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PALAVRAS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA

Aprofundar o Compromisso com
a Integração.
Ana Olivera
Secretária Executiva e Intendenta de
Montevidéu.
		
Durante este ano, Montevidéu teve a responsabilidade de se desempenhar como Secretaria Executiva
de Mercocidades, tarefa que assumimos
com base ao compromisso histórico que
mantemos com esta Rede, da qual somos orgulhosos fundadores.
Sempre pensamos que Mercocidades é um âmbito de trabalho ideal para lograr
a troca de experiências e reflexões entre as cidades da região, para identificar as melhores práticas que nos permitam avançar na construção de políticas sociais inclusivas
e participativas com uma visão regional.
Neste último ano de trabalho, nos enfocamos em cumprir os acordos construídos
na 16ª Cúpula realizada em Montevidéu em dezembro de 2011. Fundamentalmente
em continuar o processo de Planificação Estratégica da rede, iniciado pela Secretaria
Executiva de Belo Horizonte, e dando especial atenção em fortalecer a comunicação
interna e externa deste espaço que se tornou a principal plataforma de trabalho para as
cidades e os governos locais pela integração regional na América do Sul.
O outro aspecto estratégico sobre o qual se tentou avançar durante este ano de
trabalho foi na dimensão social da integração regional. Desde seu princípio, Mercocidades tem sido um ator relevante na formulação de propostas dirigidas a realçar a agenda
de políticas de inclusão social e de universalização de direitos para os povos da região.
Esta aposta por colocar ao cidadão no centro do processo de integração regional é um
sinal de identidade de Mercocidades.
No contexto atual, a construção da cidadania regional passa por aprofundar a
dimensão social do processo de integração, e este aprofundamento não pode ser completado se não conta com a participação ativa dos governos locais.
Durante 2012 se deram passos na direção de aproximar a participação dos governos locais na implementação do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL.
Propomos instrumentos que fortaleçam o local e a construção da aproximação -sob um
conceito de integração e não de fragmentação. A participação nas diferentes Unidades
Temáticas de Mercocidades precisamente se mantém no objetivo de trocar visões e
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coordenar propostas para melhorar a aplicação de políticas em diversas áreas sob a
responsabilidade dos governos locais.
Nos últimos anos, Mercocidades cresceu, tanto na quantidade de cidades que
se unem à rede, como na institucionalidade interna de funcionamento. O crescimento
de Mercocidades supõe fortalecer técnica e politicamente à Rede; ganhar em comunicação, em interação e em visibilidade, apoiando-nos em um uso mais intenso das
tecnologias da informação e da comunicação; impulsionar o desenvolvimento e a concretização de mais projetos conjuntos e transversais entre cidades, e avançar no posicionamento político das autoridades locais no nível regional e mundial.
Pensamos que fizemos o esforço para concretizar que Mercocidades seja uma
ferramenta para que o espaço do local no MERCOSUL se constitua em um aspecto
verdadeiramente chave, valioso e útil no processo real de integração regional. Somos
da ideia de que necessitamos mais e melhor Mercocidades.
Tenho certeza de que nossos colegas da Municipalidade de Quilmes colocarão
sua marca ao processo de aprofundar a integração com esta fantástica ferramenta que
nos temos dado, ao igual que o farão as cidades que têm responsabilidades concretas
nas diferentes Unidades Temáticas e Grupos de Trabalho.
Trabalhando pelos objetivos que nos temos dado, nos seguiremos encontrando,
Montevidéu estará presente.
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INTRODUÇÃO

Um ano chave para a integração regional na América do Sul
Ruben García
Coordenador da Secretaria Executiva de Mercocidades 2011-2012
Diretor de Relações Internacionais e Cooperação
Intendência de Montevidéu.
Este 2012 marca um ponto de inflexão no processo de integração regional na América do Sul. E
Mercocidades não esteve alheia a este momento chave.
O ingresso definitivo da Venezuela ao MERCOSUL, o início das atividades do Plano Estratégico
de Ação Social (PEAS), a aprovação do convênio de trabalho entre o Instituto Social do MERCOSUL e
Mercocidades, mais de 40 projetos em áreas como energia, habitação, transporte e capacitação tecnológica financiados pelo Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), e sobre o qual
dizemos que é imperativo avançar em sua reformulação para -entre outras coisas- fazer possível a participação dos governos locais.
Com a nova composição e uma estratégia de continuar integrando sócios, o MERCOSUL já conta com uma população de 270 milhões de habitantes (70% da população da América do Sul), um PBI a
preços correntes de US$ 3,3 bilhões (83,2% do PBI sul-americano) e um território de 12,7 milhões de km²
(72% da área da América do Sul). O posicionamento estratégico do bloco se estende desde o Caribe até
ao extremo sul do continente, e em termos globais a região se afirma como potência energética mundial,
assim como em matéria de biodiversidade e água doce.
O período da Secretaria Executiva a cargo da Intendência de Montevidéu foi rico enquanto à
continuidade do trabalho interno de planificação estratégica da rede, especificamente em relação à comunicação. Mercocidades continuou tendo um papel ativo no Foro Consultivo de Municípios, Estados
Federados, Províncias e Departamentos (FCCR), com a responsabilidade de coordenar o Comitê de
Municípios, desde o qual se apresentaram propostas e recomendações para este espaço dos governos
locais na institucionalidade do MERCOSUL.
Este ano também foi positivo enquanto ao posicionamento institucional de Mercocidades, por
exemplo, com relação a atores extra-regionais como é o espaço do Foro Ibero-Americano de Governos
Locais, Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), a rede Metrópolis, etc.
Por adiante temos muito trabalho, e poderão contar com nós na tarefa de fazer avançar a Mercocidades e a integração regional. Seguimos nesse caminho.
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Situação mundial
O ano 2012 esteve pautado pela continuidade da crise econômica na Europa, que projetou incertezas
no equilíbrio e na continuidade do desenho institucional da União Europeia em situações como as de
Grécia, Espanha e Portugal. Em resposta à crise, manifestações sociais de envergadura ocorreram em
diversos lugares em reclamo dos cortes de direitos trabalhistas, sociais, do gasto público e da segurança
social.
No âmbito multilateral das Nações Unidas, posteriormente à Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável
de Rio+20, começou-se a moldar a discussão sobre o início de uma Agenda Global de Desenvolvimento
pós 2015, que considere a profunda reordenação global que se deriva da crise econômica do norte e
da pujança de novos atores globais surgidos dos países em desenvolvimento. Essa “Nova Agenda de
Desenvolvimento” que se está começando a discutir nos diferentes âmbitos multilaterais é uma temática
que vem sendo promovida desde alguns dos diferentes níveis da governança global, e promete ser o
eixo central da discussão acerca de um novo futuro acordo global para a superação da pobreza, das
desigualdades e das vulnerabilidades sociais.
Diversos analistas que seguem o debate multilateral do desenvolvimento nas Nações Unidas advertiram
que os conteúdos e formatos dessa “Nova Agenda” não estão definidos ainda, e precisamente essa
indefinição é um sinal emergente do debate norte-sul, que vem se manifestando sistematicamente nas
últimas Cúpulas da ONU, particularmente na temática da mudança climática, do financiamento, da
biodiversidade e do meio ambiente. Por outro lado, os profundos impactos da crise na UE estão gerando
transformações no sistema de cooperação multilateral, com implicâncias no desenvolvimento para uma
diversidade de áreas e políticas públicas nos países em desenvolvimento.
Situação regional
A região ante o desafio do fortalecimento democrático
O contexto político regional na América do Sul esteve fortemente marcado pela necessidade de
avançar na construção da cidadania e na aplicação de políticas públicas destinadas a abater as causas
da pobreza e da desigualdade que afetam à região. A América Latina e o Caribe continuam sendo a
região mais desigual do planeta, embora os avanços na matéria social nos últimos anos estarem gerando
condições de vida mais dignas para as populações, é necessário contextualizar que os últimos anos
foram de crescimento macroeconômico mantido para a região, em um âmbito de grande instabilidade e
crise econômica das potências desenvolvidas.
A região é também, segundo o último relatório da ONU Hábitat, “O estado das cidades na América
Latina e no Caribe 2012”, a mais urbanizada do planeta. “Quase 80% de sua população vive atualmente
nas cidades, uma proporção superior incluso à do grupo de países mais desenvolvidos, por isso, a região
está considerada como a mais urbanizada do mundo.” 1
Pelas complexidades deste cenário regional, os diferentes processos eleitorais ganharam um importante
destaque ao habilitar a participação da cidadania na decisão sobre as autoridades nacionais ou locais,
começando pelas eleições em Venezuela, México, Brasil e Chile.
Talvez por esta relevância, a UNASUL designou, através de sua Presidência Pro Témpore a cargo do
Peru, a Carlos “Chacho” Álvarez, atual Secretário Geral da ALADI, para que a título pessoal coordenasse
a missão de acompanhamento e observação eleitoral nas eleições presidenciais na Venezuela. Esta foi
a primeira missão de observação da UNASUL em eleições na região. Chacho Álvarez manifestou que
1

Fonte: ONU Habitat “O estado das cidades na América Latina e no Caribe 2012. pág. 11
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“O povo venezuelano deu uma lição extraordinária à comunidade internacional, fortalecendo-se nisto
também a democracia sul-americana. (…) -Me comovo porque aos latino-americanos nos custou muito
sofrimento recuperar a democracia, muitas mortes, muitos desaparecimentos, muitas torturas e muitas
perseguições”2.
No caso das eleições na Venezuela, atendendo a grande relevância regional e internacional deste
processo, é necessário ressaltar a fortaleza e credibilidade do sistema eleitoral venezuelano e do
Conselho Nacional Eleitoral (CNE), ao ponto em que os resultados foram reconhecidos por todos os atores
políticos, incluindo ao candidato da opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) Henrique Capriles.
A alta porcentagem de participação foi outro dos aspectos a salientar, já que um 81% da população que
participou do censo concorreu para votar, superando a participação de 75% das eleições presidenciais
de 2006.
O reeleito presidente Hugo Chávez obteve mais de 8 milhões de votos, que supõem quase 44% do
censo eleitoral (55,11% dos votantes) enquanto que Capriles obteve o apoio de mais de 6 milhões e meio
de votos (44,27% dos votantes).
Por outro lado, com relação ao acompanhamento às eleições presidenciais no Paraguai em abril de
2013, a UNASUL manifestou através de diversas vias seu interesse em acompanhar o processo eleitoral,
mas por parte do Poder Executivo do Paraguai se pretende que o bloco “reveja” a decisão adotada em
seu momento de suspender a seu país depois da destituição do Presidente Fernando Lugo.
Finalmente, em outubro também se produziram as eleições de governos locais em Brasil e Chile.
No caso do Brasil, se elegeram autoridades locais (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) em 5.567
municípios. A quantidade de habilitados para exercer o direito ao voto totalizou 138 milhões de pessoas.
O governante Partido dos Trabalhadores (PT) se consolidou como a principal força política do Brasil, ao
aumentar a quantidade de municípios nos quais terá a responsabilidade de governar com respeito às
eleições anteriores de 2008. Em 2008, governou em 558 municípios e nas eleições de 2012 resultou
ganhador em 635. Considerando o primeiro turno a quantidade absoluta de votos, o PT da presidenta
Dilma Rousseff e Lula, obteve 17.198.959 de votos.
O principal aliado do PT no nível nacional, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
resultou eleito em 1.026 municípios, enquanto que os principais partidos opositores, PSDB e DEM,
resultaram eleitos em 702 e 278 municípios, respectivamente.
No caso do Chile, foi muito elevada à taxa de abstenção às urnas, alcançando quase 57%, já que mais
de 13,4 milhões de pessoas estavam habilitadas para votar e se registraram somente 5.428.393 de
votos válidos (146.848 votos nulos e 85.014 em branco). Nas eleições de 2009 a abstenção tinha sido
de 12,3%. O Presidente Piñera manifestou ao respeito que “Sem dúvida, teríamos querido uma maior
participação e escutamos com muita atenção a mensagem que significa a diminuição na participação dos
cidadãos em nossos processos democráticos”3.
Os candidatos agrupados na coligação oficialista resultaram eleitos em 121 municípios, perdendo em 26
municípios entre os quais a capital Santiago e locais históricos como Concepción e Providência. A atual
oposição ao Presidente Piñera, em que confluíram a Concertação, o Partido Comunista e independentes
resultou vitoriosa em 168 municípios.
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, (CELAC) é um organismo intergovernamental
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2

Fonte: http://www.alainet.org/active/58751

3

Fonte: http://www.elmundo.es/america/2012/10/29/noticias/1351481019.html?cid=GNEW970103

Foi criada em 23 de fevereiro de 2010 e está
integrada por 33 países de Latino-América e o
Caribe. Tem entre seus objetivos o de enfatizar
a vocação de concertação e convergência com
vistas a realizar ações comuns em defesa dos
interesses permanentes de seus Estados membros.
Em sua trajetória atual impulsiona o propósito de
aprofundar a integração política, econômica, social
e cultural da região, renovar e reforçar a unidade
regional mediante o estabelecimento de objetivos e
mecanismos compatíveis com a realidade da mesma
e o desenvolvimento dos vínculos de solidariedade
e cooperação entre os países de América Latina e o
Caribe.
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de âmbito regional que sucede ao Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política (Grupo
de Rio) e à Cúpula de América Latina e o Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (CALC); dando
continuidade às ações e programas em curso que já tinham sido acordados nestas instâncias anteriores.

Representantes das nações integrantes da CELAC no
teatro Teresa Carreño, de Caracas, na abertura da
primeira cúpula dessa organização

