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ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY 
ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO-AMÉRICAINE 

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA 

 
 

Declaração dos Copresidentes da 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) intitulada 

«Abordar as consequências da invasão russa da Ucrânia para reforçar a paz e a ordem 
multilateral» 

de 30 de novembro de 2022 
 
Os Copresidentes da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat), Óscar Darío 
Pérez, membro da Câmara de Representantes do Congresso da República da Colômbia e 
deputado ao Parlandino, e Javi López, deputado ao Parlamento Europeu, em conformidade com 
o artigo 18.º do Regimento da Assembleia e por ocasião das reuniões das comissões, dos fóruns 
e dos grupos de trabalho da Eurolat de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022, em Bruxelas, 
na Bélgica: 
 

1. Condenam com a maior veemência possível a agressão militar e a invasão ilegal, não 
provocada e injustificada da Ucrânia pela Federação da Rússia, bem como a 
participação da Bielorrússia nesta agressão, exigindo que a Federação da Rússia cesse 
imediatamente todas as atividades militares na Ucrânia, retire incondicionalmente todas 
as forças e equipamento militar e paramilitar de todo o território internacionalmente 
reconhecido como ucraniano e respeite plenamente a integridade territorial, a soberania 
e a independência da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente 
reconhecidas. Condenam igualmente a «anexação ilegal» de quatro territórios 
ucranianos pela Rússia através de referendos ilegais e ilegítimos. Sublinham que a 
agressão militar e a invasão constituem uma grave violação do direito internacional e, 
em particular, da Carta das Nações Unidas. Apelam aos Estados e organismos 
internacionais para que estabeleçam os corredores e a ajuda humanitária necessários 
para proteger a população civil na Ucrânia. Condenam veementemente os crimes de 
agressão e os crimes de guerra, os ataques indiscriminados contra civis e as numerosas 
violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos cometidas pelo 
exército russo e que não devem ficar impunes. Apostam numa solução rápida que 
contemple o diálogo e a via diplomática conducentes à paz e ao respeito pelos princípios 
básicos da soberania e da integridade territorial dos Estados.  

 
2. Salientam a posição da maioria dos países da América Latina de apoio ao povo 

ucraniano e rejeição da agressão russa. 
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3. Manifestam a sua preocupação com as consequências económicas e sociais que 
prejudicaram a situação económica já incerta e a potencial recuperação económica após 
a pandemia de COVID-19, naquela que é uma das crises mais profundas das últimas 
décadas. 
 

4. Exigem à Federação da Rússia que cesse as suas ameaças de utilizar armas nucleares, o 
que teria consequências catastróficas que afetariam a segurança e a estabilidade.  
 

5. Acolhem com grande satisfação e interesse a adoção pela União Europeia da estratégia 
«Caminho para 2023», que representa um passo fundamental para a revitalização da 
parceria estratégica entre a UE e a América Latina e as Caraíbas. Esta parceria, que deve 
também servir para revitalizar os contactos com a sociedade civil, é cada vez mais 
necessária à luz dos desafios geopolíticos e mundiais, incluindo os causados pela 
pandemia de COVID-19 e pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, em 
especial no domínio da reconstrução do multilateralismo, consolidação da democracia 
e respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, bem como nos 
setores da comercialização de energia, alimentação e matérias-primas. 

 
6. Congratulam-se com a realização da reunião ministerial UE-CELAC de 27 de outubro 

em Buenos Aires, a primeira em formato presencial desde o início da pandemia de 
COVID-19. Destacam a necessidade de retomar plenamente o diálogo político entre a 
UE e a América Latina e as Caraíbas ao mais alto nível e saúdam as perspetivas de 
realização de uma cimeira birregional UE-CELAC em 2023, que defina os objetivos, as 
prioridades e uma estratégia acompanhada de um plano de ação concreto para enfrentar 
desafios comuns, com especial ênfase na defesa da democracia e dos direitos humanos 
e sua universalidade. 

 
7. Esperam que a União Europeia e o México alcancem rapidamente um entendimento 

sobre a arquitetura jurídica do Acordo Global UE-México que permita progredir no 
processo de ratificação. A respetiva entrada em vigor permitirá fortalecer as relações 
políticas e comerciais entre a UE e o México, assim como encontrar formas de trabalhar 
em conjunto para superar as atuais crises mundiais, e contribuirá para impulsionar as 
relações entre as duas regiões. Esperam que o acordo conduza a uma simplificação dos 
procedimentos administrativos e à proteção eficaz dos produtos considerados sensíveis, 
proporcionando uma segurança jurídica reforçada a todos os operadores mexicanos e 
europeus. Apelam igualmente à finalização dos compromissos adicionais entre a UE e 
o Mercosul. Manifestam o seu apoio à conclusão em breve da renovação do Acordo 
UE-Chile. Insistem em que os Estados europeus que ainda o não fizeram devem concluir 
o processo de ratificação do pilar do diálogo político e de cooperação do Acordo de 
Associação UE-América Central, pendente há quase dez anos. Esperam que estes 
acordos garantam padrões elevados em matéria de direitos humanos, desenvolvimento 
sustentável e proteção do ambiente.  

