
 
 

I FÓRUM PARLAMENTAR IBERO-AMERICANO 

 

Declaração Final 
 
 
 
Os parlamentares da Comunidade Ibero-americana, representantes da soberania 
popular, reunidos em Bilbau no I Fórum Parlamentar Ibero-americano nos dias 30 de 
Setembro e 1 de Outubro de 2005,  
 
Agradecendo às Cortes Gerais de Espanha pelo seu convite, às autoridades bascas 
pela sua hospitalidade e à Cidade de Bilbau pelo seu caloroso acolhimento.  
 
Considerando que a Comunidade Ibero-americana de Nações é uma entidade com 
uma história e herança cultural comuns que assenta em princípios e valores 
partilhados.    
 
Considerando que a cultura e os dois idiomas constituem a base sobre a qual a nossa 
Comunidade assenta, o português e o espanhol, duas línguas agora em expansão, que 
partilhamos de ambos os lados do Atlântico.  
 
Considerando que o Sistema Ibero-americano - construído desde 1991 em função das 
Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo por decisão dos próprios membros da 
Comunidade Ibero-americana de Nações - é um factor decisivo para a consolidação e 
o progresso da nossa Comunidade. 
  
Considerando que a criação da Secretaria-Geral Ibero-americana, bem como a 
próxima Cimeira de Salamanca, oferecem uma magnífica oportunidade para o 
relançamento da Conferência Ibero-americana. 
 
Após deliberar em quatro mesas de trabalho sobre:  
 

- Fortalecimento democrático e institucional; 
- Economia e Desenvolvimento; 
- Cooperação para o Desenvolvimento e 
- América Latina no Mundo. 

 
Instam os Chefes de Estado e de Governo a terem em conta as seguintes conclusões: 
 
 

1) Sobre o fortalecimento democrático e institucional:  
 

- Assegurar um maior envolvimento dos parlamentos no sistema das Cimeiras 
Ibero-americanas, não só na celebração das próprias Cimeiras mas também no 
seu seguimento e implementação dos temas acordados. Nessa linha, requer-se 
uma estreita cooperação com a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) para 



 
 

que inclua na sua estratégia a institucionalização e o seguimento dos temas 
debatidos nos fora parlamentares.  

 
- Aproveitando as oportunidades das novas tecnologias da informação, contar 

com uma base de dados para conhecer as iniciativas de interesse comum 
promovidas por todos os parlamentos Ibero-americanos, enriquecendo assim o 
debate a nível nacional e fortalecendo a cooperação. Isto possibilitará vincular a 
Sociedade Civil ao exercício da diplomacia parlamentar Ibero-americana.  

 
- Contar com partidos políticos fortes. A regeneração passa pelos partidos 

políticos e não contra os partidos. Por essa razão, existe a necessidade de 
fortalecer os partidos políticos, que não devem ser uma simples máquina 
eleitoral, mas os autênticos transmissores de planos realistas de governo. Por 
isso mesmo requer-se uma implacável luta contra a corrupção e um exercício 
quotidiano da cultura democrática. Somente assim a Sociedade Civil poderá 
reconquistar a confiança nos partidos políticos, base indispensável do sistema 
democrático.   

 
- A governabilidade democrática exige o fortalecimento de factores 

indispensáveis tais como uma autêntica divisão de poderes, uma imprensa livre, 
uma sólida protecção dos Direitos Humanos, um poder judiciário independente 
e vigoroso e uma Administração Pública profissional que garanta a 
continuidade, a eficiência e a independência nas mudanças eleitorais. 
Considera-se imprescindível a existência de parlamentos e parlamentares 
protegidos no livre exercício dos seus direitos e responsabilidades, condenando 
assim qualquer ameaça presente ou futura que viole ou coíba essa liberdade.  

 
- Requer-se um sistema eleitoral equitativo e transparente no que refere às 

normas e recursos, que esclareça a sua origem e destino para um melhor 
funcionamento do sistema democrático. Neste contexto, impõe-se a 
necessidade de fortalecer a equidade de género para a imprescindível inclusão 
da mulher na vida política. 