Está formada pelos seguintes órgãos:
1- Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo: instância suprema da Comunidade.
Reunindo-se ordinariamente no país que ostente a presidência Pro Témpore.
2- Reunião de Ministras e Ministros de Relações Exteriores: se reunirá de maneira ordinária duas
vezes ao ano; podendo se convocar a reuniões extraordinárias a pedido de um Estado Parte.
3- Presidência Pro Témpore: durante os períodos 2011-2012 e 2012-2013, serão exercidas pelo
período de um ano até a Cúpula de 2013 que decidirão a periodicidade tanto das Cúpulas como
da Presidência Pro Témpore.
4- Reunião de Coordenadores Nacionais: serão os responsáveis da coordenação e seguimento
direto dos temas de discussão. Reunir-se-ão de maneira ordinária duas vezes ao ano.
5- Reuniões Especializadas: atenderão áreas de interesse e outras priorizadas para a promoção da
unidade, integração e cooperação regionais. Participarão funcionários de Alto Nível com suficiente
capacidade de decisão para cumprir com seus objetivos.
6- Troika: estará composta pelo Estado que tenha a Presidência Pro Témpore, pelo que lhe
procedeu nessa responsabilidade e pelo que o sucederá.
As decisões se adotam por consenso em todas as instâncias. Todas têm caráter de acordos políticos e
constituem mandatos. A CELAC se constitui assim como o mecanismo representativo da América Latina
e do Caribe, assumindo a interlocução em distintos fóruns.
Atividades Destacadas 2011-2012
III Cúpula da CALC e a XXII Cúpula do Grupo de Rio / 2 e 3 de dezembro de 2011
“No Bicentenário da Luta pela Independência para o Caminho de Nossos Libertadores”
Na oportunidade da reunião de Chefas e Chefes de Estado e de Governo dos países da América Latina
e o Caribe, realizada em Caracas, República Bolivariana de Venezuela, nos dias 2 e 3 de dezembro de
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2011, aprovou-se um cronograma de trabalho para as reuniões imediatas da CELAC.
Na Declaração final se expressa à resolução de “Pôr em funcionamento a CELAC, como mecanismo
representativo de concertação política, cooperação e integração dos Estados latino-americanos e
caribenhos e como um espaço comum que garanta a unidade e a integração de nossa região. (…) a
CELAC, único mecanismo de diálogo e concertação que agrupa aos 33 países da América Latina e o
Caribe, é a mais alta expressão de nossa vontade de unidade na diversidade, onde no sucessivo se
fortalecerão nossos vínculos políticos, econômicos, sociais e culturais sobre a base de uma agenda
comum de bem-estar, paz e segurança para nossos povos, com o objetivo de nos consolidarmos como
uma comunidade regional”.
Este passo chave na constituição da CELAC surgiu no âmbito da III Cúpula da CALC e da XXII Cúpula
do Grupo de Rio, e reafirmou a decisão anunciada na Declaração da Cúpula da Unidade da América
Latina e o Caribe (Riviera Maya, México, 23 de fevereiro de 2010) e em particular a decisão de constituir
e pôr em funcionamento a CELAC.
O chamado “Plano de Ação de Caracas 2012” incluiu as iniciativas que foram resultando das declarações
e documentos das reuniões ministeriais especializadas sobre diferentes temáticas. Nesta reunião se
aprovou também o Estatuto de Procedimentos, a Declaração Especial sobre a Defesa da Democracia e a
Ordem Constitucional na Comunidade. Realizou-se um comunicado especial sobre o compromisso para
a inclusão social na CELAC e outro sobre a “iniciativa Yasuní ITT” (www.celac.gob.ve).
Na Declaração final também se resolveu realizar a Cúpula da CELAC 2013 na República de Cuba e a
Cúpula da CELAC no ano 2014 na República de Costa Rica. Ademais, também se realizará uma Cúpula
da CELAC em janeiro de 2013 em Santiago do Chile, no âmbito da Cúpula de Chefes de Estado da União
Europeia – América Latina e o Caribe.
Primeira Reunião da Troika de Ministros de Relações Exteriores da CELAC. 9 de janeiro de 2012
Realizou-se na cidade de Santiago, Chile, no âmbito da Presidência Pro Témpore (PPT) da CELAC
a cargo deste país. Este órgão inclui à representação na CELAC de Chile, Venezuela e Cuba. Nesta
oportunidade se realizou um relatório por parte da PPT do funcionamento da CELAC, e se realizou
a apresentação do Plano Anual de atividades para o ano 2012, em função dos mandatos recebidos.
Também se aprovou que a data para a realização da I Cúpula da CELAC fosse em janeiro de 2013.
Reunião extraordinária de Ministros de Relações Exteriores ante a destituição do Presidente
Fernando Lugo do Paraguai - 5 de julho de 2012
Em Santiago do Chile se realizou uma reunião extraordinária de Ministros de Relações Exteriores da
CELAC para analisar a crise política do Paraguai pela destituição do Presidente Fernando Lugo.
Reunião Extraordinária da CELAC em Nova Iorque - 29 e 30 de setembro de 2012
Estava previsto se realizar uma reunião extraordinária da CELAC no âmbito da sessão da Assembleia
Geral da ONU na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, porém, após ter começado a reunião se
decidiu suspender-la oficialmente ante o pedido de participação de uma delegação do Paraguai.
União das Nações Sul-Americanas - UNASUL
Durante 2012 a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) desenvolveu uma intensa atividade
como fórum regional de concertação política para assuntos de importância estratégica como a defesa da
democracia e a transparência em momentos de atos eleitorais como o da Venezuela em outubro de 2012.
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Entrada em vigor do Convênio Constitutivo do Banco do Sul
O convênio de criação do Banco do Sul, iniciativa da UNASUL para apoiar o desenvolvimento econômico
e projetos de infraestrutura em países da América do Sul, entrou em vigor em 3 de abril de 2012 depois
que foram depositados os instrumentos de ratificação por parte de Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai
e Venezuela.
A Ata de Fundação do Banco do Sul foi assinada no dia 9 de dezembro de 2007, na República
Argentina, pelos Presidentes de sete países, os quais posteriormente adotaram o Convênio Constitutivo
do Banco do Sul em setembro de 2009, na
Ilha Margarita, Venezuela, no âmbito da II
Cúpula de América do Sul – África. O Banco
do Sul contará com um capital global de
20.000 milhões de dólares.
Mediante um comunicado da Chancelaria
da Venezuela, assegurou-se que “Com a
entrada em vigor do Convênio Constitutivo
do Banco do Sul, a América do Sul está
gerando as bases para consolidar uma nova
arquitetura financeira regional, que permitirá
promover projetos de desenvolvimento de
caráter social, para avançar na superação
Secretaria Geral da UNASUL
da pobreza e na construção da igualdade,
incentivando a setores chave da economia de nossos países, como o desenvolvimento tecnológico, a
ampliação de infraestruturas e a complementação produtiva intrarregional”.
O surgimento formal do Banco do Sul ocorre “em meio da agonizante crise econômica, financeira e
institucional que está minando os alicerces do sistema econômico internacional há mais de três anos,
como consequência das regras de jogo impostas pelo capital financeiro internacional, que não somente
continuam levando à ruína aos povos do mundo, senão que também faz com que cada vez mais resulte
desigual o acesso ao financiamento por parte dos países o sul”.
Esta nova entidade de financiamento regional terá sua sede principal em Caracas e contará com
subsidiárias em Buenos Aires e La Paz. Brasil, Argentina e Venezuela colocarão a maior parte dos fundos
da nova instituição regional.
Plano de Ação 2012 – 2014 do Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social
A III Reunião do Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social foi realizada no dia 10 de abril de
2012 em Assunção do Paraguai, oportunidade na qual os ministros e vice-ministros da área, aprovaram
o Plano de Ação 2012 – 2014.
Representantes de Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela, aprovaram o documento “Bases e Delineamentos do plano de ação 2012-2014 do
Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social”.
O Plano inclui cinco eixos de ação prioritários: Pobreza e Desigualdade Social, Segurança Alimentar e
Luta Contra a Desnutrição, Economia Social, Solidária e/ou Comunal com Inclusão Produtiva e Geração
de Oportunidades, Participação Cidadã no Âmbito do Desenvolvimento Social da UNASUL e Cooperação
Regional para a Implementação e Financiamento das Políticas Sociais.
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Criaram-se também quatro grupos de trabalho técnicos responsáveis de fortalecer as ações do Plano:
Proteção, Promoção e Segurança Social, coordenado por Equador e Venezuela; Economia Social e/
ou Solidária, coordenado por Argentina e Paraguai; Segurança Alimentar e Luta Contra a Fome e a
Desnutrição, coordenado por Uruguai; e Grupo Técnico sobre Instrumentos de Cooperação, coordenado
por Brasil.
O Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social foi criado em agosto de 2009, no âmbito da
III Reunião Ordinária das Chefas e Chefes de Estado da UNASUL com o fim de incentivar o diálogo, a
coordenação, a reflexão e a cooperação sobre desenvolvimento social e humano integral na região. Na
última reunião das Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL que ocorreu em Lima no dia
28 de julho de 2011, os mandatários do bloco emitiram a Declaração “Compromisso da UNASUL contra
a desigualdade”, em que deram o caráter de “urgente” ao estabelecimento de uma Agenda de Ações
Sociais Prioritárias no contexto sul-americano com o fim de reduzir as assimetrias e as brechas de caráter
estrutural na região.
UNASUL e ONU Mulheres assinam Convênio
Quito, 15 de junho de 2012
O “Convênio Marco de Cooperação” entre a entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero
e o empoderamento das mulheres (ONU Mulheres) e a Secretaria Geral da UNASUL, procura fortalecer
os laços de cooperação e reforçar a transversalização do enfoque do gênero.
Com a assinatura deste Convênio se procura realizar planos de ação que se definam de comum acordo
entre os organismos, fazendo extensivo o apoio à divulgação dos avanços da integração regional,
facilitando as comunicações com a Sociedade Civil e a participação cidadã.
Os organismos atuarão de maneira conjunta e coordenada, elaborando Planos anuais, que serão
formalizados em Protocolos Adicionais que formarão parte do Convênio de Cooperação. Entre as áreas
de trabalho conjunto se definiram como eixos centrais a transversalidade do enfoque do gênero nos planos
e programas; a eliminação da discriminação em contra das mulheres e das meninas; o empoderamento
da mulher; o logro da igualdade entre as mulheres e os homens como sócios e beneficiários do
desenvolvimento; os direitos humanos; as ações humanitárias; a paz e a segurança; a educação e as
ações destinadas a conter a transmissão intergeracional da desigualdade e da pobreza.
Reunião Extraordinária do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL –
Mendoza, República Argentina
O Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL realizou uma reunião extraordinária
na cidade de Mendoza, República Argentina, no dia 29 de junho de 2012, para analisar a situação política
na República do Paraguai que conduziu à destituição de seu presidente Fernando Lugo.
O Tratado Constitutivo da UNASUL estabelece que a plena vigência das instituições democráticas e o
respeito irrestrito aos direitos humanos são condições essenciais para a construção regional de um futuro
comum de paz e prosperidade, econômica e social, e o desenvolvimento dos processos de integração
entre os Estado Membros.
A Reunião Extraordinária de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL ficou sabendo dos
resultados da missão encomendada aos Chanceleres e ao Secretário Geral do bloco, que estiveram na
República do Paraguai, nos dias 21 e 22 de junho de 2012, para conhecer in situ a situação proposta pelo
juízo político contra o Presidente Fernando Lugo.
Segundo o Comunicado divulgado pela missão de Chanceleres e pelo Secretário Geral da UNASUL,
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constatou-se o não cumprimento do direito ao devido processo e não se cumpriram com as garantias
suficientes para o direito à defesa do Presidente submetido a juízo político.
O comunicado divulgado depois da reunião extraordinária da UNASUL em Mendoza considerou que “o
não cumprimento do direito ao devido processo e das garantias para a defesa implica uma clara violação
dos princípios e valores que mantêm o processo de integração dos Estados Membros da UNASUL” e
acrescentou que “Atento que o Presidente Fernando Lugo vinha exercendo a Presidência Pro Témpore
da UNASUL”, se adotaram as seguintes decisões:
1- Expressar sua mais enérgica condenação à ruptura da ordem democrática na República do
Paraguai, executando mediante um procedimento sumaríssimo que evidenciou uma clara violação
do direito ao devido processo e, em consequência, das mínimas garantias para sua adequada
defesa.
2- Adotar a decisão política baseada no tratado constitutivo da UNASUL, de suspender à República
do Paraguai de participar nos órgãos e instâncias da União, até que este Conselho revoque a
suspensão.
3- Dar por concluído o exercício da presidência Pro Témpore da UNASUL pela República do
Paraguai, de acordo ao consenso alcançado por Chanceleres na Reunião que tiveram no dia 22
de junho de 2012 em Assunção.
4- Designar à República do Peru para que assuma na data a Presidência Pro Témpore da UNASUL,
por um período de um ano, dando todo seu apoio e firme vontade de continuar afiançando junto à
consolidação da América do Sul como zona de paz, mantida em valores e princípios democráticos.
5- Promover a suspensão da República do Paraguai nos fóruns e mecanismos de diálogo e
concertação política e integração da região, de acordo a seus próprios estatutos e regulamentos.
6- Formar um grupo de alto nível da UNASUL para o seguimento e avaliação da situação na
República do Paraguai, em particular dirigidas à rápida normalização de sua ordem democrática
institucional.
7- Reafirmar a solidariedade irrestrita com o povo paraguaio e velar para que os efeitos desta
Decisão não causem prejuízos ao povo paraguaio.
Associação Latino-Americana de Integração - ALADI
A ALADI (Associação Latino-Americana de Integração) é o bloco de integração numericamente mais
estendido no nível latino-americano. Seus treze países membros incluem a Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, representando
em conjunto 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 510 milhões de habitantes.
No âmbito jurídico-institucional da ALADI estão compreendidos alguns dos mais vigorosos acordos
sub-regionais, plurilaterais e bilaterais de integração que existem no atual contexto continental. Em
consequência, lhe corresponde à Associação –como marco ou “guarda-chuva” institucional e normativo
da integração regional- desenvolver ações tendentes a apoiar e fomentar estes esforços com a finalidade
de fazê-los confluir progressivamente na criação de um espaço econômico comum.
A ALADI tem entre seus objetivos dinamizar a integração regional impulsionando uma nova etapa em
seu funcionamento ao promover uma agenda comum com a UNASUL, MERCOSUL, Comunidade Andina
de Nações (CAN), ALBA, CELAC e outros organismos de integração latino-americanos.
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A partir da posse do argentino Carlos
“Chacho” Álvarez como Secretário Geral
do organismo, iniciou-se um processo de
convergência com os outros processos de
integração regional. A “ALADI tem que ser um
instrumento importante para o aumento do
comércio intrarregional, tem que facilitar esse
comércio, construir ferramentas para facilitar
esse comércio e dar-lhe maior segurança
jurídica. Tem que trabalhar na construção
de um sistema de normas próprio, como
normas de origem, como também um sistema
de solução de controvérsias e estratégias
para modernizar as alfândegas e fazer mais
CEPAL e ALADI definem agenda conjunta
eficiente o relacionamento entre nossos
países. Por outro lado, a ALADI tem que
se converter em um fórum dos grandes debates latino-americanos e um espaço para articular visões
comuns com respeito a temas centrais da agenda mundial...” (Carlos Chacho Álvarez, Secretário Geral
da ALADI, Revista Densidades Nº 9).
Acordos entre os organismos de integração da América Latina no âmbito da CELAC
A convergência e articulação dos diferentes processos de integração regional que se desenvolvem na
América Latina e o Caribe foram tratadas, nos dias 16 e 17 de agosto de 2012, a partir de um acordo
realizado pelos Presidentes dos trinta e três países que formam a CELAC (Comunidade de Estados
Latino-Americanos e o Caribe). A atividade se produziu no âmbito da ALADI reunindo aos organismos
de integração e de apoio da região, como a AEC, Aliança do Pacífico, CAF, CAN, CEPAL, FLACSO,
MERCOSUL, OLADE, OTCA, SELA e UNASUL.
Uma “Carta do Secretário Geral” da ALADI, Carlos Chacho Álvarez, sobre este processo de convergência,
destacou a necessidade de “demonstrar que se podem articular agendas, programas e visões entre os
distintos organismos sub-regionais, superando a fragmentação, a dispersão de esforços e a duplicação
de tarefas”4.
“É necessário e imprescindível inaugurar um mecanismo que integre estas problemáticas, e assim se
possam gerar insumos para que a CELAC possa avançar, selecionando os temas que os países considerem
centrais na agenda latino-americana...-Centralizar uma agenda comum e formar uma coordenação das
principais temáticas regionais é fundamental para avançar com mais legitimidade social e eficácia no
processo de integração. Problemáticas e preocupações que são de tratamento compartilhado em nossa
região, como o aumento do comércio intrarregional, a modernização da infraestrutura, a integração
energética, a defesa dos recursos naturais, o combate a mudança climática, a segurança alimentar, a
construção da cidadania latino-americana e o livre trânsito das pessoas, os sistemas de pagamentos em
moedas locais, a relação com a Ásia Pacífico e especialmente China, a cooperação cultural e as políticas
sociais, de saúde, educação e meio ambiente, formam um corpo de opções que tem que ir alinhando e
harmonizando em programas comuns.
É certo que temos uma realidade diversa e modelos de desenvolvimento e de inserção internacional
muito diferentes. Porém, precisamente, trabalhar cooperativamente sobre esta pluralidade de opções
é o grande desafio de nossa época. Em um mundo incerto e volátil, protagonizado por macro regiões,
América Latina e Caribe podem e deveriam ser um dos protagonistas ascendentes de outra globalização
distinta à atual, uma civilização que coloque à pessoa no centro, à produção e ao trabalho por sobre a
especulação financeira e o hiperconsumo e à justiça social como paradigma de um sistema mais humano
4
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e compatível com o desenvolvimento sustentável”.
Como resultado da reunião se acordou ter uma página comum que reúna a informação das agendas
de todos os organismos, e se reunir de forma sistemática duas vezes por ano para articular as tarefas
conjuntas. Assim mesmo, acordou-se que cada organismo designe um responsável de seguir os temas
e as relações entre os organismos a modo de fazer um trabalho contínuo e sistemático de cooperação e
convergência.
Observatório América Latina-Ásia Pacífico
Desde dezembro de 2011, a ALADI começou a trabalhar ativamente na construção de um Observatório
América Latina-Ásia Pacífico em conjunto com a CAF Banco de Desenvolvimento da América Latina e a
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL).
O Observatório propõe, entre outros aspectos:
• Criar um fórum de discussão para a análise dos temas estratégicos em matéria das relações
econômicas entre ambas as regiões;
• Elaborar e difundir estudos que proporcionem fundamentos que colaborem no desenho e na
aplicação de políticas orientadas a aprofundar as relações entre ambas as regiões; e
• Construir instrumentos que permitam sistematizar de forma clara e simples a informação relativa,
entre outros, ao comércio de bens, investimentos, acordos, negociações e conectividade.
O propósito é promover a análise e a reflexão sobre os temas mais relevantes em matéria econômica entre
ambas as regiões, fornecendo informação oportuna que permita examiná-los comparativamente, para
desta forma se converter num instrumento útil para a tomada de decisões, tanto no nível governamental
como empresarial, assim como num referente de consulta dos acadêmicos interessados no assunto, o
que, por sua vez, aspira a se enriquecer com suas contribuições.
Como ferramenta central desta iniciativa, está se implementando um site web no qual se reunirá
informação oportuna sobre comércio, investimentos, acordos e negociações e conectividade entre ambas
as regiões, assim como, publicações que examinem aspectos relevantes das mesmas.
ALADI auxilia a Nicarágua em seu processo de adesão
No âmbito das atividades vinculadas com o processo de adesão da República da Nicarágua como
membro pleno da ALADI, funcionários da Secretaria Geral mantêm um fluído contato com as autoridades
nicaraguenses e tem começado a difundir ante a sociedade civil, os benefícios de se integrar a este
esquema de integração regional.
Panamá é o 13º país membro da ALADI
No dia 10 de maio passado, a República do Panamá se converteu no décimo terceiro país em formar
parte da ALADI, culminando um processo iniciado em 2008, ano em que Panamá solicitou formalmente
sua adesão ao Tratado de Montevidéu 1980 (TM80). Desta maneira, ingressa à Associação uma das
economias com maiores taxas de crescimento da região e com uma localização geográfica privilegiada.
O comércio intra-ALADI registrou um novo máximo histórico em 2011
O comércio entre os países membros da ALADI alcançou em 2011 a cifra de 153 mil milhões de dólares,
o que representa um novo máximo histórico em valores correntes. O maior registro até o momento
correspondia ao ano 2008 (140 mil milhões de dólares) e tinha sido alcançado antes que o intercâmbio
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comercial sofresse os efeitos da crise financeira internacional.
Em particular, em 2011 o comércio intrarregional se incrementou de forma significativa em relação
ao ano anterior, registrando uma taxa de crescimento de 22%, apenas inferior ao ritmo de expansão
correspondente a 2010 (24%).
Por outro lado, se é analisada a contribuição ao incremento do comércio intrarregional se destacam
em geral os países maiores por seu maior peso no intercâmbio. Nesse sentido, Brasil e Argentina foram
os principais motores do comércio intrarregional como compradores e como fornecedores da região.
Não obstante, cabe destacar o papel de Chile, Colômbia e Peru como compradores e de México como
exportador.
Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (ALBATCP)
A Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP) é
uma plataforma de integração dos países da América Latina e o Caribe, que põe ênfase na solidariedade,
na complementaridade, na justiça e na cooperação, que tem o propósito histórico de unir as capacidades
e fortalezas dos países que a integram, na perspectiva de produzir as transformações estruturais e o
sistema de relações necessárias para alcançar o desenvolvimento integral requerido para a continuidade
de sua existência como nações soberanas e justas. É, também, uma aliança política, econômica, e social
em defesa da independência, da autodeterminação e da identidade dos povos que a integram.
Os países que atualmente integram a ALBA-TCP são: Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua,
Mancomunidade de Dominica, Antigua e Barbuda, Equador, e São Vicente e Granadinas. Os países da
ALBA lideram hoje um processo de transformação do sistema interamericano, construindo uma nova
arquitetura, é a expressão de um projeto diferente e representa a verdadeira integração soberana da
América Latina e o Caribe.
Trás a crise gerada pelo golpe militar em Honduras em 2009, contra o então presidente Manuel Zelaya
e a posterior saída do país centro-americano da ALBA, a conjuntura geopolítica foi um fator de atenção
constante para os países membros deste organismo de integração, assim como para seus sócios
observadores.
XI Cúpula da ALBA Caracas, Venezuela - 4 e 5 de fevereiro de 2012
O Conselho Presidencial da ALBA-TCP, principal instância política do bloco, reuniu-se na XI Cúpula
para acompanhar os processos que estão se desenvolvendo neste âmbito. Neste marco se acordou
criar um Conselho de Defesa da ALBA, formado pelos Ministros de Defesa dos países membros e pelos
Chefes de Estado Maior das Forças Armadas. O Conselho de Defesa da ALBA se reunirá pelo menos
trimestralmente, e apresentará regularmente seus relatórios à Cúpula de Chefes de Estado e de Governo.
Por outro lado, acordou-se também a constituição do espaço econômico da ALBA-TCP (ECOALBATCP) como “uma zona econômica de desenvolvimento compartilhado interdependente, soberana e
solidária, destinada a consolidar e ampliar um novo modelo alternativo de relacionamento econômico
para fortalecer e diversificar a produção e o intercâmbio comercial, assim como estabelecer as bases
para os instrumentos de caráter bilateral e multilateral que as Partes subscrevam nesta matéria, com
vistas à satisfação das necessidades materiais e espirituais dos povos”.
Esse espaço econômico comum contará com um banco, para o qual se acordou destinar um por cento
das reservas internacionais de cada nação integrante da ALBA. Com esse fundo multilateral se poderá
concretizar o emprego de uma moeda única, mediante o Sistema de Compensação Regional (Sucre).
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ALBA consegue em Rio+20 reconhecimento aos direitos da Mãe Terra
Rio de Janeiro, Brasil, 20 de junho de 2012
A pedido fundamentalmente da Bolívia, que impulsionou o reconhecimento aos Direitos da Mãe Terra
em todos os espaços das Nações Unidas relacionados com os acordos sobre Meio Ambiente, a ALBA
impulsionou na Cúpula de Rio+20 a proposta de colocar uma visão complementar ou alternativa ao
paradigma que se impôs nesta Cúpula relacionada à “Economia Verde”.
A ALBA tratou de reposicionar
o debate e qualificou ao
paradigma
da
“Economia
verde” como “uma ferramenta
a mais”, propondo para a
declaração oficial final da
Cúpula
o
reconhecimento
explícito de cada país a
implementar soberanamente
seus próprios modelos para o
desenvolvimento sustentável.
A negociadora da Venezuela
Claudia Salerno destacou que
a luta do bloco regional permitiu
incluir no documento final que
Prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, apresentando colaborações dos
‘’cada país seja soberano em
governos locais na Conferência Rio+20
escolher seu próprio modelo
de desenvolvimento e que a
economia verde nesse contexto é uma ferramenta para apoiar o modelo que cada um decida. Isto é uma
grande conquista’’, salientou.
Declaração do IX Conselho Político Extraordinário da ALBA-TCP em apoio à soberania de Equador
e o caso de asilo a Julian Assange
Uma reunião extraordinária do Conselho Político da ALBA-TCP foi realizada em Guayaquil, no dia 18 de
agosto de 2012, para tratar o problema diplomático entre Equador e o Reino Unido pelo pedido de asilo
de Julian Assange ao país da América do Sul, depois de ter se refugiado em sua sede diplomática em
Londres. A declaração oficial deste encontro ressaltou:
1. Rejeitamos as ameaças de intimidação proferidas pelo porta-voz do Governo do Reino Unido
da Grã-Bretanha por violar os princípios de soberania e integridade territorial das nações, e os
princípios do Direito Internacional.
2. Ratificamos nosso apoio categórico ao direito soberano do Governo do Equador de outorgar
asilo diplomático ao cidadão Julian Assange.
3. Expressamos nossa rejeição à posição do Reino Unido de pretender resolver de maneira
contrária ao Direito Internacional, as controvérsias com as nações do mundo, e particularmente da
América Latina e o Caribe.
4. Apoiamos a solicitação de convocação por parte da União das Nações Sul-Americana (UNASUL)
para debater acerca da posição hostil do Governo do Reino Unido contra o Governo da República
do Equador, e fixar uma clara posição de apoio ao Equador.
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5. Consideramos pertinente promover
na Organização das Nações Unidas um
amplo debate acerca da inviolabilidade
das instalações diplomáticas e o pleno
respeito por parte de todos os Estados
dos princípios do Direito Internacional.
6. Advertimos ao Governo do Reino
Unido
da
Grã-Bretanha
acerca
das graves consequências que se
desencadeariam em todo o mundo,
em caso de uma agressão direta à
integridade territorial da República do
Equador em Londres.

