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Diretor do CIP-CI/PNUD fala para o Primeiro Ministro Singh, Presidente Lula e Presidente Zuma 
Recomendações do Fórum Acadêmico do 4o Diálogo India-Brasil-África do Sul (IBAS) são 

apresentadas aos chefes de Estado e Governo dos três países, hoje em Brasilia. 
 
Brasilia, 15 de abril 2010 – O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (CIP-CI) 

organizou o Fórum Acadêmico Índia-Brasil-África do Sul: um diálogo de políticas nos dias 12 e 13 de 

abril. O objetivo foi reunir especialistas, políticos, pesquisadores e sociedade civil dos três países para 

discutir questões essenciais para a promoção do crescimento inclusivo. Os resultados e recomendações 

do Fórum estão sendo apresentadas na Cúpula do IBAS em Brasília, o que representa uma oportunidade 

única para promover a agenda do crescimento inclusivo nos níveis mais altos das tomadas de decisão 

políticas. 

 
 
Abaixo, as recomendações feitas pelo Dr. Rathin Roy, Diretor do 
CIP-CI:  
 
O Fórum concordou em seguir as seguintes recomendações políticas 

nas três áreas temáticas previamente dicutidas, as quais serão 

colocadas perante a Cúpula:  

 
 

Inovação no setor de saúde, Direitos de propriedade intelectual e acesso a medicamentos essenciais 

(1) Cooperação entre os escritórios de patentes dos países do IBAS, visando principalmente parar 

a concessão de patentes frívolas e priorizar o acesso a remédios essenciais; 

(2) Consultas entre os países do IBAS em processos bilaterais, inclusive em acordos de livre 

comércio que podem gerar impactos adversos no acesso a remédios essenciais para os outros 

países do IBAS; 

(3) Compartilhamento de informação nas análises custo-benefício feitas pelos três países; e 

(4) Colaboração em P&D, especialmente em doenças prioritárias e negligenciadas. 

 

Desenvolvimento social e Estratégias para o crescimento inclusivo 

(5) Partindo do sucesso de programas como o Bolsa Familia, o CSG (Child Support Grant) e o 

NREGA (India’s National Rural Employment Guarantee Scheme), os países devem colaborar no 
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design de um portfólio de políticas sociais para criar e manter um quadro compreensivo de 

proteção social; e  

(6) Dar suporte à pesquisas baseadas em evidências para gerar políticas que abordam o 

desemprego, principalmente o desemprego entre os jovens. 

 

IBAS enquanto um efetivo arranjo plurilateral  

(7) Investimento na cooperação para o desenvolvimento através do aumento de recursos 

disponíveis no fundo IBAS; 

(8) Projetos financiados pelo fundo IBAS devem ser melhor documentados e mais amplamente 

disseminados; e  

(9) Expandir o apoio a áreas de pesquisas prioritárias que gerem benefícios para países fora do 

IBAS, ou seja para os páises do Sul, facilitadas por um Fundo à Pesquisa estabelecido pelos 

países IBAS sob a forma de uma curadoria.   

 
O Fórum Acadêmico do IBAS foi realizado nos dias 12 e 13 de abril, em Brasília. Cem representantes dos 

três países participaram do Fórum. Vinte e oito palestrantes apresentaram o resultado de suas pesquisas. 

Além de acadêmicos e pesquisadores, representantes de ministérios dos três países do IBAS também 

particviparam. Isto facilitou um entendimento mútuo nas áreas onde há demanda para pesquisas 

relevantes para as políticas públicas. 

A mensagem principal do Fórum é que existe capacidade, desejo e habilidade para a realização de 

pesquisas colaborativas em vários temas. Foi acordado que as pesquisas deveriam fornecer evidências 

baseadas em dados materiais que pudessem alimentar o processo geral do diálogo, incluindo as 

deliberações políticas entre os líderes da comunidade IBAS. 

A presença dos chefes de instituições de pesquisa e think-tanks também facilitou o acordo sobre os 

arranjos institucionais necessários para a colaboração entre pesquisadores dos três países. 

O Fórum conseguiu chegar a um acordo para um programa concreto que cobre os seguintes temas: 

• Desenvolvimento social e Estratégias para o Crescimento Inclusivo 

• Inovações na area de Saúde, Direitos de propriedade intelectual e Acesso a medicamentos 

essenciais 

• O papel e potencial do IBAS enquanto arranjo  Plurilateral 

O Fórum também identificou:  

• Desenvolvimento sustentável e o Desafio das mudanças climáticas  

• Políticas macroeconômicas para o crescimento inclusivo; e 
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• Segurança alimentar e subsistência rural 
 

……como áreas potenciais de pesquisa nas quais o programa colaborativo pode funcionar no futuro. 

 

Suporte para mídia  
Francisco Filho e Mariana Hoffmann  

Unidade de Comunicação, Disseminação e Advocacy, CIP-CI  

Email: francisco.filho@ipc-undp.org e mariana.hoffmann@ipc-undp.org  

Telefone: (+ 55 61) 2105 5036 or 2105 5022 

 
Informações adicionais : 

 

Website: O portal do Fórum Acadêmico do IBAS foi 

lançado pelo CIP-CI e apresenta a agenda do Fórum, 

uma série de recursos de aprendizado e últimas 

notícias sobre desenvolvimento dos três países. 

Confira em: http://www.ipc-
undp.org/ipc/HomeIBSA.do 

Blog: Um debate sobre o papel dos países emergentes 

no novo cenário mundial e como um diálogo político 

reforçado pode contribuir para a promoção do 

crescimento inclusivo foi lançado em parceria com o 

blog Ideias para o Desenvolvimento. Participe e 

contribua com suas ideias em: 

http://www.ideas4development.org/en/home.html  

 

 

Sobre o CIP-CI  

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) é um fórum global que facilita o 

aprendizado Sul-Sul com o objetivo de expandir o conhecimento dos países em desenvolvimento e suas 

capacidades para planejar, implementar e avaliar políticas eficazes para a realização do crescimento 

inclusivo. Trata-se de uma parceria entre o PNUD e o Governo do Brasil. Localizado em Brasília, o CIP-CI é um 

arranjo institucional único para os países em desenvolvimento e proporciona à comunidade internacional 

perspectivas inovadoras sobre o desenvolvimento, provê treinamento para os representantes dos países em 

desenvolvimento e está envolvido em debates e fóruns mundiais. Visite nosso novo site em: http://www.ipc-
undp.org/ 

 

O que é Crescimento Inclusivo? Crescimento Inclusivo é um processo de crescimento que traz benefícios 

amplos e assegura a igualdade de oportunidades e de acesso aos benefícios do crescimento. Crescimento 

inclusivo significa que o crescimento é sustentável e gera novas oportunidades produtivas. Significa que 

todos devem participar, contribuir e se beneficiar do crescimento global. 


