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O BID e a integração regional 

 A experiência no apoio técnico e financeiro a iniciativas como a 

IIRSA* e o PM** tem permitido consolidar o BID como sócio 

estratégico para os países em assuntos de integração regional 

  O Nono Aumento de capital do BID (GCI-9) prioriza o apoio à 

Cooperação e à Integração Regional, estabelecendo como objetivo 

de financiamento para projetos regionais 15% do total de 

financiamento do BID (ou seja US$ 1.8 bilhões anuais) até 2015 

  Para cumprir este objetivo, o BID aprovou sua Estratégia Setorial de 

Apoio à Integração Regional e Global, a qual propõe uma nova 

geração de projetos de integração: os Corredores Sustentáveis de 

Integração, que combinam elementos de infraestrutura “soft” e 

“hard”  

*IIRSA: Iniciativa para a Integração da  

             infraestrutura regional Sul-americana 
 

 ** PM: Projeto Mesoamerica 
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Mecanismos e Ferramentas de Apoio do BID 

 Equipes especializadas de apoio às iniciativas de 

integração: 

• Interlocutores de referência para os países, capazes de 

coordenar a ação transversal no interior do Banco requerida 

para atender as necessidades particulares de projetos de 

integração 

 

 

 

 

 

 

 Fundos específicos não-reembolsáveis para preparação 

de projetos de integração 

• FIRII: US$ 34 milhões aprovados em CT para projetos IIRSA e 

PM desde 2005, tendo-se alavancado mais de US$ 1.3 bilhões 

em empréstimos  

• RIIF: Novo fundo multilateral com contribuições do Canada, 

Colômbia, México, EEUU e Espanha, com US$ 22 milhões 

administrados pelo BID 
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Ações específicas de apoio a Integração Energética  

Exemplos na América Central: 

 
 

• SIEPAC: US$494 milhões; empréstimo BID US$253 milhões 
 
 

• Interconexão México-Guatemala: US$43 milhões; BID US$38 

milhões 
 

 
 

• Interconexão Panamá–Colombia: US$200 milhões estimado;  

     BID  financiou estudos de viabilidade 

    

•    Refinaria Mesoamericana e introdução de gás natural:  

     BID financiou estudos de viabilidade. 
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 Desenvolvimento de um primeiro sistema de transmissão regional 
denominado Linha SIEPAC, construído pela Empresa Proprietária da 
Rede S.A. -  EPR 

 Criação e operação do Mercado Elétrico Regional - MER e seus 
organismos regionais, a Comissão Regional da Interconexão Elétrica 
- CRIE (regulador) e o Ente Operador Regional - EOR (operador) 

 Mais info: 6 Agosto 8:30 - Enrique Rodriguez Flores 



Sistema de Interconexão Elétrica Andina - 

SINEA 
 

 Países participantes: Colômbia, 

Equador, Peru, Bolívia e Chile 

 Estudos preliminares financiados 

pelo BID. Recursos FIRII US$ 

1,5 milhão 

 

 

 

 

 

 O BID apoia este processo de Interconexão Elétrica Andina através de uma 

cooperação técnica para: a) Estabelecer os princípios e diretrizes necessárias para 

efetuar a harmonização regulatória que permita aproveitar de maneira não 

discriminatória, eficiente e sustentável a interconexão dos países andinos, b) 

Identificar e avaliar as possíveis alternativas de interconexão, a nível de viabilidade, 

considerando a implantação de interconexões elétricas bilaterais entre países 

vizinhos e a implantação de uma interconexão elétrica regional. Ainda em 2013 se 

prevê la contratação de: (i) estudos e propostas de harmonização regulatória, e (ii) 

estudos de planejamento e o projeto da infraestrutura elétrica requerida.    
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 Como demonstrado no caso do SIEPAC, o apoio nesta etapa de 

planejamento e diálogo entre países, facilita o financiamento dos 

futuros investimentos associados. 
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Estudo de Pre-viabilidade do projeto de 
Interconexão “Arco Norte” - RG-T2257 

 Interconexão elétrica entre o Suriname, Guiana, Guiana 

Francesa e as cidades de Boa Vista (Estado de Roraima) 

e Macapá (Estado de Amapá). 

