãos, considerando, também, o desenvolvimento de 

mecanismos de avaliação e prestação de contas que dêem garantias de 

governabilidade à cidadania.  

 

5. Reconhecer, considerando a realidade de cada país, a importância das 

reformas tributárias como instrumentos que asseguram a suficiência, equilíbrio 

e eficiência na arrecadação dos recursos, que tornem possível a ação efetiva 

do Estado para reduzir as brechas sociais existentes. 

 

6. Elaborar e implantar indicadores que permitam fazer o acompanhamento 

dos compromissos em matéria de coesão social, visando facilitar a sua 

avaliação no IV Foro e fazer da cooperação ibero-americana um instrumento 

prático de deliberação a respeito dos progressos e retrocessos, com o objetivo 

de alcançar uma sociedade que combine crescimento com inclusão social. 

 



 

 

 

 

7.  Impulsionar políticas efetivas de participação cidadã, como conseqüência 

da maior vocação pela transparência na administração dos Estados e como 

um incentivo para que as pessoas assumam maiores níveis de 

compromisso, garantindo o pleno acesso da cidadania à informação do 

Estado e assegurando o princípio da publicidade dos atos da Administração.  

Para tanto, considera-se crucial o respeito pela proteção dos direitos civis, 

políticos, culturais e econômicos da população, garantidos na Convenção 

Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na Carta da OEA, 

assim como a liberdade de expressão, que fortalecem a sociedade civil e 

constituem elementos essenciais para sustentar solidamente uma 

democracia. 

 

Reconhecer que a legitimidade democrática provém da subordinação à Lei, 

máxima expressão da soberania popular, elemento substancial de um 

Estado de Direito e base irrecusável para o crescimento e coesão social. 

 

Reconhecer o papel fundamental dos partidos políticos como 

intermediadores das necessidades dos cidadãos e como elemento 

substancial do funcionamento da Democracia, o que pressupõe respeito dos 

Poderes Públicos pela existência dos partidos políticos. 

 

8. Promover a descentralização e a inclusão na distribuição de 

competências e meios de ação de nível local.  Os governos deveriam 

estabelecer uma política e um marco jurídico favorável às formas da 

economia social.  Em particular, promover a sua potencialidade para 

responder ao objetivo de política social e pública, de criação de empregos e 

desenvolvimento de atividades em benefício dos grupos ou regiões 

desfavorecidos. 

 

9. Conferir às instituições responsáveis pelas políticas sociais o 

reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento, tanto em 

quantidade e qualidade dos orçamentos que lhes são alocados, quanto na 

avaliação de sua gestão. 

 



 

 

 

 

10. Lutar para reduzir a brecha digital na América Latina e incorporar as 

tecnologias de informação como instrumentos para diminuir a desigualdade 

social, para que os povos possam desfrutar dos benefícios da globalização. 

 

11. Aprofundar os esforços na luta contra a violência de gênero, 

comprometendo-nos a promover mecanismos de avaliação e 

acompanhamento do trabalho legislativo e executivo nesta importante área 

e também a desenvolver políticas com perspectiva de gênero que 

incorporem as mulheres no desenvolvimento econômico, político e social 

nos seus diferentes níveis.  Para tanto, assumimos a agenda de igualdade 

acordada em Quito e comprometemo-nos a incorporar a dimensão de 

gênero nas políticas de coesão social, levando em conta, entre outras 

coisas, o valor do trabalho doméstico não remunerado que realizam as 

mulheres, a individualização dos direitos de proteção social e das políticas 

de igualdade que permitem reduzir as desigualdades entre homens e 

mulheres e zelar pelo fortalecimento orçamentário dos mecanismos de 

desenvolvimento integral das mulheres. 

 

Concomitantemente, existe o compromisso declarado de combater todo tipo 

de violência dos âmbitos familiares, como aquela que afeta as crianças, 

adolescentes e adultos idosos, multiplicando as medidas de proteção da 

infância, a adolescência e a velhice. 

 

12.  A proteção social leva pressupõe o resguardo e o enriquecimento do 

meio ambiente.  Portanto, é necessário desenvolver políticas e ações 

planejadas territorialmente tendentes a melhoras as moradias, os serviços 

básicos e os ambientes livres de poluição, e a proteção do habitat.  

 

Os objetivos ambientais deverão ser alcançados de maneira gradativa 

através de metas temporárias e finais projetadas em cronogramas que 

facilitem a adequação correspondente às metas apresentadas. 

 

     13. Promover a integração em nossos sistemas educativos do ensino do     

conteúdo, natureza e abrangência próprios de princípios e valores aceitos 

universalmente, em relação ao exercício democrático e da cidadania. 

 



 

 

 

 

14.  Participar ativamente na organização do próximo Foro, através da troca 

de informação facilitadora da coordenação e do apoio mútuo dos programas de 

integração, inclusão e coesão social, que permita que os países possam efetuar 

o acompanhamento dos acordos conveniados nesta Declaração. 

 

15. Fortalecer e garantir o pluralismo político e a liberdade de expressão dos 

nossos povos em todas as suas formas, reconhecendo as mesmas como pedras 

angulares da democracia e indispensáveis para a governabilidade, reafirmando 

que o pluralismo político, bem como a liberdade de expressão e a democracia, 

nascem juntos, crescem juntos, mas também morrem juntos. 

 

16. Propomos a SEGIB para ao acompanhamento dos acordos a seguir: 

 

a. Em colaboração com os presidentes dos parlamentos e das câmaras, 

elaborar propostas de trabalho. 

b. Implantar um foro informático que permita manter atualizada a 

informação dos acordos em cada um dos países-membros. 

c. Celebrar sessões de avaliação de resultados nas próximas plenárias 

dos foros; propomos, para isso, a apresentação de um balanço do 

cumprimento do conveniado. 

 

17. Propõe-se aos parlamentares a ratificação dos acordos subscritos na 

presente Declaração de Valparaíso. 

 

18. Recomenda-se, igualmente, a designação, pelos parlamentos, de 

representantes permanentes para estes foros, com o objetivo de dar maior 

continuidade deste trabalho. 

 

19. Manifestamos o nosso especial agradecimento à cidade de Valparaíso 

pela hospitalidade que foi brindada aos parlamentares ibero-americanos 

presentes neste III Foro Parlamentar e ao Congresso Nacional do Chile, como 

também aos funcionários que colaboraram para que a organização deste 

evento fosse realizada com sucesso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

20. Igualmente, expressamos o nosso reconhecimento ao trabalho efetuado 

pela Secretaria-Geral Ibero-Americana no apoio à realização e continuidade 

deste Foro Parlamentar. 

 

21. Agradecemos também à Assembléia Legislativa de El Salvador por seu 

oferecimento para sediar o IV Foro Parlamentar, no ano 2008. 

 

Com base nestes compromissos, convocamos a Comunidade Ibero-Americana 

a alicerçar um desenvolvimento econômico que respeite os direitos e garantias 

consagrados na Carta da Organização das Nações Unidas, a fim de garantir a 

governabilidade como sustento dos esforços de desenvolvimento humano 

integral. 

 
 
 


