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GRUPO DE TRABALHO SOBRE MECANISMOS DE FINANCIAMENTO E 
GARANTIAS 

 
PLANO DE TRABALHO 2013 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Em consonância com os resultados da I Reunião do GT sobre Mecanismos de 

Financiamento e Garantias do COSIPLAN, em 7 de março de 2012, e da V Reunião e da 
videoconferência do Comitê Coordenador do COSIPLAN, realizadas em 8 de agosto e 10 de 
outubro de 2012, e após o Brasil ter sido convidado e aceito assumir a presidência do GT, 
em 16 de novembro de 2012, realizaram-se as seguintes atividades: 

-     A partir dos dados disponíveis, e considerando a atualização da Agenda de Projetos 
Prioritários de Integração – API, completou-se o mapeamento da situação do 
financiamento dos projetos individuais da Agenda. 

- Esse quadro de situação foi enviado aos países para eventual ajuste e correção de 
dados. 

- O Mapa de Situação dos Projetos da API foi consolidado. 
 

Da avaliação da situação de cada projeto individual da API, pôde-se identificar dois 
grupos de projetos que podem ser objeto de atuação do GT, a saber: 

 
- GRUPO A - Grupo de projetos que se encontram no estágio de PERFIL, e cujos 

estudos ainda não têm financiamento definido. 
- GRUPO B - Grupo de projetos que se encontram em estágios de PRÉ-EXECUÇÃO ou 

de EXECUÇÃO PARCIAL, e cujos financiamentos ainda não foram definidos. 
 
2. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NA II REUNIÃO DO GT (19/3/2013) 

  
Com base nas discussões havidas nos eventos anteriores, foram propostas, como 

premissas para atuação do GT, considerar os seguintes pontos: 
 
- Priorizar os projetos plurinacionais que requerem linhas de financiamento não-

disponíveis nos bancos identificados como possíveis financiadores da API; 
- Elaborar propostas de mecanismos de garantias, considerando as especificidades 

de cada projeto; 
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- Desenvolver estratégia de financiamento, considerando as especificidades de cada 
projeto. 

 
Ação 1 – Projetos individualizados da API em estágio de PERFIL(GRUPO A)   
 
1.1 Em relação aos projetos do GRUPO A, os países envolvidos confirmarão aqueles 

que ainda dependem da contratação de estudos e que poderiam ser financiados 
pelos bancos multilaterais regionais. 

1.2 Sobre o conjunto resultante de projetos, será proposto ao COSIPLAN encaminhar 
aos bancos multilaterais regionais solicitação de prioridade ao apoio financeiro 
para realização dos estudos de viabilidade e outros ainda necessários, os quais 
deverão incluir também o arranjo financeiro adequado ao mesmo. 

 
Ação 2 – Projetos individualizados da API em estágio de PRÉ-EXECUÇÃO OU EXECUÇÃO 
PARCIAL (GRUPO B) 

 
2.1 Em relação aos projetos do GRUPO B, dentre aqueles plurinacionais1, os países são 

solicitados a confirmar quais os que ainda não têm fonte de financiamento e 
requerem concertação multilateral. 

2.2 Para cada projeto estruturado do GRUPO B, após a confirmação acima (2.1), será 
criado um Subgrupo2, constituído pelos países envolvidos, com o mandato de: 
2.2.1 diagnosticar e relatar as dificuldades existentes; 
2.2.2 propor arranjo específico de financiamento para cada projeto individual 

identificado.  
2.3 Poderão ser convidados a participar dos Subgrupos, a critério dos mesmos países, 

os bancos multilaterais e/ou de desenvolvimento da região para prestarem o apoio 
técnico necessário ao desenvolvimento dos trabalhos. 

2.4 Na hipótese de já existir grupo bilateral ou trilateral para o desenvolvimento do 
projeto, o mandato será encaminhado ao mesmo. 

 
 

3. PRÓXIMAS AÇÕES E CRONOGRAMA 
 
3.1 Apresentação dos resultados de cada Subgrupo na III Reunião do GT a se realizar 

em 29 de agosto de 2013, no Rio de Janeiro. 
3.2 Encaminhamento das propostas do GT à V Reunião Ordinária do COSIPLAN. 
 

                                                 
1
 Projeto cuja efetividade para a integração depende da realização de outro(s) em país(es) vizinho(s). 

2
 A presidência do GT elaborou uma proposta de constituição dos Subgrupos que está sendo distribuída para 

confirmação pelos países envolvidos. 