 
 

2) Sobre a Economia e o Desenvolvimento: 
 

- Investimento. Favorecer o investimento estrangeiro é uma das  chaves  para o 
desenvolvimento da América Latina. Para incentivar um maior investimento e 
assegurar a sua manutenção a médio e longo prazo, é fundamental que os 
países potencialmente receptores contem com a suficiente estabilidade 
institucional e ofereçam segurança jurídica. Do lado dos investidores, é exigível 
que os projectos de investimento se realizem com vocação de permanência no 
tempo, evitando os movimentos conjunturais de carácter especulativo. Assim, os 
investidores devem ter consciência das suas responsabilidades sociais e actuar 
nesse sentido, colaborando plenamente no processo de desenvolvimento do 
país receptor do investimento, principalmente em projectos educativos.  



 
 

 
- Migrações. As remessas procedentes da emigração são uma importante fonte 

de desenvolvimento na maioria dos países da região. Para  tal,  uma política 
adequada que tenha como objectivo incentivar o desenvolvimento na América 
Latina deve aplicar medidas que reduzam os custos das transferências das 
remessas, e procurem amenizar a descapitalização humana mediante a 
cooperação internacional para garantir que a migração seja legal e segura e 
para fomentar projectos de educação. O respeito pelos direitos humanos, a 
integração familiar e a estimulação do retorno voluntário devem ser também 
objectivos das políticas migratórias.  

 
- Dívida externa. O pagamento da dívida externa representa um peso excessivo 

para muitos países da região, o que interrompe – ou às vezes impede – o seu 
próprio desenvolvimento. Por essa razão, a renegociação da dívida por parte de 
países e instituições credoras, para torná-la razoável e suportável para os 
países devedores, é uma exigência inevitável para favorecer o desenvolvimento 
da região. 

 
- Equidade. As intervenções constataram a enorme lacuna de desigualdade 

socio-económica existente na região, estimando que o incremento na despesa e 
no investimento social destinado à saúde e à educação deve ser nos próximos 
anos uma eficaz ferramenta para a correcção dessas desigualdades.  

 
- Troca da dívida. As intervenções acolheram favoravelmente a proposta da 

Espanha relativamente à troca da dívida externa, da qual é credora, por 
programas de educação. A medida acarreta maiores benefícios sociais e um 
efeito maior sobre a população do que as propostas de simples perdão da 
dívida. Outra possibilidade é a de que uma parte desta troca fosse destinada ao 
financiamento de actividades produtivas de pequenos empresários e 
agricultores.  

 
- Processos de integração regional e abertura de mercados. O desenvolvimento 

da região no seu conjunto exige o fortalecimento dos processos de integração 
regional e subregional (p. ex. MERCOSUR, Comunidade Andina, etc.), 
entendendo que a integração permite unir as potencialidades de cada país para 
fazer frente aos desafios e problemas comuns. Entre estes, encontra-se o 
acesso aos mercados, principalmente para a exportação de produtos agro-
pecuários. A Comunidade Ibero-americana deve servir como plataforma para 
reivindicar, de maneira particular nos fora europeus, uma abertura do mercado 
internacional que permita a entrada no mesmo dos produtos dos nossos países. 

 
 

3) Sobre a Cooperação para o Desenvolvimento: 
 

- O controlo democrático dos parlamentos sobre os Governos é essencial para a 
sustentabilidade da democracia e o desenvolvimento dos nossos povos. 



 
 

 
- A redistribuição da riqueza e o crescimento económico entre todos os níveis da 

sociedade é urgente e imprescindível para se poderem criar  condições de 
igualdade e equidade em termos de rendimento, género, meio urbano e rural. 
Para isso, são imprescindíveis sistemas tributários progressivos que possam ser 
um dos instrumentos na luta pela inclusão social. 

 
- O instrumento da iniciativa de “troca da dívida" por serviços básicos, 

fundamentalmente educação, é outra oportunidade para diminuir as distâncias 
entre ricos e pobres na comunidade Ibero-americana.   

 
O investimento em educação básica, secundária e técnica, visando o acesso 
universal e impedindo o abandono prematuro da escola por parte das  crianças 
e, particularmente das raparigas, é a  melhor solução para o desenvolvimento 
equitativo das nossas sociedades. 

 
Torna-se necessário rever os programas nacionais de Objectivos do Milénio 
para implementar as iniciativas que ficarem pendentes para 2015, colocando 
uma ênfase especial no desenvolvimento sustentável. 

 
- As migrações, tanto intercontinentais como intracontinentais, estão a gerar 

sociedades distintas e diversas que nos situam face a um desafio, que será um 
dos principais deste século.  

