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INTRODUÇÃO 

 

O Manual de Estilo da OEA para Tradutores e Revisores de Português foi elaborado 

pelos tradutores-revisores do idioma português da Seção de Idiomas do Departamento de Gestão 

de Conferências e Reuniões da OEA. O manual visa proporcionar informações sobre acesso a 

materiais de referência e de base e sobre o estilo e uso preferencial da OEA, com o principal 

objetivo de obter melhor consistência estilística em todas as traduções para o português 

originadas pela Seção de Idiomas. 

 

A seção 4 traz exemplos dos documentos mais frequentes da OEA. Em caso de 

discrepância entre o estilo usado nesses documentos e as normas estabelecidas neste manual, 

valerão estas últimas. 

 

A Seção de Idiomas da OEA incentiva seus tradutores externos a que usem as 

ferramentas CAT, pois ajudam a manter a consistência do produto final. Para tanto, podem 

construir suas próprias memórias de tradução fazendo o alinhamento dos documentos da OEA 

disponíveis nos diferentes idiomas em vários locais online. Nesse sentido, recomendam-se 

particularmente as resoluções e declarações da OEA que já passaram pela revisão da Comissão de 

Estilo, pois contêm os nomes das entidades e programas atuais e passados da OEA, sendo 

valiosas fontes de vocabulário e estilo. Outras fontes úteis são as páginas eletrônicas da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do 

Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção (MESICIC) e do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI), que 

podem ser acessadas pela aba Tópicos, na página principal da OEA. 

 

 Comentários e sugestões sobre o conteúdo deste documento são bem-vindos e devem ser 

encaminhados para Sheyla Carvalho (scarvalho@oas.org) e Mônica Koehler Sant’Anna 

(mkoehler@oas.org). 

mailto:scarvalho@oas.org
mailto:mkoehler@oas.org
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SEÇÃO 1. REFERÊNCIAS 

 

 A página eletrônica da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(http://www.oas.org) é nosso recurso primordial de consulta nos quatro idiomas oficiais da 

Organização — inglês, espanhol, português e francês. Encontram-se na página, entre outros 

documentos, as duas fontes fundamentais de referência para o vocabulário específico da 

Organização: o Glossário Institucional (http://scm.oas.org/section1-pt.html), que é 

periodicamente atualizado, e os volumes das declarações e resoluções da Assembleia Geral 

(http://www.oas.org/consejo/pr/AG/resoluciones%20y%20declaraciones.asp) após sua revisão 

pela Comissão de Estilo. 

 

Outras fontes úteis de consulta constantes da página eletrônica da OEA são os 

documentos normativos e regulamentos (http://scm.oas.org/section2-pt.html), como a Carta da 

OEA e a Carta Democrática Interamericana, as Normas Gerais para o Funcionamento da 

Secretaria-Geral e os estatutos e regulamentos dos vários órgãos da OEA.  

 

A aba Documentos da página eletrônica principal da OEA 

(http://www.oas.org/pt/centro_informacao/default.asp) dá acesso a alguns dos mesmos 

documentos mencionados anteriormente e também aos Relatórios Anuais do Secretário-Geral 

(http://www.oas.org/pt/centro_informacao/relatorio_anual.asp), que fornecem uma ampla gama 

de informações sobre projetos e programas específicos e outras atividades da OEA. 

 

 Particularmente útil, a lista das comissões e grupos de trabalho do Conselho 

Permanente encontra-se no seguinte link: http://www.oas.org/pt/council/. Cada página de 

comissão contém informações sobre os temas considerados, bem como os planos de trabalho e 

documentos das reuniões. 

 

 Informações específicas sobre as missões permanentes, as autoridades de governo e os 

escritórios da OEA nos Estados membros, com os nomes e títulos oficiais dos representantes, 

podem ser acessadas pela aba Estados membros da página principal da OEA. 

 

 No caso de dúvida sobre a ortografia que prevalece, consulte o Vocabulário Ortográfico 

da Língua Portuguesa (VOLP) da Academia Brasileira de Letras (ABL) no seguinte 

endereço eletrônico: http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario. Quando 

houver uma lista de variações ortográficas para um vocábulo específico, a ortografia preferencial 

será a primeira forma apresentada. Como segunda opção, consulte o Dicionário Houaiss da 

língua portuguesa. 

 

 No caso de dúvida sobre estilo e redação a adotar, consulte as seguintes fontes, em ordem 

de preferência: 1) o Manual de Redação da SECOM (Secretaria de Comunicação Social da 

Câmara dos Deputados do Brasil: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-

estilo 2) o Manual de Redação da Presidência da República: 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-

republica/manual-de-redacao.pdf; e 3) o Manual da Redação da Folha de São Paulo. 

 

 No caso de dúvida sobre nomes de convenções e acordos internacionais, consulte o 

endereço eletrônico do Ministério das Relações Exteriores: http://www.itamaraty.gov.br/. 

http://www.oas.org/
http://scm.oas.org/section1-pt.html
http://www.oas.org/consejo/pr/AG/resoluciones%20y%20declaraciones.asp
http://scm.oas.org/section2-pt.html
http://www.oas.org/pt/centro_informacao/default.asp
http://www.oas.org/pt/centro_informacao/relatorio_anual.asp
http://www.oas.org/pt/council/
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo
https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/


- 3 - 

 

 

SEÇÃO 2. USOS E ESTILO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

 

 Citações e enumerações 

 

1. Em citações, use reticências entre parênteses para indicar supressão de trecho, 

conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

 Exemplo: “A Carta Democrática Interamericana determina que será dispensada (...) 

atenção especial à problemática derivada dos altos custos das campanhas eleitorais.” 

 

2. Em enumerações: 

 

2.1 Use parêntesis único para enumerar uma série de exemplos no texto corrido.   

 

 Exemplo: “O Embaixador Costa chamou atenção para o seguinte: 1) ___, 2) ___, e 

3) ___. 

 

2.2 Se depois dos dois-pontos vier um desdobramento da frase ou uma enumeração, 

a palavra começará com minúscula.  

2.3 Se os números ou as letras forem listados em linhas separadas, use parêntesis 

único para os números e ponto e vírgula ao final de cada item. No penúltimo 

item, use ponto e vírgula seguido de “e” e, no último item, use ponto final. 

 

 Exemplo: “O Embaixador Pinheiro chamou atenção para o seguinte: (iniciar com 

minúsculas) 

1) a necessidade de (…); 

2) ___; e 

3) ___.” 

