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RELATÓRIO FINAL 
 
 

O Senhor Kevin O'Reilly, coordenador nacional de Cúpulas dos Estados Unidos e Presidente 
da reunião do GRIC, deu as boas-vindas aos coordenadores e coordenadoras nacionais do processo de 
Cúpulas, aos delegados e delegadas e aos e às representantes das instituições do Grupo de Trabalho 
Conjunto de Cúpulas. A lista de participantes foi publicada como documento GRIC/O.2/doc.59/22 
rev. 1. 
 
 

Discurso de abertura do Senhor Kevin O'Reilly, coordenador nacional de Cúpulas dos 
Estados Unidos 
 

O pronunciamento do Senhor Kevin O'Reilly foi publicado como documento 
GRIC/O.2/INF.21/22. 
 
 
1. Apresentações a cargo das partes interessadas sobre os compromissos políticos da 

Cúpula 
 

a. Apresentação do Fórum da Juventude das Américas no YABT pela Senhora Cecilia 
Vilchis 

 
O pronunciamento da Senhora Vilchis foi publicado como documento GRIC/O.2/INF.23/22. 

 
b. Apresentação do Fórum Cidadão das Américas pela Senhora Molvina Zeballos 

 
O pronunciamento da Senhora Zeballos foi publicado como documento GRIC/O.2/INF.24/22. 

 
c. Apresentação a cargo da Senhora Paula Uribe, diretora de Assuntos Governamentais 

da PepsiCo, Inc. 
 

A apresentação da Senhora Uribe foi publicada como documento GRIC/O.2/ INF.25/22. 
 

d. Apresentação do YABT a cargo do Senhor Dawsher Charles, Trinidad e Tobago 
 

A apresentação do Senhor Dawsher Charles foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.26/22. 
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e. Apresentação do Instituto Nacional Democrático para Assuntos Internacionais (NDI) 

a cargo do Senhor Eduardo Núñez Vargas  
 

A apresentação do Senhor Eduardo Núñez Vargas foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.27/22. 
 

f. Apresentação do setor privado a cargo da Senhora Patricia Wu 
 

A apresentação da Senhora Patricia Wu foi publicada como documento GRIC/O.2/ INF.41/22. 
 

g. Apresentação do YABT, Argentina, a cargo da Senhora Maricel Lonati 
 

A apresentação da Senhora Maricel Lonati foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.28/22.  

 
h. Apresentação do Fórum do Cidadão das Américas a cargo do Senhor José Ramón 

Ávila 
 

A apresentação do Senhor José Ramón Ávila foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.29/22. 
 

i. Apresentação do setor privado a cargo de Thackwray Driver, Presidente e diretor 
executivo da Câmera de Energia de Trinidad e Tobago, Presidente da CARICHAM 

 
A apresentação do Senhor Thackwray Driver foi publicada como documento 

GRIC/O.2/INF.30/22. 
 

j. Apresentação da Associação Latino-Americana de Internet (ALAI) a cargo de Raul 
Echeberria 

 
A apresentação do Senhor Raul Echeberria foi publicada como documento 

GRIC/O.2/INF.31/22. 
 

Após as apresentações das partes interessadas sobre os compromissos políticos da Cúpula, a 
Presidência agradeceu-lhes suas contribuições e convidou as delegações a tecerem seus comentários. 
 

A Delegação de Trinidad e Tobago expressou seu apoio à participação dos diversos atores no 
processo de Cúpulas e destacou a relevância de suas recomendações para as discussões do projeto de 
compromissos políticos. 
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2. Apresentações a cargo dos membros do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas 
(GTCC) sobre os compromissos políticos da Cúpula 

 
a. Apresentação da Organização dos Estados Americanos (OEA) a cargo do 

Embaixador James Lambert, secretário de Assuntos Hemisféricos 
 

A apresentação do Embaixador James Lambert foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.32/22. 
 

b. Apresentação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a cargo do Senhor 
Fabrizio Opertti, gerente do Setor de Integração e Comércio 

 
O Senhor Fabrizio Opertti enfatizou que a Visão 2025 do BID coincide com os temas da 

Cúpula. Em particular, instou a que se identifiquem oportunidades-chave para estimular a recuperação 
econômica e sanitária a fim de gerar benefícios estruturais duradouros. Além disso, enfatizou que as 
cadeias de valor, a economia digital e as PMEs são elementos essenciais para a recuperação, 
representando grandes oportunidades para a região, especialmente em tempos de crise. Finalmente, 
abordou a necessidade de que a visão do setor privado contribua para enriquecer e ativar os projetos de 
compromisso político, o que requer um trabalho colaborativo.  
 

