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Caricom reforma sua Secretaria

Nos dias 8 e 9 de março foi realizada a 23ª Reunião Anual de Chefes de Estado dos países da 
Caricom, no Suriname, liderada por Desiré Delano Bouterse, presidente do Suriname e atual 
presidente pro tempore do organismo regional.
Durante o encontro, os chefes de Estado discutiram a reforma da Secretaria da Caricom, seu 
principal órgão administrativo, e discutiram as recomendações contidas no relatório Turning 
Around Caricom: Proposals to restructure the Secretariat.[1] Foi decidido que a Secretaria-Geral 
deve começar a reforma imediatamente. O primeiro passo será contratar um facilitador que ajudará 
o secretário-geral, Irwin La Rocque, a tomar as medidas necessárias para a reforma. Além disso, a 
Secretaria deverá elaborar um plano estratégico para cinco anos que será submetido à análise dos 
chefes de Estado em meados do ano.
Por outro lado, foram discutidas questões de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas; 
setor privado; crime e segurança e temas que afetam as relações comunitárias. Com relação às 
mudanças climáticas, os Chefes de Governo aprovaram o "Plano de Implementação do Marco de 
Ação Regional para a obtenção de um desenvolvimento resistente às mudanças climáticas", que 
define o enfoque estratégico da região para o período 2011–2021. Além disso, reconheceram a 
importância da próxima Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20), que será realizada de 20 a 22 de junho no Brasil.
No que se refere às questões comunitárias, durante a reunião foi destacado o apoio da Caricom ao 
Haiti, registrado no Memorando de Entendimento assinado pelo embaixador Irwin La Rocque e pelo 
ministro de Relações Exteriores do Haiti no dia 15 de fevereiro passado. O Memorando identifica 
uma série de áreas nas quais a Caricom pode ajudar o Haiti, como a criação de capacidades nos 
organismos públicos para investimentos, a assistência técnica nas áreas de educação, agricultura, 
saúde pública, transporte, turismo, e as iniciativas de intercâmbio de jovens. Cabe destacar que, 
embora o Haiti seja membro da Caricom desde julho de 2002, o país ainda não pertence ao 
Mercado e Economia Comuns do Caribe (CSME, sigla em inglês).

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]

Caribe
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http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2012/pres67_11.jsp
http://www.caricom.org/jsp/communications/23intersessional_summit_mar_12.jsp


[1] É um escritório privado encarregado pelos líderes da Caricom em julho de 2010 de revisar o 
funcionamento da Secretaria. O documento por enquanto não é público.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Novo impulso à integração no Caribe", em: Carta Mensal INTAL N° 175, março 
de 2011.
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=a8e4aa79-cf76-4486-9ec4-f50d4e8cad1f&lang=pt


BID apoia o Fórum de Investimentos na 
Jamaica

No dia 1º de março foi aberto o Fórum de Investimentos da Jamaica, uma atividade organizada pelo 
governo do país com a colaboração do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do 
Programa "Compite Caribe". Esta última é uma iniciativa que promove a competitividade em 15 
países da região por meio de uma associação do BID com o Departamento Britânico para o 
Desenvolvimento Internacional e a Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional.
Durante o fórum, mais de 400 participantes discutiram as melhores práticas nos projetos de 
investimentos, concentrando-se principalmente nos projetos emergentes nos setores de tecnologia 
da informação, indústria manufatureira e turismo.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2].
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http://www.iadb.org/en/news/announcements/2012-03-01/prime-minister-of-jamaica-opens-investment-forum,9888.html
http://www.competecaribbean.org/


Compromisso com a Estratégia de 
Segurança da América Central 

Os países do Sistema da Integração Centro-Americana (Sica) e o Grupo de Países Amigos e 
Organismos Internacionais Cooperantes se reuniram em fevereiro na sede do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) em Washington para reafirmar a Estratégia de Segurança da América 
Central.
Sob a presidência pro tempore do Sica exercida por Honduras, os países trabalharam para 
coordenar a execução de 22 projetos específicos definidos na Conferência Internacional de Apoio à 
Estratégia de Segurança da América Central, realizada na cidade da Guatemala em junho de 2011. 
Os quatros componentes da Estratégia consistem no combate ao delito; na prevenção social da 
violência; na reabilitação, reinserção e segurança penitenciária e no fortalecimento institucional.

Veja os vídeos das declarações dos representantes dos vários países que participaram da reunião.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Fórum sobre a Estratégia de Segurança da América Central", em: Carta Mensal 
INTAL N° 182, outubro de 2011.

• BID-INTAL. "43a Reunião da Comissão de Segurança da América Central", em: Carta Mensal 
INTAL N° 181, setembro de 2011.

• BID-INTAL. "Avanços na implementação da Estratégia de Segurança", em: Carta Mensal 
INTAL N° 180, agosto de 2011.

• BID-INTAL. "Segurança e integração: Cúpula da Segurança Cidadã Regional na América 
Central", em: Carta Mensal INTAL N° 179, julho de 2011.

América Central
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http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-02-21/estrategia-de-seguridad-de-centroamerica,9864.html
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=077558ce-13f6-490f-a49f-853449623bed&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=11d5549c-cf39-4657-9d94-dc20c9b2f40d&lang=pt
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1ª Rodada de Negociações entre a 
Associação Europeia de Livre Comércio e a 