– BID: US$1.900.000 (FIRII) 

– Outros (AFD): US$200.000  

– Contrapartida: US$967.500 

– 36 Meses 
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 Outros exemplos de apoio América Central 
 

    Apoio aos diretores de energia da região e ao grupo institucional 

(SG-SICA, SIECA, CCHAC, CEAC, CEPAL, OLADE, INCAE, BCIE, 

AID, outros) que coordena a implantação da Matriz de Ações para a 

Integração e Desenvolvimento  Energético da América Central 

  Medidas de emergencia para reduzir dependencia de petroleo e o 

    consumo de eletricidade (ex., contingencias por setores, horario,  

    regiões). 
 

   Medidas de Eficiencia Energética em iluminação, bombeamento de 

     agua, Transporte Público, etc; Normas de EE e biocombustíveis 
 

   Diversificação da matriz energética (renováveis e biocombustíveis) 

 

Belice 

 

Costa Rica 

 
El Salvador 

 
Guatemala 

 
Honduras 

 
Nicaragua 

 
Panamá 
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Garantias para exportações  

- TRADE FINANCE FACILITATION PROGRAM (TFFP) - 

•   Lançado em 2005, apoia o comércio internacional, através de garantias, com 

uma rede de  > 200 Bancos Confirmadores vinculados a quase 100 diferentes 

grupos bancários internacionais e de meia centena de Bancos Emissores em 20 

países da ALC.  Aprovou garantias por mais de US$ 1 bilhão para centenas de 

transações individuais de comércio exterior, incluindo: 

    

  No período 2010-2011, o BID emitiu mais de uma dúzia de garantias por um total 

superior a US$ 40 milhões em suporte à exportação de etanol do Brasil para 

países como Inglaterra, Holanda, Suíça e Aruba. As garantias foram emitidas a 

favor de diversos Bancos Confirmadores, cobrindo entre 50 e 90% do  

risco das operações, cujos valores eram entre US$ 1 e 10 milhões.  

 

 

    

  Banco Indusval S.A., Brasil: sob transação aprovada em 01 de Novembro de 2007,  

o BID deu sua primeira garantia para um empréstimo relacionado à exportação de 

etanol do Brasil para a Inglaterra. A garantia foi emitida a favor do American Express 

Bank Ltd., cobrindo 100% do risco da transação de US$1 milhão com prazo de 1 ano.  

    

  Em 06 de Agosto e em 20 Junho de 2008, o BID emitiu outras duas garantias em 

suporte de transações de exportação de etanol do Brasil para a Inglaterra e Suíça. 

As garantias emitidas cobriram 60% e 70% do risco da transação e os valores e prazos 

eram de US$ 1 milhão cada e 240 e 365 dias, respectivamente. 
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Iniciativas regionais da Divisão de Energia 

BID que promovem integração energética 

•  Concurso IDEIAS* (GVEP/DFID, UKAID, GIZ, Coréia,  

   SECCI, SENER, NDF, GDF SUEZ):  
   4ª Etapa: 15 de agosto de 2013 (www.iadb.org/ideas) 
 

•  Energia Sustentável para Todos* (SE4All para a ALC); 

   diagnósticos em 15 países de ALC; eventos Rio+20, 

   ISES; portal WEB para intercambio de conhecimento 

   •  Centro de Inovação em Energia* (Japão, Coréia, Escócia, 

   Espanha, China, empresas) 
 

•  Apoio Regional a Biocombustíveis e Iniciativa de  

   Biocombustíveis para Aviação na ALC  

     

    * Mais info: 2 dos painéis paralelos 6 Agosto 10:40 

http://www.iadb.org/ideas
http://www.iadb.org/ideas
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»  Assistência técnica (US$1.5 milhões) para desenvolver estudos e 

avaliações para apoiar a preparação de Programas Nacionais de 

biocombustíveis (inclusive para aviação) em: 
 

                                -   El Salvador (financiado por APEX) 

                                -   República Dominicana (BID e APEX) 

                                -   Haiti (BID) 

                                -   Guatemala e Honduras (BID) 

Apoio ao acordo Brasil-EUA sobre biocombustíveis 
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 Estudos de viabilidade, estudos de 

redução de emissões de carbono ao 

longo do ciclo de vida e apoio a voos 

experimentais:  Azul (1º a nível mundial 

com querosene de cana de açúcar) e 

GOL (como parte do plano de voo da 

ICAO) na Rio+20 usando diferentes 

matérias primas.  

Iniciativa BID para Biocombustíveis para aviação 
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Energia Sustentável para Todos 

MUITO OBRIGADO 

Banco Interamericano de Desenvolvimento  

 
 