Julian Assange

7. Fazemos um chamado a todos os
Governos do Mundo, aos Movimentos Sociais, à intelectualidade, a se opor a esta nova pretensão
do Governo britânico de impor pela força sua vontade às Nações Soberanas do Mundo.
MERCOSUL
A situação política do MERCOSUL atravessa uma complexa conjuntura, depois do juízo realizado pelo
Congresso paraguaio contra o Presidente Fernando Lugo, que culminou com sua destituição e posterior
posse do Vice-Presidente Federico Franco até que se realizem eleições em abril de 2013. A conseguinte
suspensão do Paraguai do MERCOSUL, resolvida com base ao que se considera como uma “ruptura
da ordem democrática” ao não permitir ao Presidente Lugo executar sua defesa num período de tempo
acorde com a situação política do país, gerou um contexto inédito na história do bloco. Embora Paraguai
não tenha perdido sua qualidade de membro pleno do MERCOSUL, teve suspendidas suas atribuições
de voto e participação nos órgãos de decisão do bloco.
Por outro lado, é inegável que a aprovação do ingresso da Venezuela como membro pleno do MERCOSUL
significa um avanço do processo de integração, ao incluir um país que resulta complementário com as
economias menores e um sócio estratégico para fortalecer o papel geopolítico do bloco no global e no
hemisférico. Supõe, além disso, um avanço na integração de toda a América do Sul e uma porta aberta
aos países da Bacia do Caribe.
Finalmente, outro aspecto fundamental que teve avanços no último período é a Dimensão Social do
MERCOSUL, através do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS), e o papel de dinamizador da pesquisa
regional que tem desde sua criação o Instituto Social do MERCOSUL.
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MERCOSUL
Durante 2012, o processo de integração regional se viu sacudido por vários acontecimentos no âmbito
político que puseram ao MERCOSUL no primeiro plano do cenário internacional. São variadas as visões
e as posições sobre a situação atual do bloco regional, apesar de que há uma situação que parece ser
comum a todos, e é que o MERCOSUL mudou, tomou relevância o político, transformou a geografia,
e com isso a potencialidade do bloco passando a ser a 5ª região Econômica do mundo. Porém, num
cenário convulsionado se pode ver também avanços e retrocessos no processo integrador. Apesar de
que algumas das decisões geraram incerteza entre os atores, os sucessos mostram que o novo cenário
que se esboça conta com firmeza e decisão política dos presidentes dos países do MERCOSUL. Para
isso, vejamos os fatos e os acontecimentos desde a última Cúpula de Mercocidades, em novembro de
2011, em Montevidéu, Uruguai, analisando os mesmos através das declarações e dos comunicados
conjuntos dos presidentes do MERCOSUL, assim como, das instâncias de decisão, das reuniões do
FCCR e de outros espaços do bloco.
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É de salientar que os Comunicados Conjuntos dos Presidentes não são nem decisões, nem resoluções,
nem acordos com efeitos normativos no MERCOSUL, mostram o clima político, o nível de acordo entre
os mandatários do bloco, e em muitos casos, depois de um processo negociador entre os Estados, estas
manifestações se convertem em decisões.
Montevidéu, Cúpula MERCOSUL
No Comunicado Conjunto dos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL, que consta de 45
pontos, as Presidentas da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner e da República Federativa
do Brasil, Dilma Vana Rousseff, e os Presidentes da República do Paraguai, Fernando Lugo Méndez, da
República Oriental do Uruguai, José Mujica Cordano, e da República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías, reunidos na cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruguai, no dia 20 de dezembro
de 2011, em ocasião da XLII Reunião do Conselho do Mercado Comum, expressaram um posicionamento
político do MERCOSUL sobre vários temas, entre os quais se destacam:
Reafirmar, no âmbito do vigésimo aniversário do Tratado de Assunção, sua vontade de continuar
aprofundando o processo de integração regional em suas dimensões política, econômica, comercial,
produtiva, social, educativa, cultural e cidadã, com vistas a consolidar um mercado comum e um espaço
de oportunidades para o desenvolvimento sustentável de seus povos. Manifestaram seu beneplácito
pela posta em marcha da Comunidade
de Estados Latino-Americanos e
Caribenhos (CELAC), e destacaram sua
convicção de que esta última contribuirá
para consolidar nossa unidade política,
econômica, social e cultural, preservar
nossa identidade, defender nossa
soberania e garantir a paz em nossa
região.
Ratificaram a necessidade com
respeito à rápida culminação do processo
de adesão da República Bolivariana
de Venezuela ao MERCOSUL como
membro pleno, convencidos de que
desta adesão redundará em benefício da

Cúpula do MERCOSUL em Montevidéu. Fonte: EA Paraguai
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consolidação do bloco e fortalecerá o impulso da integração regional. Consideraram de grande importância
as propostas realizadas pelo Alto Representante Geral do MERCOSUL ao Conselho do Mercado Comum,
para financiar as atividades dos distintos órgãos do MERCOSUL mediante contribuições diferenciadas
dos Estados Partes; incrementar os recursos do FOCEM; criar fundos setoriais para financiar estudos e
projetos comuns; assim como melhorar as condições de financiamento para as empresas dos Estados
Partes.
Reafirmaram o fundamental de avançar na complementaridade produtiva no MERCOSUL e consolidar
o aumento da competitividade dos setores produtivos dos Estados Partes. Também se pronunciaram
sobre: a rápida implementação do Fundo MERCOSUL de Garantias para Micro, Pequenas e Médias
Empresas, instaram a continuar os trabalhos comprometidos no âmbito do Programa de Consolidação da
União Alfandegária do MERCOSUL, com vistas a aperfeiçoar seu funcionamento; a importância da rápida
entrada em vigor do Código Alfandegário do MERCOSUL, que junto com a eliminação da dupla cobrança
da Tarifa Externa Comum e a distribuição da renda alfandegária, constituem elementos decisivos para o
aperfeiçoamento da União Alfandegária.
Reiteraram a importância de contar com um Acordo de Investimentos no MERCOSUL, como instrumento
fundamental para o desenvolvimento das economias dos Estados Partes e a progressiva conformação
do Mercado Comum. Mostraram sua alegria pela apresentação por parte de Brasil e Uruguai, para o
financiamento FOCEM, do Projeto Saneamento Urbano Integrado Aceguá Brasil e Aceguá Uruguai,
sendo o primeiro que integraria obras de saneamento em ambos os lados da fronteira.
Sobre a agenda extrarregional do bloco, na Cúpula se assinou o Tratado de Livre Comércio entre o
MERCOSUL e o Estado da Palestina, e se continuaram as conversações com Canadá, com Japão, com
o EFTA e se continua a negociação MERCOSUL - União Europeia através da realização das XXII e XXIII
Reuniões do Comitê de Negociações Birregionais.
Também expressaram seu compromisso de avançar no aprofundamento da dimensão social e cidadã
do MERCOSUL, para o qual estimaram prioritário prosseguir com os trabalhos no âmbito do Plano de
Ação para a conformação progressiva de um Estatuto da Cidadania do MERCOSUL, que contemple
a implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região, a igualdade de direitos e
liberdades civis, sociais, culturais, econômicas para os nacionais dos Estados Partes, assim como
igualdade de condições de acesso ao trabalho, à saúde e à educação.
Salientaram a importância de avançar na integração fronteiriça como um dos elementos do Plano de
Ação para a conformação do Estatuto da Cidadania do MERCOSUL. E no âmbito do PEAS, a definição da
Estratégia Social Regional para o ano 2012 “Erradicação da Pobreza Extrema e da Fome no MERCOSUL”.
Reafirmaram a importância de consolidar o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do
MERCOSUL (IPPDH), assim como fortalecer o Instituto Social do MERCOSUL (ISM) como organismo de
apoio técnico para a execução do PEAS. Salientaram a importância de dispor de mecanismos regionais
adequados de financiamento para o desenvolvimento e implementação de projetos sociais regionais.
Em tal sentido, promoverão a criação e o fortalecimento de fundos específicos para políticas e projetos
sociais regionais, assim como a apresentação de projetos no âmbito do FOCEM.
Finalmente, na extensa declaração ratificaram seu compromisso para a erradicação da violência contra
as mulheres em todas suas expressões, reconhecendo-a como uma grave violação dos direitos humanos.
Por primeira vez, um Comunicado Conjunto dos Presidentes do MERCOSUL cumprimentou e celebrou
a realização da 16ª Cúpula de Mercocidades, reunida sob o lema “Cidadania MERCOSUL: livre circulação
de pessoas, um direito fundamental”, que tem como objetivo construir cidades mais integradas, inclusivas
e participativas.
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Mendoza, Cúpula MERCOSUL
A Cúpula de Mendoza foi o momento
de expressão do MERCOSUL sobre
vários temas transcendentes e
importantes, que convulsionaram o
espectro político da região. Quatro
elementos que poderíamos dizer
hierarquicamente distintos, porém
importantes cada um em seu nível,
deram o tom a Cúpula.
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Também a Cúpula de Montevidéu, acordou declarar por Decisão do CMC Ano da Juventude do
MERCOSUL ao período compreendido entre 1º de julho de 2012 e 30 de junho de 2013, com o objetivo
que o processo de integração regional identifique, de visibilidade e fortaleça as políticas públicas para os
jovens.

O primeiro foi a suspensão de
Paraguai, o segundo a incorporação
de Venezuela, o terceiro a proposta
do Alto Representante Geral do
MERCOSUL de como deveria se
Cúpula do MERCOSUL em Mendoza
aprofundar o processo de integração
ao mesmo tempo em que apresentou
sua renuncia ao cargo, e quarto os avanços e as decisões adotadas na Cúpula.
O Comunicado Conjunto das Presidentas da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, e da
República Federativa do Brasil, Dilma Vana Rousseff, do Presidente da República Oriental do Uruguai,
José Mujica Cordano, e do Ministro do Poder Popular para Relações Exteriores da República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, em representação do Presidente Hugo Chávez Frías, reunidos
na cidade de Mendoza, República Argentina, no dia 29 de junho de 2012, em ocasião da XLIII Reunião
do Conselho do Mercado Comum abordou a situação do MERCOSUL, o relacionamento externo, a
situação internacional, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, a dimensão social e
cidadã do MERCOSUL e as políticas setoriais e regionais.
Sobre a situação do MERCOSUL expressaram seu compromisso ressaltando que seus objetivos
devem se orientar a aprofundar a integração de seus povos, a consolidação da democracia, o crescimento
e a geração de emprego em todos os Estados Partes.
Tomaram posição e reiteraram sua condenação à ruptura da ordem democrática produzida na irmã
República do Paraguai, salientaram que o restabelecimento das instituições democráticas é condição
indispensável para o desenvolvimento do processo de integração, e decidiram suspender, no âmbito do
Protocolo de Ushuaia sobre o Compromisso Democrático, o direito desse país de participar nos órgãos
do MERCOSUL.
Ressaltaram seu compromisso com que os efeitos da aplicação desta medida não causem prejuízos ao
povo paraguaio. A suspensão cessará quando, de acordo ao estabelecido no artículo 7° do Protocolo de
Ushuaia, se verifique o pleno restabelecimento da ordem democrática na parte afetada.
Congratularam-se pelo ingresso da República Bolivariana de Venezuela ao MERCOSUL,
salientando que o processo de integração é um instrumento para promover o desenvolvimento
integral, enfrentar a pobreza e a exclusão social. Convocando para isso a uma reunião, com o objetivo
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da admissão oficial da Venezuela ao MERCOSUL no dia 31 de julho de 2012, na cidade do Rio de
Janeiro.
Estes acordos políticos mostram ao processo de integração em uma situação histórica, no sentido que
“O MERCOSUL segue sendo o núcleo duro da integração regional”1.
“O consenso no manejo da crise paraguaia e a resoluta decisão de usar o vazio jurídico deixado pela
suspensão paraguaia para incluir a Venezuela no MERCOSUL, desfaz a discussão enquanto à possível
liquefação do bloco na UNASUL. O MERCOSUL segue sendo o núcleo duro da integração latinoamericana. Ao assumir a presidência pro tempore do semestre, Dilma Rousseff, afirmou que o objetivo
é lograr que a América Latina não seja vista “somente como uma fornecedora de alimentos, minerais e
energia”, senão que desejamos “ter povos educados, e para isso é necessário gerar valor agregado”.
A linha de trabalho da Argentina do último semestre, com fortes avanços em debates sobre integração
produtiva e tecnológica, destacou que será impulsionada desde sua presidência.
...só haverá unidade da América Latina a partir da América do Sul. É no subcontinente sul-americano
onde se joga o principal campo estratégico de um futuro Estado Continental Sul-Americano, capaz de ser
protagônico... O MERCOSUL é o anel nuclear, sem MERCOSUL não há UNASUL nem CELAC, isto
tem que ter claro. Não são processos antagônicos, são anéis envolventes, onde o núcleo é MERCOSUL.
... Por primeira vez desde sua constituição em 1991, o MERCOSUL incorpora um novo Estado como
sócio pleno. Com a República Bolivariana de Venezuela se soma a terceira economia sul-americana,
o MERCOSUL passa a representar 75% do Produto Bruto desta região, portanto, começa a se originar
o necessário poder intrínseco unificador que requer todo processo integracionista de toda a América do
Sul.
O país caribenho possui as reservas petrolíferas mais importantes do continente e as maiores de gás
natural da América do Sul. Esta situação é chave, já que um Estado Continental Industrial para possuir
Renda Estratégica deve contar com cinco capacidades prévias: Poder Alimentar, Poder Aquífero, Poder
Demográfico, Poder Geográfico e Poder Energético ”.
Outro elemento importante do Comunicado é a menção à entrada em vigência no dia 3 de abril do
Convênio Constitutivo do Banco do Sul, do qual são membros fundadores a República Argentina, o
Estado Plurinacional de Bolívia, a República Federativa do Brasil, a República do Equador, a República
do Paraguai, a República Oriental do Uruguai e a República Bolivariana de Venezuela. O Banco do Sul
terá como objetivo financiar o desenvolvimento econômico, social e ambiental de seus países membros,
de forma equilibrada e estável, fazendo uso da economia intra e extrarregional, assim como, fortalecer
a integração, reduzir as assimetrias e promover a equitativa distribuição dos investimentos entre seus
países membros.
Com respeito à situação internacional reconheceram a deterioração do cenário econômico
internacional, reafirmando o compromisso de coordenar e implementar ações que permitam atenuar o
impacto da crise internacional sobre as economias do bloco, manter a demanda interna, contribuir para a
geração de emprego e proteger aos mais vulneráveis, considerando as particularidades nacionais. Assim
mesmo, destacaram o papel ativo que os países em desenvolvimento tiveram em anos recentes como
principais impulsores da demanda agregada global mediante o aumento de suas importações. Nesse
sentido, manifestaram seu compromisso de continuar aplicando políticas públicas responsáveis a fim de
impulsionar o desenvolvimento com inclusão social e emprego de qualidade.
Valorizaram o resultado da Cúpula do G20 em Los Cabos (México), em especial que os líderes se
comprometeram a criar um entorno conducente para o desenvolvimento, incluído o da infraestrutura,
e que reiteraram a prioridade que tem o crescimento sustentável -em suas dimensões econômica,
1
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Com respeito ao desenvolvimento sustentável, reafirmaram os acordos alcançados na “Declaração de
Buenos Aires”, que reafirma os acordos alcançados como colaborações para a Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que ocorreu no Rio de Janeiro, na República
Federativa do Brasil, entre os dias 20 e 22 de junho do corrente ano. Assim mesmo, coincidiram na
identificação de temas prioritários para o bloco, tais como mudança climática, água e resíduos, e se
comprometeram a impulsionar-los pós Rio.
Destacaram a relevância da realização da Conferência Rio+20, na qual foi adotada a Declaração “O futuro
que queremos”, com a reafirmação do compromisso político intergovernamental com o desenvolvimento
sustentável, com vistas à plena integração dos pilares econômico, social e ambiental.
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social e ambiental- para a criação de emprego, erradicação da pobreza e a superação da brecha de
desenvolvimento. Ressaltaram, assim mesmo, a necessidade de que o G20 continue complementando
o trabalho das instituições e organizações do sistema multilateral internacional, especialmente o das
Nações Unidas, para poder superar a atual crise econômico-financeira global e suas consequências
políticas e sociais, particularmente para os países em vias de desenvolvimento.