Costa Rica, Guatemala, Honduras e 
Panamá

A 1ª Rodada de Negociações para assinar um Tratado de Livre Comércio (TLC) entre a Associação 
Europeia de Livre Comércio (Aelc) e a Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá foi realizada em 
Genebra, de 28 de fevereiro a 1º de março de 2012.
A Aelc (ou EFTA, sigla em inglês) nasceu em 1960 e é composta pela Suíça, Islândia, Liechtenstein 
e Noruega. Embora estes países não sejam membros da União Europeia (UE), parte dos seus 
membros pertence à Área Econômica Europeia (EEA, sigla em inglês), acordo comercial vigente 
desde 2004, que vincula a Islândia, Liechtenstein e a Noruega com os 25 países-membros da UE.
Além disso, os países da AELC estão entre os que negociaram o maior número de acordos de livre 
comércio: com a Autoridade Palestina, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, Egito, Conselho de 
Cooperação do Golfo, Israel, Jordânia, Líbano, Macedônia, México, Marrocos, Peru, República da 
Coreia, Cingapura, Tunísia, Turquia e a União Aduaneira da África Austral (Sacu).
Segundo estatísticas da Comissão Europeia, em 2010 as importações centro-americanas 
provenientes dos países da Aelc representaram 0,6% (US$ 1,6987 bilhão) do total adquirido no 
exterior, enquanto as exportações para a Aelc representam 0,3% (US$ 712,1 milhões) das vendas 
externas da região centro-americana. O comércio entre as duas regiões representa 0,5% (US$ 
2,4109 bilhões) do comércio total centro-americano.
As principais exportações da América Central se concentram em frutas e nozes, café, chá, 
especiarias, metais e minerais, enquanto o maior volume de importações é registrado em 
maquinaria e equipamentos, produtos farmacêuticos, equipamento ótico, médico e cirúrgico.
Um TLC constitui uma ferramenta valiosa para promover o desenvolvimento e a integração 
comercial e é o marco dentro do qual os países centro-americanos encontram uma nova 
oportunidade de ampliar os seus mercados de bens e serviços, além das suas oportunidades de 
investimento.
Embora hoje os países da Aelc não tenham grande relevância como parceiros comerciais, a Costa 
Rica, Guatemala, Honduras e Panamá têm muito interesse na assinatura de um acordo, já que a 
Aelc ocupa o segundo lugar em nível mundial em termos de investimentos estrangeiros diretos, o 
quinto no comércio mundial de serviços (depois da UE, Estados Unidos, Japão e China) e conta com 
um setor de serviços muito desenvolvido, fatores que a tornam um sócio atraente em potencial.
As primeiras conversas sobre a possibilidade de assinar um TLC entre as partes foram realizadas no 
Panamá no dia 23 de março de 2011.
O objetivo deste primeiro encontro foi aproximar posições conceituais em assuntos-chave do 
processo de negociação. Analisaram-se aspectos relativos ao comércio de bens e serviços, a 
entrada temporária de pessoas a trabalho, investimentos, defesa comercial, concorrência, 
propriedade intelectual, regras de origem, solução de controvérsias e questões institucionais.
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A segunda rodada de negociações está prevista para junho de 2012 no Panamá e espera-se que as 
negociações sejam concluídas dentro do primeiro semestre deste ano.
A assinatura desse acordo vai complementar o Acordo de Associação que a região 
centro-americana assinou com a UE em Madri em maio de 2010 e que inclui um Acordo de Livre 
Comércio entre as duas regiões. Depois da revisão técnica, o texto do acordo foi assinado em 
Bruxelas no dia 22 de março de 2011, abrindo para a América Central as portas do mercado da UE, 
que conta com 500 milhões de habitantes.

Mais informações nos links: [1]; [2]; [3]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "América Central e Panamá discutem possível tratado de livre comércio com a 
Aelc", em: Carta Mensal INTAL N° 176, abril de 2011.
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http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/febrero/CP-1378.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/comunicados_2012/CP-1380.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113478.pdf
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4bfd2783-1834-4dca-9879-c76fdfa993dc&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4bfd2783-1834-4dca-9879-c76fdfa993dc&lang=pt


Entra em vigor o TLC entre Peru e Japão 

No último dia 1º de março entrou em vigor o Acordo de Associação Econômica (AAE) entre o Peru e 
o Japão, que representa um avanço importante para as relações comerciais do país sul-americano. 
Estima-se que o acordo com o Japão dinamizará o comércio bilateral ao favorecer o acesso de 
produtos peruanos a um mercado de 127 milhões de pessoas com alto poder aquisitivo (Quadro 1).

Comunidade Andina
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http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/japon/espanol/Acuerdo_Base.pdf


A primeira aproximação entre o Peru e o Japão para uma negociação comercial foi realizada 
durante o 16º Fórum Econômico Ásia-Pacífico "APEC 2008", em novembro de 2008. No fim de 
março de 2009, houve em Tóquio uma reunião preparatória. No dia 14 de abril de 2009 foi então 
oficializado o lançamento das negociações comerciais entre o Peru e o Japão. Depois de sete 
rodadas de intercâmbios, o Peru e o Japão assinaram o AAE em Tóquio em maio de 2011.
O acordo concede acesso preferencial ao mercado japonês para 99,8% das exportações peruanas, 
abrangendo produtos como café, aspargos, pota (tipo de lula grande), sacha inchi (tipo de 
amendoim), milho vermelho e o milho gigante de Cuzco. No setor pesqueiro, a maioria de espécies 
de interesse do Peru estará livre de tarifas alfandegárias no mercado japonês em no máximo dez 
anos. O acordo também dará tratamento preferencial no mercado peruano a produtos como 
telefones celulares, computadores, televisores, carros e maquinaria. Há ainda disposições sobre 
Acesso a Mercados, Regras de Origem, Defesa Comercial, Serviços, Obstáculos Técnicos ao 
Comércio, Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Políticas de Concorrência, Cooperação, Melhora do 
Ambiente de Negócios, Meio Ambiente, Propriedade Intelectual, Compras Públicas, Procedimentos 
Alfandegários, Solução de Controvérsias e Assuntos Institucionais.
Cabe destacar que o Japão é o segundo parceiro comercial do Peru na Ásia e o quinto no mundo, 
representando 4,8% das exportações em 2011 (Quadro 2).

Fonte: Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru.

Quadro 1: Indicadores Macroeconômicos 2010

Japão Peru

População (milhões de 
pessoas)

127,5 29,5

PBI (milhões de US$) 5.458.872 153.839

PBI per capita (US$) 42.820 5.222

Exportação de bens e serviços 
(% do PIB)

15,2 25,7

Importação de bens e serviços 
(% do PIB)

14,1 22,8

Intercâmbio comercial de bens 
e serviços (% do PIB)

29,3 48,4

IED: Fluxo Líquido (milhões de 
US$)

-1.360 7.328
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No Gráfico 1 apresenta-se a evolução comercial entre o Peru e o Japão de 2005 a 2011. Observa-se 
uma relação bilateral dinâmica, com seu auge em 2007 e uma queda posterior devido à crise 
internacional. Em 2011 atingiram-se níveis de comércio similares aos anteriores à crise. Com o 
acordo, espera-se incentivar o dinamismo do intercâmbio comercial e contribuir para estreitar 
ainda mais as relações bilaterais. O saldo comercial se manteve favorável ao Peru.

Fonte: Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru.

Quadro 2: Principais destinos das exportações peruanas em 2011

Ordem País Milhões de US$ Participação % no 
total

1 China 6.961 15,2

2 Suíça 5.938 13,0

3 EUA 5.829 12,7

4 Canadá 4.177 9,1

5 Japão 2.175 4,8
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O AAE com o Japão está de acordo com a política comercial peruana de aproximação com a Ásia. 
Durante os últimos anos o país assinou Tratados de Livre Comércio com Cingapura (2008), China 
(2009) e Coreia do Sul (2011), e um protocolo para acelerar a liberalização do comércio de 
mercadorias e a facilitação do comércio com a Tailândia (2010). Além disso, o Peru faz parte do 
Fórum de Associação Econômica da região Ásia-Pacífico. O Japão, por sua vez, na América Latina 
assinou acordos de livre comércio com o México, em 2005, e com o Chile, em 2007.

