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O Nono Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina Focará no Futuro da Região 
  

 
Cidade do Panamá, Panamá, 28 de março de 2014 – Convocado sob o tema “Abrindo Caminhos para um 
Progresso Compartilhado”, o Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina que acontecerá na cidade do 
Panamá entre os dias 1 a 3 de abril, reunirá mais de 600 líderes de governo, indústria, sociedade civil e acadêmica 
de mais de 50 nações para discutir os desafios e oportunidades que a região apresenta. 
 
Com apoio do Presidente do Panamá, Ricardo Martinelli,  o Governo anfitrião e os Parceiros Estratégicos e 
Regionais do Fórum, tomadores de decisão, incluindo representantes de movimentos de juventude, moldarão uma 
visão estratégica para o crescimento e desenvolvimento da região. 
 
“A América Latina tem vastos recursos naturais e capital humano importante,” disse Marisol Argueta de Barillas, 
Diretora Sênior para América Latina do Fórum Econômico Mundial. “Demonstrou sua resistência financeira com 
crescimento econômico sustentável na última década, e apesar das perspectivas econômicas complexas, está 
agora aberta para maiores investimentos em uma série de diferentes indústrias.” 
 
O programa do Fórum Econômico Mundial sobre América Latina  terá sessões que tratarão sobre diversificação da 
economia, modernização da infraestrutura, aumento da produtividade e inovação, investimento em capital humano, 
educação e desenvolvimento em longo prazoda região, bem como, a necessidade de responder às demandas de 
sua classe média em expansão, incluindo serviços públicos eficientes e melhores e mais empregos de 
qualidade.  O programa completo da reunião está disponível aquí.  
  
“Todos estes temas são desafios chaves que enfrenta nossa região atualmente. É um orgulho que o Panamá tenha 
sido escolhido como a sede para esse importante evento regional. O Panamá tem sido, desde sempre, uma rota de 
comércio e cultura por meio de sua história e esperamos que com esse fórum o nosso pais esteja na rota do 
progresso compartilhado para toda a região”, declarou o Ministro Roberto Henríquez, Ministro da Presidência da 
República do Panamá. 
 
“Temos a satisfação de ser o país sede desse importante evento, que contará com uma agenda de trabalho focada 
nos grandes avanços que a a América Latina tem tido nos últimos anos,” observou Kristelle Getzler, Secretária 
Executiva de Assuntos Econômicos e Competitividade do Ministério da Presidência do Panamá.” Estamos 
orgulhosos de receber a chefes de estado e mais importantes personalidades dos setores público, privado, 
acadêmico e da sociedade civil. A todos, damos as nossas mais cordiais boas-vindas ao Fórum Econômico Mundial 
para América Latina 2014 e ao Panamá. 
 
Os co-presidentes da reunião são: Arancha Gonzalez Laya, Diretora Executiva, International Trade Centre (ITC), 
Suíça; Stanley Motta, Presidente, Copa Holdings, Panamá; Arif M. Naqvi, Fundador e Diretor Executivo do Grupo, 
The Abraaj Group, Emiratos Árabes Unidos; Frits D. van Paasschen, Presidente e Diretor Executivo (CEO), 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, EUA; Jorge Quijano, Diretor Executivo (CEO), Autoridade do Canal do 
Panamá (ACP), Panamá; e Sir Martin Sorrell, Diretor Executivo (CEO), WPP, Reino Unido. 
 
As personalidades oficiais participando da reunião incluem sete chefes de estado ou de governo:  Laura 
Chinchilla, Presidente da Costa Rica; Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras; Ricardo Martinelli, 
Presidente do Panamá; Atifete Jahjaga, Presidente da República de Kosovo; Otto Perez Molina, Presidente de 
Guatemala; Kamla Persad-Bissessar, Primeiro-Ministro de Trindade e Tobago; e Enrique Peña Nieto, Presidente 
do México.  
  
Outras personalidades oficiais que participarão da reunião deste ano são: Ana María Baiardi Quesnel, Ministra dos 
Assuntos da Mulher de Paraguai; Antônio Henrique Pinheiro Silveira, Ministro dos Portos do Brasil, César 
Borges, Ministro dos Transportes do Brasil, Esteban Bullrich, Ministro de Educação da cidade de Buenos Aires, 
Argentina; Mauricio Cárdenas, Ministro de Finanças e Crédito Público da Colômbia; Marcelo Neri, Ministro dos 
Assuntos Estratégicos do Brasil, Luis Fernando Carrera Castro, Ministro de Relações Exteriores de Guatemala; 
Frank De Lima, Ministro de Economia e Finanças do Panamá; Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretário de 

• O Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina acontecerá na cidade do Panamá, Panamá, nos dias 
1 a 3 de abril de 2014  

• Mais de 600 participantes da região e de todo o mundo são esperados 
• O tema da reunião é “Abrindo Caminhos para um Progresso Compartilhado” 
• Obtenha mais informação sobre a reunião no website do Fórum:  http://wef.ch/latam2014  
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Economia do México; Daniel Marteleto Godinho, Secretário de Comércio Exterior, Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior do Brasil; Manuel Pulgar-Vidal Otalora, Ministro do Ambiente do Perú; Luis Alberto 
Moreno, Presidente, Inter-American Development Bank, Washington DC; Enrique Garcia, Presidente do CAF - 
Latin American Bank, Caracas e José Miguel Insulza, Secretário-Geral, Organização dos Estados Americanos (OEA), 
Washington DC. 
 
Notas aos Editores 
• Mais informação disponível em http://wef.ch/latam2014  
• Assista webcasts das sessões ao vivo em http://wef.ch/live  
• Veja as fotos do evento: http://wef.ch/pix  
• Subscreva-se aos Comunicados de Imprensa do Fórum em http://wef.ch/news  
• Torne-se um fã do Fórum no Facebook em http://wef.ch/facebook  
• Siga o Fórum no Twitter em http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF)  
• Leia o Fórum:Blog em http://wef.ch/blog  
• Siga o Fórum em Google+ em http://wef.ch/gplus  

 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional comprometida com o melhoramento da situação do mundo através da 
cooperação entre os setores públicos e privados com o espírito de cidadania global.  Engaja líderes da sociedade empresarial, política, 
acadêmica, entre outros, para formar agendas globais, regionais e industriais. 
 
Constituída como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e sediada em Genebra, na Suíça, o Fórum é independente, imparcial e não está 
vinculado a nenhum partido político ou interesses nacionais, colaborando estreitamente com todas as principais organizações internacionais 
(www.weforum.org). 
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