c. Apresentação do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) 
a cargo da Senhora Beverly Best 

 
A apresentação da Senhora Beverly Best foi publicada como documento GRIC/O.2/INF.33/22. 

 
d. Apresentação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a cargo da Senhora 

Mary Lou Valdez, diretora adjunta 
 

A apresentação da Senhora Mary Lou Valdez foi publicada como documento  
GRIC/O.2/INF.34/22. 
 

e. Apresentação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
a cargo da Senhora Raquel Artecona, encarregada do Escritório da CEPAL em 
Washington, D.C. 

 
A Senhora Raquel Artecona destacou a coincidência entre as prioridades da CEPAL e os temas 

da Cúpula, quais sejam a renovação da matriz energética, a mobilidade urbana, a digitalização 
inclusiva, a fabricação de produtos para a saúde, a bioeconomia, o desenvolvimento da economia 
circular e a recuperação sustentável do setor de turismo. Do mesmo modo, destacou o apoio técnico 
prestado aos Estados em cada uma dessas áreas e relatórios produzidos. Dentre eles destacou as 
diretrizes e propostas para um plano de autossuficiência sanitária para a América Latina e o Caribe, 
desenvolvido a pedido da Presidência pro tempore da Comunidade dos Estados da América Latina e 
do Caribe (CELAC). 
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f. Apresentação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)  a cargo do Senhor José Antonio Ardavin 

 
A apresentação do Senhor José Antonio Ardavin foi publicada como documento  

GRIC/0.2/INF.20/22. 
 

g. Apresentação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)  
 

A apresentação do PNUD não foi feita devido a dificuldades técnicas, motivo pelo qual a 
delegação enviou seus comentários por escrito, que foram publicados como documento 
GRIC/O.2/INF.42/22. 
 

Após as intervenções das entidades do GTCC, a Presidência agradeceu-lhes seus comentários 
e convidou as delegações a tecerem comentários. 
 

A Delegação da Venezuela tomou a palavra para abordar o fenômeno migratório na região e 
suas diferentes dimensões, com especial atenção a seu impacto sobre os grupos em situação de 
vulnerabilidade. 
 
 
3. Diálogo dos Copresidentes do Grupo de Trabalho do Plano de Ação sobre Saúde e 

Resiliência  
 

A Presidência introduziu a discussão dos projetos de compromissos políticos agradecendo às 
Copresidências por terem iniciado o processo de negociação informal e anunciou que seriam 
convocadas novas reuniões dos grupos de trabalho antes da próxima reunião do GRIC. 
 

Por outro lado, lembrou às delegações que todos os projetos de compromissos políticos se 
concentram em estabelecer princípios para assentar as bases para futuras negociações dos planos de 
ação, com exceção do documento de Governabilidade Democrática, que é um plano de ação por si só. 
Dessa forma, a Presidência iniciou a discussão do Plano de Ação de Saúde e Resiliência e convidou as 
Copresidências do grupo de trabalho — Uruguai e Peru — a tomarem a palavra. 
 

O pronunciamento do Embaixador Gustavo Álvarez, coordenador nacional adjunto do Uruguai 
para o processo de Cúpulas, foi publicado como documento GRIC/O.2/INF.35/22. Além disso, os 
comentários da delegação do Peru foram publicados como documento GRIC/O.2/INF.36/22. 
 

As Delegações de Canadá, Guatemala, Guiana e Brasil tomaram a palavra para tecer 
comentários sobre o projeto de compromisso político em tela. O debate centrou-se na utilização das 
listas referentes aos grupos em situação de vulnerabilidade e às preocupações sobre o possível número 
de mecanismos de implementação para os mandatos a serem acordados na Nona Cúpula. 
 

Por outro lado, a Delegação do Brasil solicitou a consideração de um projeto de compromisso 
político adicional sobre integração econômica. A Presidência respondeu solicitando a inclusão dos 
temas de resiliência econômica nos documentos já existentes. 
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4. Diálogo dos Copresidentes do Grupo de Trabalho sobre Nosso Futuro Verde 
 

O Senhor Kevin O'Reilly agradeceu à Delegação do Equador por liderar o grupo de trabalho e 
convidou o Embaixador Denys Toscano a comentar sobre a evolução das negociações.  
 