Mais informações no seguinte link: [1]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Países andinos implementam acordos de livre comércio", em: Carta Mensal 

Fonte: Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru.

Gráfico 1: Evolução do comércio do Peru com o Japão

Em milhões de US$
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http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=113
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=734f4d5c-5ad4-4b0f-bcfc-1a1231e3bff0&lang=pt


INTAL N° 180, agosto de 2011.
• BID-INTAL. "Aliança do Pacífico': uma nova iniciativa que une Chile, Colômbia, México e 

Peru", em: Carta Mensal INTAL N° 177, maio de 2011.
• BID-INTAL. "Colômbia e Peru aprofundam acordos comerciais com México", Carta Mensal 

INTAL N° 176, abril de 2011.
• BID-INTAL. "Peru amplia seu acesso ao mercado da Coreia e do Japão", em: Carta Mensal 

INTAL N° 171, novembro de 2010.
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=pt
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Líderes da Aliança do Pacífico aprovam 
acordo marco

No dia 4 de março, os presidentes do Peru, Chile, México, Colômbia, Panamá e Costa Rica (estes 
dois últimos na qualidade de observadores) aprovaram em uma cúpula virtual realizada por 
videoconferência o texto do acordo marco que estabelecerá a Aliança do Pacífico, após a sua 
assinatura em junho próximo.
No documento aprovado, que se tornará público em meados do ano, foram estabelecidos os 
objetivos deste novo fórum de integração, que tem por finalidade promover o desenvolvimento 
progressivo dos países-membros por meio da inclusão social e a construção de uma área de 
integração que permita a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas.
A Aliança do Pacífico nasceu no dia 28 de abril de 2011 a partir de uma proposta do então 
presidente do Peru, Alan García. Os chefes de Estado do Chile, Colômbia, México e Peru assinaram 
nesse momento a Declaração de Lima, em que decidiram aprofundar a integração entre suas 
economias e definir ações conjuntas para a vinculação comercial com a região Ásia-Pacífico.

Mais informações no seguinte link: [1]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "'Aliança do Pacífico': uma nova iniciativa que une Chile, Colômbia, México e 
Peru", em: Carta Mensal INTAL N° 177, maio de 2011.
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Acompanhamento da agenda interna e 
externa 

Agenda Interna

Em março a Argentina será o primeiro país que apresentará à Comissão de Comércio do Mercosul 
(CCM) a relação de 100 posições tarifárias cujas alíquotas do imposto de importação dos produtos 
originários da extrazona subirão e ficarão acima da Tarifa Externa Comum (TEC), de acordo com o 
que foi estabelecido na Decisão CMC N° 039/11.[1] Para elaborar essa lista, que será composta de 
bens de capital, produtos intermediários e produtos finais, autoridades do Ministério da Indústria e 
da Secretaria de Comércio Exterior da Argentina se reuniram com câmaras representantes de vários 
setores (maquinaria e equipamentos, metalúrgica, eletrônica, eletromecânica, luminotécnicas, 
informática e controle automático, celulose e papel, plásticos, telecomunicações e vidro, entre 
outras).
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Brasil, ligada ao Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), receberá até o dia 2 de abril os pedidos do setor privado para 
o aumento temporário da TEC. A seleção das 100 posições tarifárias afetadas será feita pelo 
Conselho de Ministros da Camex, formado pelos ministros das principais pastas do governo 
brasileiro.
Por outro lado, o regime de tarifa zero para bens de capital na Argentina[2], que deveria ter 
acabado no dia 31 de dezembro de 2011, foi prorrogado por seis meses. Embora em princípio para 
os sócios do Mercosul valha o TEC de 14% para a importação de bens de capital, desde 2001 e com 
o objetivo de estimular os investimentos melhorando os equipamentos do setor produtivo o 
governo argentino implementou um regime por meio do qual são reduzidos os preços finais dos 
bens de capital, informática e telecomunicações. Para isso, o Estado concede aos importadores um 
bônus fiscal equivalente a 14% do valor que tiver sido pago pelo bem importado, que é usado 
depois para pagar impostos federais. Como a medida implica uma menor proteção efetiva da 
indústria local produtora destes bens, o Estado também concede aos fabricantes nacionais um 
crédito fiscal equivalente a 14% do resultado da subtração do preço de venda do valor dos insumos 
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importados incorporados ao bem, que já tiveram um direito de importação com alíquota zero. Isso 
significa que neste caso a alíquota é aplicada sobre o valor agregado localmente. 
Consequentemente, nos dois casos a tarifa de importação extrazona do setor de bens de capital 
equivale a zero.
Cabe destacar que esse regime foi autorizado para a Argentina e depois para outros sócios do bloco 
por sucessivas decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul.[3]
Como foi mencionado, está previsto que a Argentina eliminará esse regime a partir do dia 30 de 
junho de 2012, quando voltará a cobrar a TEC de 14% para os bens de capital. Essa medida pode 
beneficiar principalmente os produtores de bens de capital do Mercosul em condições de exportar 
para o mercado argentino, principalmente produtores brasileiros. Com relação aos produtores 
deste tipo de bens na Argentina, o impacto dependerá da capacidade de produção e da substituição 
de fornecedores extrazona por outros do Mercosul.
De qualquer forma, cabe dizer que para compensar os impactos desta medida as autoridades 
argentinas planejam desenvolver um esquema de bonificação de taxas de juros. Esse sistema seria 
implementado por meio de bancos públicos, com subsídios por parte do Ministério da Indústria, 
para as empresas que tenham projetos de investimento, reconversão e aumento da produtividade, 
pré-financiamento de exportações e para capital de trabalho, entre outros fins.

Agenda Externa

Mercosul-UE
De 12 a 16 de março foi realizada em Bruxelas a 24ª Reunião do Comitê de Negociações 
Birregionais Mercosul – União Europeia (UE). Esse encontro foi promovido no âmbito das rodadas 
de negociações relançadas em maio de 2010 em função da Cúpula América Latina e Caribe – União 
Europeia, para a elaboração de um Acordo de Associação Estratégica entre o Mercosul e a UE.
De acordo com a declaração conjunta, as equipes negociadoras registraram progressos nos pilares 
de diálogo político e cooperação do acordo. No que se refere ao terceiro pilar, o comercial, as 
partes abordaram os aspectos normativos. Os principais avanços foram nos Grupos de Trabalho de 
Serviços e Estabelecimento, Mecanismo de Solução de Controvérsias, Compras Públicas e Regras 
de Origem. A próxima rodada de negociações está prevista para julho no Brasil.