 

 Classificação de documentos 

 

1. Espaçamento 

 

Após “doc.” e “INF.” não há espaço. Exemplo: doc.4, INF.2. Após as seguintes siglas 

HÁ espaço: “RES.”, “DEC.”, “rev.” e “add.”, “corr.”. Exemplo: AG/RES. 2508 (XXXIX-O/09), 

rev. 7, add. 2 

 

2. Data 

 

O formato da data que faz parte da classificação localizada no canto superior direito dos 

documentos da OEA é uma exceção do formato padrão. Nesse caso a data não contém a 

preposição “de” entre os elementos. 
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Exemplo: 

OEA/Ser.G 

CP/INF.8434/19 

15 novembro 2019 

Original: espanhol 

 

 Correspondências 

 

Em cartas, notas, avisos e outras comunicações, a primeira frase geralmente começa com 

a seguinte redação: “Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de...”.  Ou ainda: “A 

Missão Permanente de... (ou O Secretário-Geral etc.) cumprimenta atenciosamente...”. O 

fechamento, se houver, deverá ser redigido da seguinte forma: “A Missão Permanente de... (ou O 

Secretário-Geral etc.) aproveita a oportunidade para transmitir (ou renovar) a Vossa Excelência 

os protestos da sua mais alta consideração”. Nas invocações da redação oficial não devem constar 

termos como prezado, estimado ou caro. 

 

A referência ao endereço e título do destinatário é posicionada no início da nota, do lado 

esquerdo, seguindo o padrão abaixo: 

 

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 

Embaixador(a) Fulano(a) de Tal 

Representante Permanente de Y 

junto à Organização dos Estados Americanos 

Washington, D.C. 

 

 Estrangeirismos 

 

Só use estrangeirismos quando inevitável e sempre em itálico. 

 

Exemplo: workshop, online, link, ad hoc, ad referendum; use “correio eletrônico” (e não 

e-mail), “página eletrônica” (e não website), “intervalo para o café” (e não coffee break) 

 

 Formas de tratamento  

 

Para títulos de autoridades, exceto se expressamente solicitado em contrário, traduzir 

“Sr.” como “Senhor” e “Sra.”, “Mrs.” e “Ms.” como “Senhora”.  

 

“Ing.” e “Lic.” antes de nomes próprios devem ser omitidos em português, assim como 

“Don” ou “Doña”. No caso de “Dr.”, mantenha “Doutor” quando for título técnico; caso 

contrário, omita. 

 

O Manual de Organização de Eventos do Senado Federal oferece uma tabela muito 

completa das formas de tratamento a serem utilizadas nas correspondências oficiais: 

https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/manual-de-eventos 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/manual-de-eventos
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 Maiúsculas e minúsculas 

 

 A tabela a seguir apresenta exemplos de usos recorrentes de maiúsculas e minúsculas que 

podem causar dúvida na tradução dos documentos da OEA: 

 

 Use maiúscula Use minúscula 

cargos e títulos de altas 

autoridades 

Quando individuados: 

 

- o Presidente do Conselho 

Permanente 

- o Vice-Presidente dos Estados 

Unidos 

- o Secretário-Geral da OEA; o 

Secretário-Geral Adjunto da 

OEA 

- o Representante Permanente 

do Peru 

- a Delegada do Paraguai 

- o Observador Permanente da 

França; os Observadores 

Permanentes da OEA 

- o Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil 

- o Embaixador da Argentina 

- os Chanceleres de Brasil e 

Argentina 

 

Quando usados como nomes 

comuns: 

- eleger presidente e vice-

presidente de um órgão 

- um secretário de comissão 

 

 

- um representante; vários 

representantes 

- os delegados presentes 

 

 

- Os ministros decidirão. 

 

- Um embaixador solicitou a 

palavra. 

 

 

- Os chanceleres chegarão em 

breve. 

 

hemisfério, região Quando individuado para 

referir-se especificamente ao 

hemisfério americano: o 

Hemisfério 

Como nome comum: o 

hemisfério ocidental. 

A palavra região vem sempre 

em minúscula. 

datas, eventos históricos, 

feriados 

Dia Internacional da Mulher, 

Década Internacional dos 

Afrodescendentes, 11 de 

Setembro, Proclamação da 

República 

 

delegação Para referir-se a uma ou mais 

delegações específicas da OEA: 

a Delegação do Brasil, minha 

Delegação; as Delegações de 

Argentina e Canadá 

Como nome comum:  

As delegações presentes no 

evento (...) 

direito Como conjunto de normas: 

o Direito internacional, o 

Estado de Direito, as normas 

do Direito brasileiro 

 

Como nome comum: 

A defesa dos direitos humanos 

dos refugiados... 

 

estado Para designar o conjunto das 

instituições que controlam ou 

Como sinônimo de situação, 

disposição ou unidade da 
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administram uma nação: Estado 

membro, Estado de Direito, os 

Estados Partes na Convenção 

Federação: estado da Flórida, 

estado de sítio, estado sólido 

governo Para referir-se a um ou mais 

governos específicos: o 

Governo do Brasil 

Como nome comum ou quando 

adjetivado: o governo 

democrático do Brasil, a 

democracia como forma de 

governo 

subdivisões de 

documentos 

 capítulo 2º, artigos 4º e 5º, 

páginas 7 e 12 do anexo I 

internet  O documento está disponível na 

internet. 

missão a Missão de Observação 

Eleitoral 

 

a Missão Permanente de 

Barbuda 

as Missões Permanentes de 

Barbuda e Grenada 

uma missão diplomática 

 

 

A Secretaria cumprimenta 

atenciosamente as missões 

permanentes. 

 

órgãos, organismos e 

entidades da OEA e de 

outras organizações 

internacionais 

Nome completo: Assembleia 

Geral da Organização dos 

Estados Americanos, 

Secretaria-Geral, Presidência 

do Conselho Permanente, 

Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, Conselho 

Interamericano de 

Desenvolvimento Integral, 

Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações 

Exteriores, Corte 

Interamericana de Direitos 

Humanos, Tribunal 

Administrativo da Organização 

dos Estados Americanos 

 

Quando aparecem pela segunda 

vez no texto, de forma 

simplificada:  

 

A referida comissão foi 

encarregada de apresentar um 

relatório sobre a matéria. 

 

Atenção para as exceções: 

Assembleia Geral, Secretaria-

Geral, Presidência, Corte 

(referindo-se à Corte 

Interamericana de Direitos 

Humanos) e Tribunal 

(referindo-se ao Tribad) 

escrevem-se sempre com inicial 

maiúscula, mesmo em segunda 

menção. 

 

nomes de planos de 

trabalho e de grupos  

de trabalho 

Plano de Trabalho da 

Comissão Geral, 

Grupo de Trabalho Especial de 

Reflexão sobre o 

Funcionamento da CIDH para 

o Fortalecimento do SIDH 

 

orçamento-programa  O orçamento-programa da 

Organização foi aprovado. 



