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América Latina e a OCDE: Uma parceria em crescimento  

Por mais de 20 anos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem 

trabalhado com países da América Latina e Caribe facilitando o diálogo sobre políticas públicas e para 

a disseminação de boas práticas em áreas com o investimento, educação, inclusão social, 

concorrência, boa governança, anticorrupção e politica fiscal.  

A OCDE é uma organização internacional que promove melhores políticas para vidas melhores, 

ajudando a elevar o bem-estar econômico e social das pessoas ao redor do mundo. A Organização 

proporciona um fórum onde governos trabalham juntos para compartilhar experiências e buscar 

soluções para problemas em comum, com base na análise de dados confiáveis, na identificação de 

melhores práticas e criação de standards internacionais. 

Hoje, o Chile e o México são membros da OCDE, a Colômbia e a Costa Rica estão em processo de 

adesão, o Brasil é um Parceiro-Chave da Organização e o Peru possui um programa específico de 

colaboração. Junto com a Argentina, República Dominicana, Panamá e Uruguai, esses países são 

membros do Centro de Desenvolvimento da OCDE, que proporciona uma plataforma para o 

envolvimento da região através de publicações como o relatório anual Perspectivas Econômicas da 

América Latina. Muitos outros países da América Latina e do Caribe trabalham com a OCDE através de 

sua participação em órgãos e comitês, redes de diálogo de políticas públicas e outras pesquisas. 

Em Janeiro 2016, os países membros da OCDE decidiriam fortalecer esta cooperação com a região 

através da criação do Programa Regional para a América Latina e o Caribe da OCDE, que será lançado 

em Junho de 2016 durante a Reunião Ministerial do Conselho da OCDE em Paris, sob a Presidência da 

Presidente Chilena Michelle Bachelet.  

Apoiando a região a avançar sua a agenda de reformas  

 

 

 

 

 

 

 

 

No ambiente internacional cada vez mais, há uma 

consciência crescente na região que melhores 

políticas e as reformas estruturais são necessárias 

para garantir maiores taxas de crescimento e 

sustentar o desenvolvimento econômico e social. 

O Programa Regional tem como objetivo apoiar a 

região a avançar a sua agenda de reformas em três 

prioridades regionais importantes: aumento da 

produtividade, ampliação da inclusão social e 

fortalecimento das instituições e governança. 
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Incorporando a perspectiva dos países da América Latina e Caribe na OCDE 

O Programe irá ainda facilitar uma maior participação da América Latina e do Caribe no trabalho da 

OCDE e o acesso à expertise da OCDE. Ele possibilitará um diálogo sistemático e mutualmente 

benéfico entre a os países da OCDE e da América Latina e do Caribe, ao levar as perspectivas da região 

para o trabalho dos órgãos da OCDE. 

 

Trabalhando juntos com parceiros regionais 

As prioridades para o programa de trabalho serão definidas em colaboração com países da América 

Latina e do Caribe. A estreita cooperação com organizações internacionais, tais como a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas (CEPAL), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), será um aspecto 

chave deste Programa. Colaboração com outros parceiros, incluindo a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) também será reforçada. 

  

Apoio e aconselhamento sob medida para contextos sub-regionais 

A fim de criar atividades sob medida para desafios e prioridades específicos dos diferentes países da 

América Latina, o Programa trabalha com a possibilidade de desenvolver iniciativas sub-regionais. 

Estas iniciativas poderão ser projetadas em coordenação com os mecanismos de integração e 

governança sub-regional existentes, na América Central, no Caribe, ou em outras partes da região. 

 

Apoiando a região a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

O Programa Regional para América Latina e o Caribe da OCDE também busca 

contribuir para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. O Programa se baseia no Objetivo 17 – Parcerias pelas Metas, ao 

fornecer uma plataforma para o diálogo entre os diferentes agentes dos países da 

OCDE e da América Latina e do Caribe para “compartilhar conhecimento e 

experiência para apoiar a realização dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável" (Meta 17.16). Ao apoiar os países da região para desenhar políticas para enfrentar 

desafios de produtividade, inclusão social e de governança, o Programa Regional será uma ferramenta 

importante para a região na implementação dos outros 16 Objetivos. 
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