Comércio automotivo com o México
Durante 2011, o déficit comercial do Brasil com o México cresceu oito vezes e chegou a US$ 1,171 
bilhão. Com o objetivo de reduzir o desequilíbrio, o país sul-americano promoveu uma 
renegociação do tratado que regula o comércio bilateral do setor automotivo,[4] que representa 
cerca de 40% do intercâmbio entre os dois países.
Assim foi definido um regime incremental por um período de três anos, durante o qual o valor das 
exportações de veículos leves chegará a US$ 1,450 bilhão no primeiro ano, a US$ 1,560 bilhão no 
segundo e a US$ 1,640 bilhão no terceiro. Depois a situação atual de livre comércio será 
restabelecida.
Também foram definidas mudanças em termos de regras de origem: durante o primeiro ano o 
conteúdo regional subirá de 30% para 35% do valor dos veículos leves, e chegará a 40% a partir 
do quinto ano.
No que diz respeito a veículos pesados, que o Brasil pretende incluir no ACE-55, foi decidido fazer 
consultas para ter um acesso recíproco à homologação das normas técnicas e ambientais.
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[1] Aprovada na 9ª Reunião Extraordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC), no dia 19 de dezembro de 
2011, em Montevidéu, Uruguai.
[2] Decreto 379/2001.
[3] Dec. CMC 1/2001; 25/2002; 2/2003, 34/2003; 40/2005.
[4] O Acordo de Complementação Econômica N°55 (ACE-55) regula o comércio de produtos do setor 
automotivo entre o México e os países do Mercosul.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. "Negociações externas do Mercosul", em: Carta Mensal INTAL Nº 184, dezembro 
de 2011.
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BID promove 53ª Reunião Anual de 
Governadores

De 14 a 19 de março passado foi realizada a 53a Reunião Anual de Governadores do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Montevidéu, Uruguai. No discurso inaugural, o 
presidente do BID, Luis Alberto Moreno, falou sobre a situação econômica e as perspectivas para a 
América Latina e o Caribe. Ele afirmou que a região teve um ótimo rendimento recentemente e 
melhorou a sua capacidade para enfrentar crise externas. No entanto, ainda há desafios pendentes 
em várias áreas, como competitividade e produtividade, educação, infraestrutura, mudanças 
climáticas e segurança dos cidadãos. Além disso, destacou a importância de obter uma integração 
maior com o restante do mundo e de aproveitar a expansão do comércio sul-sul.
Cabe destacar que a Assembleia de Governadores é a máxima autoridade do BID. Cada 
país-membro designa um governador, cujo poder de voto é diretamente proporcional ao capital que 
o país destina à instituição. Os governadores em geral são ministros da Fazenda, presidentes de 
Bancos Centrais ou altos funcionários dos governos. Na reunião anual, as autoridades dos 
países-membros analisam o futuro das operações do Banco, as necessidades de desenvolvimento 
da América Latina e do Caribe e os desafios que a economia global acarreta para a região.
Durante a Assembleia, da qual participaram personalidades do mundo público, privado e 
acadêmico, também foram discutidos temas como a crise europeia, emprego para os jovens, 
segurança cidadã, cultura e esportes para o desenvolvimento juvenil, mudanças climáticas e 
infraestrutura.

Para ver a agenda de atividades da Assembleia e os discursos feitos, acesse este link: [1]
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http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36743980
http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/assembleia-de-governadores,6002.html
http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/capital-sociel-e-poder-de-voto,3166.html
http://www.iadb.org/es/reunion-anual/2012/programa-de-atividades,6381.html


BID e Banco Asiático de Desenvolvimento 
estreitam cooperação

Durante a 53a Reunião Anual de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
realizada em Montevidéu, Uruguai, de 14 a 19 de março passado, os presidentes do Banco Asiático 
de Desenvolvimento (ADB, sigla em inglês) e do BID decidiram somar esforços para fortalecer os 
laços comerciais e de investimentos e o intercâmbio de experiências sobre políticas de 
desenvolvimento entre as duas regiões que mais crescem no mundo.
O presidente do ADB, Haruhiko Kuroda, compareceu pela primeira vez à Reunião Anual do BID e 
participou da apresentação do resumo executivo do livro produzido por ambas as instituições, 
Modelando o Futuro da Relação entre a América Latina e o Caribe com a Ásia (Shaping the Future 
of the Asia-Latin America and the Caribbean Relationship). O presidente do BID, Luis Alberto 
Moreno, por sua vez, irá à reunião anual do ADB em Manila, em maio próximo, para a apresentação 
oficial do livro.
Estas iniciativas buscam estreitar a colaboração entre os organismos. De acordo com os dois 
bancos, a América Latina e o Caribe, que viveu uma rápida urbanização nas últimas décadas, 
podem proporcionar aos países asiáticos informações valiosas sobre como enfrentar as pressões 
sociais, logísticas e ambientais decorrentes do fenômeno. Além disso, vários países asiáticos 
podem compartilhar lições sobre estratégias de desenvolvimento orientadas à exportação, assim 
como sobre o desenvolvimento de infraestrutura e a melhora da qualidade da educação. As duas 
regiões também podem se beneficiar da cooperação para ampliar o uso da energia de fontes 
renováveis.
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Reunião Especial de Coordenadores 
Nacionais da IIRSA sobre Agendas 

Cartográficas

De 6 a 9 de março foram realizados em Assunção, Paraguai, diversos eventos relacionados com o 
processo de integração física na América do Sul, no âmbito do plano de trabalho do Conselho 
Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da Unasul. Na condição de Secretaria 
do Comitê de Coordenação Técnica (CCT) da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana (IIRSA), o Intal coordenou e organizou em conjunto com a presidência pro tempore 
do Paraguai, a Reunião Especial de Coordenadores Nacionais da IIRSA sobre Agendas 
Cartográficas. Este encontro teve como objetivo discutir e definir as principais características e 
condições para o desenvolvimento de um sistema de informação georreferenciada, que apoie o 
processo de tomada de decisões na área de planejamento territorial da América do Sul (link).
Foram realizadas também as seguintes atividades: (i) Workshop de Promoção do Apoio Financeiro 
à Elaboração de Estudos de Viabilidade e Projetos relacionados à Agenda de Projetos Prioritários 
de Integração (API) - Workshop para a Promoção da Estruturação de Esquemas Financeiros; (ii) 1ª 
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Mecanismos de Financiamento e Garantias; (iii) 4ª Reunião 
do Comitê Coordenador do Cosiplan; e (iv) 2ª Reunião de Ministros das Comunicações da Unasul.
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Estímulo à Integração Regional no Âmbito 
Regulatório: aprendizado entre regiões

Nos dias 23 e 24 de fevereiro foi realizada na Sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) em Washington a conferência "Estímulo à Integração Regional no Âmbito Regulatório: 
aprendizado entre regiões". O evento foi organizado pelo Setor de Integração e Comércio do BID, 
pelo Instituto Universitário Europeu, pelo Programa Mundial de Governabilidade e pela Escola de 
Negócios da Universidade da Carolina do Sul.