 
As remessas geradas pelos movimentos migratórios podem ser uma 
oportunidade para o desenvolvimento tanto dos países de origem como de 
destino. Os poderes públicos devem dar garantias para que os imigrantes 
possam investir nos seus países de origem, avançando na redução das suas 
taxas e tarifas.  

 
O co-desenvolvimento Norte – Sul / Sul – Sul / Sul – Norte faz parte da essência 
dos movimentos migratórios. 

 
- Género e igualdade. A luta contra a violência que se exerce contra as mulheres 

deve ser uma das políticas prioritárias de toda a comunidade Ibero-americana.  
 

A colaboração dos governos da comunidade Ibero-americana na erradicação 
das máfias que traficam mulheres, crianças e  adolescentes com fins de 
exploração sexual é essencial. 

 
O acesso ao poder económico, político e social das mulheres contribuirá para a 
existência de sociedades mais justas, igualitárias e democráticas. 
 

- Reconhecendo o trabalho social das ONG’s tanto do Norte como do Sul, os 
poderes públicos impulsionarão a avaliação das suas acções e supervisionarão 
o cumprimento dos seus fins. 



 
 

 
- Os Governos elevarão aos seus parlamentos nacionais um relatório anual da 

Secretaria-Geral Ibero-americana. 
 
 

4) Sobre a América Latina no Mundo: 
 

 - É necessário o avanço no processo de construção da Comunidade Ibero-
americana de Nações tanto para responder às crescentes demandas das 
nossas sociedades como para apoiar os nossos processos de desenvolvimento, 
governabilidade democrática e inclusão social e, desta forma, inserir com mais 
eficácia a América Latina no contexto global do Século XXI.  Neste sentido, é 
evidente que as Cimeiras Ibero-americanas e as reuniões ministeriais sectoriais 
devem continuar a aproximar o seu trabalho dos cidadãos. E para tal, são 
essenciais os trabalhos tanto do Fórum Parlamentar como dos Encontros 
empresarial e cívico porque levam a uma maior proximidade da Sociedade Civil 
ao projecto Ibero-americano . 

 
- A mesa de trabalho A América Latina no Mundo expressa o seu reconhecimento 

tanto à Comissão de Assuntos Ibero-americanos do Senado de Espanha, cujo 
Relatório em 1997 foi o ponto de partida da ideia de criar a Secretaria-Geral, 
como à Cimeira do Porto de 1998, onde os Chefes de Estado e de Governo ali 
reunidos acordaram em iniciar o processo que se concluiu em 2003 com  a sua 
aprovação definitiva. 

  
- Os parlamentares reunidos no Fórum Ibero-americano manifestam a sua 

satisfação pelo estabelecimento da Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) e 
pela designação do Sr. Enrique Iglesias como Secretário-Geral. Da mesma 
forma, os parlamentares constatam a necessidade de que a SEGIB conte com 
suficientes competências, estrutura e recursos para o desenvolvimento do seu 
trabalho. 

                                                                                                                                            
-  A mesa de trabalho A América Latina no Mundo  considera a necessidade de 

estabelecer um Grupo de Trabalho que avance, mediante duas reuniões a 
serem celebradas entre a XV e XVI Cimeiras Ibero-americanas, na articulação 
de propostas para encaminhar a  participação dos parlamentares no processo 
de consolidação da Comunidade Ibero-americana de Nações. O objectivo das 
ditas propostas deve ser dotar institucionalmente a Conferência Ibero-americana 
de uma adequada instância parlamentar. Estas propostas serão apresentadas 
no próximo Fórum Parlamentar Ibero-americano no Uruguai. Para o efeito, os 
parlamentares consideram oportuno que a SEGIB preste o seu apoio técnico, 
logístico e administrativo ao Grupo de Trabalho. Recomendamos, portanto, que 
a Cimeira de Salamanca inclua na sua declaração final uma menção específica 
sobre a necessidade desta instância parlamentar Ibero-americana. 



 
 

 
- Nesta linha de trabalho, parece conveniente que as reuniões desta nova 

instância parlamentar tenham lugar entre um e dois meses antes das Cimeiras, 
a fim de as suas propostas serem oportunamente conhecidas pelos Chefes de 
Estado e de Governo. Assim, essas reuniões não teriam necessariamente de se 
realizar no país sede da Cimeira.  Por outro lado, a instância parlamentar que se 
propõe institucionalizar nestas Conclusões incluirá necessariamente os 
programas de capacitação técnica para o pessoal ao serviço das câmaras 
legislativas que venham a ser estabelecidos. 

 


