
Declaração de Valparaíso 
 

Biblioteca do Congresso da Nação Argentina 

Biblioteca do Congresso Nacional do Chile 

Direção Geral de Serviços de Documentação, Informação e Análise da Câmara dos Deputados do 

México 
 

Em Valparaíso, Chile, em 15 de março de 2017, no âmbito da reunião semestral da Seção 

América Latina e Caribe da Federação Internacional de Associações e Bibliotecas de Bibliotecas 

(IFLA), realizada nas cidades de Valparaíso e Santiago do Chile, em 15 e 16 de março de 2017, na 

presença da Senhora Glória Pérez-Salmerón, Presidente Eleita da IFLA; a Biblioteca do Congresso 

Nacional do Chile, representada por seu Diretor, Sr. Manuel Alfonso Pérez Guíñez; a Biblioteca do 

Congresso da Nação Argentina, representada por seu Diretor Coordenador Geral, Sr. Alejandro 

Lorenzo Cesar Santa, e a Câmara dos Deputados do México, representada por José María 

Hernández Vallejos, Diretor Geral de Serviços de Documentação, Informação e Análise da A 

Câmara dos Deputados do México concorda com a necessidade de fortalecer os laços de 

cooperação entre as bibliotecas parlamentares da América Latina e do Caribe, com a intenção 

expressa dos signatários deste documento de manter um crescente intercâmbio de experiências e 

conhecimentos no campo de bibliotecas parlamentares. 

 

Para esse fim, e no âmbito do trabalho realizado pela IFLA, nos propomos e nos comprometemos 

a envidar todos os esforços com as bibliotecas parlamentares da região, a contribuir para o 

fortalecimento do trabalho de representação legislativa e cidadã de nossos parlamentos, com 

vistas a promover o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos 

pela Organização das Nações Unidas para o ano de 2030, entre os quais o objetivo 16.10 que 

estabelece “Garantir o acesso do público à informação e proteger as liberdades fundamentais, de 

acordo com a legislação nacional. e acordos internacionais ”. 

 

Utilizando como ferramenta fundamental a cooperação para identificar objetivos comuns e 

avançar em busca de melhorias no desempenho das funções de nossas bibliotecas parlamentares 

e, de acordo com as missões de cada uma delas, os representantes das instituições que assinam 

este acordo manifesto: 

 

PRIMEIRO: Concordamos com a necessidade e o compromisso de fortalecer as relações entre as 

bibliotecas parlamentares da América Latina e do Caribe. 

 

SEGUNDO: De acordo com o exposto, concordamos em estabelecer uma Rede de Bibliotecas 

Parlamentares na América Latina e no Caribe, com o objetivo de fortalecer os laços de amizade, 

mas, acima de tudo, trocar experiências, informações, estudos legislativos e desenvolvimento 

profissional para nossos funcionários, o que permite Contribuir melhor para fortalecer a 

democracia em nossos países. 

 

TERCEIRO: Expressamos a necessidade de estender o escopo deste contrato a todas as 

bibliotecas e centros de documentação em apoio ao trabalho legislativo, fisicalizante e 

representativo dos respectivos congressos nacionais da região, para os quais nos comprometemos 

a realizar as ações que são necessário convocar o maior número possível de instituições para 

ingressar na Rede Parlamentar de Bibliotecas. 