 
8. Salientam que uma vasta rede de acordos de cooperação, parceria e comércio com os 

mais elevados padrões de sustentabilidade entre as duas regiões representa um quadro 
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de instrumentos úteis e eficazes para abordar uma agenda construtiva comum, que pode 
contribuir significativamente para fazer face à recuperação socioeconómica 
pós-pandemia, juntamente com outros desafios, como as consequências da tripla crise 
mundial (alterações climáticas, poluição atmosférica, perda de biodiversidade) e da 
guerra. 

 
9. Insistem na necessidade de realizar progressos na harmonização das regras relativas aos 

vistos turísticos e respetiva isenção nas deslocações entre as duas regiões, reforçando 
assim a circulação de pessoas, os laços comuns e os intercâmbios económicos, sociais 
e culturais de grande valor para ambas as partes, e solicitam que seja dada prioridade às 
negociações sobre a isenção de visto Schengen para os cidadãos equatorianos, 
subscrevendo as declarações da Assembleia EuroLat neste sentido. 

 
10. Salientam que o aumento do custo de vida agrava os índices de pobreza, pobreza 

extrema e desigualdade, que têm um impacto particular nas mulheres e nas crianças, 
pelo que é necessário atenuar o impacto do aumento dos preços nos agregados familiares 
mais vulneráveis para conter estes indicadores. Destacam igualmente a necessidade de 
encontrar mecanismos de apoio para todos os setores da economia que enfrentam 
dificuldades sem precedentes devido ao aumento do custo da energia e das 
matérias-primas. 

 
11. Exortam a que se adotem políticas para evitar a dependência energética, impulsionando 

a diversificação dos recursos energéticos, das tecnologias e das rotas de 
aprovisionamento, estabelecendo programas específicos para o investimento público e 
privado na eficiência energética e na transição para as energias renováveis, a fim de 
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos em matéria climática e assegurar 
a soberania energética, de modo a contribuir para a luta contra as alterações climáticas 
e o problema do aprovisionamento energético. 

 
12. Destacam a necessidade de dispor de mercados da energia e da eletricidade sustentáveis, 

eficientes e a preços abordáveis. Congratulam-se com as medidas tomadas a diferentes 
níveis da governação para garantir o acesso dos cidadãos e das empresas à energia e à 
eletricidade, e combater os abusos. 

 
13. Destacam a especial importância, no contexto atual, da proteção do emprego, da 

atividade profissional e dos direitos laborais, bem como do impulso a medidas 
destinadas a promover a criação de emprego estável e de qualidade. Recordam os grupos 
particularmente afetados por estas crises em termos de emprego, oportunidades para o 
futuro, educação e formação em ambas as regiões e, por conseguinte, instam os 
governos de ambas as regiões a dedicarem uma especial atenção a estes grupos da 
população. Salientam que é da maior relevância assegurar a proteção das pessoas 
particularmente vulneráveis, e em especial as mulheres, os jovens, os povos indígenas, 
os idosos, as pessoas com deficiência e as pessoas que vivem sozinhas ou em 
instituições.  
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14. Realçam a necessidade de reforçar os sistemas de ensino universal que permitam a todos 
ter mais opções de inclusão na sociedade e no mercado de trabalho. 

 
15. Salientam que a União Europeia e a América Latina partilham valores universais 

comuns, entre os quais figuram a liberdade e o princípio da não discriminação. 
Destacam a necessidade de prosseguir o trabalho conjunto entre as duas regiões em 
matéria de igualdade de género e direitos das mulheres, incluindo os direitos sexuais e 
reprodutivos e das pessoas LGBTQIA+, bem como a luta contra a violência de género, 
os feminicídios, o tráfico e a exploração sexual.  

 
16. Sublinham a importância das manifestações de solidariedade para com as mulheres, 

adolescentes e meninas a viver situações de conflito no mundo e de um apelo à 
promoção da cooperação multilateral para aplicar as disposições do direito internacional 
humanitário e manter a paz e a segurança internacionais, em conformidade com a 
Resolução 1325 (2000) do Conselho de Segurança e com as outras resoluções sobre a 
agenda para as mulheres, a paz e a segurança proclamadas no Compromisso de Buenos 
Aires no âmbito da 15.ª Conferência Regional sobre as Mulheres na América Latina e 
nas Caraíbas. Apelam à promoção da participação das mulheres em cargos de liderança 
em setores estratégicos da economia, a fim de alcançar e avançar para a sociedade de 
prestação de cuidados, superando a divisão sexual do trabalho. 