- 7 - 

 

organização Quando se referir à 

Organização dos Estados 

Americanos: a sede da 

Organização 

Como nome comum: 

as organizações internacionais, 

a referida organização, a 

organização dos temas, 

período de sessões Quando individuado pela 

anteposição do número: o 

Trigésimo Sexto Período 

Ordinário de Sessões da 

Assembleia Geral 

Como nome comum: no 

próximo período ordinário de 

sessões 

projeto Projeto Multinacional de 

Educação 

projeto de agenda, projeto de 

calendário, projeto de 

resolução 

resolução quando se tratar de resolução 

específica da ONU: a 

Resolução da ONU 68/65 

Quando se referir de forma 

geral ou específica às 

resoluções da OEA: A 

Assembleia Geral da OEA 

aprovou a resolução AG/RES. 

1868 (XXXII-O/02). 

sede  a sede da OEA 

sistema o Sistema Interamericano nosso sistema 

relatório Relatório Alternativo para a 

Terceira Rodada de Avaliação 

Multilateral 

o referido relatório, os 

relatórios apresentados 

 

O uso de maiúsculas ou minúsculas depois dos dois-pontos dependerá da sintaxe e do 

contexto de que se trate. Em termos gerais, deve-se escrever com minúscula a palavra que 

segue os dois-pontos:  

 

“Instruir o Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto a que apresentem 

trimestralmente ao Conselho Permanente um relatório (...), e que inclua as seguintes 

informações: datas de viagem, destino, delegação e objetivo, entre outros.” 

 

No caso de títulos, porém, a primeira palavra de um subtítulo após dois-pontos recebe 

letra maiúscula:  

 

“Ameaças e desafios: O longo caminho a seguir” 

 

 Nomes de organizações e entidades 

 

No caso das organizações internacionais, deve-se pesquisar o nome e a sigla oficiais. 

(Ver também a seção Siglas deste manual) 

 

Exemplos: 

World Health Organization (WHO) Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean (ECLAC)  

Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) 
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No caso de órgãos governamentais, deve-se traduzir o nome (usando a tradução normalmente 

utilizada pela OEA, se houver) e usar a sigla no idioma original, se houver. 

 

 Exemplos: 

Ministerio de Salud (MINSA) Ministério da Saúde (MINSA) 

United States Department of 

Agriculture  (USDA) 

Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) 

 

Com entidades privadas, como bancos e empresas, não se deve traduzir nem o nome nem a 

sigla. 

 

Exemplos: 

Banco de Crédito del Perú (BCP)  

Negocios Mineros S.A.  

Bank of America Corporation (BofA)  

 

Os nomes dos seguintes tipos de organizações e entidades devem ser traduzidos, mantendo-

se os nomes próprios que lhes são específicos e as siglas (se houver) no idioma original (verifique se 

existe uma tradução oficial): universidades, sindicatos, museus e hospitais. 

 

Exemplos: 

Pontificia Universidad Católica del Perú Pontifícia Universidade Católica do 

Peru 

Confederación de Trabajadores de México Confederação de Trabalhadores do 

México 

Museo Pedro de Osma Museu Pedro de Osma 

The John Hopkins Hospital Hospital John Hopkins 

 

Os nomes de organizações da sociedade civil (OSC) são mantidos no idioma original, em 

itálico, a menos que haja uma tradução oficial para português. 

 

 Nomes de países 

 

Devem-se usar os nomes oficiais dos países, em sua forma completa ou resumida, 

conforme o caso. O anexo 1º do Glossário da OEA (http://scm.oas.org/section1-pt.html) contém 

uma lista dos nomes dos Estados membros da OEA e dos Observadores Permanentes, bem como 

de seus respectivos gentílicos. 

 

 Notas de rodapé 

 

Os números que indicam a existência de notas de rodapé referentes a uma frase ou 

parágrafo inteiro são colocados depois do ponto final.  

 

Exemplo: Os Chefes de Estado reiteraram seu compromisso de combater a criminalidade 

organizada transnacional.1/ 

 

http://scm.oas.org/section1-pt.html
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Abreviaturas em latim usadas em notas de rodapé bibliográficas para evitar repetição 

desnecessária (apud, et.al., ibidem ou ibid., idem ou id.) devem ser grafadas em itálico e iniciar 

em maiúscula quando no começo da linha. 

 

Nas resoluções e declarações da OEA, deve-se observar um limite de duas linhas por nota 

de rodapé no corpo do documento. As linhas restantes, se houver, constarão da página “NOTAS 

DE RODAPÉ”, ao final da resolução ou declaração. Ver exemplo na página 31. 

 

 Numerais 

 

A OEA segue a regra de escrever por extenso os números de um a nove e de escrever em 

formato numérico os números acima de nove. De forma geral, a regra é aplicada a números 

cardinais e ordinais. No entanto, quando uma frase começa com numeral, esse numeral deverá ser 

escrito por extenso ou a frase deverá ser redigida de outra forma.  

 

Cabe salientar que os números de reuniões e encontros são sempre ordinais e por extenso, 

com iniciais maiúsculas: “Nonagésima Oitava Reunião”, “Quadragésimo Nono Período Ordinário 

de Sessões da Assembleia Geral” (e não em algarismos romanos, ainda que o original esteja em 

romanos). 

 

Na indicação de valores monetários, o valor deverá ser precedido do símbolo da moeda, 

com espaço inseparável entre eles: R$ 92,35; US$ 346,75. Para inserir um espaço inseparável no 

Word, posicione o cursor onde você deseja adicioná-lo e, em seguida, pressione as 

teclas Shift + Ctrl + Espaço simultaneamente. 

 

Na indicação de porcentagens, não há espaço entre o número e o símbolo. Exemplos: 1%, 

12%, 132%. Use o sinal % no corpo do texto corrido e em tabelas. 

 

Antes das palavras “mil”, “milhões” e “bilhões”, usar formato numérico e não a grafia 

por extenso. Exemplo: “3 bilhões de dólares”. 

 

Número de artigos, parágrafos e subparágrafos sempre em numeral: de 1º a 9º em ordinal 

e de 10 em diante, em cardinal. Exemplos: o artigo 91, c, da Carta; no parágrafo 9º, 

subparágrafo 4º.  

 

Frações devem ser escritas por extenso. Exemplo: “dois terços dos votos”. 

 

Observação: os símbolos de grau (°) e de número ordinal masculino (º) são diferentes. 

Para fazer o sinal de grau, use as teclas [Alt] + [0176]; para o ordinal masculino, [Alt] + [0186]. 