Acesso à agenda e aos documentos apresentados na conferência no link [1]
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http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=3385


ELSNIT 2012: convite para apresentar 
trabalhos

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio do Setor de Integração e Comércio, e o 
Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe (Intal) estão recebendo novos trabalhos 
da Rede Euro-latino-americana de Estudos sobre Comércio e Integração (ELSNIT, sigla em inglês).

COMÉRCIO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Os trabalhos selecionados serão apresentados na 10ª Conferência ELSNIT, que será realizada em 
Milão, Itália, nos dias 19 e 20 de outubro de 2012. Os trabalhos devem ser entregues em inglês.
Os detalhes do convite estão disponíveis neste link.

Os trabalhos devem ser entregues no máximo até o dia 11 de maio de 2012.
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BID lança MapAméricas 

MapAméricas é uma plataforma on-line que permite que os usuários visualizem facilmente e 
monitorem os resultados de projetos de desenvolvimento financiados pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e executados por países-membros na América Latina e no Caribe. A plataforma 
utiliza tecnologia de última geração em mapeamento digital para mostrar onde os projetos estão 
sendo realizados. Para obter mais informações sobre um projeto específico, basta clicar em um 
ícone e uma ampla variedade de informações aparecerá na tela, como os recursos investidos até o 
momento, o número de beneficiários, fotos e vídeos dos projetos, além de outros dados relevantes.

Mais informações no seguinte link.
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http://www.iadb.org/es/mapamericas/mapeando-resultados-en-america-latina,5786.html


Iniciativa para a Promoção de Bens 
Públicos Regionais. Sobre o recebimento 

de propostas

O objetivo do convite para a entrega de propostas é reunir ideias apresentadas por países da 
América Latina e do Caribe para enfrentar os desafios para o desenvolvimento ou buscar uma 
oportunidade que possa ser abordada mais efetiva e eficientemente em nível regional por meio da 
cooperação mútua. As propostas devem ser entregues no máximo até o dia 29 de março de 2012.

Mais informações no seguinte link.
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Publicações BID-INTAL
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Informe MERCOSUL N° 16 - Resumo Executivo