Ressaltaram a vigência da Declaração de Rio, da Agenda 21 e do Plano de Implementação de
Johanesburgo, reafirmando que todo compromisso político internacional renovado em matéria de
Desenvolvimento Sustentável deve terminar com as brechas de implementação que ainda persistem nos
processos para o êxito do mesmo.
Salientaram a importância de lograr a realização do paradigma de desenvolvimento sustentável em
seus três pilares, de forma equitativa e equilibrada a favor dos países em desenvolvimento e os menos
adiantados. Em consequência, ratificaram a vigência do princípio de responsabilidades comuns, porém
diferenciadas, os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a não existência de um
modelo de desenvolvimento único aplicável a todos, contudo devem se atender as distintas capacidades
e os diferentes níveis de desenvolvimento de cada país, de forma a contribuir para a erradicação da
pobreza.
Destacaram que o desenvolvimento sustentável deve ser considerado de forma integral, complementar
e interdependente, respeitando o direito dos Estados e seus povos ao desenvolvimento conforme seus
respectivos modelos, o que implica, entre outros, o reconhecimento ao direito das populações de superar
a pobreza, a eliminação das condições que geram iniquidade e exclusão, o exercício de seus direitos em
harmonia com a natureza, respeitando à Mãe Terra e sob os princípios da Agenda 21 e outros instrumentos
internacionais vigentes.
Sobre os direitos humanos, a dimensão social e cidadã do MERCOSUL, ressaltaram a necessidade
de aprofundar a promoção dos pilares da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição;
apoiar o trabalho do Grupo Técnico de obtenção de dados, informação e levantamento de arquivos das
Coordenações Repressivas do Cone Sul criado no âmbito da Comissão Permanente Memória, Verdade
e Justiça da RADH; fortalecer a cooperação para a prevenção do genocídio; memória e preservação de
lugares históricos, assim como alentar a universalização da Convenção Internacional para a Proteção de
Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos Forçados.
Renovaram seu compromisso de avançar no aprofundamento da dimensão social e cidadã do
MERCOSUL, no âmbito da Estratégia Social Regional da CCMASM para os anos 2012-2013, sobre
“Fortalecimento das capacidades públicas dos Estados do MERCOSUL para o desenvolvimento de
estratégias integrais para a Erradicação da Pobreza Extrema e da Fome”.
Reiteraram a importância de dispor de mecanismos regionais adequados de financiamento para o
desenvolvimento e implementação de projetos sociais regionais, e anotaram os trabalhos conjuntos
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desenvolvidos na matéria no marco da CCMASM, do Fórum de Consulta e Conciliação Política do
MERCOSUL e do Grupo Mercado Comum.
Destacaram a aprovação, no âmbito do Plano de Ação para a formação de um Estatuto da Cidadania
do MERCOSUL, do “Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Recife”, com o objetivo de facilitar a livre
circulação no MERCOSUL e agilizar os tempos em fronteira mediante o estabelecimento de novas
modalidades de controle migratório simultâneo e por reconhecimento recíproco de competências.
Finalmente, destacaram a necessidade de avançar com o Plano Regional de Emprego Juvenil organizado
no âmbito do GANEMPLE, e nos termos da II Declaração Presidencial sobre Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil no MERCOSUL, coincidiram em que esta nova iniciativa significa um salto qualitativo,
que implica um maior grau de participação dos atores sociais na luta contra a erradicação do trabalho
infantil. Celebraram o lançamento da campanha comunicacional “O MERCOSUL Unido Contra o Trabalho
Infantil” e fizeram notar a necessidade de realizar as ações necessárias para conscientizar à sociedade
sobre a luta contra este flagelo.
Cumprimentaram a celebração da XI Reunião Plenária do Foro Consultivo de Municípios, Estados
Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), na qual se definiram as novas linhas
de trabalho, fortalecendo, entre outros temas, o posicionamento dos governos subnacionais e as ações
já empreendidas, entre as quais se salientam o próximo início do funcionamento do projeto “Governança
Fronteiriça”, co-financiado pela AECID e os governos subnacionais do MERCOSUL, e destacaram a
importância da XVII Cúpula de Mercocidades, que será realizada no mês de novembro próximo na cidade
de Quilmes, ocasião em que essa localidade assumirá a Secretária Executiva.
É de assinalar que é a segunda vez e em forma consecutiva que a Cúpula do MERCOSUL cumprimenta
e anuncia a realização da Cúpula de Mercocidades.
Por último, se referiram as políticas setoriais e regionais, destacando os avanços realizados no
Registro MERCOSUL de Doação e Transplante de Órgãos (DONASUR), o apoio recebido de todos
os participantes à XI Reunião de Ministros de Turismo, para que a República Argentina e a República
Oriental do Uruguai se candidatem conjuntamente como sede do Mundial de Futebol 2030, ano que
coincide com o centenário do primeiro mundial realizado no Uruguai; a entrada em vigência do Fundo da
Agricultura Familiar do MERCOSUL (FAF) e a importância da vitivinicultura na dinâmica econômica dos
territórios onde se desenvolve, graças a sua colaboração ambiental positiva, a raiz cultural e geradora de
indústrias e serviços.
Outros fatos
No marco do vivido em Mendoza, sucederam fatos importantes para o avanço do MERCOSUL, porém
ficaram minimizados pelos acontecimentos políticos antes referidos.
Dois elementos a destacar são as propostas e a análise do MERCOSUL realizada pelo Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães e sua renuncia ao Cargo de Alto Representante, e o segundo é a decisão do
CMC 10/12 pela qual se cria o Grupo de Cooperação Internacional do MERCOSUL.
Na missiva apresentada pelo Embaixador Guimarães, faz-se referência a uma visão da integração
regional e quais seriam (a seu juízo) as medidas e decisões a adotar para alcançar tal estado da arte.
Mostra sua preocupação pela situação mundial e os riscos que implica para a desindustrialização do
MERCOSUL e o desenvolvimento das economias. É necessário investir em infraestrutura, além disso, o
bloco econômico da América do Sul só se desenvolverá a partir da incorporação gradual de Venezuela,
Bolívia, Equador e Suriname, além de ampliar as relações econômicas com os demais países da região.
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É primordial que os Presidentes do MERCOSUL reiterem com frequência a dimensão estratégica
para gerar convencimento entre os atores da região, expandir os recursos do FOCEM, assim como,
desenvolver um Programa de difusão das atividades e fortalecer a Secretária do MERCOSUL, modificando
seu financiamento, passando a uma distribuição em função do PBI de cada país. A transformação do
MERCOSUL de uma simples União Alfandegária e uma área de livre comércio imperfeita a um esquema
de desenvolvimento regional equilibrado e harmonioso significa a eliminação das assimetrias e a gradual
construção de uma legislação comum. É necessário o reconhecimento das assimetrias, constituição de
fundos comuns assimétricos, com recursos adequados, em cada área de integração para a realização de
projetos; a garantia de condições institucionais que permitam políticas de promoção do desenvolvimento
industrial de cada Estado; acordos em setores industriais relevantes; a criação de mecanismos que evitem
o desvio do comércio, acesso de empresas de capital nacional a organismos nacionais de financiamento
de qualquer dos Estados parte do MERCOSUL e o avanço decidido da implementação do Estatuto da
Cidadania, por mencionar os principais enunciados na nota referida.

Por decisão 10/12 o CMC cria o Grupo de Cooperação Internacional (GCI), órgão auxiliar do Grupo
Mercado Comum, que estará integrado por um Coordenador Titular e um Alterno designados por cada
Estado Parte. O GCI será o único órgão competente, para tratar toda a cooperação técnica do MERCOSUL
e assegurará que os programas de cooperação sejam elaborados e executados de conformidade com a
Política de Cooperação do MERCOSUL.
No Art. 5 da decisão se estabelece que o GCI terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
a. Assessorar e coordenar em matéria de cooperação técnica aos órgãos da estrutura institucional
do MERCOSUL;
b. Realizar a identificação, seleção, negociação, aprovação técnica, seguimento e avaliação dos
projetos de cooperação técnica horizontal e triangular, assim como daqueles Projetos regionais
com países extrazona, associações regionais e organismos internacionais que contribuam para
aprofundar a integração;
c. Elaborar uma oferta de cooperação técnica da região a ser apresentada pelo MERCOSUL a
outros países e grupos de países;
d. Dar continuidade as negociações em matéria de cooperação técnica daqueles projetos originados
nos órgãos da estrutura institucional do MERCOSUL e daquelas propostas apresentadas por
terceiros países, organismos internacionais ou associações regionais;
e. Avaliar e negociar as propostas de Acordos Marcos, convênios, seus adendos e prorrogações
relacionados com as ações de cooperação técnica a ser subscritas pelo GMC;
f. Negociar e aprovar os termos de referência dos projetos;
g. Aprovar a designação do Estado Parte coordenador dos projetos de cooperação técnica
do MERCOSUL, da Entidade Gestora e dos Diretores destes projetos, assim como de outros
funcionários que se requeiram;
h. Aprovar a delegação de funções às Entidades Gestoras dos projetos;
i. Considerar e aprovar os Programas Operativos Globais e Anuais dos Projetos de Cooperação;
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j. Manter contato permanente com os órgãos da estrutura institucional do MERCOSUL e com os
organismos cooperantes e convidar-los, quando se considere oportuno, para participar de suas
reuniões a efeitos de informar sobre a situação dos projetos de cooperação;
k. Realizar um constante seguimento das estratégias, práticas e procedimentos adotados na
implementação da cooperação técnica, avaliando a eficiência e eficácia de seus mecanismos e o
impacto de seus resultados na promoção do processo de integração do MERCOSUL;
l. Participar dos comitês de seguimento ou avaliação dos projetos de cooperação;
m. Apresentar ao GMC avaliações bianuais sobre o estado da situação dos projetos de cooperação
técnica do MERCOSUL; e
n. Atualizar a metodologia para a avaliação dos projetos de cooperação.
No Art. 6 se faculta ao GCI a manter comunicação direta com os demais órgãos da estrutura institucional
do MERCOSUL para o cumprimento de suas funções e atribuições. É de mencionar que esta faculdade
é pouco comum no MERCOSUL, que habitualmente para o desenvolvimento horizontal entre os grupos
deve se solicitar tal autorização.
Em seu Art. 9 se habilita aos efeitos de colaborar com aqueles aspectos da execução dos projetos
de cooperação que sejam definidos pelo GCI, será estabelecida uma Unidade Técnica de Cooperação
Internacional (UTCI), a qual funcionará no âmbito da Secretária do MERCOSUL e será financiada com
seu orçamento, estará subordinada ao Grupo de Cooperação Internacional, o que deverá definir sua
estrutura, funções e competências. E em seu Art. 10 se o designa como o órgão responsável de aplicar
e atualizar a Política de Cooperação do MERCOSUL.
Diretrizes da Política de Cooperação Internacional do MERCOSUL
Por Decisão 11/12 o CMC aprovou as “Diretrizes da Política de Cooperação Internacional do MERCOSUL”,
as quais estabelecem seus objetivos, as modalidades, os princípios gerais desta cooperação, a definição
de temas e áreas prioritárias da cooperação e o seguimento e a avaliação dos projetos executados com
cooperação.
Os objetivos que deverá perseguir a cooperação do MERCOSUL são: o apoio ao desenvolvimento
do processo de integração do MERCOSUL; o fortalecimento das capacidades técnicas e institucionais
dos órgãos da Estrutura Institucional do MERCOSUL, com ênfase na redução das assimetrias entre os
Estados Partes, a promoção do desenvolvimento de terceiros países ou outros processos de integração;
e o aprofundamento do relacionamento externo do MERCOSUL por meio da cooperação horizontal e
triangular.
Entre as modalidades da cooperação distingue em recebida, horizontal, triangular, intra-MERCOSUL e
entre as Agências e órgãos de cooperação dos Estados Partes.
Os princípios gerais da cooperação
-Tratamento técnico-político da cooperação
-Transparência e prestação de contas dos recursos da cooperação
-Gestão centralizada em resultados e objetivos
Além de estabelecer princípios orientadores para a cooperação recebida e para a oferecida pelo
MERCOSUL. (www.mecosur.int Decisão 11/12).
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Depois das decisões adotadas na Cúpula de Mendoza se acordou realizar no final de julho uma Cúpula
MERCOSUL Extraordinária aos efeitos de abordar o ingresso da Venezuela como membro pleno ao
bloco.
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Brasília, Cúpula MERCOSUL Extraordinária

Ingresso da Venezuela ao MERCOSUL

Nesse âmbito o CMC tomou três decisões relevantes, a N° 27/12, 28/12 e 29/12 sobre a adesão da
República Bolivariana de Venezuela ao MERCOSUL; a regulamentação dos aspectos operativos
da suspensão da República do Paraguai; e a designação do Alto Representante Geral do
MERCOSUL, respectivamente. Na decisão 27/12 se toma em consideração a “Declaração sobre a
Incorporação da República Bolivariana de Venezuela ao MERCOSUL”, aprovada pelos Presidentes
dos Estados Partes durante a Cúpula de Mendoza, de 29 de junho de 2012, se deixa constância que a
República Bolivariana de Venezuela depositou seu instrumento de ratificação ao Protocolo de Adesão ao
MERCOSUL no dia 13 de julho de 2012. Pelo que o Conselho do Mercado Comum, decide outorgar a
partir de 12 de agosto de 2012, a condição de Estado Parte à República Bolivariana de Venezuela,
que participará com todos os direitos e obrigações no MERCOSUL, de acordo ao artigo 2° do Tratado de
Assunção e nos termos do Protocolo de Adesão.
A decisão 28/12 decide instruir ao Grupo Mercado Comum a regulamentar os aspectos operativos
sobre a suspensão da República do Paraguai no MERCOSUL, e em consequência este adota a
Resolução 2/12 de sua reunião Extraordinária em que na seção 2 instruiu à Secretária do MERCOSUL
para realizar a notificação com alteração ao inciso ii do artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto para todos os
padrões aprovados que, no momento da suspensão da República do Paraguai, não tinha sido construído
exclusivamente por seu sistema jurídico.
Instruiu, também, a incorporação do grupo normativo (GIN) para examinar as normas contempladas
no artigo anterior, com o objetivo de apresentar a lista ao GMC daqueles que, a juízo dos Estados
Partes no pleno exercício de suas competências, devem ser derrogadas. Além disso, indicou manter
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contatos estritamente técnicos com Paraguai e que se considerem essenciais para manter o fluxo de
pessoas e o comércio de bens e serviços entre Paraguai e os demais Estados Partes, em particular
nas áreas de alfândegas, medidas sanitárias, fitossanitárias e migração. Também se estabeleceu que a
suspensão não afetará o andamento dos projetos em curso, aprovados ou pendentes de aprovação para
a República do Paraguai e do financiamento do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL
(FOCEM). Deixando-se expressa constância que a suspensão da República do Paraguai não deve afetar
a evolução dos projetos de cooperação técnica em execução, aprovado ou pendente de aprovação no
país. Para isso, se permitirá à gestão deste tipo de projetos a realização de contatos técnicos estritamente
considerados essenciais.
Nessa mesma Resolução se acordou como se avançará na incorporação da Venezuela ao bloco,
convocando-se a primeira reunião do Grupo de Trabalho Ad Hoc estabelecido pela Decisão CMC N
º 12/07 para os dias 13 a 15 de agosto em Montevidéu. O Grupo de Trabalho Ad Hoc deve se reunir
mensalmente e o trabalho será apoiado por seis subgrupos técnicos: i) as normas de constituição, ii) NCM
iii) TEC iv) programa de liberalização do comércio, v) as relações exteriores, e vi) questões institucionais.
A decisão 29/12 decidiu designar a Iván Ramalho, da República Federativa do Brasil, como Alto
Representante Geral do MERCOSUL, para o período de 1º de agosto de 2012 a 1º de fevereiro de
2014. Seu mandato poderá ser prorrogado uma única vez, pelo período de três (3) anos, por Decisão do
Conselho do Mercado Comum.
Avanços na integração produtiva vertical e territorial - XX Reunião Ordinária do Grupo de Integração
Produtiva (GIP)
O encontro do GIP se realizou em Brasília, no dia 28 de setembro de
2012, e serviu para avançar em novos temas de integração vertical, como
o Projeto Solar apresentado pela Argentina, e em outros de integração
horizontal, com a decisão de conectar GIP territoriais com clusters em
procura de desenvolvimento de cadeias de valor no MERCOSUL. Outro
tema de importância foi o avanço na regulamentação e modificação
do estatuto do Fundo de Garantias MERCOSUL para PMEs, que se
espera que fique pronto para a Cúpula do MERCOSUL do final do ano. A
participação do Alto Representante Geral do MERCOSUL, Iván Ramalho,
e a nutrida presença de câmaras e empresários deu ao encontro um
caráter significativo e refletiu uma vontade de desenvolvimento da
integração produtiva de grande importância.

Iván Ramalho- Alto Representante
Geral do MERCOSUL- EFE

A Dimensão Social do MERCOSUL
A questão social ganhou um novo significado, tanto teórico como empírico, pelos atores principais que
hoje assumem a condução da gestão pública nos Estados Partes do MERCOSUL. Durante 2011 pela
Dec.12/11 do Conselho de Mercado Comum se aprovou o documento sobre o Plano Estratégico de Ação
Social (PEAS), e durante 2012 vem se avançando na implementação da agenda social acordada pelo
bloco.
Que estes assuntos ocupem um lugar privilegiado nas agendas governamentais, é fruto de uma decisão
política, mas também é consequência da ação social coletiva que reclama cada vez mais participação
no mesmo. É importante destacar que para implementar o PEAS pretende se articular a uma diversidade
de atores da sociedade civil da região, sem perder de vista ao mesmo tempo em que se trata de uma
agenda que tem como principais responsáveis aos ministérios de assuntos sociais dos países, ou seja,
aos poderes executivos dos governos do MERCOSUL.
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Neste sentido é necessário para os governos locais estarem conectados com os espaços institucionais
do processo de integração. Esta articulação pode gerar novas perspectivas para o funcionamento
concreto dos diferentes eixos do PEAS, o qual está estruturado a partir de dez temáticas centrais (eixos)
e 26 diretrizes estratégicas para a Região.
Estes eixos respondem a uma demanda em comum que possuem as nações parte, dentro das quais
ainda com suas diferenças culturais e propriamente nacionais, existem problemáticas similares as quais
urge dar resposta e solução. É por este motivo, que para impulsionar o PEAS a Comissão de Coordenação
de Ministros de Assuntos Sociais do MERCOSUL (CCMASM) decidiu desenvolver ações mediante a
definição de Estratégias Sociais Regionais Anuais, que orientem a definição de projetos sociais regionais
transversais e/ou setoriais e a promoção de políticas nacionais dirigidas aos mesmos objetivos. Em
dezembro de 2011, identificou-se como objetivo prioritário a “erradicação da pobreza extrema e da fome
no MERCOSUL”.
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Enquanto isso, os governos locais são atores que podem estar vinculados à aplicação de políticas de
inclusão social, pela maior proximidade que têm em relação às problemáticas que estas políticas tentam
resolver.

Neste contexto o CMC (Conselho do Mercado Comum) solicitou à CCMASM, em coordenação com o
GMC (Grupo do Mercado Comum), a elaboração de propostas de mecanismos regionais de financiamento
para o desenvolvimento destes projetos sociais regionais específicos, assim como a avaliação dos
procedimentos para promover uma maior utilização do FOCEM (Fundo de Convergência Estrutural do
MERCOSUL) em apoio à dimensão social do MERCOSUL.
Instituto Social do MERCOSUL apresenta primeira edição do Plano Estratégico de Ação Social
O PEAS, em sua Diretriz 26 apresenta a necessidade
de fortalecer ao Instituto Social do MERCOSUL como
organismo de apoio técnico para a execução do Plano. O
ISM é uma das instituições do bloco que procura contribuir
com a articulação das políticas sociais da região. Entre
suas linhas estratégicas estão as de:
Fomentar a elaboração de políticas sociais com caráter
participativo elaboradas com base às necessidades dos
povos dos países membros e associados.
Contemplar o âmbito conceitual do Plano Estratégico
de Ação Social do MERCOSUL (PEAS) para o desenho
de seus delineamentos e seu Plano de Trabalho.
Contribuir para a criação do Sistema Regional de
Proteção e Promoção Social, no âmbito do PEAS.
Contribuir para a integralidade das políticas públicas e
sua articulação no nível regional.
Capa do Plano Estratégico de
Vincular à Reunião de Ministros e Autoridades de
Ação Social do MERCOSUL
Desenvolvimento Social do MERCOSUL (RMADS)
com outros órgãos e instâncias do MERCOSUL que
tenham relação com a área de políticas sociais (Fórum Consultivo Econômico e Social-FCES, Reunião
Especializada de Agricultura Familiar-REAF, Reunião Especializada de Comunicação Social-RECS, Grupo
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de Alto Nível sobre Crescimento do Emprego-GANEMPLE, MERCOCIDADES, Reunião Especializada de
Cooperativas do MERCOSUL-RECM, etc.).
No âmbito da XV Cúpula Social do MERCOSUL em Mendoza, Argentina, realizada no dia 5 de julho
de 2012, o ISM lançou a primeira edição do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS), com os eixos,
diretrizes e objetivos prioritários do Plano.
A apresentação da cartilha do Plano esteve a cargo do Diretor Executivo do ISM, Christian Mirza, quem
participou do painel “Direitos Humanos no MERCOSUL. Avanços e Desafios”. O objetivo de difundir
massivamente e no nível de toda a região o PEAS persegue o objetivo de instalar o tema e envolver aos
atores em todo o processo, desde a difusão, o debate e a implementação do Plano.
O PEAS é um instrumento fundamental para articular e desenvolver ações específicas, integrais e
intersetoriais, que consolidem a dimensão social do MERCOSUL. O objetivo é colaborar com a agenda
social dentro do bloco e incentivar o desenvolvimento com equidade dos estados partes e na região em
seu conjunto, com ênfase naquelas medidas tendentes a propiciar a inclusão social e econômica dos
grupos mais vulneráveis da população. Entre os eixos prioritários do PEAS se encontram:
-Erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais
-Garantir os Direitos Humanos, a assistência humanitária e igualdades étnica, racial e de gênero
-A universalização da Saúde Pública
-Universalizar a educação e erradicar o analfabetismo
-Valorizar e promover a diversidade cultural
-Garantir a inclusão produtiva
-Assegurar o acesso ao trabalho decente e aos direitos da previdência social
-Promover a sustentabilidade ambiental
-Assegurar o diálogo social e estabelecer mecanismos de cooperação regional para a implementação
e financiamento de políticas sociais

“Agenda social do MERCOSUL e Mercocidades. Os Governos Locais e o Plano Estratégico de
Ação Social do MERCOSUL”
Nos dias 5 e 6 de novembro de 2012 se
realizou em Montevidéu, Uruguai, um seminário
regional sobre a vinculação dos governos
locais e o Plano Estratégico de Ação Social,
organizado conjuntamente por Mercocidades
e o Instituto Social do MERCOSUL. Tratouse de uma oficina regional com participação
de distintos atores e setores da integração
regional, para a promoção, a reflexão e a
geração de propostas, acordos e sinergias
para a participação dos governos locais no
PEAS.
Participaram do mesmo, Ministros e Equipes
Mesa de abertura da agenda social do
Técnicas dos Ministérios Sociais dos países
MERCOSUL e Mercocidades
membros do MERCOSUL, a Secretaria
do MERCOSUL, o Alto Representante e a
Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL, o Foro Consultivo de Cidades e Regiões,
o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL, a Associação de Universidades
do Grupo Montevidéu, organizações sociais da região como a Coordenadora de Centrais Sindicais do
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As Cúpulas Sociais
XII Cúpula Social do MERCOSUL em Montevidéu, Uruguai
18 e 19 de dezembro de 2011
Com o objetivo de afiançar os laços de cooperação entre organizações sociais do MERCOSUL e
fomentar sua participação ativa nas políticas públicas do bloco, nos dias 18 e 19 de dezembro, Montevidéu
recebeu delegações de toda a região durante a Cúpula Social do MERCOSUL.
No âmbito da XLII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL, a capital uruguaia foi anfitriã da
Cúpula Social do bloco, à qual vieram representantes sociais dos países membros e associados com o
objetivo de debater sobre como afiançar a cooperação social e multiplicar assim a participação cidadã na
integração regional.
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Cone Sul, o Centro de Formação para a Integração Regional, Representantes de cidades integrantes de
Mercocidades, o Congresso Nacional de Intendentes, Municípios do Uruguai, o Programa MERCOSUL
Social e Solidário e distintas autoridades do âmbito local e regional.