 

 Data e hora 

 

Os horários seguem o seguinte formato: 10h00, 15h45 etc. Meio-dia escreve-se: 12h00. 

Meia-noite: 24h00. Meia-noite e quinze: 00h15 

 

Nas datas o dia 1º aparece sempre como ordinal. Quando a data for apresentada com 

barra, use a seguinte ordem: dia/mês/ano. Se o texto fizer referência à duração de um evento de 

vários dias, use o formato “de 20 a 22 de abril” (e não “20 até 22” nem “20-22”). Se o evento for 
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de apenas dois dias, use e (“em 20 e 21 de abril” e não “nos dias 20 e 21 de abril”). Usam-se os 

dias da semana sempre por extenso (ex.: “segunda-feira”) 

 

As datas seguem o seguinte formato: Washington, D.C., 12 de janeiro de 2019; ou “Em 

1º de janeiro de 2019”. Nas ordens do dia para as sessões dos órgãos da OEA, usa-se a seguinte 

fórmula:  

 

Data:  Segunda-feira, 17 de outubro de 2019  

 

A exceção à regra acima sobre o formato da data ocorre na classificação do documento, 

localizada no canto superior direito dos documentos da OEA. Nesses casos, exclui-se a 

preposição “de”. Além disso, nomes de mês e dos idiomas são escritos em minúsculas 

(lembrando que o primeiro dia do mês é o único a ser escrito como ordinal: “1º”) 

 

Exemplo: (classificação de documentos) 

OEA/Ser.G 

CP/INF. 8434/19 

15 novembro 2019 

Original: espanhol 

 

Os séculos são escritos em numerais romanos (“século XXI”). 

 

 Ordem de palavras 

 

Observe a seguinte ordem de apresentação de informação no texto: nome da reunião, 

local da reunião, data da reunião. Exemplo: “Aceitar com satisfação o oferecimento de sede do 

Governo da Guatemala para a Quarta Reunião de Ministros e Altas Autoridades de 

Desenvolvimento Social no Âmbito do CIDI, a realizar-se em Antígua, Guatemala, em 27 e 28 de 

setembro de 2018, (...)” 

 

 Pontuação 

 

 Ponto e vírgula 

 

O ponto e vírgula constitui uma ferramenta muito útil para garantir a clareza das frases 

longas que comumente aparecem nos textos da OEA. Separe com ponto e vírgula elementos de 

uma enumeração em texto corrido quando são de certa extensão ou quando alguns deles incluem 

vírgula ou conjunção:  

 

RESSALTANDO a importância da gestão da segurança pública; da prevenção da 

criminalidade, da violência e da insegurança; da gestão da polícia; da participação cidadã e 

comunitária; e da cooperação internacional 

 

No caso das resoluções da Assembleia Geral, do Conselho Permanente e de outros órgãos 

da OEA, utiliza-se o ponto e vírgula para separar cada um dos parágrafos preambulares. O 

penúltimo parágrafo preambular ou o penúltimo parágrafo que faça parte de um grupo de temas 

preambulares encabeçados por um mesmo verbo introdutório (CONSIDERANDO, 

REAFIRMANDO, etc.) deve terminar com ponto e vírgula seguido da conjunção e. O último 
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parágrafo preambular deve terminar em vírgula. Para mais detalhes e exemplos consulte a seção 

4. Declarações e resoluções da Assembleia Geral. 

 

 Dois-pontos 

 

Nas declarações e resoluções da Assembleia Geral, do Conselho Permanente e de outros 

órgãos da OEA, utilizam-se os dois-pontos depois dos verbos RESOLVE/RESOLVEM e 

DECLARA/DECLARAM, respectivamente. Para mais detalhes e exemplos consulte a seção 4. 

Declarações e resoluções da Assembleia Geral. 

 

 Colchetes  

 

Comumente empregam-se os colchetes nos documentos da OEA: 

 

a) para isolar uma palavra, um grupo de palavras ou outros dados que já estão 

isolados primeiramente por parênteses: [AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08)]; 

 

b) para indicar, em uma citação textual, que se mudou uma letra de maiúscula para 

minúscula, ou vice-versa, a fim de ajustar a redação ao uso adequado destas: Que, em 

conformidade com o artigo 12, d, das Normas Gerais para o Funcionamento da Secretaria-

Geral, “[c]orresponde ao Secretário-Geral: (...) [r]edistribuir as funções das dependências 

existentes. 

 

 Hífen  

 

Atenção às seguintes palavras características da OEA grafadas com hífen: Secretaria-

Geral, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto, Diretor-Geral, Direção-Geral, Inspetor-Geral, 

orçamento-programa. 

 

Nos documentos da OEA é necessário usar o hífen para separar nomes de 

acontecimentos, reuniões ou conferências dos números que os seguem e indicam sua versão, 

sejam eles números arábicos ou romanos. Exemplo: MISPA-IV, REMJA-III. 

 

 Traço de ligação 

 

Use o traço de ligação (também chamado de meia-risca, meio-traço ou traço médio) para 

ligar elementos em série, como números, letras ou outros, indicando ausência de intervalos na 

enumeração. Esse sinal gráfico equivale ao en dash (Alt + 0150). Aparece comumente em 

documentos da OEA expressando o início e o fim de um período de anos, de horas ou de uma 

série de páginas: “Plano de Trabalho 2008–2010”; “9h00–12h30”; “págs. 165–175”. 

 

 Preposições 

 

Listam-se abaixo os usos preferenciais da OEA em matéria de preposições: 

 

 Estados membros/Observadores Permanentes junto à OEA (e não perante) 

 

 Estados Partes no Tratado ou na Convenção (e não do/da) 
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 Evitar através. Usar “por meio de”, “por intermédio de” ou “mediante”. Exemplo: “O 

Conselho Permanente, por meio da Comissão de Segurança Hemisférica (...)” 

 

 Evitar durante. Preferir na, no ou no decorrer da/do. Exemplo: “durante a na 

reunião” 

 

 Uso de preposições em títulos de órgãos, organismos e entidades da OEA: Verificar 

sempre os títulos cuidadosamente (inclusive se a tradução correta é “comissão” ou “comitê”). 