O Informe MERCOSUL N° 16 (julho de 2010 - junho de 2011) analisa o panorama macroeconômico 
e os fluxos comerciais dos países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assim como os principais 
aspectos do processo de integração do bloco, tanto na agenda interna quanto na externa.
Panorama Macroeconômico e Cenário Global: De acordo com estimativas preliminares, o PIB 
mundial aumentaria 4% interanuais em 2011, desacelerando 1,1 ponto porcentual em comparação 
com o ano anterior. Essa desaceleração, que começou no segundo semestre de 2010, continuou no 
primeiro de 2011, ao mesmo tempo que as políticas fiscais das economias centrais – como a dos 
Estados Unidos e a da Eurozona – se dirigiam a posições restritivas, devido ao crescimento dos 
déficits e à crise da dívida soberana em vários países da Europa. Além disso, não foram debeladas 
as dificuldades em segmentos importantes do sistema financeiro internacional. Segundo as 
projeções recentes mencionadas, o produto dos países desenvolvidos crescerá apenas 1,6% em 
2011. Já os países emergentes cresceriam 6,4% em 2011, impulsionados pela Ásia, que continua 
sendo a região mais dinâmica. Finalmente, os volumes de comércio mundial recuperaram, no final 
de 2010, os níveis de 2008, embora depois tenham sofrido uma desaceleração, enquanto os preços 
ainda se mantêm abaixo dos máximos prévios à crise.
A deterioração do saldo do comércio de bens continua se traduzindo em uma piora da 
conta-corrente dos membros plenos do Mercosul. A conta capital e financeira foi superavitária em 
todos os países durante 2010; só na Argentina esse resultado se reverteu na primeira parte de 
2011. O PIB dos membros plenos do Mercosul se recuperou rapidamente em 2010 depois da crise 
de 2009, impulsionado pela demanda interna, destacando-se o papel do consumo privado e dos 
investimentos, ao passo que a contribuição das exportações líquidas foi negativa. Com exceção da 
Venezuela, que retomaria o crescimento, a previsão é de uma desaceleração das economias em 
2011. A rápida recuperação da atividade dos países do bloco durante 2010 tornou possível a 
retirada gradual das políticas expansivas que tinham sido implementadas no ano anterior para 
enfrentar a crise internacional, mantendo o caráter contracíclico das medidas. Os indicadores de 
emprego e pobreza melhoraram durante 2010 e na primeira metade de 2011, exceto na Venezuela.
Evolução do comércio e dos investimentos estrangeiros diretos: Os fluxos de comércio do Mercosul 
atingiram um novo recorde de US$ 537,448 bilhões em 2010. O maior crescimento das 
importações (42,4%) em relação às exportações (29,5%) levou a uma redução do superávit 
comercial, que ficou em US$ 25,186 bilhões. No primeiro semestre de 2011 as exportações 
mantiveram o ritmo de expansão do ano anterior (29,9% i.a.), enquanto as importações 
desaceleraram seu crescimento para 31,8% i.a.
Como o aumento das vendas externas do Mercosul foi maior do que o das importações mundiais, a 
participação do bloco nas compras externas globais subiu para 1,82% em 2010, tendência que 
continuou na primeira metade de 2011. O nível de comércio intrazona do Mercosul a preços 
correntes (a soma das exportações dos países destinadas aos outros três sócios), em relação às 
exportações totais do bloco, ficou em 15,7% em 2010, e continua mostrando um lento mas 
persistente aumento do nível mínimo alcançado em 2002. O intercâmbio intrazona atingiu um 
máximo de US$ 44,077 bilhões em 2010 e no primeiro semestre de 2011 foi levemente superior a 
US$ 25 bilhões.
O intercâmbio do Mercosul se ampliou com todas as regiões do mundo em 2010, destacando-se a 
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Ásia como o mercado mais dinâmico para as vendas do bloco, além de ser a principal origem das 
importações extrazona. Cabe destacar que essa região, que em 2002 se encontrava depois da 
União Europeia e do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), na atualidade é o 
principal sócio comercial do Mercosul, representando cerca de um terço dos intercâmbios 
extrazona do bloco. O comércio com os países da Aladi, apesar de representar uma pequena 
porcentagem do total, explica grande parte do resultado positivo da balança comercial do bloco. As 
exportações para o TLCAN e a UE aumentaram menos do que as importações vindas dessas regiões, 
ampliando o déficit comercial do bloco no primeiro caso e reduzindo o superávit no segundo. 
Enquanto na Argentina e no Brasil o impulso das vendas externas em 2010 foi provocado mais 
pelos preços de exportação do que pelas quantidades, para os sócios menores o impacto do 
crescimento da quantidade exportada foi maior do que o efeito dos preços.
Com relação ao comércio com a Venezuela, as vendas externas do Mercosul para esse destino 
cresceram mais do que as importações totais do país sul-americano. Por sua vez, as compras do 
bloco ao sócio comercial cresceram mais do que as vendas totais desse país em 2010. Apesar de o 
Brasil continuar sendo o principal exportador do bloco para a Venezuela, no primeiro semestre de 
2011 as vendas cresceram apenas 0,4% i.a. enquanto as exportações argentinas aumentaram 
27,0% i.a.
A entrada de investimentos estrangeiros diretos (IED) no Mercosul atingiu um novo recorde de US$ 
58,189 bilhões em 2010, levemente acima do máximo histórico de 2008. No primeiro semestre de 
2011, os dados preliminares indicam que o IED foi de quase US$ 36,077 bilhões. O impulso vem do 
Brasil, que é o principal receptor de IED do bloco.
O capítulo inclui uma seção sobre a relação comercial e o desenvolvimento produtivo das menores 
economias do bloco, o Paraguai e o Uruguai, analisando sua inserção no período 1992-2008.
Agenda Interna: Durante as Presidências Pro Tempore (PPT) brasileira e paraguaia não se manteve 
o ritmo de progresso do período anterior, embora tenham sido feitos alguns avanços em temas 
como integração produtiva, eliminação da dupla cobrança da Tarifa Externa Comum (TEC) e 
distribuição da renda alfandegária. No final de 2010 foi aprovado o Programa de Consolidação da 
União Alfandegária, com uma série de compromissos programáticos e um cronograma de tarefas da 
agenda comercial com uma perspectiva até 2019. O Grupo de Monitoramento Macroeconômico 
(GMM) avançou na harmonização de estatísticas. Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho para 
elaborar uma proposta de Política Automotiva Comum e outro para trabalhar e trocar informações 
sobre incentivos. Por outro lado, instruiu-se o Grupo de Integração Produtiva (GIP) do Mercosul a 
examinar alternativas de cooperação que contemplem condições preferenciais de assistência 
técnica, capacitação e/ou financiamento para as micro, pequenas e médias empresas cujos 
projetos impliquem integração produtiva entre os estados-membros. Com relação às tarifas, 
criou-se um Grupo Ad Hoc de Alto Nível com a missão de supervisionar os trabalhos sobre a 
primeira etapa da eliminação da dupla cobrança da TEC e distribuição da renda alfandegária. 
Instruiu-se o Grupo Alto Nível para Examinar a Consistência e a Dispersão da TEC (Ganaec) a levar 
uma proposta de revisão integral da TEC ao Grupo Mercado Comum (GMC) em 2014 para todo o 
universo, com exceção dos bens de capital e dos bens de informática e telecomunicações, que são 
analisados em um Grupo Ad Hoc específico. Além disso, foram redefinidos os prazos para o 
vencimento das Listas Nacionais de Exceções à TEC. Sobre os trabalhos de consolidação da união 
alfandegária, os sócios concordaram sobre a necessidade de reformular os procedimentos de 
elaboração, revisão, incorporação e vigência dos Regulamentos técnicos, Procedimentos de 
Avaliação de Conformidade e Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) aprovadas no Mercosul.
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Por proposta do Paraguai, foi disposto que os estados-membros apresentassem um primeiro 
conjunto de iniciativas destinado à superação das assimetrias do bloco e à inserção competitiva 
das economias menores. Por um lado, foi realizado um relatório contendo um diagnóstico 
regulatório dos setores de Serviços dos Estados Partes, definindo-os com base nas sensibilidades 
relativas para sua liberalização. Por outro lado, foram revisados os alcances do Protocolo e da 
Regulamentação das Contratações e se trabalhará em um documento de diretrizes gerais para a 
negociação de um instrumento em matéria de investimentos. Com relação ao Fundo para a 
Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), entrou em vigor o seu novo regulamento e foram 
aprovados quatro novos projetos.
No tocante aos aspectos institucionais, foi criado o cargo de alto representante geral do Mercosul e 
se continuou trabalhando no critério de representação cidadã para o Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), cujo Orçamento foi aprovado. Nos aspectos sociais, continuou-se trabalhando no Plano 
Estratégico de Ação Social do Mercosul e na conformação progressiva de um Estatuto da Cidadania 
do Mercosul e criou-se uma Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul.
Conflitos setoriais e contexto comercial: O Mercosul evidenciou um ressurgimento dos conflitos e 
das tensões comerciais, em parte explicado pelo menor crescimento das exportações em 
comparação com as compras para o resto do mundo, que deu lugar a uma queda do superávit 
comercial dos sócios. Registrou-se um aumento das medidas de proteção comerciais, 
principalmente nos dois sócios maiores, afetando tanto as origens extra quanto intrabloco. A 
ampliação do universo de produtos sujeitos a Licenças Não-Automáticas (LNA) por parte da 
Argentina afetou principalmente o Brasil e a China, mas também abalou os sócios menores. Essa 
medida teve como consequência um conflito com o Brasil e promoveu reclamações do Uruguai. O 
Brasil decidiu aplicar LNAs às suas importações de carros, afetando as importações de todas as 
origens. Depois de longas negociações, os sócios maiores chegaram a um acordo limitando as 
restrições comerciais. Os setores em que se registraram as principais medidas de restrição 
comercial foram o automotivo, têxtil, de calçados, linha branca, lácteos e de pneus.
De qualquer forma, a preocupação do Mercosul com a crescente participação da China nas suas 
importações manufatureiras continuou promovendo certa convergência de interesses e a utilização 
de outros instrumentos de defesa comercial por todos os sócios do bloco.
Agenda Externa: A partir de uma proposta do Paraguai, acordou-se estabelecer prioridades na 
agenda externa apoiando-se em análises e estudos de viabilidade sobre os benefícios potenciais 
esperados de diversas negociações, incluindo acordos comerciais, tratados de cooperação e 
vinculações políticas. No período continuaram as negociações com a União Europeia, alcançando 
alguns avanços nos textos regulatórios e normativos, embora não se tenha concretizado um 
intercâmbio de ofertas, e retomou-se o diálogo com o Canadá para avaliar a possibilidade de 
formar uma área de livre comércio (ALC).
Paralelamente às frentes de negociação abertas com países desenvolvidos, o Mercosul teve certos 
progressos em diferentes formatos de entendimento com os países em desenvolvimento, embora 
muitos deles ainda não tenham superado a etapa de acordos marco ou de preferências muito 
limitadas. O acordo Mercosul-Egito foi ratificado pelos países sócios, com exceção da Argentina, e 
entrou em vigência o acordo com Israel. Nas rodadas de negociação com a Jordânia foram 
analisadas as ofertas de desoneração tarifária sem atingir os consensos para a formação de uma 
ALC. Foi assinado com a Turquia um memorando para o diálogo político e a cooperação entre as 
partes, e com a República Árabe Síria um Acordo Marco para a criação de uma ALC, que ainda não 
foi ratificado pelo Uruguai e pelo Paraguai. Entrou em vigor o Acordo Marco de Comércio entre o 
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bloco e o Marrocos e foi assinado um Acordo Marco de Comércio e Cooperação Econômica com a 
Organização para a Liberação de Palestina.
Os países do Mercosul participaram de forma ativa da Unasul, onde se destacam diversas ações do 
Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças e os trabalhos técnicos realizados para o Plano 
Estratégico 2012-2022 do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e 
seu fórum técnico, a IIRSA. Além disso, participaram da formulação da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e mantiveram encontros regulares com os países da Aladi.