O MERCOSUL iniciou sua Cúpula Social com uma revisão histórica sobre o Plano Condor, um mecanismo
de coordenação repressiva entre ditaduras da região nos anos 70, e uma revisão dos processos de
“verdade e justiça” que se desenvolvem na área.
Na abertura do painel denominado “Terrorismo de Estado no contexto da Operação Condor e os
processos de verdade e justiça no Cone Sul”, Pedro Lanteri, diretor da rádio da Associação das Mães da
Praça de Maio da Argentina, salientou que “este é o pontapé inicial” para a formação de “uma comissão
de direitos humanos formada pela comunidade civil”.
Uma jornada sobre direitos humanos organizada em outubro pela secretaria do MERCOSUL, em
Montevidéu, decidiu impulsionar uma comissão com o fim de investigar e esclarecer as ações do Plano
Condor.
“A história merece ser conhecida, investigada e julgada para que não se repita”, acrescentou Lanteri.
A jornalista e escritora argentina Stella Calloni disse, por seu lado, que é fundamental que “o tema
dos direitos humanos seja uma coisa cooperativa, coletiva (…). Temos um monte de elementos que se
juntamos podemos fazer grandes descobrimentos e podemos chegar à raiz e aos autores intelectuais” do
Plano Condor, acrescentou.
Mais tarde, na abertura oficial da Cúpula Social do bloco regional o vice-ministro de Relações Exteriores
do Uruguai, Roberto Conde, enfatizou que “focalizar a questão da integração para nós é focalizar o guia
estratégico e de construção histórica para o acesso de nossos países ao desenvolvimento”.
Para o secretário executivo da Secretaria Geral da Presidência do Brasil, Rogério Sottili, “a integração
e sobretudo a integração dos povos para nosso governo brasileiro são princípios orientadores e valores
fundamentais”.
Sottili acrescentou que é a participação social “a que assegura às políticas públicas a aderência aos
objetivos coletivos de nossas sociedades”, e que se os governos querem cumprir com sua “missão
democrática”, não poderão deixar “de ouvir e escutar aos movimentos sociais”.
Realizaram-se oficinas sobre afrodescendentes, gênero, migrações, comunicação, entre outros, e para
culminar a cúpula, um encontro entre os Ministros dos Estados do MERCOSUL e os representantes das
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organizações sociais.
A primeira Cúpula Social do MERCOSUL foi realizada em 2006, em Brasília, e desde a cúpula de
Chefes de Estado de 2007, no Rio de Janeiro, converteu-se numa atividade permanente nos encontros
da aliança regional.
XIII Cúpula Social do MERCOSUL em Mendoza, Argentina
27 e 28 de junho de 2012
A Cúpula Social do MERCOSUL ocorreu nos dias 27 e 28 de junho de 2012, no Poliesportivo Vicente
Polimeni, paralelamente à Cúpula presidencial realizada em Mendoza. Reuniu aproximadamente 800
representantes de organizações de Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Chile e
Venezuela.
Na Cúpula se formaram comissões para a análise de temas relacionados com gênero, ambiente, saúde,
comunicação social, a situação dos afrodescendentes, povos originários, soberania alimentar, economia
solidária, diversidade sexual e pensamento latino-americano, entre outros.
Na inauguração oficial participou e dissertou o chanceler Héctor Timerman, junto ao governador de
Mendoza Francisco Pérez. A atividade terminou com a participação do presidente da Bolívia Evo Morales,
com mais de 1.500 pessoas que foram escutar ao mandatário. Durante quase 40 minutos, Morales
esboçou um balanço da gestão, destacou suas conquistas e afirmou que “esta política vai continuar”.
Assim mesmo, manteve: “Temos que nos descolonizar para mudar a Bolívia. Estamos democratizando a
economia”.
A ministra de Desenvolvimento Social, Alicia Kirchner, foi quem realizou o encerramento da Cúpula
Social e mencionou que “o inimigo de hoje é o fundamentalismo de mercado que se fantasiou de ditadura
militar e de maneira terrível trouxe na região do MERCOSUL os resultados que não queremos nunca
mais”. Em seu discurso teve palavras de apoio ao povo paraguaio trás a destituição do presidente
Fernando Lugo e alentou as organizações sociais a seguir militando.
FCCR
O FCCR desenvolveu ao longo de 2012 uma agenda de trabalho que gerou debate e reflexão no
sentido de desenvolver uma planificação das ações do espaço institucional do local no MERCOSUL, com
a ideia de contar com um plano de trabalho plurianual, que transcenda o lapso de tempo das presidências
pro témpores.
No período que Montevidéu foi Secretaria Executiva de Mercocidades e exerceu a Coordenação do
Comitê de Municípios do FCCR, de dezembro 2011 a novembro 2012, se realizaram 2 Reuniões Plenárias
do FCCR e 5 Reuniões de Coordenação Geral (XXX a XXXIII), além de uma instância de trabalho
para a elaboração da planificação estratégica do FCCR e outra de lançamento do Projeto Governança
Fronteiriça. Esta última de forma coincidente com a reunião de coordenação geral. É de salientar que
a Presidência Pro Témpore esteve a cargo da Argentina no primeiro semestre e do Brasil no segundo
semestre de 2012.
As reuniões plenárias se realizaram durante a Cúpula do MERCOSUL ao finalizar a Presidência Pro
Témpore do Uruguai (PPTU), em Montevidéu em dezembro de 2011 e ao finalizar a PPTA em Mendoza
em junho de 2012.
As reuniões de Coordenação Geral do FCCR ocorreram nas datas e nos lugares a continuação:
31 de outubro e 1 de novembro de 2012, Porto Alegre, Brasil
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As atividades de planificação estratégica do FCCR e lançamento do Projeto Governança Fronteiriça se
realizaram em Foz de Iguaçu nos dias 20 e 21 de agosto e em Porto Alegre nos dias 31 de outubro e 1º
de novembro de 2012 respectivamente.
X Reunião Plenária do FCCR, 19 de dezembro de 2011, Montevidéu, Uruguai
Como resultado do debate da reunião plenária do FCCR, adotou-se a Declaração de Montevidéu, que
em seus pronunciamentos principais aborda a necessidade de multiplicar esforços para desenvolver
estratégias conjuntas que permitam sinergias que superem as dificuldades e restrições que afetam
à integração produtiva regional, que garantam o trânsito de bens e pessoas e melhorem os serviços.
Também seu deu ênfase em seguir trabalhando para que o livre trânsito de cidadãos e cidadãs seja
cada vez mais uma realidade. Superando as dificuldades que em primeira instância repercutem sobre as
cidades e os territórios nos quais se apresenta o problema. Este nível de governo costuma ser o primeiro
contato que têm os habitantes e a quem se lhe exige atuar frente a situações pontuais.

MERCOSUL, FCCR E COMUM

27 de junho de 2012, em Mendoza, Argentina
30 de maio de 2012, em Buenos Aires, Argentina
14 de março de 2012, em Buenos Aires, Argentina
19 de dezembro de 2011, em Montevidéu, Uruguai

Finalmente, se expressava que há que seguir aprofundando a tendência de deslocar o centro das
preocupações do MERCOSUL no cidadão e seus direitos. E se reiterou a vontade de que se concretize
a incorporação da Venezuela como membro pleno do MERCOSUL.
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Além da declaração se soube da aprovação do financiamento por parte da AECID do Projeto Governança
Fronteiriça.
A Secretaria Executiva de Mercocidades Coordenadora do Comitê de Municípios realizou um relatório
detalhado das atividades do ano que terminava e informou sobre as prioridades na agenda para o ano
2012 com base em 6 eixos principais:
• A integração produtiva regional como parte essencial de um desenvolvimento sustentável.
• A cidadania regional com especial ênfase na livre circulação de pessoas desde o enfoque dos
direitos.
• A integração fronteiriça.
• A integração regional e os meios de comunicação.
• Os governos locais e o PEAS = Plano Estratégico de Ação Social.
• Uma maior participação dos governos locais no FOCEM.
• Os governos locais para Rio+20.
Apresentaram-se os resultados da 16ª Cúpula de Mercocidades e se integrou como documento do
FCCR a Declaração política desta cúpula.
Ao mesmo tempo em que se chegou ao consenso da Declaração do FCCR, disponível na página 125.
XI Reunião Plenária do FCCR, 28 de junho de 2012, Mendoza, Argentina
A agenda esteve centralizada na declaração política, na designação do Coordenador do Comitê de
Governadores e nas propostas elevadas pelo Comitê de Municípios, que se reuniu de forma prévia à
sessão plenária do FCCR.
Propostas feitas pela comissão de Municípios
Recomendar que se autorize à RTIN e ao GIP um trabalho conjunto com o Comité de Município e
Governadores do FCCR para avançar na agenda sobre a livre circulação de pessoas e o estado
de situação do regulamento e a integração productiva e seu avanço respectivamente.
Recomendar a geração pelos países de uma experiência similar ao Programa de Cooperação Sur
Sur.
Recomendar que se amplie o FOCEM e se atenda em forma prioritaria a dimensão social.
Como se verá, o momento da Cúpula foi propício para renovar a Coordenação do Comitê de
Governadores, instância que a assumiu o Governador da Província de Mendoza, Argentina, o Sr.
Francisco Pérez. Depois de mais de 2 anos sem renovar esta Coordenação o Governador de Mendoza
foi designado por um ano e nesse momento fez uso da palavra oferecendo um discurso comprometido
com a integração regional e apostando no desenvolvimento do espaço institucional.
O momento foi oportuno para aprovar a realização de um plano plurianual e para a aprovação da
Declaração de Mendoza, (disponível na página 128).
Também se acordou realizar a reunião de Foz do Iguaçu para a elaboração do plano de trabalho
plurianual.
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Reunião do FCCR em Mendoza

De Foz do Iguaçu a Porto Alegre
Em Foz do Iguaçu, realizou-se o Seminário de Elaboração do Plano de Ação do FCCR nos dias 20 e
21 de agosto de 2012. Nessa oportunidade esteve presente o Coordenador do Comitê de Governadores
Francisco Pérez, a Coordenação do Comitê de Municípios e a Secretaria Executiva de Mercocidades,
assim como o próximo Secretário Executivo de Mercocidades e Prefeito de Quilmes o Sr. Francisco
Gutiérrez, entre uma nutrida participação. Nessa oportunidade se abordaram os eixos do plano e se
trabalhou uma primeira proposta do documento. Depois se abriu uma instância de consulta aos integrantes
do FCCR e desde a SE de Mercocidades se receberam 5 contribuições das seguintes cidades: Durazno
do Uruguai, Morón e Salta da Argentina e São Bernardo do Brasil. Estas contribuições foram enviadas
à Presidência Pro Témpore do MERCOSUL do Brasil (PPTB) e a Coordenação do FCCR. O documento
que relata o evento e a proposta do plano de ação que se trabalhou em Porto Alegre, será considerado
na plenária do FCCR em dezembro de 2012, em Brasília, (disponível na página 132).
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Espetáculo público com artistas de Argentina, Uruguai e Brasil,
na Intendência de Montevidéu, na 16ª Cúpula de Mercocidades

Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2011 se realizou em Montevidéu, capital do
Uruguai, a 16ª Cúpula da Rede Mercocidades, sob o lema “Cidadania MERCOSUL: Livre circulação de
pessoas, um direito fundamental”, que coincidiu com o Bicentenário do Movimento de Independência do
povo oriental. Com a participação de mais de 600 representantes de cidades, junto a autoridades nacionais e regionais, de organismos internacionais e organizações sociais da região, divididos nesta oportunidade em 4 locais de trabalho (Torre das Telecomunicações, Torre dos Profissionais Universitários,
Palácio Municipal da Intendência de Montevidéu e Edifício MERCOSUL).
Destacou-se a realização de sete seminários regionais temáticos, encontros das Unidades
Temáticas de Mercocidades, que reuniram a centenas de governos locais em tópicos fundamentais, tanto
no nível regional como local, assim como também, diversos encontros e debates de autoridades locais,
representantes acadêmicos e organizações sociais do bloco, visitas técnicas e espaços de lazer, tanto
esportivo como artístico-cultural.
Como convidados especiais participaram representantes das organizações Instituto de Altos Estudos de América Latina (IHEAL), Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional (FAMSI), Fundação Dom Cabral, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AECID), Fundação TIAU, a organização francesa RACINE e Governos Locais pela Sustentabilidade
(ICLEI).
Atividades realizadas durante a 16ª Cúpula
- Seminário final: “IN: Inovação e Coesão Social”, sobre Integração Produtiva, Cidadania Regional, Inclusão Social e Cooperação Internacional.

33
43

16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES

- A cooperação descentralizada SulSul em tempos de crise: construção
de uma agenda propositiva desde
América Latina.
- Seminário: “Migrações e Direitos
Humanos. Abordagens desde o local e regional”. Oficina Regional
Estado+Direitos. Atividade conjunta
com a “Coligação Latino-Americana
e Caribenha de Cidades contra o
Racismo, a Discriminação e a Xenofobia”.
- Seminário do projeto de Mercocidades “Laboratório de Políticas Locais” na gestão de riscos de desastres naturais.

Seminário IN

- Seminário regional: Universidades e Governos Locais no MERCOSUL.
- Mesa redonda: Livre circulação de pessoas com perspectiva de gênero.
- Encontro de Prefeitos e Prefeitas Latino-Americanos.
- Reunião de Coordenadores do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL (FCCR).
- Participação e representação política das mulheres, a dívida pendente... práticas e desafios no MERCOSUL.
- Mesa de diálogo: alcaides, intendentes, chefes de governo, prefeitos e ex-secretários executivos de
Mercocidades.
- Passeio ciclístico “Energias Renováveis para a Mobilidade”.
- Maratona “Quilômetros pela União”.
- Espetáculos artísticos.
- Acampamento de Mercocidades.
- Cúpula Social do MERCOSUL.
Reuniões das Unidades Temáticas
- Desenvolvimento Econômico Local
- Ciência, Tecnologia e Capacitação
- Desenvolvimento Social
- Desenvolvimento Urbano
- Educação
- Juventude
- Planificação Estratégica
- Segurança Cidadã
- Turismo
- Comissão de Cultura do Esporte, da Atividade Física e da Recreação
- Desenvolvimento Econômico Local
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* Reunião conjunta entre as Unidades Temáticas de Mercocidades, Gênero e Município, Segurança Cidadã e Turismo.
Conferência de imprensa para a apresentação da 16ª Cúpula, setembro de 2011
Na conferência de imprensa realizada no dia 12 de setembro, a prefeita de Montevidéu, Ana
Olivera, apresentou a programação oficial da 16ª Cúpula de Mercocidades e realizou a abertura da 6ª Capacitação Regional do Projeto de Mercocidades “Inovação e Coesão Social”; junto à Prefeita estiveram
presentes destacadas autoridades locais, nacionais e regionais.
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- Gênero e Município
- Comissão de Direitos Humanos
- Autonomia, Gestão e Financiamento Municipal

Durante este ato, Ana Olivera destacou a vontade dos que integram o MERCOSUL para aprofundar a unidade latino-americana, e afirmou que “existe um profundo compromisso do país com o MERCOSUL e a América Latina, e Montevidéu tem esse mesmo compromisso desde a criação do MERCOSUL
social”. Além disso, destacou a necessidade de que os povos vejam a “tangibilidade” do MERCOSUL, e
a realização da Cúpula de Mercocidades é parte desse compromisso.
Também participaram da apresentação o diretor de Assuntos Econômicos, Integração e MERCOSUL da Chancelaria uruguaia, Álvaro Ons, o embaixador da União Europeia ante Uruguai e Paraguai,
Geoffrey Barrett, o presidente do Congresso Nacional de Intendentes do Uruguai e prefeito de Canelones, Marcos Carámbula, o prefeito da cidade argentina de Rosário, Miguel Lifschitz, e o diretor de
Relações Internacionais da Prefeitura brasileira de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo.
Outro dos objetivos da cúpula que marcou o lançamento foi o de trabalhar para organizar, desde
o local, políticas públicas regionais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçados
pela ONU, o fortalecimento do papel dos governos locais na integração regional, assim como analisar a
mudança climática e o desenvolvimento sustentável.
Início das Mesas de Trabalho
Participaram como palestrantes no início das mesas de trabalho, Carlos “Chacho” Álvarez, secretário geral da Associação Latino-Americana da Integração, Marcos Carámbula, prefeito de Canelones
e coordenador do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL na presidência pro témpore
uruguaia do MERCOSUL, Ruben García, diretor da Divisão de Relações Internacionais da Intendência de
Montevidéu, junto a representantes dos projetos regionais de Mercocidades, Inovação e Coesão Social
e Estado+Direitos.
A abertura dos trabalhos da Cúpula foi o preâmbulo da realização de sete seminários regionais
temáticos, encontros das Instâncias Temáticas de Mercocidades, que reuniram a centenas de governos
locais em tópicos fundamentais, tanto no nível regional como local; assim como também, diversos encontros e debates de autoridades locais, representantes acadêmicos e organizações sociais do bloco.
A 16ª Cúpula de Mercocidades recebeu a um
grupo de esportistas que deu cor a fresca manhã montevideana. Foi a passagem pela sede do Edifício MERCOSUL de um grupo de atletas, que impulsionados pela
“Fundação Motores pela Paz”, procura a integração do
continente sul-americano traçando um caminho de paz
e de troca cultural com uma maratona de 42 quilômetros
ou mais, em 12 capitais da América do Sul. Montevidéu
foi a oitava cidade do continente que se uniu à maratona
denominada “Quilômetros pela União”, que continuou
em Argentina, Brasil, Paraguai, finalizando no dia 17 de

Início das mesas de trabalho
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dezembro, data comemorativa da morte de
Simón Bolívar, na República Bolivariana da
Venezuela.
Na quinta-feira 1º também se realizou a Passeio Ciclístico “Energias
Renováveis para a Mobilidade”, que saiu do
Edifício MERCOSUL às 16.30 horas, e foi
até a Intendência de Montevidéu, com uma
grande concorrência de público, tanto de
participantes da 16ª Cúpula como de pessoas que se aproximaram à atividade, já que
foi com convite aberto.
Como parte dos espetáculos artístiComparsa de candombe Elumbé, durante a
cos que se realizaram nos almoços e jantas
16ª Cúpula de Mercocidades
da 16ª Cúpula se destacaram o Quarteto Ricacosa, grupo musical uruguaio que utiliza estilos crioulos como milongas, tangos e candombes; a comparsa de candombe Elumbé, além da atuação de um coro de murga (Los Mareados) representação típica
do carnaval uruguaio. Um atrativo particular com o qual contou a Cúpula foi o uso de um trem histórico
que constava de uma locomotora a vapor, marca Beyer Pacock, de Manchester, Inglaterra, construída em
1910 com vagões de passageiros de origem holandesa de 1952, e a possibilidade de fazer uma viagem
no mesmo. Depois do passeio em trem se realizou uma visita a lugares turísticos da cidade de Montevidéu, que incluíram o Palácio Legislativo, o Museu do Carnaval e o Teatro Solís, entre outros espaços.
A 16ª Cúpula de Mercocidades contou com o patrocínio do Escritório de Planejamento e Orçamento da Presidência da República do Uruguai, a Administração Nacional de Combustíveis, Álcool e
Cimento (Portland em espanhol para a sigla ANCAP), a Administração Nacional de Telecomunicações

Passeio ciclístico de Mercocidades
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Conclusões da Mesa de diálogo entre alcaides, intendentes, chefes de governo, prefeitos e exsecretários executivos de Mercocidades
Autoridades locais, nacionais, regionais, organizações sociais, acadêmicas, sindicais, atores da
cooperação e da institucionalidade do MERCOSUL, refletiram e abordaram uma intensa agenda para o
aprofundamento da integração regional, com prioridades vinculadas à integração produtiva, a cidadania
regional, a inclusão social, a educação e a cooperação Sul-Sul, no âmbito de uma complexa crise global.