Exemplos:  Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) (e não da Mulher) 

 Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) (e não dos Direitos 

Humanos) 

 Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) (e não de combate ao) 

 Corte Interamericana de Direitos Humanos  (e não dos nem para) 

 Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) (e não dos nem para os) 

 Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) (e não para o) 

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 

 ad referendum do (país tal) 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 (e não até 2030) 

 

 Siglas 

 

 Em geral, seguimos as siglas no idioma espanhol. Por exemplo, para a Comissão de 

Assuntos Administrativos e Orçamentários usamos a sigla CAAP, que é a 

abreviatura de Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios; para a 

Comissão de Aposentadoria e Pensões usamos CJP (abreviatura de Comisión de 

Jubilaciones y Pensiones); para a Comissão Interamericana de Ciência e Tecnologia 

usamos COMCyT (abreviatura de Comisión Interamericana de Ciencia y 

Tecnología); e para o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da 

Convenção Interamericana contra a Corrupção usamos MESICIC (abreviatura de 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción). Alguns nomes têm siglas já consagradas em português, caso 

em que devem ser respeitadas. Exemplos: CICV para Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICR em espanhol), Mercosul para Mercado Comum do Sul (Mercosur 

em espanhol e inglês), OPAS para Organização Pan-Americana da Saúde (OPS em 

espanhol e PAHO em inglês), RIAT para Rede Interamericana de Administração 

Trabalhista (RIAL em espanhol), Unasul para União de Nações Sul-Americanas 

(Unasur em espanhol). Há também o caso em que a sigla em português segue o 

inglês, como CDEMA para Agência Caribenha de Gestão de Emergência em Casos 

de Desastre (Caribbean Disaster Emergency Management Agency), ECPA para 

Parceria em Energia e Clima para as Américas (Energy and Climate Partnership for 

the Americas), IMPACS para Agência de Implementação de Segurança e Combate à 

Criminalidade da CARICOM (CARICOM Implementation Agency for Crime and 

Security). Recomenda-se sempre consultar o glossário da OEA para verificar as 

siglas usadas na Organização. 

 

 Em geral, com sigla empregada no plural, use “s” minúsculo ao final da sigla, sem 

apóstrofo: as DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) (e não DST's), as ONGs 
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(organizações não governamentais), as REMJAs (Reuniões de Ministros da Justiça 

ou de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas), as TICs (tecnologias 

da informação e das comunicações). Essa regra não se aplica a siglas terminadas com 

a letra “s”: os DVS (Destaques para Votação em Separado). 

 

 Se o nome de um órgão aparecer mais de uma vez no texto, escreva o nome por 

extenso acompanhado da sigla na primeira ocorrência e, nas próximas ocorrências no 

mesmo texto, use somente a sigla. Se o nome aparecer apenas uma vez no texto, não 

use a sigla. Observe que, nesse sentido, nas resoluções e declarações da OEA, a 

seção preambular e a seção resolutiva/declarativa devem ser tratadas como 

documentos separados, ou seja, siga a regra acima em cada uma dessas duas seções. 

Ver mais detalhes na resolução comentada, página 19. 

 

 Títulos 

 

Títulos em geral vêm sem aspas e somente com a primeira letra maiúscula. Exceções: Todas 

as letras iniciais deverão estar em maiúsculas (sem aspas) quando se tratar de (a) nomes de órgãos e 

organismos e entidades da OEA e de outras organizações internacionais; (b) nomes de planos de 

trabalho; (c) títulos de relatórios; (d) nome de um grupo de trabalho (ver exemplos no subtítulo 

Maiúsculas e minúsculas, página 5). 

 

Aspas em títulos: Todo documento citado com a respectiva classificação deverá ter seu título 

apresentado entre aspas. Exemplo: TOMANDO NOTA do documento preliminar intitulado 

“Diretrizes para a elaboração de indicadores de progresso em matéria de direitos econômicos, sociais 

e culturais” (CP/doc.4250/07). 

 

Títulos de resolução mencionados em texto corrido obedecem à seguinte estrutura:  

 

AG/RES. XXXX (XXXX-X/XX), “Título da resolução” (apenas a 

primeira letra da primeira palavra em maiúscula — exceto se for o 

nome de uma convenção ou plano — e o título entre vírgulas) 

 

Exemplo: RECORDANDO a resolução AG/RES. 2928 (XLVIII-

O/18), “Promoção e proteção dos direitos humanos”, e reafirmando o 

compromisso indeclinável dos Estados membros com as medidas de 

combate ao terrorismo (…) 

 

Títulos de declaração mencionados em texto corrido obedecem à seguinte estrutura:  

 

AG/DEC. XXXX (XXXX-X/XX), “Título da declaração” (todas as 

iniciais em maiúsculas e o título entre vírgulas) 

 

Exemplo: RECORDANDO a declaração AG/DEC. 81 (XLVI-O/16), 

“Declaração sobre Fortalecimento Institucional para o 

Desenvolvimento Sustentável nas Américas”, (…) 

 

Em um título, a primeira palavra após dois pontos terá (em geral) a primeira letra em 

maiúsculas. Exemplo: “Ameaças e desafios: O longo caminho a seguir” 
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O título de um livro ou um artigo deve ser mantido no idioma original da publicação, exceto 

se houver uma tradução oficial em português. Usar aspas. Exemplo: “Filosofía, Derecho y 

Liberación en América Latina” (ou usar a tradução oficial). 

 

 Vocabulário 

 

Listam-se abaixo termos recorrentes em espanhol e/ou inglês que costumam gerar dúvida na 

sua tradução para português nos textos da OEA. 

 

espanhol inglês português 

Adelantar (em frases como 

“adelantar los trabajos de la 

comisión” ou “las gestiones que 

llevan adelante las instituciones” 

 levar adiante; realizar (e não 

adiantar) 

al día (ex: información al día) up-to-date, current atualizado 

apéndice appendix anexo (evitar Apêndice) 

aprobar / adoptar approve / adopt  aprovar / adotar 

- um órgão mais baixo 

“aprova” uma resolução para 

que seja submetida a um órgão 

mais alto. Este “adota” a 

resolução. 

Exemplo: A resolução sobre 

quadrilhas aprovada pelo 

Conselho Permanente será 

encaminhada à Assembleia 

Geral para consideração e 

adoção. 

- Entretanto, o Conselho 

Permanente também adota suas 

próprias resoluções. 

Exemplo: O Conselho 

Permanente adotou a resolução 

CP/RES. 1142 (2268/19). 

- Atas de reuniões são 

“aprovadas”, e agendas e 

ordens do dia são “adotadas”. 

Um orçamento é “aprovado”, 

nunca adotado. 

- Plano de trabalho de uma 

comissão do CP: adotado 

asignación presupuestaria  dotação orçamentária 

considerandos (como em “los 

considerandos de la resolución”) 

 

 preâmbulo 
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contenidos en la Carta  constantes da Carta (evitar 

contidos na Carta) 

delincuencia organizada 

transnacional 

transnational organized 

crime 

criminalidade organizada 

transnacional (e não “crime 

organizado transnacional”). 

