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PLANO DE TRABALHO DO  
GRUPO DE REVISÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CÚPULAS (GRIC) 

para o período entre abril de 2011 e abril de 2012 
 

(Aprovado durante a Primeira Reunião Ordinária do GRIC de 2011) 
 
 
I. INTRODUÇÃO E FUNÇÕES 
 

O Grupo de Revisão da Implementação de Cúpulas (GRIC), o principal órgão diretor do 
Processo de Cúpulas das Américas, é responsável por informar, através dos Ministros das Relações 
Exteriores, sobre as medidas adotadas em cumprimento dos compromissos das Cúpulas das 
Américas.  O GRIC é responsável por facilitar a coordenação entre os Coordenadores Nacionais e 
garantir o acompanhamento e cumprimento adequados dos compromissos da Cúpula, mediante a 
análise dos relatórios nacionais anuais dos Estados membros, assim como de outros relatórios que 
descrevem as medidas adotadas e o progresso alcançado nas reuniões ministeriais interamericanas e 
outras reuniões de alto nível que consideram ou guardam relação com os compromissos da Cúpula.  
 

O GRIC também mantém um diálogo aberto e promove a cooperação com os parceiros 
institucionais que compõem o Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas (GTCC)1/; realiza os 
preparativos para a seguinte Cúpula; apresenta relatórios anuais às reuniões do GRIC de nível 
ministerial sobre o progresso alcançado no cumprimento dos compromissos da Cúpula; recebe 
contribuições e recomendações formuladas pelas organizações da sociedade civil e demais partes 
interessadas; e estuda os relatórios pertinentes da Comissão sobre Gestão de Cúpulas Interamericanas 
e Participação da Sociedade Civil nas Atividades da OEA (CISC) do Conselho Permanente da OEA.  
 
 
II. AUTORIDADES 
 

Durante a Segunda Reunião de Nível Ministerial de 2009 do GRIC, realizada em 21 de 
setembro de 2009 em Washington, D.C., efetuou-se a transferência da Presidência da Cúpula das 

                                                 
1 As seguintes organizações compõem o GTCC: a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Grupo do Banco Mundial, o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Banco Centro-Americano de Integração 
Econômica (BCIE), a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Banco de Desenvolvimento do Caribe 
(BDC), a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
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Américas da República de Trinidad e Tobago à República da Colômbia.  Durante essa cerimônia a 
Excelentíssima Senhora Paula Gopee-Scoon, Ministra das Relações Exteriores da República de 
Trinidad e Tobago, efetuou a entrega ao Ministro das Relações Exteriores da República da Colômbia, 
Jaime Bermúdez Merizalde, da estátua “Inukshuk”, que constitui o símbolo das Cúpulas das 
Américas, oficializando com esta entrega a Presidência da Cúpula das Américas ao Governo da 
Colômbia.  
 
 
III. ESTRUTURA 
 

O GRIC é o órgão principal do Processo de Cúpulas das Américas que presta contas, aos 
chefes de Estado e de governo, através dos Ministros das Relações Exteriores, do monitoramento da 
implementação dos mandatos das Cúpulas. 
 

O GRIC é composto pelos Ministros das Relações Exteriores dos Estados membros da OEA. 
Por sua vez, os Coordenadores Nacionais das Chancelarias para as Cúpulas garantirão uma expedita 
relação, pelos canais pertinentes, com todos os organismos governamentais envolvidos no 
cumprimento dos mandatos que surgem das Cúpulas. 
 
Conselho Executivo 
 

Em conformidade com o Plano de Ação da Terceira Cúpula das Américas, realizada na 
Cidade de Québec em 2001, o GRIC conta com um Conselho Executivo que está representado pelas 
sub-regiões, os países anfitriões de Cúpulas anteriores e o Brasil. O Conselho Executivo é 
responsável por acompanhar as iniciativas da Cúpula, maximizar a coerência com as Cúpulas sub-
regionais, trabalhar em colaboração com os parceiros institucionais do GTCC e promover a 
participação e a formação de alianças com fundações sub-regionais, a sociedade civil e os setores 
empresarial e de voluntariado em apoio aos mandatos e compromissos das Cúpulas.  
 
Conselho Diretor 
 

O GRIC conta com um Conselho Diretor permanente composto por anfitriões das anteriores, 
atual e futuras Cúpulas, que assiste a Presidência da Cúpula nos preparativos de futuras Cúpulas, 
incluindo a preparação das reuniões do GRIC. 
 
 
IV. ATIVIDADES PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2011 E ABRIL 

DE 2012 
 

Para o período compreendido entre abril de 2011 e abril de 2012, o GRIC tem sob sua 
responsabilidade tudo que se refere à preparação da Sexta Cúpula das Américas, a ser realizada em 
Cartagena das Índias em 14 e 15 de abril de 2012.  Para isto, o GRIC deve realizar as seguintes 
atividades durante esse período: 
 

 Revisar os Relatórios Nacionais dos Estados membros sobre o progresso na 
implementação dos mandatos das anteriores Cúpulas das Américas; 

 Informar, no âmbito do período ordinário de sessões da Assembléia Geral da OEA a 
ser realizado em junho de 2011, aos Ministros das Relações Exteriores sobre o 
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progresso alcançado na implementação dos mandatos das anteriores Cúpulas das 
Américas; 