16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES

(ANTEL), a Corporação Andina de Fomento e o Bandes. Contou, também, com a colaboração da Administração Nacional de Portos, o Banco República, Obras Sanitárias do Estado (OSE) e a Fundação
Friedrich Ebert; com o apoio da Presidência pro témpore do Uruguai no MERCOSUL, a Direção Nacional
de Impressões e Publicações Oficiais do Uruguai (IMPO) e o Centro de Formação para a Integração Regional (CEFIR). O evento foi declarado de interesse pelo Ministério de Relações Exteriores, pelo Ministério de Educação e Cultura, pelo Ministério de Turismo e Esporte e pela Intendência de Montevidéu. A isso
se juntou a declaração de interesse nacional por parte da Presidência da República Oriental do Uruguai.

Definiu-se a necessidade de instalar um debate profundo, com formato regional e com ampla
participação dos diversos atores sociais e níveis de governo, sobre o modelo de integração produtiva que
o MERCOSUL persegue (considerando a matriz produtiva existente, o papel das PMES e a economia
social e o tratamento do Investimento Estrangeiro Direto, entre outros).
Neste âmbito a Rede de Mercocidades, como ponte entre as cidades e o Bloco, deve aproveitar
os espaços e instrumentos que o MERCOSUL oferece; assim como também, definir sua própria dinâmica
para o desenvolvimento de projetos piloto de integração produtiva desde o local, com plena participação
da sociedade civil. Todas estas opções devem tentar a concretização de projetos de complementação
produtiva regionais, que permitam envolver a todos os territórios para alcançar maiores benefícios do
processo de integração.
Os consensos para aprofundar uma agenda social devem se concentrar em certos eixos prioritários: trabalho, educação, meio-ambiente, habitação e saúde. Para isso é de extrema importância a
procura de recursos financeiros e a formação de recursos humanos. É relevante a construção de projetos
regionais a partir da ação comum entre os governos locais e a articulação com organizações da sociedade civil, outros níveis de governo e outras instituições regionais existentes como o Instituto Social do
MERCOSUL, o Parlamento do MERCOSUL e o Programa MERCOSUL Social e Solidário.
É ainda necessário compartilhar e visibilizar as experiências de inclusão social dos governos
locais na Rede, destacando a troca de experiências, os mecanismos de relações intergovernamentais,
os instrumentos de avaliação e monitoramento e a participação ativa da cidadania.
Seria recomendável desenvolver um trabalho com as universidades sobre o conceito de inclusão e
coesão social para complementar os debates e aprendizados que estão se desenvolvendo nas cidades e
na região. Deveria se considerar a utilização das instâncias de Mercocidades para a execução de projetos comuns e planos de ação, e propostas postuladas pelas instituições do MERCOSUL.
As especificidades da cooperação Sul-Sul e Triangular são uma alternativa muito atrativa para os
governos locais latino-americanos. É uma cooperação horizontal e solidária, com interesses e benefícios
mútuos, onde se oferecem e/ou demandam ações acorde às fortalezas e debilidades dos atores envolvidos. Estas características favorecem as relações entre os governos locais promovendo a integração e a
construção de agendas comuns em temas de interesse para os governos locais implicados.
No Seminário “A cooperação descentralizada Sul-Sul em tempos de crise”, trabalhou-se em uma
agenda propositiva desde América Latina. Apesar de que a mesma está em permanente construção,
pode se disser que dentro do leque de temas, se destacaram, por um lado, o fomento e o aprofundamento dos processos de desenvolvimento local com o objetivo de lograr um crescimento sustentável
e inclusivo onde os territórios sejam os que liderem estes processos de desenvolvimento; e por outro,
trabalhar a partir de planos estratégicos de desenvolvimento para ordenar as intervenções dos diferentes
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atores que vivem no território, e assim, lograr resultados com maior impacto e eficiência. Para os temas
da agenda dos governos locais latino-americanos, a cooperação descentralizada pode ter um papel importante no fortalecimento dos mesmos.
Resulta relevante a inclusão da temática de migrações e mobilidade em todas suas acepções
desde uma perspectiva de direitos na agenda de nossas cidades, assim como na das instâncias regionais
que nos reúnem, neste caso especialmente Mercocidades.
Entendemos fundamental que a partir de um trabalho em rede entre os governos locais, nacionais, instâncias regionais e em conjunto com a sociedade civil, se continuem desenvolvendo e fortalecendo ações com vistas a melhorar a materialização da promoção, efetuação e restituição dos direitos
das pessoas migrantes, lutando contra as manifestações de racismo e xenofobia. Isto reafirma os delineamentos prioritários estabelecidos pela Rede de promoção de uma cultura cidadã inclusiva, de respeito
e valorização da diversidade.
Os governos da região têm hierarquizado o aprofundamento da democracia, do desenvolvimento, do combate à pobreza e do compromisso por construir uma comunidade regional, porém é indispensável à adesão cidadã ao MERCOSUL.
Uma oportunidade histórica para alcançar a legitimidade política e social do processo de integração nos é apresentada, e isto apela a Mercocidades a protagonizar e se comprometer na construção
da cidadania regional.
Apropriar-se e identificar-se com o processo de integração regional requer estratégias conjuntas
dos atores, que promovam a solidariedade entre os povos, a utilização dos meios de comunicação ao
serviço da integração, o aprofundamento da participação e a geração de políticas públicas regionais.
Também foram abordadas outras temáticas relevantes como educação, gestão de riscos de desastres naturais nas cidades latino-americanas, planificação estratégica, trabalho em rede e novas tecnologias da informação e da comunicação, entre outros.
Ato oficial de abertura
O ato de abertura esteve presidido pela prefeita de Montevidéu, Ana Olivera, quem destacou

Abertura oficial da Cúpula de Mercocidades
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Também fizeram uso da palavra o prefeito de Rosario, Miguel Lifschitz, o diretor de desenvolvimento da prefeitura de Belo Horizonte, Marcello Faulhaber, o prefeito de Canelones, Marcos Carámbula
e o secretário da Presidência, Alberto Breccia.
Antes de finalizar o ato, realizou-se a entrega dos prêmios de Mercocidades de Ciência e Tecnologia. Os ganhadores foram: Wilson Tadeu da Silva da empresa agropecuária Embrapa – de São
Carlos, Brasil, Lucia Odisini da Universidade Nacional de Rosário – Argentina e Luiz Fernando Loureiro
Fernandes da Universidade Federal brasileira do Espírito Santo.

16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES

o trabalho que vem realizando a rede desde há 16 anos. Olivera também se referiu à identificação dos
restos ósseos encontrados em uma área militar, que pertencem a Julio Castro, detido-desaparecido em
1977. Neste sentido, acrescentou que o governador do Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, Tarso
Genro, informou no evento a intenção de instalar o Museu da Memória do MERCOSUL, em Porto Alegre.

Depois do ato protocolar, realizou-se um multitudinário show artístico que contou com a colaboração da prefeitura de Belo Horizonte e da municipalidade de Rosário para lograr a participação de um
trio brasileiro de “Choro” (música típica da região de Minas Gerais) e da banda argentina Cielo Razzo
respectivamente, o encerramento esteve a cargo do músico uruguaio Jaime Roos junto a sua banda.
Visibilidade e difusão da Cúpula
Na difusão da 16ª Cúpula de Mercocidades se realizaram 100 cartazes para serem usados na via
pública, além de convidar para o espetáculo público musical. A isso se somaram galhardetes dispostos
sobre a avenida principal de Montevidéu, e uma bandeira gigante na Explanada do Palácio Municipal
da Intendência de Montevidéu. Contou-se com a colaboração da Administração Nacional de Telecomunicações (ANTEL) na transmissão ao vivo da abertura e do espetáculo musical por via web através
do portal de Adinet TV. Junto a isso, enviou-se a milhares de telefones celulares da companhia na área
metropolitana uma mensagem convidando para o espetáculo musical (“Jaime Roos e sua Banda junto
a músicos de Brasil e Argentina, entrada livre 1/12 20.30 horas. Explanada da IM, na Abertura da 16ª
Cúpula de Mercocidades”).
Realizou-se a transmissão de um anúncio publicitário em quatro telões dispostos na via pública
convidando para participar do Passeio Ciclístico de Mercocidades e do espetáculo musical. Outros materiais elaborados e difundidos através da Internet constaram de cartazes, bandeiras e vídeos incluindo as
palavras da prefeita de Montevidéu, Ana Olivera, convidando para participar da Cúpula e dando as boasvindas aos participantes, além de promover nas redes sociais todos os eventos. Também se enviaram
comunicados de imprensa com fotos das atividades desenvolvidas.
Entre os meios de imprensa que difundiram a apresentação da cúpula no mês de setembro,
podemos encontrar agências internacionais, sites web de notícias, portais de governos, assim como
anúncios de televisão local e rádios de alcance nacional. Como exemplo de algum dos itens mencionados podemos citar a Efe, AnsaLatina e a Agência Prensa Latina, o portal da Presidência de Uruguai e
Brasil, Telesur, Yahoo Chile, Terra Argentina, o diário ABC de Paraguai e já fora da região encontramos
meios de comunicação de Panamá, México, Estados Unidos e Espanha.
Já durante a realização da Cúpula, os meios de imprensa lançam novas notícias e aumentam a
frequência das notas e entrevistas, além de incorporar outros países como Cuba. Também é destacável o
seguimento realizado por outros portais governamentais que se juntaram aos antes mencionados como é
o caso de Buenos Aires, São Paulo, Montevidéu e Bahía Blanca. Incorpora-se também o portal de difusão
web da Administração Nacional de Telecomunicações do Uruguai (Adinet TV), coletivos comunicacionais
multinacionais como é o caso de Corresponsales del Pueblo de Venezuela, e rádios de toda a América
Latina.
Em canais de televisão uruguaios se realizaram várias entrevistas, principalmente a prefeita de
Montevidéu, Ana Olivera, e ao coordenador da Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, Jorge
Rodríguez, além da difusão do espetáculo público que congregou a mais de 10.000 pessoas na Explana-
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da do Edifício Sede da Intendência da capital. As diferentes atividades foram divulgadas por mais de 100
meios de comunicação de toda a região.
Assembleia
A 16ª Assembleia de Mercocidades foi realizada no dia 2 de dezembro de 2011, e nela se destacou o compromisso da Rede em aprofundar o vínculo entre as localidades e trabalhar com outras redes
sociais e a sociedade civil, pondo no centro do processo de integração aos cidadãos.

Assembleia de Mercocidades

A Fundação Dom Cabral apresentou o trabalho realizado durante o período da Secretaria Executiva de Belo Horizonte, referido à análise institucional para a planificação estratégica, e explicitou os
atores das distintas instâncias de Mercocidades que foram envolvidos no processo de análise.
O Coordenador da Secretaria Executiva de Belo Horizonte, Rodrigo Perpétuo, apresentou o
relatório da gestão 2010-2011 da Rede.
Apresentou-se a solicitação de 32 novas cidades para o ingresso a Mercocidades, e se abordou
a solicitação de ingresso do Estado de São Paulo, decidindo sua admissão na qualidade de colaborador
para o aprofundamento do processo de integração regional. É de destacar o ingresso da primeira cidade
da Colômbia, Medellín.
Assinou-se um Acordo de Colaboração entre o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional e Mercocidades; e também um com Governos Locais pela Sustentabilidade. Ademais
se firmou o contrato de subvenção por 55 mil euros, por parte do projeto Inovação e Coesão Social à
iniciativa regional Comunica Escola MERCOSUL, da Oficina de Imagens e Comunicação de Belo Horizonte.
Subscreveu-se uma irmanação entre a cidade brasileira de Bagé e a venezuelana de Barquisimeto, também se assinou um Acordo de trabalho entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Municipali-
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Dentro das modificações ao estatuto e regulamento interno de Mercocidades, encontramos a
população dividida em quatro faixas (anteriormente eram três) para calcular a contribuição anual de
cada cidade sócia e o incremento na colaboração. As faixas populacionais passaram a ser de cidades de
menos de 100.000 habitantes (US$ 500), entre 100.000 e 499.999 (US$ 2.000), de 500.000 a 2.999.999
(US$ 3.000) e finalmente com 3.000.000 de habitantes ou mais (US$ 6.000). Os Colaboradores contribuirão com a mesma quantidade paga pela categoria das cidades de 3.000.000 ou mais de habitantes.
Outra modificação foi a de permitir participar em Mercocidades, como colaboradores, a todos os
governos estaduais e/ou provinciais dos países do MERCOSUL e países associados que manifestem
sua vontade de fazê-lo e cujos governos tenham sido eleitos democraticamente.
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dade de Pergamino, referido a uma proposta apresentada pelo prefeito da municipalidade argentina de
Pergamino relativa à implementação de um programa de simulação, cujo objetivo é difundir entre os
jovens de escolas de ensino médio à rede de Mercocidades, a proposta será realizada em colaboração
com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Uma modificação mais aprovada é que para a eleição da sede da Secretaria, as cidades que
desejem assumir, devem enviar, junto com a solicitação, um Projeto de Trabalho assinado pela máxima
autoridade de cada cidade, que esteja disponível para sua revisão a todos os membros do Conselho, os
quais aprovarão uma proposta final. A Secretaria Técnica Permanente e a Comissão Diretiva serão os organismos encarregados de receber e difundir todo o material sobre a aplicação e o remitirão ao Conselho
três meses antes da Cúpula anual de Mercocidades.
Finalmente, designou-se à cidade de Quilmes (Argentina) como a próxima Secretaria Executiva
de Mercocidades para o período 2012 – 2013.
Definição de coordenações e subcoordenações para o período 2011 - 2012
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Coordenação: Canelones
Subcoordenação: Maldonado, Río Cuarto
Autonomia, Financiamento e Gestão Municipal
Coordenação: Neuquén
Subcoordenação: Guarulhos, Santa Fé e Várzea Paulista
Ciência, Tecnologia e Capacitação
Coordenação: Tandil
Subcoordenação: São Leopoldo e São Carlos
Cultura
Coordenação: Buenos Aires
Subcoordenação: Quilmes, São José e São Bernardo
Grupo de Trabalho em Cultura do Esporte, da Atividade Física e da Recreação
Coordenação: Morón
Subcoordenação: Maldonado
Desenvolvimento Econômico Local
Coordenação: Guarulhos
Subcoordenação: Montevidéu, Morón e La Victoria de Lima
Comissão de Economia Solidária
Coordenação: Diadema
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Comissão de Fomento de Negócios
Coordenação: Campinas
Desenvolvimento Social
Coordenação: Quilmes
Subcoordenação: Montevidéu e Zárate
Comissão de Direitos Humanos
Coordenação: Morón
Subcoordenação: Recife, Maldonado e Neuquén
Desenvolvimento Urbano
Coordenação: La Victoria de Lima
Subcoordenação: Bahía Blanca, Rosário, Zárate e Quilmes
Educação
Coordenação: Rosário
Subcoordenação: Canelones e São Bernardo
Gênero e Município
Coordenação: Assunção
Subcoordenação: Quilmes, Recife e Canelones
Grupo de Trabalho de Cooperação Descentralizada
Coordenação: Comissão Diretiva e Rosário
Subcoordenação: Bahía Blanca
Juventude
Coordenação: Buenos Aires
Subcoordenação: Montevidéu, São Bernardo e Pergamino
Planificação Estratégica
Coordenação: Morón
Subcoordenação: Contagem
Segurança Cidadã
Coordenação: Pergamino
Subcoordenação: Jesús María, São Bernardo e Assunção
Turismo
Coordenação: Porto Alegre
Subcoordenação: Maldonado
Definição das cidades membros do Conselho de Mercocidades 2011 – 2012
Rosário
Argentina
		Pergamino
		Morón
		Buenos Aires
Brasil 		
Guarulhos
		Várzea Paulista
		Canoas
		São Carlos
Paraguai
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Assunção

Bolívia 		

La Paz

Chile 		
Chillán Viejo
		Valparaíso
Peru 		
		

Jesús María
La Victoria de Lima

Venezuela

Barquisimeto

16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES

Uruguai
Canelones
		Maldonado
		Paysandú
		Tacuarembó

A continuação se cita textualmente os delineamentos do plano de trabalho da SE 2011 – 2012.
Mercocidades iniciou seu ano de trabalho com um desafio central: Administrar ações e projetos
que sustentem sua planificação estratégica em concordância com sua missão e visão.
Missão: Potencializar a identidade e a integração regional para assegurar o desenvolvimento das
cidades e o bem-estar dos cidadãos da América do Sul.
Visão: Cidades integradas, inclusivas e participativas.
Para isso se acordou trabalhar na perspectiva da criação de valor no desenvolvimento de médio
e longo prazo para:
1.- Melhorar a qualidade de vida nas cidades
2.- Legitimar a representação institucional
3.- Incidir na agenda política do MERCOSUL
4.- Criar políticas conjuntas entre as cidades e estimular a troca de experiências.
Nesse desenvolvimento se acordou a perspectiva temática com base a priorizar:
1.- Integração Produtiva
- Promover processos integrados de produção regional para reduzir as assimetrias regionais
- Incrementar o nível da economia formal da região
2.- Integração Fronteiriça
- Reformular o conceito de fronteira como consequência do novo contexto de integração regional
- Gerar espaços de articulação para os atores locais das cidades fronteiriças, fomentando a formação de alianças estratégicas.
3.- Cidadania Regional
- Fortalecer a identidade regional
- Promover a inclusão social
- Universalizar os direitos dos cidadãos
- Fomentar a cooperação entre as cidades
No processo de planificação estratégica é necessário avançar na perspectiva da gestão, identificando ações e projetos que sustentem o desenvolvimento da mesma. Ante a este desafio, também se
aprovaram os eixos gerais para desenvolver o plano de trabalho para o período 2011-2012, os quais se
agrupam em duas dimensões, a dimensão política e a operativa, identificando-se ao mesmo tempo em
ambas as dimensões, ações e projetos, que se organizem com a participação dos distintos atores.
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Declaração Final Assembleia Geral 16ª Cúpula de Mercocidades
Montevidéu – Uruguai
O contexto global neste ano 2011 esteve fortemente marcado pelo agravamento da crise
econômica e financeira do modelo, que está gerando consequências cada vez mais significativas no
nível mundial. As transformações econômicas e políticas que se derivam deste contexto, reforçam a necessidade estratégica de consolidar e aprofundar a integração em nossa região. Este ano celebramos os
20 anos do MERCOSUL, com ênfase na necessidade de avançar muito mais na integração, para evitar
que esta crise termine sendo paga pelos nossos povos.
Ao longo de 2011, manifestações sociais de grande magnitude ocorreram em cidades de Espanha, Itália, Grécia, Reino Unido, Estados Unidos, ante a deterioração das condições de vida pela agressão
que sofrem os povos pela falta de emprego, pelas políticas de ajuste e corte de direitos trabalhistas, o
salvamento de bancos e outras grandes instituições financeiras.
Frente a este contexto de crise econômica, os países do MERCOSUL têm a intenção política de
que as medidas de proteção adotadas individualmente não impactem negativamente aos outros países
do bloco. Avançaram na articulação política para coordenar estratégias comuns num âmbito geral através
da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).
A consolidação das democracias em nosso continente é a garantia dos avanços no desenvolvimento humano, na redução da pobreza e no desenvolvimento de políticas públicas para a eliminação
das desigualdades sociais. Reafirmamos nosso compromisso com a democracia em nossa região e no
mundo.
São diversas e valiosas as colaborações concretas que Mercocidades vem realizando nos últimos anos no âmbito regional. Entendemos que o ponto chave é aprofundar a integração e nisso colocamos nossos esforços.
Esta aposta em aprofundar a integração regional e o MERCOSUL conta com a vontade dos
governos integrantes de Mercocidades de desenvolverem propostas de políticas públicas que permitam
a participação cidadã, a descentralização e o aprofundamento democrático. Nesse sentido, num âmbito
de estabilidade e crescimento da região, reafirmamos a agenda positiva que temos acordado e viemos
desenvolvendo com prioridade na integração produtiva, na inclusão social, na integração fronteiriça, na
equidade de gênero, no desenvolvimento sustentável, no respeito irrestrito dos direitos humanos, na livre
circulação de pessoas, numa construção conjunta que garanta o pleno exercício dos deveres e direitos
que sustenta a cidadania regional.
Mercocidades cresceu quantitativa e qualitativamente ao longo destes 16 anos. Atualmente, vem
se experimentando tanto uma ampliação de Mercocidades como um aprofundamento de suas propostas.
Desde as cidades pioneiras que fundaram Mercocidades até as mais de 250 atuais, e graças a todo o trabalho realizado, dizemos com humildade e satisfação que somos a principal rede de cidades da América
do Sul.
Entendemos como um grande avanço o andamento do Plano Estratégico de Ação Social do
MERCOSUL, e manifestamos nossa vontade de apoiar este processo em sua implementação concreta,
considerando que os governos locais têm a característica fundamental de ser o nível mais próximo à
cidadania.
Acreditamos que é necessário vincular este processo com o Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), de forma tal que existam possibilidades reais para executar projetos
regionais no âmbito do Plano Estratégico de Ação Social. Certamente é importante o avanço que teve o
FOCEM neste último período com a aprovação de diversos projetos, e por isso, nos animamos a dar este
novo passo para tornar real o avanço deste Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL.
Cumprimentamos desde Mercocidades ao Alto Representante do MERCOSUL, o Embaixador
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SUL.