O documento está disponível no seguinte link.
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Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. El Banco en el 
Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Informe de 
actividades 2011. Washington: BID, 2012.

Este Relatório de Atividades foi preparado pelo Departamento de Países do Istmo 
Centro-Americano, México e República Dominicana do BID para a 36ª Reunião de Governadores do 
Istmo Centro-Americano e República Dominicana, realizada em San Pedro, Ambergris Caye, Belize, 
nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2012. A publicação se divide em quatro seções: a primeira trata da 
evolução recente da região e suas perspectivas; a segunda, das atividades do BID na região durante 
2011; a seguinte mostra os principais resultados das ações do BID; e a última descreve a 
perspectiva do apoio do BID aos países da região.
A Seção I relata detalhadamente a evolução da região durante 2011, assinalando os principais 
riscos enfrentados. A pesquisa afirma que, após a recuperação da economia mundial em 2010, o 
ano seguinte se caracterizou por grande incerteza, principalmente devido à crise da dívida de 
alguns países europeus e ao estancamento da economia norte-americana. Por um lado, de acordo 
com o estudo, devido às suas relações estreitas com os Estados Unidos, a região se viu afetada 
negativamente pela menor demanda de exportações e pelo menor envio de remessas. Por outro 
lado, o crescimento dos preços do petróleo durante 2011 provocou um impacto no resultado da 
conta-corrente da balança de pagamentos.
Apesar de o Produto Interno Bruto (PIB) da região ter se recuperado a partir de 2010, o 
crescimento foi menor do que o do período 2004-2007. O trabalho sustenta, por um lado, que 
embora a recuperação econômica se explique em parte pelo estímulo fiscal, a ampliação da brecha 
fiscal e a relação elevada entre dívida pública e PIB refletem a necessidade de fortalecer os 
superávits primários. Por outro lado, a pesquisa mostra que o crescente déficit externo foi sendo 
financiando desde 2009 com uma maior proporção de fluxos de capitais financeiros em prejuízo 
dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED).
O trabalho assinala que os bancos centrais da região aumentaram as taxas de referência da política 
monetária desde meados de 2011, como resposta ao aumento da inflação impulsionado pelo 
aumento do preço dos alimentos. Por sua vez, embora a deterioração econômica em 2009 tenha 
provocado um impacto no nível de emprego, a recuperação posterior contribuiu para alcançar os 
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níveis de desemprego pré-crise.
Com relação aos desafios de curto prazo, o BID recomenda atender as brechas fiscais para 
recuperar o espaço fiscal, monitorar os fluxos financeiros atendendo à possibilidade de fortes 
reversões, além de continuar com o processo de flexibilização cambial.
A médio prazo, o BID sugere atender a brecha estrutural da conta-corrente por meio do processo de 
abertura comercial, da diversificação de mercados de destino e da transformação da matriz 
energética, para reduzir a dependência do petróleo. O trabalho indica que o fortalecimento da 
agenda de integração geraria melhoras na produtividade, por meio da gestão de custos logísticos, 
energia e transporte.
Além da evolução macroeconômica, o trabalho assinala dois importantes temas estruturais que 
continuaram afetando a região: os desastres naturais e a segurança. A deterioração da segurança, 
evidenciada pelo aumento da taxa de homicídios, principalmente em El Salvador, Guatemala e 
Honduras, constitui uma das principais preocupações para a região. A pesquisa destaca a ação 
conjunta dos países do Sistema da Integração Centro-Americana (Sica) para definir a Estratégia de 
Segurança da América Central que inclui os seguintes componentes: combate ao delito, prevenção 
da violência, reabilitação, reinserção e segurança penitenciária, e fortalecimento institucional.
A Seção II resume as atividades do BID na região durante 2011. Entre outras aprovações, 
destacam-se 26 projetos com garantia soberana por US$ 1,235 bilhão, principalmente destinados a 
infraestrutura e competitividade, e 13 operações com o setor privado de US$ 192 milhões. Com 
relação aos desembolsos, as transferências do BID para as economias do Istmo Centro-Americano e 
da República Dominicana somaram US$ 1,6 bilhão no ano.
A Seção III apresenta um resumo dos principais resultados da ação do BID na região na área de 
proteção social e serviços básicos, gestão fiscal, energia e integração regional. O trabalho destaca 
os projetos para construir redes de proteção social efetivas voltadas para reduzir a pobreza e para 
fortalecer a política e gestão fiscal, que se somam aos setores de maior presença do Banco 
historicamente, como a energia e infraestrutura viária, e a construção de uma plataforma regional 
dedicada a temas de interesse comum.
No que diz respeito à integração regional, as iniciativas do BID envolvem comércio, infraestrutura 
em energia, transporte, passagens de fronteiras (Corredor Pacífico, Trânsito Internacional de 
Mercadorias - TIM), além de prevenção de desastres naturais, saúde (Iniciativa de Saúde 
Mesoamérica 2015) e segurança (Estratégia de Segurança de América Central).
Finalmente, a Seção IV indica que se prevê que a demanda externa continue fraca, com o risco 
latente de um agravamento da situação da Zona do Euro que poderia repercutir nos mercados 
globais (projeta-se um crescimento da região de 4%). Assim, sugere que os países devem alcançar 
avanços em produtividade e competitividade, e ressalta a importância de que eles alcancem uma 
posição fiscal e financeira sustentável, fortaleçam as associações comerciais regionais, 
intensifiquem as iniciativas de luta contra a insegurança e desenvolvam mecanismos efetivos para 
reduzir e aliviar o impacto de desastres naturais. A publicação aponta o Projeto Mesoamérica como 
a principal plataforma para atender os desafios regionais e contribuir com os objetivos de suporte 
da integração de sistemas regionais, como comércio, infraestrutura e energia, além de outras áreas 
complementares como saúde, segurança cidadã e mudanças climáticas.
A contribuição da publicação está, por um lado, em oferecer um panorama claro da atividade do 
BID na região em questão, incluindo uma descrição interessante da macroeconomia da região, que 
permite visualizá-la como um todo e não apenas como uma soma de países isolados. Finalmente, 
as apreciações em torno dos principais riscos permitem entender os alinhamentos que orientam a 
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atividade do Banco na região.
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* Grenade, W. (2011). Regionalism and Sub-regionalism in the 
Caribbean : Challenges and Prospects . Any Insights from 
Europe?. Miami: EUCE; Miami European Union Center.