Nota: As resoluções da ONU 

usam a palavra “crime” (e não 

criminalidade). Na OEA, usa-

se criminalidade (em vez de 

crime) 

desarrollo integral integral development desenvolvimento integral (e 

não pleno) 

 empower empoderar 

encomendar, instruir instruct encarregar 

Fiscal General Chief Prosecutor Procurador-Geral 

hacer sua  endossar 

hacer un llamado call for fazer um apelo 

lugar (na parte introdutória de 

ordens do dia) 

place local 

 Memorandum of 

Understanding 

Memorando de Entendimento 

 natural environment meio ambiente; ambiente 

 navegation safety controle de navegação 

nota de pie de página footnote nota de rodapé 

obligación de prestar cuentas accountability obrigação de prestar contas 

 Offer to host (…) oferecer sede para (…); 

oferecimento de sede do país 

para (…) 

oficina  gabinete; escritório 

Nota: Quando for oficina do 

Secretário-Geral ou do 

Secretário-Geral Adjunto, usar 

“Gabinete”; nos outros casos, 

usar “Escritório” (consultar o 

Anexo 4, “Estrutura da 

Secretaria-Geral”, do Glossário 

Institucional da OEA) 

otorgar  conceder, conferir, atribuir 

(evitar “outorgar”) 

párrafo operativo/resolutivo  parágrafo dispositivo, 

parágrafo resolutivo 

Nota: quando for o caso, usar 

“dispositivo” para evitar a 

repetição exemplificada a 

seguir: “O parágrafo 

dispositivo resolutivo 9º da 

resolução AG/RES...” 
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 partnership for 

development 

cooperação solidária para o 

desenvolvimento 

período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General 

special session of the 

General Assembly 

período extraordinário de 

sessões da Assembleia Geral 

período ordinario de sesiones de 

la Asamblea General 

regular session of the 

General Assembly 

período ordinário de sessões da 

Assembleia Geral 

perseguir, enjuiciar y sancionar pursue, prosecute and 

punish 

investigar, processar e punir 

[In: AG/RES. 2945 (XLIX-

O/19)], parágrafo 54) 

 prosecution (criminal 

prosecution) 

persecução (persecução penal) 

rechazar  repudiar 

Representante Alterno  Representante Suplente 

(diferente de “Representante 

Interino” e de “Representante 

Permanente”) 

sesión extraordinaria special session sessão extraordinária 

sesión ordinaria regular session sessão ordinária 

sesión protocolar protocolary meeting sessão solene 

 sister organizations organizações afins 

 topic tema (evitar “tópicos”) 

tráfico ilícito de 

armas/estupefacientes 

 Tráfico de armas/entorpecentes 

Nota: não usar “tráfico ilícito” 

em português exceto para 

nomes já consagrados, como, 

por exemplo, o da Convenção 

Interamericana contra a 

Fabricação e o Tráfico Ilícitos 

de Armas de Fogo, Munições, 

Explosivos e Outros Materiais 

Correlatos 

tráfico ilícito de migrantes smuggling of migrants contrabando de migrantes 

trata de personas trafficking in persons tráfico de pessoas 

 summary minutes atas resumidas 

 verbatim minutes atas textuais 

 

 Além disso, 

 evitar se permite informar. Usar “vem informar” ou “informa”. “Tem a honra de 

informar” é outra opção usada; 

 no orçamento, em relação às quotas dos Estados membros: estar “em dia” ou estar 

“em mora” (e não “em atraso”); 

 Presidente (usar essa forma para masculino e feminino; não usar PresidentA); 

 prestar apoio (evitar “fornecer apoio”); 

 relatório bianual (e não “bienal); 

 “Mandato”: verbos que acompanham a palavra “mandato”: “conferido”, “atribuído”, 

“emanado”, “decorrente”, “confiado”; ou ainda “(em) cumprimento do”, “em 

conformidade com o”, “em consonância com o”; 
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 Sesión/reunión/session/meeting: Esses termos não têm uma tradução literal direta 

entre os idiomas, e o uso de “sessão” ou “reunião” em português dependerá 

sobretudo do órgão, organização ou entidade em questão. Consulte a seção “5”, na 

página 40, para obter uma explicação detalhada. 

 



- 18 - 

 

SEÇÃO 3. RESOLUÇÕES E DECLARAÇÕES DA OEA 
 

 Um sistema de classificação específico é utilizado para as resoluções da Assembleia Geral da 

OEA e do Conselho Permanente. Por exemplo, nas resoluções da Assembleia Geral AG/RES. 2930 

(XLIX-O/19) e AG/RES. 1 (LIII-E/18): o primeiro número indica o número da resolução; o número 

romano indica o número da sessão da Assembleia Geral; o “O” (ordinário) ou “E” (extraordinário) 

indica se a sessão foi ordinária ou extraordinária; e os números posicionados depois da barra indicam 

os dois últimos dígitos do ano no qual a sessão foi realizada. Lembre-se de deixar um espaço entre 

“RES.” e o número da resolução e, no caso das sessões ordinárias, escrever a letra “O” de 

“ordinário” em vez do número “0”.  Na resolução do Conselho Permanente CP/RES. 1140 

(2259/19), o primeiro número indica o número da resolução, o segundo número representa o número 

da sessão do Conselho Permanente, e o terceiro número indica o ano em que a resolução foi adotada. 

 

 As resoluções têm duas partes: uma parte preambular e uma parte resolutiva, também 

conhecida como dispositiva. As declarações geralmente também têm duas partes: uma parte 

preambular e uma parte declarativa. Na versão final das resoluções e declarações, os parágrafos 

preambulares não são numerados, apesar de o serem durante o processo de negociação para facilitar a 

referência. Os parágrafos resolutivos e declarativos são numerados, exceto se houver apenas um.  

 

 Os projetos de resolução seguem um formato bastante preciso e lógico. Na próxima página, 

há um modelo de projeto de resolução no qual foram assinalados exemplos de regras de tabulação, 

pontuação, e uso de maiúsculas nas resoluções.  

 

Exemplo: (ver a resolução abaixo) 
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AG/RES. 2618 (XLI-O/11) 

 

APOIO AO TRABALHO DO 

COMITÊ INTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO 

 

(Aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 7 de junho de 2011) 

 

 

 A ASSEMBLEIA GERAL, (Tabulado, letras maiúsculas, seguido de vírgula) 

 

 TENDO VISTO as observações e as recomendações do Conselho Permanente sobre os 

relatórios anuais dos órgãos, organismos e entidades da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(AG/doc.5217/11), em especial no que se refere ao Relatório Anual do Comitê Interamericano contra 

o Terrorismo (CICTE) à Assembleia Geral (CP/doc.4553/11); (As palavras iniciais dos parágrafos 

preambulares são escritas em maiúsculas; parágrafos preambulares que não sejam seguidos de 

subparágrafos seguem a tabulação inicial; todos os parágrafos preambulares de uma resolução  – 

com exceção do último – terminam com um ponto e vírgula, que pode ser seguido da conjunção 

“e”.) 
 