Reafirmamos nossa vontade de que a Venezuela se integre como membro pleno do MERCO-

Por tudo isso, expressamos:
A necessidade de aprofundar a integração regional. Para isso, os governos locais são atores
com um potencial estratégico para esta tarefa, por sua capacidade para vincular o local com o regional e
o global. É necessário amplificar este potencial, mediante um fortalecimento institucional da participação
dos governos locais no MERCOSUL, que anda de mãos dadas com um relançamento das relações interinstitucionais no interior do bloco.
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Samuel Pinheiro Guimarães, que iniciou este ano a importante tarefa da construção do espaço de participação social. Cumprimentamos também a designação de Christian Mirza como Diretor do Instituto Social
do MERCOSUL.

Impulsionar uma maior efetividade do espaço institucional do local no MERCOSUL. Mercocidades considera como estratégica a participação ativa no Foro Consultivo de Cidades e Regiões (FCCR)
do MERCOSUL, um espaço que vemos como próprio, para continuar impulsionando às cidades como
protagonistas na construção regional. Acreditamos imprescindível avançar no fortalecimento dos mecanismos de gênero no nível local, departamental, nacional e regional, assim como na coordenação entre os
diferentes subgrupos de trabalho do MERCOSUL enfatizando a transversalização do enfoque de gênero.
Reforçaremos a vinculação com outras redes e a sociedade civil através dos espaços de trabalho
conjunto que são parte da proposta histórica da rede, que se resume em colocar ao cidadão e à cidadã
no centro do processo de integração. Desde seu nascimento, Mercocidades trabalha para propor e impulsionar políticas de articulação de atores, com o objetivo de ampliar a ação política por uma integração
real, baseada na busca do desenvolvimento sustentável com justiça social.
Continuaremos com a Planificação Estratégica da Rede, depois que completarmos a primeira
fase, que nos colocará num novo nível para continuar articulando a Mercocidades como um ator político
regional relevante para o aprofundamento da integração. Fortalecer a relação universidade-cidade para
complementar os debates e aprendizados que estão se desenvolvendo na região.
Avançaremos no relacionamento externo de Mercocidades, dando os passos necessários para
acompanhar este crescimento da rede com a participação direta na rede Cidades e Governos Locais
Unidos (CGLU), e fortalecer nossas capacidades para participar no sistema internacional de cooperação,
por exemplo, através da cooperação Sul-Sul.
Redobraremos o trabalho e a colaboração para a construção da cidadania, da inclusão social,
do respeito irrestrito aos direitos humanos, da equidade de gênero, do trabalho e emprego com desenvolvimento sustentável, sendo o maior desafio e também nossa maior fortaleza como rede de cidades do
MERCOSUL, o compromisso assumido ante nossos cidadãos e cidadãs.
Montevidéu, 2 de dezembro de 2011.
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Durante 2012 Mercocidades iniciou um novo ano de trabalho com o desafio central de Administrar
ações e projetos que sustentem sua planificação estratégica, em concordância com sua missão e
visão:
Missão: Potencializar a identidade e a integração regional para assegurar o desenvolvimento das cidades
e o bem-estar dos cidadãos da América do Sul.
Visão: Cidades integradas, inclusivas e participativas.
Durante a gestão da Secretaria Executiva (SE) de Mercocidades, exercida pela cidade de Montevidéu, se
destacaram diversas dimensões de trabalho, em consonância com o Plano Estratégico de Mercocidades.
A dimensão política se refere às Políticas Estratégicas nas temáticas prioritárias da Rede, à Política
de Relacionamento e Alianças, e de Fortalecimento e abertura à sociedade. Na dimensão operativa
se prioriza o relativo ao Funcionamento, a Comunicação e o Financiamento. Sem dúvida, ambas as
dimensões estão estreitamente vinculadas. A política se refere mais especificamente aos acordos e
articulações estratégicas que se refletem em decisões e apoios concretos institucionais, que permitem
viabilizar a dimensão operativa.
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DIMENSÃO POLÍTICA
Alianças e vinculações
Entre seus avanços se destaca o fortalecimento na vinculação com outras organizações e entidades,
com as quais se tem gerado ações específicas através de diversas experiências.
Concretamente a Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em um trabalho
conjunto com a SE e a Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades (STPM) tem fortalecido seus
vínculos com o Subgrupo de Trabalho Nº6 de Meio de Ambiente do MERCOSUL, o Parlamento do
MERCOSUL, os Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), o Centro de Formação para a Integração Regional (CEFIR), assim como
diversas dependências de meio ambiente no nível nacional no Uruguai.
A Unidade Temática de Turismo para a consolidação do projeto regional “Capitais Gaúchas, Rotas Tchê”,
vinculou-se com ministérios de Turismo de Brasil e Uruguai, universidades, câmaras empresariais da área,
governos locais, agências de pesquisa e inovação do Uruguai, imprensa, corporações gastronômicas,
hoteleiras, secretarias de cultura e de esportes na região.
Por outro lado, os projetos regionais da Rede, Inovação e Coesão Social, e Estado+Direitos, mantêm
uma estreita e contínua vinculação com as áreas sociais e de direitos humanos do MERCOSUL, e
diretamente com um importante número de organizações da sociedade civil em toda a região.
Também nos interessa destacar a vinculação promovida desde a SE, a STPM e a Unidade Temática de
Ciência, Tecnologia e Capacitação, com a Associação de Universidades Grupo Montevidéu.
Em matéria de Comunicação se ressalta a vinculação com a Reunião Especializada de Comunicação
Social do MERCOSUL. Assim como, a participação da STPM nas comissões de Comunicação nas
Cúpulas Sociais do MERCOSUL e no grupo não oficial de Comunicadores do MERCOSUL.
É importante salientar que esta lista de vinculações não completa a totalidade das que se geram na
Rede, já que as 19 instâncias temáticas de Mercocidades mantêm contatos com outro destacado número
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de organizações em toda a região.
Ações nas temáticas prioritárias da rede
A Planificação Estratégica de Mercocidades define a Integração Produtiva Regional, a Integração
Fronteiriça e a Cidadania Regional, como os eixos temáticos prioritários da Rede, nos quais se
distinguem as seguintes temáticas transversais, inclusão social regional, defesa dos direitos humanos,
desenvolvimento sustentável, equidade de gênero e livre circulação de pessoas.
Cada um destes eixos temáticos, e os correspondentes temas transversais tiveram durante 2012
diversos avanços que detalharemos a continuação:
• Integração Produtiva Regional
-A criação do Banco de Boas Prática de Desenvolvimento Local de Mercocidades, promovida e
desenvolvida desde a Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL), a partir do
financiamento do Fons Catalá de Cooperação ao Desenvolvimento. É uma importante ferramenta de
sistematização, promoção e difusão de ações, programas ou projetos que em diversos graus e modos
contribuem para o Desenvolvimento Local, utiliza como base de transmissão as tecnologias de informação
e comunicação. Este Banco é uma ferramenta da UTDEL a disposição de todas as cidades da Rede:
http://www.bancodebuenaspracticas.org
-O financiamento através da iniciativa de Mercocidades, Inovação e Coesão Social, do projeto regional:
“Fortalecendo a competitividade de empreendimentos produtivos rurais e urbanos da Província de
Tucumán Noroeste da Argentina”. Que na atualidade está sendo implementado pela cooperativa de
trabalho “Generar Limitada”, com a colaboração e o apoio técnico da cidade de Porto Alegre. Esta
iniciativa tem por objetivo fortalecer aos jovens empresários, empreendedores e micro PMES de
municípios urbanos da Grande San Miguel de Tucumán e rurais do vale Intermontano, favorecendo
o desenvolvimento socioeconômico dos territórios, e produzindo um impacto direto no incremento da
produção, da comercialização e da rentabilidade na região.
-Outra experiência interessante foi o desenvolvimento do Primeiro Encontro de Parques e Incubadoras
Tecnológicas de Mercocidades, organizado em São Leopoldo, Brasil, pela Unidade Temática de Ciência,
Tecnologia e Capacitação. Uma de suas principais linhas de debate foi a reflexão em torno as mudanças
na sociedade local a partir do desenvolvimento tecnológico. Este encontro também se subscreve no
âmbito de um projeto que envolve a São Leopoldo, junto às cidades argentinas de Rafaela e Tandil, com
o objetivo de promover a assessoria técnica para a eventual criação de Parques Tecnológicos nestas
duas últimas cidades.
• Integração Fronteiriça
Esta temática tem um interessante ponto de desenvolvimento, que se espera que possa ser multiplicado
com amplitude na região. Trata-se do projeto regional “Governança Fronteiriça: fortalecimento das
capacidades dos governos departamentais e locais do MERCOSUL”. Surge no âmbito do Foro Consultivo
de Cidades e Regiões do MERCOSUL, onde Mercocidades exerce a condução do Comitê de Municípios.
Esta iniciativa envolve a 3 universidades da Argentina, 2 do Brasil, 2 do Paraguai e 2 do Uruguai, nas
quais se educará a formadores para a abordagem da temática Integração Regional, com o subsequente
desenvolvimento de um programa de capacitação para governos locais em 5 pontos fronteiriços, e a
criação de uma rede de cooperação de cidades gêmeas transfronteiriças.
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Sem dúvida as iniciativas mencionadas acima, apesar de se centralizarem com maior ênfase em torno
a outras temáticas, também contribuem para o fortalecimento da cidadania regional. A continuação
mencionamos, brevemente, algumas das iniciativas mais destacadas deste ano:
-O lema da 16ª Cúpula de Mercocidades marcou uma importante ordem de trabalho para a Secretaria
Executiva de Montevidéu, nos referimos àquela que expressa a “Livre circulação de pessoas, um direito
fundamental”. Apesar de que esta vincula conceitualmente a uma grande diversidade de aspectos no
que se refere a políticas públicas de inclusão, integração educativa, fronteiriça e produtiva, avançou-se
pontualmente no levantamento para a identificação daquelas normas trabalhistas e de migração que
estão sendo cumpridas bilateralmente
ou que não estão sendo implementadas,
apesar de se ter aprovado nas instâncias
decisórias do bloco. Neste levantamento
se trabalhou com a colaboração da
Reunião Técnica para a Incorporação de
Normas do MERCOSUL e o Ministério do
Interior do Uruguai. Seus resultados se
verão refletidos em recomendações por
parte de Mercocidades ao GMC, através
do FCCR, para sua revisão e cumprimento
no MERCOSUL.
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• Cidadania Regional

-Sem dúvida, em matéria de cidadania
regional, é interessante destacar o projeto
turístico formulado pela Unidade Temática
Reunião da Unidade Temática de Turismo em Maldonado
de Turismo de Mercocidades. Trata-se da
iniciativa “Capitais Gaúchas, Rotas Tchê”, coordenada pelas cidades de Porto Alegre (Brasil) e Maldonado
(Uruguai). Este projeto tem entre seus objetivos, desenvolver o turismo no nível internacional, fortalecer
a identidade cultural, promover a desconstrução dos limites geográficos nacionais a partir da integração
das rotas turísticas e favorecer a cooperação técnica para a formação qualificada da oferta turística. Em
uma primeira etapa, até 2014, prevê-se a participação de 20 municípios, oito do estado brasileiro do Rio
Grande do Sul, oito do Uruguai e quatro da Argentina.
-Desde o projeto de Mercocidades, Estado+Direitos, este ano entrou em funcionamento o Festival de
Direitos Humanos da Rede, cujo lançamento ocorreu no dia 21 de agosto de 2012 em Montevidéu. O
festival tem a finalidade de gerar espaços para o encontro, a reflexão e o diálogo intergeracional por meio
da linguagem artística. As obras escolhidas pertencem às categorias: audiovisual (curtas-metragens),
fotografia, letras (conto, teatro e poesia) e canção. A expectativa é que o festival passe pelos 9 países da
Rede. As obras abordam a realidade local desde uma perspectiva dos Direitos Humanos, são inéditas e
de autores regionais. estadomasderechos.org
-Outra proposta que anda na linha de promover a cidadania regional, é “Comunic@ Escola!
MERCOSUL”, subvencionada pelo projeto de Mercocidades “Inovação e Coesão Social”, e coordenada
pela organização social de Belo Horizonte (Brasil) “Oficina de Imagens, Comunicação e Educação”.
Ao longo de um ano, seis escolas de El Alto, Belo Horizonte e San Miguel de Tucumán, receberão a
Comunic@ Escola, que os convidará a reflexionar e melhorar através de dispositivos de comunicação e
participação para adolescentes e jovens, a convivência na coletividade educativa e no lugar que a escola
ocupa em sua comunidade, centralizando-se na promoção dos direitos humanos e na cultura da paz. A
Unidade Temática de Educação de Mercocidades, expectante ante os avanços deste projeto, expressou
durante seu último encontro em Rosário, Argentina, o interesse de várias Mercocidades por abrirem suas
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Conferência de Imprensa de Mercocidades para Rio+20 em Montevidéu, Uruguai

portas a esta iniciativa.
• Desenvolvimento Sustentável
A abordagem do desenvolvimento sustentável em todas as propostas de Mercocidades é uma de
suas prioridades, é por isso que este ano, em consequência de um importante acontecimento mundial,
a Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Rede reuniu esforços, junto às
Secretarias Executiva e Técnica de Mercocidades, com o objetivo de levar a voz dos governos locais
à Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Sob o lema “Mercocidades
para Rio+20”, se propiciou uma importante campanha de participação das cidades da Rede, que concluiu
em um documento final que reuniu propostas e demandas dos governos locais do MERCOSUL. Um
dos desafios do presente é dar continuidade ao processo, é por isso, que culminada a Cúpula da ONU,
houve novamente um encontro na cidade argentina de Esteban Echeverría, em que se definiu fortalecer
as alianças com as entidades governamentais e regionais vinculadas à temática, continuar com a
construção do Banco de Experiências Ambientais da Rede e fomentar a participação de novas cidades
nesta Unidade. Entre as novidades pós Rio+20 se destaca o acordo de colaboração entre Mercocidades
e o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR), assinado no dia 3
de outubro de 2012. Conheça todo o processo em: http://www.mercociudades.org/Rio20
Ver Documento de Mercocidades para Rio+20 na pág 140.
• Inclusão Social regional
Sem inclusão social não será possível uma integração regional que garanta o exercício pleno dos direitos
e deveres da cidadania mercosulina. Tendo isto como premissa se propiciou o vínculo permanente e a
colaboração com instituições e organizações no nível regional, como a Reunião de Ministros de Assunto
Social, o Instituto Social do MERCOSUL, a Comissão Coordenadora de Ministérios de Assunto Social do
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DIMENSÃO OPERATIVA
Funcionamento
Este eixo da dimensão operativa se refere à implementação das medidas necessárias para promover
projetos regionais com raízes locais, e é por isso que seus principais objetivos são o fortalecimento das
capacidades e a promoção de formas de gestão mais eficazes e eficientes.
• Gestão eficaz e eficiente

POLÍTICAS LOCAIS COM VISÃO REGIONAL

MERCOSUL, e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos, com os quais se trabalhou nos dias 5
e 6 de novembro no encontro “Os Governos Locais e o Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL”.
Os intercâmbios e colaborações que se geraram nestas jornadas, permitiram a identificação de possíveis
ações conjuntas entre os distintos atores, assim como, recomendações, demandas e propostas
específicas desde os governos locais. Um dos temas prioritários de debate e análise foi a necessidade
de construir mecanismos regionais adequados de financiamento, desenvolvimento e implementação de
projetos sociais regionais, como forma de abordar as diretrizes aprovadas em uma das ferramentas
estratégicas criada recentemente pelo MERCOSUL, o Plano Estratégico de Ação Social. Este Plano em
seu conjunto é um inventário de propostas programáticas, que nos desafia e interpela a ser audazes e
criativos na implementação de projetos sociais regionais de impacto cidadão.