 Receber relatórios dos organismos que fazem parte do Grupo de Trabalho Conjunto 
de Cúpulas sobre o progresso alcançado no cumprimento dos mandatos das 
anteriores Cúpulas das Américas; 

 Receber relatórios sobre as ações e avanços alcançados nas reuniões interamericanas 
ministeriais a serem realizadas durante o período entre abril de 2011 e março de 
2012; 

 Considerar e negociar o projeto de documento final da Sexta Cúpula das Américas a 
ser apresentado pelo país anfitrião.  
o Para este tema, o GRIC considerará uma metodologia de negociação 

preparada e apresentada pela Presidência com o propósito de estabelecer os 
parâmetros que guiarão o processo de negociação do documento final da 
Sexta Cúpula das Américas.  

o Adicionalmente, durante o processo de negociação do documento final, o 
GRIC poderá receber apresentações técnicas relacionadas com o tema 
escolhido pela Presidência da Cúpula das diferentes instituições que 
compõem o GTCC. O propósito é fornecer aos membros do GRIC as 
ferramentas técnicas necessárias para o processo de negociação.  

 Receber relatórios do país anfitrião sobre os aspectos logísticos, detalhes da 
programação e demais atividades da Sexta Cúpula. 

 
 
V. CALENDÁRIO PROVISÓRIO DE REUNIÕES DO GRIC 
 

O seguinte calendário é uma proposta provisória de reuniões do GRIC em preparação para a 
Sexta Cúpula, com os respectivos temas a serem tratados em cada uma das reuniões do GRIC.   
 

 
DATA / LUGAR 

 
TEMA 

 
11 de abril de 2011 
Washington, D.C. 

 
Reunião ordinária do GRIC 
 Consideração do Plano de Trabalho do Grupo de Revisão da 

Implementação de Cúpulas (GRIC) 
 Revisão dos Relatórios Nacionais dos Estados membros sobre o 

progresso na implementação dos mandatos das Cúpulas (em 
preparação para a reunião ministerial do GRIC a ser realizada em 
junho de 2011 no âmbito da Assembléia Geral da OEA)  

 Apresentação das instituições do GTCC sobre a implementação dos 
mandatos das Cúpulas 

 
 
7 de junho de 2011 
São Salvador, El Salvador 

 
Reunião de nível ministerial  
 Apresentação do Governo da Colômbia 
 Apresentação da Secretaria de Cúpulas da Américas da OEA sobre 

a implementação e o acompanhamento dos mandatos, em 
conformidade com os Relatórios Nacionais dos Estados membros 

 Diálogo entre os Estados membros 
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16 de setembro de 2011 
Washington, D.C. 

Reunião ordinária do GRIC 
 Apresentação dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas por parte do país anfitrião 
 Diálogo entre os Estados membros sobre o tema da Sexta Cúpula 
 Consideração da proposta de diretrizes procedimentais para a 

negociação dos documentos finais da Sexta Cúpula das Américas 
  

11 e 12 de outubro de 
2011 
Washington, D.C. 

Reunião ordinária do GRIC 
 Apresentação sobre o Décimo Nono Congresso Interamericano de 

Turismo  
 Continuação da consideração da proposta de diretrizes 

procedimentais para a negociação dos documentos finais da Sexta 
Cúpula das Américas 

 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 
das Américas 

- Eixo temático: Desastres naturais 
 
7 e 8 de novembro de 
2011 
Washington, D.C.  

 
Reunião ordinária do GRIC 
 Apresentação sobre a Décima Sétima Conferência Interamericana 

de Ministros do Trabalho  
 Apresentação sobre o Encontro de Ministros da Agricultura das 

Américas 2011 
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Eixo temático: Pobreza e desigualdade 

 
8 e 9 de dezembro de 
2011 
Washington, D.C. 

Reunião ordinária do GRIC 
 Apresentação sobre a Quinta Reunião Interamericana de Ministros e 

Máximas Autoridades da Cultura 
 Apresentação sobre a Terceira Reunião de Ministros de Segurança 

Pública 
 Apresentação sobre a Terceira Reunião de Ministros e Altas 

Autoridades em Ciência e Tecnologia 
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Eixo temático: Tecnologias 

 
19 e 20 de janeiro de 2012 
Washington, D.C. 

 
Reunião ordinária do GRIC 
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Eixo temático: Segurança 

 
13 – 15 de fevereiro de 
2012 
Cartagena das Índias, 
Colômbia 

Reunião ordinária do GRIC 
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Eixo temático Segurança: Infra-estrutura 
- Declaração Política  
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14 – 16 de março de 2012 
Washington, D.C. 

Reunião ordinária do GRIC 
 Apresentação sobre a Sétima Reunião de Ministros da Educação 
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Eixo temático Segurança: Cooperação Solidária 
- Declaração Política  

 
 
Semana de 9 de abril de 
2012 
Cartagena das Índias, 
Colômbia 
 

 
Reunião de Oficiais Plenipotenciários  
 Consideração dos projetos de documentos finais da Sexta Cúpula 

das Américas 
- Declaração Política 

 
13 de abril de 2012 
Cartagena das Índias, 
Colômbia 
 

 
Reunião de nível ministerial 
 Diálogo de nível ministerial com as organizações da sociedade civil 
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