O Embaixador Denys Toscano anunciou que um total de 15 delegações fizeram comentários 
ao projeto de compromisso político. Explicou que os Estados apreciaram a profundidade do conteúdo 
do plano de ação e apontaram alguns aspectos que exigiam maior precisão, especialmente na 
terminologia utilizada e na conciliação dos esforços feitos em nível hemisférico com a agenda das 
Nações Unidas. Por outro lado, aludiu aos comentários que abordam a necessidade de aumentar a 
disponibilidade de recursos financeiros e tecnológicos para mudar formatos e matrizes produtivas 
orientadas à sustentabilidade. 
 

As Delegações de Peru, Brasil e Guatemala tomaram a palavra para comentar o documento. 
Reiteraram a necessidade de fazer menção explícita ao financiamento e à cooperação internacional e 
enfatizaram a importância de não duplicar os compromissos e esforços já em andamento em outros 
fóruns. Além disso, foi introduzido o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e 
sua relevância para um compromisso com essas características. 
 
 
5. Apresentação a cargo dos Copresidentes do Grupo de Trabalho Encarregado de Acelerar 

a Transição para a Energia Limpa 
 

O Embaixador Rubén Silié, Vice-Ministro de Política Externa Multilateral e coordenador 
nacional da República Dominicana, destacou que optaram por que a Copresidência do grupo de 
trabalho se encarregue de seu órgão técnico que trabalha em temas de transição energética. Nesse 
sentido, cedeu a palavra ao Vice-Ministro de Economia e Eficiência Energética do Ministério de Minas 
e Energia, Senhor Alfonso Rodríguez, que fez um apanhado dos principais eixos dos comentários 
recebidos, dentre os quais se destacam a prosperidade com equidade, a reconstrução diante da 
pandemia, a necessidade de estabelecer planos energéticos alinhados com os ODS e o ODS7 em 
particular. Também mencionou a mobilidade urbana sustentável, o acesso universal à eletricidade, e a 
segurança e adaptação energéticas. Finalmente, apontou as diferenças no uso de terminologias 
específicas e propostas de novos parágrafos. 
 
 
6. Diálogo dos Copresidentes do Grupo de Trabalho do Programa Regional para a 

Transformação Digital 
 

A Presidência agradeceu às delegações da Colômbia e da Jamaica por liderarem o Grupo de 
Trabalho sobre Transformação Digital e convidou as Copresidências a exporem sobre seus avanços. 
 

A apresentação feita pela Embaixadora e coordenadora nacional da Jamaica, Janice Miller, foi 
publicada como documento GRIC/O.2/INF.37/22. Por sua vez, o Embaixador Mauricio Baquero da 
Colômbia destacou que espera que continue a alta participação no grupo de trabalho e explicou que o 
documento a ser negociado conterá somente as sugestões específicas de texto, pois as expressões gerais 
já foram discutidas. 
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As Delegações do Equador e da Guatemala tomaram a palavra para tecer comentários e fazer 
perguntas à Presidência. O Equador fez uma consulta sobre o formato que difere nos documentos, 
sendo que o relativo à Governabilidade Democrática e Transformação Digital contém uma seção 
preambular, e os outros não. A Presidência respondeu que não estão necessariamente procurando se 
ater a um formato único, e que o documento Democracia, por ser um plano de ação específico, deve 
ter um formato diferente. Por sua vez, a Delegação da Guatemala enfatizou a necessidade de fornecer 
detalhes sobre os responsáveis e o cronograma para a implementação do programa.  
 
 
7. Apresentação a cargo dos Copresidentes do Grupo de Trabalho do Plano de Ação 

Interamericano sobre Governabilidade Democrática 
 

O Presidente do GRIC, Senhor Kevin O'Reilly, convidou as Copresidências do Grupo de 
Trabalho sobre Governabilidade Democrática — as Delegações do Panamá e do Canadá — a tomarem 
a palavra para relatarem seus progressos. 
 

A coordenadora nacional do Panamá, Carmen Inés Ávila, destacou que a maioria das 
diferenças entre as delegações estavam na seção A do documento “Democracia e Direitos Humanos”, 
na qual não havia consenso sobre a criação de novos mecanismos para avaliar as ameaças emergentes 
à democracia nem na menção aos grupos em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, anunciou que 
se concentrariam em fechar os parágrafos que não tivessem recebido comentários antes de continuar 
com os demais. Por sua vez, a coordenadora nacional do Canadá reiterou que as delegações procuram 
evitar a duplicação de novos mecanismos na região e observar o direito à autodeterminação dos povos, 
o princípio da não intervenção e a necessidade de levar em conta as particularidades das diferentes 
legislações nacionais. Também abordou as divergências sobre o papel das Missões de Observação 
Eleitoral e o papel da OEA. 
 

