
 

 
 
 
 
 
 

13° INTERCÂMBIO PARA A COMPETITIVIDADE DAS AMÉRICAS (ACE) 
 

PERGUNTAS FREQUENTES  
   
P: O que é o Intercâmbio para a Competitividade das Américas (ACE)? 
O Intercâmbio para a Competitividade das Américas (ACE, na sigla em inglês) é a principal rede de 
desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo das Américas e um dos principais 
eventos de alto nível da Organização dos Estados Americanos (OEA). O programa ACE reúne até 50 
líderes de governos, empresas e tomadores de decisões sobre políticas públicas e economia nas 
Américas e em outras regiões, para experimentar em primeira mão a diversa gama de projetos, 
investimentos estratégicos, parcerias público-privadas e boas práticas dos ecossistemas de 
desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo de uma região em particular. Esses 
líderes globais são selecionados para participar do programa de uma semana com o propósito de se 
conectar com hubs de inovação, centros de tecnologia avançada, empresas líderes, instituições 
acadêmicas e de pesquisa; explorar modelos de desenvolvimento econômico nos níveis local, 
regional, urbano e rural; compartilhar experiências e conhecimentos; criar redes de contatos para 
incrementar a competitividade das Américas; promover o desenvolvimento econômico sustentável 
e inclusivo; e aumentar as oportunidades de comércio e investimento. 
 
O ACE é convocado no âmbito da Rede Interamericana de Competitividade (RIAC); do governo dos 
Estados Unidos, por meio do Departamento de Comércio [A Administração para o Desenvolvimento 
Econômico (EDA), em coordenação com a Administração para o Comércio Internacional (ITA)] e do 
Departamento de Estado; e a Organização dos Estados Americanos (OEA) como Secretaria Técnica do 
RIAC. 
 
P: Quando e onde será o próximo programa ACE? 
A próxima edição do programa será realizada entre 17 e 22 de maio de 2020, em Colorado, Estados 
Unidos, no condado e cidade de Denver, assim como no condado de El Paso (incluindo a cidade de 
Colorado Springs) e no condado de Jefferson.  
  
P: O que acontece se eu for selecionado para participar do ACE Colorado? 
Os participantes selecionados receberão uma carta de aceitação oficial para participar do programa 
no Colorado. 50 líderes mundiais e regionais viajarão de ônibus por uma semana para visitar hubs de 
inovação, centros de tecnologia e pesquisa avançada, empresas de vanguarda e instituições 
acadêmicas líderes.  
 
 



 

P: Quais são as áreas principais que o programa abordará? 
Bioeconomia, cidades inteligentes, recuperação e mitigação de desastres, criação e desenvolvimento 
de negócios, economía da “experiência”, planejamento e estabilidade econômica, assim como 
inovação em segurança incluindo a ciber-segurança.  
  
P: Qual será a agenda do programa ACE 13? 
O programa começará em Denver no domingo 17 de maio, com uma excursão VIP e recepção de 
boas-vindas no Coors Field, o campo de baisebol de classe mundial. Na segunda-feira o grupo visitará 
as principais instituições de alta tecnologia incluido a Panasonic Peña Station NEXT, uma cidade 
inteligente; O Aeroporto Internacional de Denver e o Campus Médico Anschutz da Universidade do 
Colorado, o maior centro de ciências da saúde da região. Na terça-feira, os participantes explorarão 
centros de tecnologia no condado de El Paso, tais como o Commons on Champa, um importante 
centro de empreendedorismo e o National Cybersecurity Center (NCC), um laboratório de idéias sem 
fins lucrativos focado na inovação cibernética e a difusão. Na quarta-feira, o ACE estará na Olympic 
Training Academy e no Milestones for Growth (MFG), um espaço de coworking voltado para apoiar 
iniciativas de fabricação leve, entre outras instituições. Na quinta-feira, o programa continuará 
visitando centros de última geração no condado de Jefferson incluindo o National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) e a Colorado School of Mines, que enfocam a educação na energía e no meio 
ambiente. O programa terminará em Jefferson na sexta-feira, 22 de maio, com visitas a empresas 
líderes, como a Pilatus, fabricante líder de aeronaves; Terumo BCT, uma empresa líder global em 
biotecnologia e a Lockheed Martin, que está projetando o futuro da indústria aeroespacial.  

  
P: Qual idioma será usado no programa ACE? 
O programa será realizado em inglês.  
  
P: Quem são convidados a se inscrever? 
O programa está aberto a tomadores de decisões dos Estados Membros da OEA e dos países 
Observadores Permanentes que trabalhem em áreas relacionadas ao desenvolvimento econômico, 
inovação e empreendedorismo. Podem candidatar-se pessoas do setor privado, público e acadêmico, 
incluindo ministros, vice-ministros, reitores/vice-reitores de universidades, diretores de centros de 
inovação, presidentes e gerentes de empresas, presidentes de instituições, empreendedores 
destacados, entre outros. Para mais detalhes, por favor leia o Guia de Inscrição (disponível apenas 
em inglês).   
  
P: Caso seja selecionado, qual será o custo para participar? 
Os organizadores oferecem o programa ACE sem taxa de inscrição e oferecerão transporte local de 
ônibus durante a semana, a maioria das refeições, além de tarifas preferenciais nos hotéis 
estabelecidos para o ACE. Os participantes serão responsáveis pela reserva e pagamento da 
passagem aérea, custos de hospedagem em hotéis selecionados pela ACE em diferentes cidades, 
transporte de ida e volta para o aeroporto, entre outras despesas. A capacidade dos candidatos de 
cobrir seus custos de participação será levada em consideração positivamente pelo comitê de 
seleção. 
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P: Como posso me inscrever? 
Acesse aqui e preencha o formulário de inscrição em inglês. O tempo estimado para completar o 
formulário é de 20 minutos.  
  
P: Onde posso encontrar mais informação? 
Em http://riacevents.org/ACE/colorado2020/, o Guia para se-inscrever (disponível apenas em inglês), 
bem como na galeria de fotos e videos resumo de edições anteriores do programa ACE.  
  
Informação de contato: 
Adriana Bonilla,  
Coordenadora do Programa ACE 
abonilla@oas.org  

  
Cristina Narváez,  
Programa ACE 
cnarvaez@oas.org   
 
Compartilhe o nosso conteúdo nas Redes Sociais 
#ACXchange 
 

 
@riacnetorg 

Apply now! | ¡Postula ahora! | Inscreva-se agora! | Postuler maintenant! 
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