Autor:Grenade, Wendy
Título:Regionalism and Sub-regionalism in the Caribbean : Challenges and 
Prospects . Any Insights from Europe?
Edición:Miami: EUCE; Miami European Union Center, September 2011 [25 
p.]
Serie:Jean Monnet - Robert Schuman Paper Series; 11; 4
Temas:<ACUERDOS DE COMPLEMENTACION ECONOMICA><INTEGRACION 
BILATERAL><REGIONALISMO><CARIBBEAN COMMUNITY, 
CARICOM><ORGANIZATION OF EASTERN CARIBBEAN STATES, 
OECS><UNION EUROPEA, UE>
Geográficos:<GRAN CARIBE>

Resumen:This paper examines the complexities of regional integration in 
the developing world and the internal and external forces that shape 
regional and sub-regional groupings. The main contention is that moments 
of uncertainty and stagnation at the regional level act as incentives for 
deeper sub-regionalism. The paper explores the challenges and prospects 
within the Caribbean Community (CARICOM) and the sub-regional 
grouping of the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) and 
analyses the extent to which the European Unions (EUs) model has 
influenced regional integration in the Caribbean.

Accesos al documento:
eHM MEUC-PAPERS 11, 4 [2011]
Documento Electrónico
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* Monkelbaan, J. (2011). Transport, Trade and Climate Change : 
Carbon Footprints, Fuel Subsidies and Market-based Measures. 
Geneva: ICTSD.

Autor:Monkelbaan, Joachim
Título:Transport, Trade and Climate Change : Carbon Footprints, Fuel 
Subsidies and Market-based Measures
Edición:Geneva: ICTSD, November 2011 [60 p.]
Serie:Documento de Trabajo = Working Paper; [1]
Temas:<CAMBIO CLIMATICO><COMERCIO 
INTERNACIONAL><TRANSPORTES EN GENERAL><PAISES EN 
DESARROLLO><PROTECCION AMBIENTAL><IMPACTO 
AMBIENTAL><CONTAMINACION AMBIENTAL><INFRAESTRUCTURA><UNION 
EUROPEA, UE>
Geográficos:<ALEMANIA><EUROPA>

Resumen:The objective of this paper is to examine the viability and 
potential effects of different actions that Germany and the European Union 
(EU) can take to curb the growth of GHG emissions from the international 
transport sector. It analyzes different options that policy makers have 
available to reduce transport induced emissions. In doing so, this paper 
takes the impacts on trade, especially for developing countries, into 
account. The overarching question that is reverberates throughout this 
paper is: what are the advantages and disadvantages of different measures 
that Germany and the EU can take to limit emissions from trade-related 
transport?
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* India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations. (2011). Santiago 
de Chile: CEPAL.

Título:India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Noviembre 2011 [76 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL EN GENERAL><MERCADOS FINANCIEROS 
EMERGENTES><ECONOMIA INTERNACIONAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><INDIA><GRAN CARIBE>

Resumen:India and Latin America and the Caribbean, together with China, 
are the world's new growth poles. Economies in developing Asia, led by 
China and India, are growing three times as fast as the industrialized 
countries. Latin America and the Caribbean weathered the international 
crisis with remarkable resilience and emerged from it sooner and more 
robustly than the developed economies. In the coming years, the 
industrialized economies will continue to face complex challenges, in 
particular the need to rein in and gradually reduce the fiscal deficit and 
public debt in a context of slower growth and high unemployment. The rise 
of the emerging economies reflects not only their growing contribution to 
the world economy, but also the stronger linkages between emerging and 
developing economies through increased South-South trade and 
investment and cooperation. In this context, India continues to deepen its 
trade and investment relations with the Latin American and Caribbean 
region in search of a more coordinated, institutionalized approach among 
countries. On the back of recent global economic events, India and the 
countries of Latin America and the Caribbean must rethink strategic 
alliances both globally and regionally. In this respect, India and Latin 
America and the Caribbean need to reposition themselves in the world 
economy and to address the growing relevance of South-South linkages (in 
areas such as trade, foreign direct investment and finance) by enhancing 
cooperation in innovation and human capital in order to diversify trade, 
add greater value and apply new knowledge to exports, thus helping to 
create more stable conditions for growth.

Accesos al documento:
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Título:India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Noviembre 2011 [76 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL EN GENERAL><MERCADOS FINANCIEROS 
EMERGENTES><ECONOMIA INTERNACIONAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><INDIA><GRAN CARIBE>

Resumen:India and Latin America and the Caribbean, together with China, 
are the world's new growth poles. Economies in developing Asia, led by 
China and India, are growing three times as fast as the industrialized 
countries. Latin America and the Caribbean weathered the international 
crisis with remarkable resilience and emerged from it sooner and more 
robustly than the developed economies. In the coming years, the 
industrialized economies will continue to face complex challenges, in 
particular the need to rein in and gradually reduce the fiscal deficit and 
public debt in a context of slower growth and high unemployment. The rise 
of the emerging economies reflects not only their growing contribution to 
the world economy, but also the stronger linkages between emerging and 
developing economies through increased South-South trade and 
investment and cooperation. In this context, India continues to deepen its 
trade and investment relations with the Latin American and Caribbean 
region in search of a more coordinated, institutionalized approach among 
countries. On the back of recent global economic events, India and the 
countries of Latin America and the Caribbean must rethink strategic 
alliances both globally and regionally. In this respect, India and Latin 
America and the Caribbean need to reposition themselves in the world 
economy and to address the growing relevance of South-South linkages (in 
areas such as trade, foreign direct investment and finance) by enhancing 
cooperation in innovation and human capital in order to diversify trade, 
add greater value and apply new knowledge to exports, thus helping to 
create more stable conditions for growth.
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