
 
INICIATIVA PARA A INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUL-

AMERICANA (IIRSA) 
 

Sétima Reunião do Comitê de Direção Executiva 
 

1 e 2 de Dezembro de 2005 
Assunção, República do Paraguai 

 
ANEXO 8 
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DECLARAÇÃO SOBRE INTEGRAÇÃO NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA 
 
Em cumprimento ao acordado na Declaração Presidencial de Cusco, de 8 de dezembro de 
2004, e interpretando as aspirações de seus povos em favor da construção de um espaço 
sul-americano integrado, os Presidentes da Comunidade Sul-americana de Nações decidem: 
 
1. Acelerar o processo de execução dos projetos prioritários para a integração sul-
americana nas áreas de infra-estrutura, de transporte e de comunicações. 
 
2. Dar impulso a alternativas de financiamento que levem em conta a realidade financeira 
dos países sul-americanos, preservem a capacidade reguladora e a autonomia decisória dos 
Estados, e estimulem a realização de investimentos necessários para a implementação dos 
projetos prioritários de integração física, energética e de comunicações da América do Sul, 
identificados pelo países e reunidos na denominada “Carteira IIRSA”. 
 
3. A Secretaria Pro Tempore solicitará aos organismos financeiros regionais que, em 
conjunto com os bancos e instituições nacionais de desenvolvimento, promovam os 
trabalhos do Processo Setorial para identificar mecanismos inovadores e encontrar soluções 
que permitam o financiamento da Carteira Estratégica de Projetos IIRSA. 
 
4. Convocar reunião ministerial setorial na área de transportes, obras públicas e 
planejamento para, com base no aprofundamento das experiências bilaterais, regionais e 
sub-regionais existentes, identificar as restrições e propor um programa de ação com 
medidas concretas para acelerar a execução de projetos prioritários de integração física.  
 



5. Formar um grupo de trabalho técnico, com a participação de órgãos de governo 
responsáveis pela formulação de políticas, normas e regulamentação de serviços de 
comunicação e Internet, com o propósito de examinar a possibilidade de impulsionar o 
desenvolvimento de uma infra-estrutura de redes, indispensável para a sociedade regional 
da informação, que inclua pontos de intercâmbio de Internet, troncos regionais e servidores 
primários, respeitando a situação e as necessidades da região. 
 
6. Reafirmam a importância da integração energética da América do Sul. Ratificam os 
resultados da I Reunião de Ministros de Energia da Comunidade Sul-americana de Nações, 
realizada em Caracas, em 26 de setembro de 2005, na qual se decidiu a dar prosseguimento 
a passos concretos no âmbito da Iniciativa Petroamérica, com base nos princípios contidos 
na sua Declaração. 
 
Reiteram o convite a todos os países sul-americanos para que considerem sua incorporação 
ao processo de estudo de um acordo de complementação energética regional, proposto pelo 
Uruguai na Reunião de Ministros de Energia do Mercosul, do Chile, do Peru e da Bolívia, 
realizada em Montevidéu, em 22 de agosto de 2005. 
 
Ademais, instam os Ministros dos países envolvidos na iniciativa da Rede de Gasodutos do 
Sul a avançar, o mais brevemente possível, no desenvolvimento desse projeto, levando em 
conta os aspectos institucionais, legais, técnicos e econômicos que possibilitem sua pronta 
viabilização. 
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