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GRUPO DE TRABALHO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E 
GARANTIAS 

 
NOTAS DA III REUNIÃO (Provisória) 

Rio de Janeiro, Brasil 
29 de agosto de 2013 

 
Em 29 de agosto de 2013 ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, a III Reunião 
do Grupo de Trabalho sobre Mecanismos de Financiamento e Garantias. A 
reunião contou com a presença das delegações da Argentina, Brasil, Chile, 
Equador, Peru e Uruguai e, como convidados, de representantes do Comitê 
de Coordenação Técnica da IIRSA, do BID, da CAF, da FONPLATA, e do BNDES. 

A Agenda da reunião consistiu nos seguintes pontos: 

I. Apresentação pelos representantes dos países dos resultados dos 
Subgrupos e Grupos bilaterais sobre os seguintes projetos: 
 
- Subgrupo I – Aceso Nororiental al Río Amazonas – Equador e Peru. 
 

O representante do Peru fez a apresentação do projeto, conforme 
Anexo I. 

 
- Subgrupo III – Conexión Oeste – Argentina-Bolivia – Argentina e Bolivia 
 

A representante da Argentina fez a apresentação do projeto, conforme 
Anexo II. 

 
- Grupo Bilateral Ruta Boa Vista-Bonfim-Lethem-Linden-Georgetown – 
Brasil e Guiana. 
 

O representante do Brasil fez a apresentação do projeto, conforme 
Anexo III. 
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- Grupo Bilateral Optimización de Sistema Paso de Frontera Cristo 
Redentor – Argentina e Chile. 
 

Os representantes da Argentina e Chile fizeram a apresentação do 
projeto, conforme Anexo IV. 

 
Embora previstos na Agenda, deixaram de ser apresentados projetos 
relativos aos Subgrupos II – Interconexión Fronteriza Colombia-Equador e 
V – Rutas de Conexión entre Venezuela – Guyana – Suriname, pela 
ausência dos respectivos representantes. 
  

II. Apresentação pela Presidência do GT sobre a resposta dos bancos 
regionais às questões levantadas na II Reunião sobre o financiamento a 
projetos de infraestrutura de integração, conforme Anexo V. 
 

III. Encaminhamentos 
 

1. Considerando não ter sido realizada a apresentação dos projetos dos 
Subgrupos II e V será agendada para a próxima reunião. 

2. Novos temas a serem incluídos nas próximas reuniões do GT: 
 
- conceituação de projeto de infraestrutura de integração a ser 
considerada no âmbito do COSIPLAN. 
- articulação com o Conselho de Economia e Finanças – troca de 
informações sobre as atividades de cada Conselho e possibilidades de 
cooperação. 
- apresentação sobre o Banco do Sul. 
- convite a bancos de desenvolvimento nacionais e extrarregionais 
para apresentação de suas linhas de financiamento de infraestrutura e 
possibilidades de financiamento de projetos da API.  
- coordenação interna dos países na definição de prioridades para 
financiamento pelos bancos regionais. 

3. Incluir no Plano de Trabalho para 2014 duas reuniões do GT. 
 

 
Anexos: 
I – Apresentação do Subgrupo I – Aceso Nororiental al Río Amazonas – 
Equador e Peru 
II – Apresentação do Subgrupo III – Conexión Oeste – Argentina-Bolivia 



III – Apresentação do Grupo Bilateral Ruta Boa Vista-Bonfim-Lethem-Linden-
Georgetown 
IV – Apresentação do Grupo Bilateral Optimización de Sistema Paso de 
Frontera Cristo Redentor 
V - Apresentação da Presidência do GT sobre a resposta dos bancos regionais 
sobre o financiamento a projetos de infraestrutura de integração. 
VI – Lista de participantes 
 
 
 


