
Avanços do Grupo de Trabalho sobre 
Mecanismos de Financiamento e Garantias

Reunião do Comitê Coordenador

26 de junho de 2013
Lima, Peru



→ 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.

Foco de atuação do Grupo de Trabalho



- 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;

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

Premissas usadas no GT



Grupo A
- Os países envolvidos confirmaram projetos do Grupo A que ainda
dependem da contratação de estudos e que poderiam ser
financiados pelos bancos multilaterais regionais.

- Sobre esse conjunto de projetos, será proposto ao COSIPLAN
encaminhar aos bancos multilaterais regionais solicitação de
prioridade ao apoio financeiro para realização dos estudos de
viabilidade e projetos ainda necessários, os quais deverão incluir
também o arranjo financeiro adequado a eles.
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Grupo B
- Entre os projetos plurinacionais do Grupo B, os países foram
solicitados a confirmar quais os que ainda não tinham fonte de
financiamento e necessitavam de concertação multilateral.

-Para cada projeto estruturado do Grupo B, após a confirmação
acima, foi criado um subgrupo ou foi encaminhado ao grupo
bilateral já existente, constituído pelos países envolvidos, com o
mandato de:

– diagnosticar e relatar as dificuldades existentes;
– propor arranjo específico de financiamento para cada projeto

individual identificado.
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Subgrupos criados
1)Aceso Nororiental al Río Amazonas

2) Interconexión Fronteiriza Colombia – Ecuador

3) Conexión Oeste Argentina – Bolívia

4) Corredor Bioceanico Paranagua – Antofagasta (pendente Paraguay)

5) Rutas de conexión entre Venezuela (ciudad Guayana) - Guyana 
(Georgetown) – Suriname (South Drain – Apura – Moengo – Albina), 
incluindo a construção da ponte sobre o Río Corentine.
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Grupos bilaterais (pré- existentes) 

1)Conexión vial Foz – Ciudad del Este – Asunción – Clorinda 
(pendente Paraguay)

2) Ruta Boa Vista – Bonfim – Lethem – Linden – Georgetown

3) Optmización del Sistema Paso de Fronteira Cristo Redentor.
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Grupo A
Sobre necessidade de apoio financeiro:

- Bolívia não informou se o projeto “Corredor Ferroviário Bioceânico
Central” requer apoio financeiro para os estudos, nem se há
eventual fonte potencial de financiamento, caso haja necessidade
de tal.

- Venezuela não informou se o projeto “Centro Binacional de
Atenção de Fronteira (CEBAF) de Paraguachón” requer apoio
financeiro para os estudos, nem se há eventual fonte potencial de
financiamento, caso haja necessidade de tal.
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Grupo A
Sobre existência de fonte potencial de financiamento: 

- Argentina e Bolívia não informaram se há fonte potencial de
financiamento para o Projeto “Puente y Centro de Frontera La
Quiaca – Villazón”.

- Argentina não informou se há fonte potencial de financiamento
para o Projeto “Projeto Binacional Melhoramento da Navegabilidade
do Alto Paraná”.

- Equador não informou se há fonte potencial de financiamento para
o projeto “Puerto de Transferência de Carga Morona”.
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- Na II Reunião do GT foi solicitado aos bancos que
informassem:

- o conceito utilizado para caracterizar um projeto de
infraestrutura de integração

- os projetos financiados com esse conceito no
período 2000-2012.

Solicitação de informações aos bancos regionais



- III Reunião do GT a se realizar em 29 de agosto de 2013, no Rio
de Janeiro.

- Apresentação pelos países dos resultados de cada subgrupo
ou grupo bilateral

- Apresentação pela Presidência do GT da resposta dos
bancos regionais

Próximas ações 



Muito obrigada!

Ministério
do Planejamento