 REITERANDO os compromissos assumidos em suas resoluções AG/RES. 1650 (XXIX-

O/99), “Cooperação hemisférica para prevenir, combater e eliminar o terrorismo”; AG/RES. 1734 

(XXX-O/00), “Observações e recomendações sobre o Relatório Anual do Comitê Interamericano 

contra o Terrorismo”; AG/RES. 1789 (XXXI-O/01), AG/RES. 1877 (XXXII-O/02), AG/RES. 1964 

(XXXIII-O/03), AG/RES. 2051 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2137 (XXXV-O/05), AG/RES. 2170 

(XXXVI-O/06), AG/RES. 2272 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2396 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2459 

(XXXIX-O/09) e AG/RES. 2536 (XL-O/10), “Apoio ao trabalho do Comitê Interamericano contra o 

Terrorismo”; (notar a forma utilizada para títulos, bem como o uso das aspas e do ponto e vírgula) 

 

REITERANDO TAMBÉM que, conforme estabelecido na Convenção Interamericana contra 

o Terrorismo, o terrorismo, quaisquer que sejam suas formas e manifestações, e qualquer que seja sua 

origem ou motivação, não tem justificação alguma e afeta a plena fruição e o exercício dos direitos 

humanos, e constitui uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais, às instituições, bem como 

aos valores e princípios democráticos consagrados na Carta da OEA, na Carta Democrática 

Interamericana e em outros instrumentos internacionais; (“TAMBÉM” é inserido após 

“REITERANDO” por tratar-se da segunda vez consecutiva a se iniciar o parágrafo com a mesma 

palavra. Se houvesse uma terceira menção consecutiva, a palavra “ADEMAIS” seria utilizada.) 

 

 (...) 

 

 CONSCIENTE da necessidade de continuar fortalecendo a Secretaria do CICTE em seu 

papel de apoio aos Estados membros e de ampliar sua capacidade de cooperação para prevenir, 

combater e eliminar o terrorismo; e   (A conjunção “e” é inserida ao final, entre o penúltimo e o 

último parágrafo preambular.) 

 

TOMANDO NOTA COM SATISFAÇÃO: (Este parágrafo possui subparágrafos, portanto, 

não é tabulado e deverá ser seguido de dois pontos.)  
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 De que até agora 24 Estados membros ratificaram a Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo ou a ela aderiram; e (cada subparágrafo é tabulado) 

 

Da realização da Nona Reunião de Pontos de Contato Nacionais junto ao CICTE, em 18 de 

março de 2011, em Washington, D.C., (O último parágrafo ou subparágrafo preambular termina 

sempre com vírgula.) 

 

RESOLVE: (Não tabulado, em letras maiúsculas, seguido de dois pontos) 

 

1. Reiterar a sua mais enérgica condenação do terrorismo, em todas as suas formas e 

manifestações, por considerá-lo criminoso e injustificável, em qualquer circunstância, onde quer e 

por quem quer que seja praticado, e porque constitui uma grave ameaça à paz e à segurança 

internacionais, ao Estado de Direito, à democracia, à estabilidade e à prosperidade dos países da 

região. (Os parágrafos resolutivos são tabulados e numerados como mostrado aqui, e terminam 

com ponto final.)  
  

(...) 

 

 7. Encarregar a Secretaria do CICTE de continuar prestando assistência técnica e 

capacitação aos Estados membros, conforme o caso, e consoante com seu Plano de Trabalho para 

2011, que inclui as seguintes áreas: controle das fronteiras, assistência legislativa e combate ao 

financiamento do terrorismo, proteção da infraestrutura crítica, fortalecimento de estratégias sobre 

ameaças emergentes, e coordenação e cooperação internacional; bem como de submeter um relatório 

aos Estados membros cada seis meses sobre os resultados das avaliações dos programas e sobre a 

implementação dos mandatos a ela conferidos. 

 

************************************************ 

Caso houvesse subpáragrafos subordinados aos parágrafos resolutivos, a pontuação seguiria o 

seguinte padrão: 

 

a) Organizar e realizar teleconferências...; e (Subparágrafos são seguidos de 

ponto e vírgula; a conjunção “e” deve ser inserida aqui, entre os dois 

subparágrafos. Se houver mais de dois subparágrafos, a conjunção “e” 

será inserida entre o penúltimo e o último. Observar o formato das alíneas 

usando parênteses: a) e b).) 

 

b) Organizar e realizar uma reunião do Grupo de Trabalho (...) em local e data a 

serem determinados pelo Conselho Permanente. 

 

************************************************ 

(...) 

 

 11. Solicitar à Presidência do CICTE que informe a Assembleia Geral, em seu 

Quadragésimo Segundo Período Ordinário de Sessões, sobre a implementação das atividades 

dispostas nesta resolução, cuja execução estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros 

alocados no orçamento-programa da Organização e de outros recursos. (Essa é a linguagem padrão 

para o parágrafo final sobre orçamento usada nas resoluções da Assembleia Geral de 2011.) 
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SEÇÃO 4. MODELOS DE DOCUMENTOS 
 Modelo de aviso 
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 Modelo de convocatória 
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 Modelo de declaração 
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 Modelo de nota de ausência 
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 Modelo de nota inclusão de tema 
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 Modelo de ordem do dia 
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 Modelo de resolução 
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 Modelo de resolução com nota de rodapé 

 



- 33 - 
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 Modelo de resumo de reunião 

 
 

Comentário 1: O 

tempo verbal usado 
nos resumos em 

português é o 

tempo passado. 

Comentário 2: Os 

nomes dos países 
seguem a ordem 

alfabética em 

português. 