As Delegações de Peru, Guatemala, Brasil e Guiana tomaram a palavra após as intervenções 
das Copresidências. Reiterou-se a necessidade de evitar a duplicação de esforços, e o tema das listas, 
bem como a importância de considerar as diferentes estruturas jurídicas nacionais. Além disso, elogiou-
se a incorporação de elementos que vinculem a governabilidade democrática ao desenvolvimento 
econômico no documento. 
 

A Delegação do Peru salientou a continuidade dos esforços propostos nesse plano de ação em 
relação ao que foi acordado no Compromisso de Lima e solicitou que se sustente a promoção de 
iniciativas regionais de cooperação para prevenir e combater a corrupção, motivo pelo qual reiterou os 
esforços feitos para transferir o Mecanismo de Acompanhamento do Compromisso de Lima para a 
Secretaria de Cúpulas. 
 

A Delegação do Brasil fez uma consulta sobre as informações relativas à elaboração de um 
projeto de boas práticas regulatórias no âmbito da Nona Cúpula e solicitou que o referido projeto fosse 
considerado no âmbito do GRIC. 
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8. Apresentação dos resultados e das recomendações das reuniões ministeriais a cargo de 
suas respectivas Presidências 

 
a. Apresentação sobre a Sexta Reunião Interamericana de Ministros e Altas 

Autoridades de Ciência e Tecnologia a cargo da Embaixadora Janice Miller 
 

A apresentação da Embaixadora Janice Miller foi publicada como documento 
GRIC/O.2/INF.38/22. 
 

b. Resultados da Quinta Reunião de Ministros de Energia da Parceria em Energia e 
Clima para as Américas 

 
A apresentação da coordenadora nacional do Panamá foi publicada como documento 

GRIC/O.2/INF.22/22. 
 

c. Apresentação sobre o Vigésimo Quinto Congresso Interamericano de Ministros e 
Altas Autoridades de Turismo a cargo do Ministro Raúl Martínez 

 
A apresentação do Ministro Raúl Martínez, Representante Interino do Paraguai junto à OEA, 

foi publicada como documento GRIC/O.2/INF.39/22. 
 

d. Apresentação da Vigésima Primeira Conferência Interamericana de Ministros do 
Trabalho (CIMT) a cargo do Ministro Gustavo Martínez Pandiani 

 
A apresentação do Ministro Gustavo Martínez Pandiani, coordenador nacional da Argentina 

para o processo de Cúpulas, foi publicada como documento GRIC/O.2/INF.40/22. 
 
 
9. Outros assuntos 
 

A diretora da Secretaria de Cúpulas, Senhora María Celina Conte, anunciou que as próximas 
reuniões dos grupos de trabalho do GRIC serão realizadas entre 11 e 18 de março e que, para os fins 
dessas reuniões, serão distribuídas as versões consolidadas do projeto de compromissos políticos com 
os comentários das delegações. 
 

O Embaixador Lambert comentou que foram distribuídos os comentários de entidades do 
GTCC aos projetos de compromissos e que as Copresidências continuarão recebendo as contribuições 
das referidas entidades.   
 

Por sua vez, o Presidente do GRIC, Senhor Kevin O’Reilly, destacou que para a Terceira 
Reunião Ordinária do GRIC haverá versões atualizadas com a função de controle de alterações dos 
documentos para a consideração das delegações. Com relação à dimensão econômica da recuperação, 
instou as Copresidências dos grupos de trabalho a incorporarem essas prioridades nos documentos. 
Com relação à menção aos grupos em situação de vulnerabilidade, ressaltou que trabalhará com a 
Secretaria de Cúpulas para garantir uma abordagem apropriada. 
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A Delegação do Equador perguntou se a Terceira Reunião do GRIC seria em formato 
presencial, ao que o Presidente respondeu que se espera que seja virtual, mas que a Quarta Reunião, 
sim, será presencial. 
 

Não havendo mais comentários, a Presidência agradeceu a participação dos Estados e entidades 
do GTCC e, às 11h40 de 8 de março, declarou encerrada a reunião. 
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