 
17. Lamentam o aumento do discurso de incitação ao ódio contra as pessoas LGBTQIA + 

e exorta os Estados de ambas as regiões a adotarem medidas eficazes para combater o 
discurso de incitação ao ódio contra esses grupos.  

 
18. Frisam a importância, no contexto atual, de manter a responsabilidade orçamental e 

avançar para sistemas fiscais mais justos e sustentáveis. Assinalam a importância de 
garantir a progressividade dos sistemas fiscais e que os Estados sejam responsáveis pela 
conceção das políticas monetárias e dos orçamentos públicos. 

 
19. Frisam que os intervenientes públicos e privados devem adotar iniciativas, medidas e 

investimentos que permitam prosseguir a reconstrução dos sistemas económico, social, 
sanitário e alimentar. Reiteram a necessidade de intensificar os esforços para alcançar 
uma recuperação social e económica após o impacto da pandemia e garantir que o 
desenvolvimento sustentável e a transição ecológica e digital são equitativas e 
inclusivas. Reconhecem o encargo adicional que os elevados níveis de dívida pública 
impõem aos países em desenvolvimento. Consideramos importante criar quadros e 
mecanismos para lidar de forma eficiente, equitativa e previsível com o endividamento 
público insustentável e ponderar mecanismos de perdão de dívidas para o cuidado e a 
preservação ambiental por parte dos países da América Latina. 

 
20. Salientam que a COVID-19 teve um impacto negativo na liberdade dos meios de 

comunicação social, no pluralismo, na independência e na segurança dos jornalistas em 
todo o mundo. Pedem aos governos de ambas as regiões que tomem medidas concretas 
para promover um ambiente livre e seguro para jornalistas e trabalhadores dos meios de 
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comunicação social, reforçando assim a paz, a democracia e o desenvolvimento 
sustentável. Entendem que devem ser tomadas iniciativas para sensibilizar para a 
opressão da liberdade de expressão nas reuniões multilaterais, inclusivamente na 
Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas. 

 
21. Declaram que a pandemia de COVID-19 e a crise desencadeada pela guerra na Ucrânia 

demonstraram uma vez mais a resiliência da economia social e a sua importância para 
assegurar uma transição justa, reduzir as desigualdades, proporcionar oportunidades de 
emprego de qualidade aos grupos vulneráveis, promover uma vida independente, 
reforçar o sentimento de pertença a uma comunidade, combater o despovoamento e 
favorecer o desenvolvimento das zonas rurais. Consideram que a América Latina, as 
Caraíbas e a União Europeia têm a oportunidade de partilhar experiências e quadros 
regulamentares e deliberativos, a fim de continuar a promover a economia social em 
ambos os blocos e de liderar a promoção da economia social nos fóruns internacionais. 

 
22. Sublinham que a atual crise põe a descoberto as vulnerabilidades do sistema alimentar 

mundial. Insistem, por conseguinte, na necessidade de garantir a segurança alimentar a 
nível mundial, encontrando mecanismos que controlem a atual volatilidade dos preços 
dos alimentos e permitam, simultaneamente, alcançar cadeias de abastecimento 
mundiais e mercados locais e regionais inclusivos e sustentáveis, a fim de assegurar o 
abastecimento mundial de alimentos acessíveis e a preços comportáveis para todos, 
tendo em conta os impactos e as consequências negativas, como a rutura e a escassez, 
que podem ser causadas por políticas protecionistas que restrinjam o comércio 
internacional. 

 
23. Consideram que a América Latina, as Caraíbas e a União Europeia têm a oportunidade 

de promover iniciativas conjuntas em fóruns internacionais e multilaterais para 
enfrentar situações que ponham em perigo e garantam a segurança alimentar ou o acesso 
aos alimentos por parte dos países e populações vulneráveis. 

 
24. Insistem na importância de tornar o sistema das Nações Unidas mais representativo e 

inclusivo, para que possa responder de forma mais eficaz e eficiente aos grandes 
desafios globais, garantindo os princípios da soberania e da igualdade entre todos os 
Estados. A este respeito, apelam igualmente a que se repense a arquitetura financeira 
internacional. Recordam que o diálogo, a negociação e os acordos são instrumentos 
essenciais para garantir a paz e a segurança a nível mundial. 


