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Reunião de altos
funcionários da AEC
conclui com sucesso

Entrevista coletiva da Reunião de altos funcionários de Cooperação da AEC.
YAIMÍ RAVELO

• O Segmento de altos funcionários da 22ª
Reunião Ordinária do Conselho de Ministros
da Associação dos Estados do Caribe
(AEC), que se reuniu no dia 9 de março, no
hotel Tryp Habana Libre, em Havana, constituiu um espaço propício para respaldar o
processo de fortalecimento da Associação e
os compromissos e acordos referendados na
Declaração e Plano de Ação de Havana,
adotados na 7ª Cúpula da Associação, efetuada em junho de 2016, na capital cubana.
As delegações participantes reconheceram o desempenho da secretaria-geral
da AEC e de Cuba, como presidenta pro
tempore do Conselho de Ministros da Associação, durante o período 2016-2017.
Foram avaliadas como relevantes as iniciativas relativas à convocatória da Pri-

meira Conferência de Cooperação, a realização de programas de capacitação ligados à gestão integral de risco de desastres no Caribe e o enfrentamento às
mudanças climáticas e a atividade do
Grupo de Trabalho Técnico como mecanismo para a consolidação e revitalização do funcionamento da Associação.
Durante a reunião foram preparadas as
candidaturas para as próximas Mesas Diretivas do Conselho de Ministros e dos
Comitês Especiais, do Conselho de Representantes Nacionais do Fundo Especial e da Comissão do mar do Caribe para
o período 2017-2018, que devem ser aprovadas na 22ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros, em 10 de março.
O encontro prestou homenagem ao líder
da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz,
cujo legado em defesa da cooperação e
integração dos povos caribenhos esteve
presente durante todo o evento.
A 22ª Reunião Preparatória de altos funcionários uniu-se ao povo e ao governo
haitianos em sua dor, pelo falecimento do
ex-presidente haitiano, René Préval, um
dos líderes políticos mais destacados da
história recente da República do Haiti.
(Cubaminrex) •

Inauguração da 1ª Conferência de Cooperação da AEC.

criada em setembro de 2013, como
um plano visionário de longo prazo,
onde se desenvolvem atividades e
projetos industriais, logísticos, portuários e comerciais, com o objetivo
de colocar o Caribe em uma localização estratégica de negócios,
apoiando, ao mesmo tempo, a integração regional e com o resto do
mundo.
Qualificou a zona como um meio interessante para que os países do
Caribe tenham acesso aos acordos
de cooperação que Cuba tem com
os restantes países da área.
A abordagem da ZEDM é uma oportunidade para fortalecer os laços interregionais e com o resto dos estados no planeta.
«Além disso, o terminal de contêineres é uma ótima situação para promover o intercâmbio de bens e conectividade marítima», reafirmou.
De acordo com Perez Oliva, na
ZEDM vão se incorporar novos projetos, como, por exemplo, uma nova
empresa portuguesa de design, engenharia e construção de materiais,
uma empresa de serviços de logística do Panamá; uma espanhola de
pintura para carros, uma empresa
mista de serviços logísticos com
foco no turismo, entre a AT Comercial e a Iberostar e uma brasileira,
também de serviços de logística.
(Redação Internacional) •
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COMÉRCIO

O comércio de Cuba com a AEC é de US$2,5 bilhões

MARIEL, UMA PORTA AO CARIBE

Equivale a 20% do comércio de Cuba com o mundo
Equivale a 70% das trocas com a América Latina e o Caribe
ZONA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO

Mil

estudantes caribenhos
estudam em
Cuba

US$966
milhões

Mais de 30 mil
colaboradores cubanos
na região

clientes
totais

empregos
diretos

POTENCIAL DA REGIÃO

300 milhões
de consumidores

40 milhões
de turistas no ano

investidos só na zona especial
de desenvolvimento do Mariel

Setores ascendentes
energia
mineração
Indústria
manufatureira
serviços logísticos

Localização
geográfica chave com
importantes fluxos
econômicos e
de investimento

países investidores
entre eles Cuba
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