
DECLARAÇÃO DO PANAMÁ 
 
 

Os Representantes dos Estados Membros do Instituto Interamericano para Pesquisa em 
Mudanças Globais (IAI) e os órgãos associados, reuniram-se na cidade de Panamá, 
Panamá, em 19 e 20 de julho, para assistir a Oitava Reunião da Conferência das Partes do 
IAI. Na Reunião, presidida pelo Eng. Ricardo Anguizola (Panamá), examinou-se o 
trabalho do IAI durante sua primeira década de existência e reafirmou-se seu apoio ao 
desenvolvimento do Instituto a longo prazo. 
 
A Conferência reviu as atividades do IAI em relação a seus objetivos e observou que ela 
está desenvolvendo redes regionais de entidades de pesquisa que refletem a visão da 
comunidade científica da região, bem como a vontade dos Estados Membros. Estas redes 
estão ampliando a coordenação internacional da pesquisa científica e sócio-econômica 
sobre o alcance, as causas e as conseqüências da mudança global na América, com o 
objetivo de expandir significativamente os horizontes do conhecimento e agir como uma 
interface efetiva entre os processos de toma de decisões e a ciência. 
 
A Conferência destacou que o IAI está promovendo a cooperação regional para a pesquisa 
interdisciplinar sobre aqueles aspectos das mudanças globais relacionados às ciências da 
Terra, do mar, da atmosfera e do meio ambiente, bem como às ciências sociais, enfatizando 
especialmente seus efeitos sobre os ecossistemas e a diversidade biológica em seus 
impactos sócio-econômicos e na tecnologia e os aspectos econômicos que buscam mitigar 
as mudanças globais e adaptar-se a elas. 
 
A Conferência destacou, ainda, que o IAI patrocina a pesquisa em âmbito regional 
daquelas pesquisas que nenhum estado ou instituição pode realizar de forma individual e 
concentra seus esforços em temas científicos de importância regional, o que tem servido de 
marco para a escolha de projetos com base em seu mérito científico. 
 
Outrossim, a Conferência notou que o IAI vem contribuindo com a melhora das 
capacidades científicas e técnicas dos Estados da região por meio de seus subsídios e 
programas de bolsas e por meio de uma série de atividades de fortalecimento de 
capacidades técnicas e científicas que foram reconhecidas por sua excelência tanto dentro 
quanto fora da região. 
 
A Conferência reafirmou o IAI como o mecanismo regional chave para iniciativas amplas 
de cooperação em aspectos científicos e educacionais da mudança global e observou com 
satisfação que está reafirmando-se como a organização intergovernamental líder para a 
coordenação, apoio e direção da pesquisa cooperativa que contribui com o projeto e 
implementação das estratégias regionais de avaliação, mitigação e adaptação que tendem à 
redução da vulnerabilidade e ao aumento da capacidade de recuperação na região. 
A Conferência enfatizou que a agenda científica deve ser a força reitora no contínuo 
desenvolvimento dos programas e redes de pesquisa do IAI e destacou a importância do 
sistema de revisão por pares de seus projetos sobre a base do mérito e sua avaliação 
continua, da colaboração internacional e do intercâmbio aberto e pleno de informação 
científica. 
 
A Conferência, levando em conta que as contribuições regulares do orçamento operacional 
são essenciais para o êxito do IAI, acordou renovar seu compromisso com as contribuições 
voluntárias como estabelecido no Acordo para a Criação do Instituto Interamericano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, e como acordado pelos Estados em cada uma das reuniões 



prévias da Conferência das Partes. Também se solicitou aos países que realizassem um 
maior esforço na contribuição com fundos e aportes em dinheiro para o desenvolvimento 
dos programas do IAI. 
 
A Conferência enfatizou a importância para o desenvolvimento continuo do IAI de uma 
estreita interação com outros órgãos e organizações internacionais que permita uma ampla 
plataforma de cooperação. 
 
A Conferência acordou realizar um novo esforço para estimular a todos os estados não 
signatários das Américas a se transformarem em Partes do Acordo, passando assim a ter 
plena participação. 
 
A Conferência expressou seu agradecimento ao Governo do Panamá, por sua hospitalidade 
como anfitrião da reunião e também agradeceu ao Presidente da Conferência por sua 
acertada direção dos assuntos nela tratados. 
 
 
 
Pela República Argentina     Pela República Federativa do Brasil 
 
 
 
Pelo Canadá      Pela República do Chile 
 
 
 
Pela República da Colombia    Pela República da Costa Rica 
 
 
 
Por Cuba      Pela República Dominicana 
 
 
 
Pela República de Equador    For Republic of Guatemala 
 
 
 
For Jamaica      Pelos Estados Unidos Mexicanos 
 
 
 
Pela República do Panamá     Pela República do Paraguai 
 
 
 
Pela República do Peru    Pelos Estados Unidos da América 
 
 
 
Pela República Oriental do Uruguai   Pela República da Venezuela 
 