Comentário 3: 

Aqui a ordem 

dos nomes de se 

mantida como 

no original pois 

indica a 

sequência em 

que as 

delegações se 

pronunciaram. 
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 Modelo de solicitação de registro-CISC 

 



- 38 - 



- 39 - 
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SEÇÃO 5. ESTRUTURA E TIPOS DE REUNIÕES E SESSÕES 
 

Assembleia Geral .......................................................................................período ordinário de sessões 

 período extraordinário de sessões 

 sessão de abertura 

 sessão plenária 

 sessão de Comissão Geral 

 sessão de encerramento 

 

Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores ..................... reunião/reunião conjunta 

 (joint meeting) 

 

Conselhos da Organização 

 Conselho Permanente (CP) ................................................. sessão ordinária (regular session) 

 sessão extraordinária (special session) 

 sessão solene (protocolary meeting) 

 sessão pública (public session) 

 sessão privada (closed session) 

Comissões Permanentes do CP 
1. Comissão Geral (CG) ......................................................................................... reunião 

2. Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP) ................... reunião 

3. Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos (CAJP) ......................................... reunião 

4. Comissão sobre Gestão de Cúpulas Interamericanas e  

 Participação da Sociedade Civil nas Atividades da OEA (CISC) ...................... reunião 

5. Comissão de Segurança Hemisférica (CSH) ...................................................... reunião 

 

 Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral (CIDI) ................ reunião ordinária 

 reunião extraordinária 

 reunião especializada 

 reunião setorial 

Comissões Permanentes do CIDI 

1. Comissão de Políticas de Cooperação Solidária para o Desenvolvimento 

(CIDI/CPD) ........................................................................................................ reunião 

2. Comissão de Assuntos Migratórios (CAM) ....................................................... reunião 

3. Comissão de Programas, Orçamento e Avaliação (CIDI/CPPE) ....................... reunião 

 

Comissões Especializadas Não Permanentes (CENPES) 

1. Comissão Interamericana de Cultura (CIC) ....................................................... reunião 

2. Comissão Interamericana de Desenvolvimento Social (CIDES) ....................... reunião 

3. Comissão Interamericana de Desenvolvimento Sustentável (CIDS) ................. reunião 

4. Comissão Interamericana de Educação (CIE) .................................................... reunião 

5. Comissão Interamericana de Turismo (CITUR) ................................................ reunião 

6. Comissão Interamericana de Ciência e Tecnologia (COMCyT) ........................ reunião 

 

http://www.oas.org/consejo/sp/COMGRAL
http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP
http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP
http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP
http://www.oas.org/CSH/spanish
http://www.oas.org/es/cidi/default.asp
http://www.oas.org/es/cidi/cidi_comisionpoliticas.asp
http://www.oas.org/es/cidi/cidi_cam.asp
http://www.oas.org/es/cidi/cidi_comisionpresupuesto.asp
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Comissão Jurídica Interamericana (CJI)  .................................................................................. sessão 

 Departamento de Direito Internacional (DDI) 

 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)  ........................................................ sessão 

 

Organismos Especializados 

1. Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) ................................................... reunião 

2. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) ................... reunião 

3. Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente (IIN)  ............................ reunião 

4. Instituto Pan-Americano de Geografia e História (IPGH) ................................. reunião 

5. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) ................................................ reunião 

 

Outras Entidades, Organismos e Dependências Autônomas e Descentralizadas 

1. Centro de Estudos da Justiça das Américas  (CEJA) .... sessão 

2. Comissão Interamericana para o Controle  

 do Abuso de Drogas (CICAD) ......................................  períodos ordinários de sessões 

   .................................................................  . períodos extraordinários de sessões 

3. Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) ..  períodos ordinários de sessões 

   .................................................................  . períodos extraordinários de sessões 

4. Corte Interamericana de Direitos Humanos ......................................................... sessão 

5. Comissão Interamericana de Portos (CIP) ......................................................... reunião 

6. Comissão Interamericana de Redução de Desastres Naturais (CIRDN) ............ reunião 

7. Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) ................................. reunião 

8. Escritório do Inspetor-Geral (EIG) .................................................................... reunião 

9. Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (FUPAD) .......................... reunião 

10. Comissão de Seleção de Bolsas para Estudos Acadêmicos e  

 Estudos Técnicos ................................................................................................ reunião 

11. Junta Interamericana de Defesa (JID) ................................................................ reunião 

12. Tribunal Administrativo (TRIBAD) .................................................................... sessão 

13. Junta de Auditores Externos ............................................................................... reunião 

 

http://www.oas.org/cji/comite_juridico_interamericano.htm
http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=621&language=es-CO
http://www.iin.oea.org/IIN2011/index.shtml
https://www.citel.oas.org/es/paginas/default.aspx
http://www.oas.org/documents/spa/boardexternalauditors.asp
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 Secretarias da OEA 
 

1. Secretaria de Fortalecimento da Democracia (SFD) 
 Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral (DECO)  

 Departamento de Sustentabilidade Democrática e Missões Especiais 

 Departamento para a Promoção da Paz 

 

2. Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI) 
 Departamento de Desenvolvimento Humano e Educação (DDE) 

 Departamento de Desenvolvimento Econômico  

 Departamento de Inclusão Social 

 Departamento de Desenvolvimento Sustentável. (DSD) 

 

3. Secretaria de Segurança Multidimensional (SSM) 
 Secretaria Executiva da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de 

Drogas (CICAD) 

 Secretaria do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) 

 Departamento de Segurança Pública (DSP) 

 Departamento contra a Criminalidade Organizada Transnacional (DCOT) 

 

4. Secretaria de Administração e Finanças (SAF) 
 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento de Serviços Financeiros 

 Departamento de Serviços de Informação e Tecnologia 

 Departamento de Serviços de Compras, e Serviços Gerais 

 

5. Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) 
 Departamento de Direito Internacional 

 Departamento de Cooperação Jurídica  

 Departamento de Assessoramento Jurídico 

 

6. Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade (SADE) 
 Departamento de Inclusão Social (DIS) 

 Comissão sobre Gestão de Cúpulas Interamericanas e Participação da Sociedade 

Civil nas Atividades da OEA (CISC) 

 

7. Secretaria de Assuntos Hemisféricos (SAH) 
 Departamento de Gestão Pública Efetiva (DGPE) 

 Secretaria de Cúpulas 

 Biblioteca Colombo 

 Museu de Arte das Américas (AMA) 

 

https://www.oas.org/pt/sobre/sap.asp
https://www.oas.org/es/sap/deco/
https://www.oas.org/es/sap/dsdme/
https://www.oas.org/sap/peacefund/
https://www.oas.org/pt/sobre/sedi.asp
https://www.oas.org/pt/sobre/ssm.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/default_SPA.asp
http://www.cicad.oas.org/Main/default_SPA.asp
http://www.cicte.oas.org/rev/es/
https://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_sobre.asp
http://www.oas.org/es/ssm/ddot
https://www.oas.org/pt/saf/
http://www.oas.org/OASpage/bid/default_spa.asp
https://www.oas.org/pt/sobre/saj.asp
https://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional.asp
https://www.oas.org/pt/sla/dlc/default.asp
http://www.oas.org/legal/introsp.htm
http://www.oas.org/es/sadye/
http://www.oas.org/es/sadye/
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