
XXXII Asamblea de la Confederacién Panamericana de Ingenieria

Mecanica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines - COPIMERA

VIl Cumbre Panamericana de Colegios Profesionales

DECLARAGAODE BRASILIA

Considerando:

- Que as sociedades dos paises da América estao passando por um importante processo

de mudanca social, do qual a Engenharia nao pode ficar isolada.

- Que a Engenharia, em todos os paises membros, tenha voz firme e respeitada diante

dos acontecimentos que se vivenciam em todos os niveis da sociedade.

- Que as mudancas propostas pelos movimentos sociais podem afetar profundamente

as estruturas de nossos paises e, portanto, a convivéncia e o equilibrio determinante

da técnica.

- Que as propostas e estudos oferecidos a sociedade pelos Engenheiros sao pouco

valorizados e raramente incorporados plenamente as politicas publicas.

- Que a visdo proposta pelos Engenheiros em suas intervengdes interativas nos

acontecimentos da sociedade e em todas as instancias coletivas, ndo estabeleca uma

marca nas mudancas propostas, o que distancia os paises de incorporar um

pensamento técnico-cientifico de alto nivel nessas politicas publicas.

Os participantes da XXXII Assembleia da COPIMERA e da VII Cupula Pan-Americana de

Associacoes Profissionais exigem que os paises e seus Estados:

Estabelecam canais de comunicacdo imediatos e eficazes com os representantes da

Engenharia em cada pais para criar bases para um trabalho conjunto com os diferentes

representantes do estado.

Busquem e implementem solucdes imediatas para os problemas mais graves que os

habitantes do mundo enfrentam hoje. Para isso, a Engenharia Panamericana esta

pronta para exercer uma colaborac¢ao imediata.



3. Desenvolvam sistemas interativos de ensino de Engenharia que tenham uma

abordagem inovadora e, desta forma, consigam a implementagao de programas e a

incorporacao de Engenheiros nos postos de trabalho exigidos pela sociedade e sua

economia.

4. Incorporem urgentemente programas de desenvolvimento, baseados em estudos de

engenharia e integrados as politicas publicas que proponham medidas efetivas para

enfrentar desastres naturais como terremotos, maremotos, furac6es, incéndios e ou-

tros, especialmente nas areas habitadas por populagées de baixa renda.

Gerem amplos espacos de didlogo com as autoridades a fim de evitar desvios do papel

central que a Engenharia deve representar nas sociedades dos paises das Américas.

Que os movimentos sociais e politicos, qualquer que seja sua defini¢do ideologica,

reconhecam com veeméncia o trabalho da Engenharia e suas contribuig6es a socie-

dade sem que sejam anulados por outros tipos de interesses incompativeis com o fu-

turo saudavel de seus integrantes.

-

Essas demandas devem ser entregues a todos os governantes dos paises membros da

COPIMERA.

Os participantes da XXXII Assembleia da COPIMERA e da VII Cupula Pan-Americana de

Associacées Profissionais também se comprometem a divulgar, publicar e compartilhar essas

demandas em seus respectivos paises por todos os meios de divulga¢do a
sua disposi¢ao.

Brasilia, 18 de novembro de 2022.

PRESIDENTE SECRETARIO
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