Como avanços pode se destacar o início do funcionamento da Pessoa Jurídica de Mercocidades, da
qual ainda falta definir sua estrutura de gerenciamento, funcionamento, administração e auditoria. A
partir deste instrumento Mercocidades é reconhecida como uma Associação Civil Internacional perante
diversos organismos internacionais e nacionais, podendo realizar diversos trâmites e administrar seus
fundos e acordos, fortalecendo a autonomia da Rede. É sem dúvida uma ferramenta imprescindível na
construção de projetos regionais, que poderão ser administrados e geridos a partir da mesma.
• Fortalecimento de capacidades
O eixo que complementa o recém mencionado é o que se refere ao fortalecimento das capacidades
e dos espaços de capacitação para a formulação de projetos. Neste ponto os avanços foram diversos
e em distintas áreas, com uma importante ênfase na política de alianças, que neste último período tem
promovido uma importante vinculação com o Instituto Social do MERCOSUL, o Instituto de Políticas
Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL e o Foro Consultivo de Cidades e Regiões, também da
institucionalidade do Bloco.
Como antecedente desta iniciativa é sem dúvida um claro exemplo, a implementação do projeto regional
de Mercocidades “Inovação e Coesão Social”, através do qual, representantes de organizações sociais e
governos locais das Mercocidades formularam 62 projetos regionais desde cidades de Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Com o apoio financeiro da União Europeia, e sob a
coordenação da STPM.
Por outro lado, durante o 38º Conselho Fechado de Mercocidades, celebrado no dia 21 de março de
2012 em Montevidéu, aprovou-se para a sustentabilidade das ações em capacitação, assessoramento e
formação:
1. Criar um espaço permanente de capacitação e assessoramento de Mercocidades na Secretaria
Técnica Permanente, através do Dispositivo de Capacitação e Assessoramento para a formulação de
projetos regionais, instalado a partir de IN.
2. Encomendar à Secretaria Executiva realizar as propostas de adequação da estrutura de Mercocidades,
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que dê apoio a este novo espaço.
3. Desenvolver as seguintes atividades:
- Uma capacitação (presencial e virtual) ao ano como mínimo, com 20 participantes em concordância
com os critérios desenvolvidos em IN, nas temáticas prioritárias para Mercocidades.
- Difusão, promoção, articulação e apoio aos 62 projetos que na atualidade formam o Banco de Projetos
de IN, assim como também aos novos que se incluam.
- Criação de convênios e acordos de trabalho com instituições para a incorporação de conhecimento ao
processo de capacitação e assessoramento.
Em consequência com esta proposta,
durante este ano a SE promoveu a criação
de projetos regionais entre as Mercocidades,
convidando aos governos locais da Rede a
se associar com prefeituras brasileiras, para
a apresentação de projetos ao Programa
de Cooperação Descentralizada Sul-Sul de
Brasil.
Para apoiar o processo de postulação a SE comunicou em várias oportunidades os detalhes gerais
da convocatória, as diretrizes deste programa e ofereceu a expertise do Observatório de Cooperação
Descentralizada, com sede nesta Secretaria, para o apoio na formulação dos projetos. Como resultado
deste processo se apoiou a redação de 5 iniciativas que foram apresentadas ao programa:
-”Transferência da experiência do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania de Mulheres de
Gerais, para a política de combate à violência contra as mulheres: cooperação técnica entre Contagem e
Montevidéu” - Contagem (Brasil) e Montevidéu (Uruguai).
-”Capitais Gaúchas - Rotas Tchê” - Porto Alegre (Brasil) e Maldonado (Uruguai).
-”Resgate e Valorização do Patrimônio Fronteiriço” - Cerro Largo (Uruguai) e Bagé (Brasil).
-”Implantação de um Polo de Tecnologia nas Municipalidades de Tandil e Rafaela a partir da Experiência
do Parque Tecnológico de São Leopoldo” - São Leopoldo (Brasil), Rafaela (Argentina) e Tandil (Argentina).
O programa realizou a convocatória em dois períodos, a primeira com data de vencimento em 29 de
junho, na qual foi selecionado um dos projetos apoiados desde a SE, “Resgate e Valorização do Patrimônio
Fronteiriço” de Cerro Largo e Bagé. Na segunda data com vencimento em 31 de agosto, resultaram
selecionadas duas propostas, que apesar de não terem passado pela SE para seu assessoramento,
pertencem a cidades da Rede, “Assistência técnica para estruturar o Observatório de Segurança Cidadã
e Violência em Morón” apresentado por Canoas (Brasil) e Morón (Argentina), e “Desenvolvimento Integral
e Suporte de Serviços Cidadãos” que compartilham as cidades de Curitiba (Brasil) e Rosário (Argentina).
O Programa de Cooperação Descentralizada Sul-Sul de Brasil é uma iniciativa da Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República do Brasil em conjunto com a Subchefia de Assuntos
Federativos (SAF) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).
Por outro lado, também falta mencionar uma vinculação que Mercocidades
vem mantendo há alguns anos, e que também está relacionada com a
formação de capacidades, trata-se do Programa Ibero-Americano de
Formação Municipal da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas
(UCCI), com quem a Rede tem mantido um convênio pelo qual ano a
ano se selecionam autoridades e técnicos das cidades da região para se
capacitarem em Madri. Este ano se postularam 22 candidatos e foram
selecionadas duas participantes: Lucrecia Panizoni da Municipalidade de
Morón, Argentina, para o módulo de Desenvolvimento Estratégico Urbano,
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Plano Financeiro
Nesta dimensão se destacam os avanços com respeito ao Plano financeiro de Mercocidades, com
modificações destinadas a incrementar as capacidades da Rede e realizar atividades com financiamento
próprio, com o objetivo de melhorar o impacto e a sustentabilidade dos projetos. Durante 2012 foram
aplicadas as modificações no aumento das prestações das cidades, aprovadas durante a 16ª Cúpula, em
Montevidéu.
Ver Estatuto de Mercocidades atualizado na pág 146.
Comunicação
Em reiteradas ocasiões a comunicação tem sido um tema prioritário de abordagem nos encontros da
Rede e para a planificação estratégica da mesma. Nesse sentido, a Secretaria Executiva de Mercocidades,
em Montevidéu, definiu chegar à próxima Cúpula de Mercocidades, com uma proposta de plano gerada a
partir da consulta a diversos atores estratégicos. Para concretizar este Plano, uniram esforços a STPM,
a SE e a Unidade Temática de Planificação Estratégica de Mercocidades. A proposta será submetida à
consideração da Assembleia para sua aprovação, durante a 17ª Cúpula.
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e Mónica Peralta da Intendência de Paysandú, Uruguai, para o módulo de Mobilidade Urbana Sustentável.

A continuação se menciona as etapas do trabalho para a construção do Plano:
-Consulta e formulação de perguntas e entrevistas às instâncias da Rede e atores externos vinculados à
temática (desde finais de agosto a finais de outubro).
-Encontro da SE e da STPM com as cidades participantes na Reunião da Unidade Temática de Planificação
Estratégica de Mercocidades, em setembro de 2012.
-Oficina de trabalho sobre Comunicação, com a participação da Comissão Diretiva, da STPM, da SE e de
coordenadores e subcoordenadores das Temáticas da Rede, em outubro de 2012.

A Comunicação em Mercocidades um desafio em Rede, 24 e 25 de outubro
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-Debate e reflexão sobre a comunicação e as campanhas regionais, com atores da institucionalidade do
MERCOSUL, organizações sociais e diversas instâncias da Rede, durante o seminário “A agenda social
do MERCOSUL e Mercocidades”, em novembro de 2012.
-Seminário-Oficina sobre Comunicação, na 17ª Cúpula de Mercocidades, em Quilmes, em novembro de
2012.
-Apresentação do Plano perante Assembleia de Mercocidades na 17ª Cúpula, em novembro de 2012.
• Comunicação em 2012
Durante este ano, além das ações para a construção do Plano Estratégico de Comunicação, temos
reforçado o uso das redes sociais disponíveis na internet, a divulgação de comunicados, declarações,
o calendário de atividades, novidades no Portal de Mercocidades, assim como a criação de uma nova
campanha gráfica e audiovisual no âmbito de Rio+20, e uma produção audiovisual específica para apoiar
na difusão do Festival Itinerante de Direitos Humanos de Mercocidades.
O desenvolvimento das atividades de comunicação mencionadas acima tem a intenção de reforçar a
comunicação a distintos níveis internos e externos à Rede, assim como também, favorecer o envolvimento
e compromisso das cidades nas atividades, comunicados e declarações.
• Portal das cidades
O portal de Mercocidades é um dos espaços de difusão com maior fortaleza na Rede, não só por conter
todas as decisões, declarações e atividades de Mercocidades desde sua origem, senão que também por
contar com as últimas novidades, a informação atualizada das diversas instâncias da Rede, assim como
também, os dados de contato necessários para o intercâmbio e a articulação da grande diversidade de
atores que confluem neste espaço.
Entre suas características se destaca sua descentralização administrativa, o mapa de cidades da Rede,
galerias multimídia, espaços temáticos e áreas destacadas para a promoção de atividades.
O fluxo de visitas ao portal é um claro exemplo da utilização desta ferramenta:

• Sites web de projetos regionais da Rede
Os projetos regionais da Rede, Inovação e Coesão Social e Estado+Direitos, se unem aos esforços
por comunicar, oferecendo diversas ferramentas que potencializam a comunicação e, especialmente, a
interlocução com outras organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas.
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estadomasderechos.org/ se focaliza em
tudo referente aos Direitos Humanos, com
informação atualizada das novidades na
Site Web de Mercocidades
matéria, no nível regional e mundial. Neste
link encontrarão o calendário de direitos humanos da região, as publicações do projeto e o mapa com
informação sobre as 19 cidades testemunha de Estado+Direitos. Uma de suas novidades mais destacadas
é o Festival Itinerante de Direitos Humanos, a disposição através deste site para todas aquelas cidades
que queiram se juntar à proposta, colaborando com conteúdos ou levando o Festival a sua localidade.
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www.inmercociudades.org é o site do projeto Inovação e Coesão Social, e oferece entre suas
ferramentas mais destacadas um Banco e uma Incubadora de Projetos, uma biblioteca virtual, “Ciberteca”,
com documentos e publicações sobre as
temáticas de integração produtiva, cidadania
regional, inclusão social, equidade de gênero
e desenvolvimento sustentável. Também
se destaca o espaço Oportunidades, com
informação atualizada de convocatórias
regionais, nacionais e locais de fundos de
cooperação.

• Novos sites web temáticos
Uma das novidades mais importantes deste ano em matéria de novas ferramentas de comunicação é
a criação de sites web para as Unidades Temáticas de Educação, Juventude, Planificação Estratégica
e Segurança Cidadã. Desde os quais se amplia o desenvolvimento de conteúdos focalizados em cada
temática. Em cada um destes espaços encontrarão diversas iniciativas interessantes, no caso de
Educação se destaca a construção da Agenda Educativa das Mercocidades, por outro lado Planificação
Estratégica aprofunda na criação de um banco de experiências exitosas de planificação urbana nas
diversas cidades. Juventude enfoca suas iniciativas à promoção da utilização de redes sociais e novas
tecnologias, enquanto Segurança Cidadã nos mantém ciente dos avanços e coordenações desta temática
no nível local e regional.
juventud.mercociudades.org/
utpemercociudades.wordpress.com/
seguridadciudadana.mercociudades.org/
http://utemercociudades.wordpress.com/
• Redes sociais
A relevância da utilização das redes sociais disponíveis através
da internet é indiscutível. E isso tem ainda maior valor no contexto
latino-americano, já que diversos estudos têm revelado que é a
região que mais utiliza estas redes no mundo.
Em alguns casos, a utilização destas redes teve um papel
destacado na determinação da agenda política e no grau
de influência e prosseguimento de objetivos de diversas
organizações e empresas no nível mundial, regional e local.
É por isso, que apostando na utilização de ferramentas
comunicativas mais próximas e participativas, foram criados
espaços de Mercocidades em Facebook, Twitter e YouTube, que
assiduamente oferecem informação atualizada da Rede e da
região.

Site Web da Unidade Temática de Juventude
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• Difusão do calendário
Mensalmente a Rede envia o calendário de atividades para o mês que começa, com o interesse de
fomentar a participação das cidades membro nas atividades organizadas e/ou co-organizadas e promovidas
por Mercocidades. Considerando, também, os tempos das administrações públicas para realizarem seus
trâmites e solicitações, esta proposta visa facilitar o planejamento e favorecer a participação das cidades.
• Campanha Mercocidades para Rio+20
Para promover o compromisso e a participação das cidades no processo de
reflexão, debate e recomendações sobre o desenvolvimento sustentável desde a
visão dos governos locais. No âmbito da Cúpula de Rio+20, Mercocidades reuniu
esforços com uma importante ênfase centralizada na comunicação, criando
uma campanha gráfica, audiovisual e de conteúdos, promovida desde seu site
web, imprensa, e bases de contatos de governos locais, entidades acadêmicas,
organizações da sociedade civil, âmbitos regionais e mundiais.
www.mercociudades.org/Rio20 desde este link o portal da Rede ofereceu uma
grande diversidade de ferramentas para a participação das Mercocidades:
-O vídeo de Mercocidades para Rio+20, em que se pode ver e escutar aos
prefeitos das cidades uruguaias de Canelones, Montevidéu, Maldonado e
Río Cuarto da Argentina, junto a autoridades de ambiente de 14 cidades do
MERCOSUL.

Calendário de
Mercocidades

-A construção coletiva do Documento com Colaborações de Mercocidades para
Rio+20, um documento a disposição através da web, que ao longo do primeiro
semestre do ano conseguiu uma importante quantidade de colaborações e
incorporações, que definiram o posicionamento das Mercocidades para a Cúpula
do Rio.
-Um formulário de experiências para completar, em que se reúnem os avanços
das cidades da região nos diversos pontos da Agenda 21.
-Uma campanha gráfica com bandeiras, faixas e cartazes, convidando aos governos da Rede a
transmitir à cidadania sua adesão à proposta.
• Festival Itinerante de Direitos Humanos de Mercocidades
Outra proposta regional com uma importante transcendência em matéria de comunicação, na perspectiva
da promoção da cidadania regional, é este Festival organizado pelo projeto Estado+Direitos. Criado com
o objetivo de gerar espaços para o encontro, a reflexão e o diálogo intergeracional por meio da linguagem
artística em torno aos direitos humanos.
Com o objetivo de alcançar sua difusão no maior número de cidades possível, esta mostra, de canções,
curtas audiovisuais, poesia, conto e fotografia, põe à disposição todas suas expressões para levar-las às
Mercocidades interessadas.
Em apoio a este importante empreendimento, a Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades,
realizou um curta audiovisual de promoção, em que se mostra o lançamento e a apresentação desta
mostra no mês de agosto em Montevidéu, com a participação de 19 cidades de 8 países da Rede.
www.mercociudades.org/node/3664
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Festival e Seminário de Direitos Humanos em Montevidéu. Mónica Riet, imprensa da Intendência de Montevidéu

• Fórum Ibero-Americano de Jornalistas de Turismo
Esta entidade, que reúne a associações nacionais de jornalistas de turismo de Bolívia, Brasil, Chile,
Peru, Uruguai, Colômbia, República Dominicana e Panamá, assinou um convênio em março de 2012
com a Unidade Temática de Turismo de Mercocidades, com o objetivo de promover os destinos turísticos
das cidades pertencentes à Rede e divulgar notícias.
As novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) têm um papel fundamental para
as instâncias temáticas. Neste sentido, desde o Fórum se propõe a criação de uma Rede Virtual de
comunicações em Turismo Ibero-Americana. Com esta ferramenta se difundirão atividades e fóruns,
assim como, tudo relativo ao turismo das cidades. Para o desenvolvimento da comunicação na Rede é
imprescindível concretizar acordos e convênios como este, com um forte potencial comunicacional.
• Banco de Boas Práticas de Mercocidades
Uma importante ferramenta começou a funcionar através da Unidade Temática de Desenvolvimento
Econômico Local da Rede, que com o apoio e seguimento da cidade argentina de Morón e o financiamento
do Fons Catalá, criaram o Banco digital de Boas Práticas (BBP), com experiências numa ampla diversidade
de temáticas.
O BBP é um instrumento de sistematização, promoção e difusão de ações, programas ou projetos
que em diversos graus e modos, contribuem para o Desenvolvimento Local, utilizando como base de
transmissão as tecnologias da informação e da comunicação.
O BBP é uma base de dados que serve como:
• Compêndio sistematizado e atualizado das Boas Práticas.
• Guia para o trabalho de agências estatais, municípios, organizações não- governamentais, etc.
• Fonte documental para pesquisadores, documentaristas, planejadores e responsáveis do
desenho e execução de políticas públicas.
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Banco de boas práticas de Desenvolvimento Local de Mercocidades

		
Celebramos esta importante iniciativa que será de grande utilidade para toda a Rede!
www.bancodebuenaspracticas.org
• Avanços e vinculações em matéria de comunicação:
Atualmente, a Rede participa em diversos âmbitos formais e informais vinculados à comunicação, são
eles:
-As Comissões de Comunicação realizadas nas Cúpulas Sociais do MERCOSUL, que permitem
interagir com uma grande diversidade de atores sociais que trabalham no nível regional.
-O Grupo de Comunicadores do MERCOSUL, instância informal patrocinada desde o Instituto Social
do MERCOSUL, que inclui uma grande diversidade de atores da comunicação de entidades como o
próprio Instituto Social, o PARLASUL, o Conselho Consultivo da Sociedade Civil, o Programa Somos
MERCOSUL, a Reunião Especializada de Cooperativas do MERCOSUL, a Associação de Universidades
Grupo Montevidéu, a Secretaria do MERCOSUL e Mercocidades.
-A Reunião Especializada de Comunicação Social (RECs) do MERCOSUL, na qual Mercocidades
participou por primeira vez em seu último encontro, e se acordou desenvolver propostas específicas
de vinculação nesta temática. Como novidade ao respeito se destaca como um fato importante, e sem
precedentes, a aprovação por parte do Grupo Mercado Comum, em junho de 2012, de contar com uma
Política Comunicacional do MERCOSUL, cuja realização foi encomendada à RECs.
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a) Projeto Estado+Direitos
b) Projeto IN: Inovação e Coesão Social
c) Laboratório de Políticas Locais
d) Acampamento Mercocidades, dezembro de 2011
Durante o final de 2011 e todo o ano 2012, os projetos da Rede: Estado+Direitos, IN: Inovação e Coesão
Social, Laboratório de Políticas Públicas e o Acampamento Mercocidades, realizaram importantes contribuições desde distintas temáticas e atividades nos temas centrais da agenda regional dos governos
locais.

Festival de Direitos Humanos do projeto Estado+ Direitos. Agosto 2012, Montevidéu

a) Estado+Direitos
O projeto “Direitos Humanos: Estado e Sociedade Civil, Construção de Cidadania” (E+D) é um
projeto de Mercocidades, coordenado pela cidade argentina de Morón e subvencionado pela União Europeia.
“Estado mais Direitos” junto com a Comissão de Direitos Humanos da Rede tem realizado diversas atividades para promover e fortalecer os laços de união entre as cidades participantes de Mercocidades na área dos Direitos Humanos, reforçar na agenda dos estados locais a implementação de
políticas públicas com perspectiva em Direitos Humanos, e lograr através de distintas ações a transversalidade da temática intra e inter redes, que tiveram como eixos fundamentais os conceitos de Memória,
Participação Social e Gestão Pública com perspectiva nos Direitos Humanos.
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Assim mesmo, se trabalhou na consolidação e visibilidade da Rede de Mercocidades no âmbito do MERCOSUL com a participação do Observatório de Políticas Públicas de Direitos Humanos no
MERCOSUL e o desenvolvimento de ações co-organizadas com o Instituto de Políticas Públicas em
Direitos Humanos no MERCOSUL (IPPDH), dando resposta ao objetivo de lograr que as agendas locais
fortaleçam os vínculos e temáticas desenvolvidas através da agenda do MERCOSUL.
A continuação se detalha o calendário desde dezembro de 2011 até o presente:
10 de dezembro de 2011. Campanha gráfica. Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desenvolveu-se simultaneamente nas 19 cidades que integram o projeto E+D: Assunção, Bagé, Barquisimeto,
Belo Horizonte, Canelones, El Alto, Fortaleza, Guarulhos, Lima, Maldonado, Montevidéu, Morón, Neuquén, Quilmes, Recife, Rocha, Rosário, Valparaíso, Zárate.
1 de janeiro de 2012. Lançamento do Festival de Direitos Humanos da Rede de Mercocidades.
O festival consiste na apresentação de expressões artísticas nas seguintes disciplinas: curtas-metragens
audiovisuais, fotografia, letras (conto, teatro e poesia) e canção.
31 de janeiro de 2012. Atividade de difusão para a participação no Festival de Direitos Humanos
desde a Prefeitura de Recife, Brasil.
27 de fevereiro de 2012. Atividade de difusão para a participação no Festival de Direitos Humanos desde a Municipalidade de El Alto, Bolívia. Realizou-se uma atividade em que se apresentaram
diferentes expressões como documentário, canção, recitação, dança, teatro. O evento foi organizado
pelo município de El Alto.
2 de março de 2012. Atividade de difusão para a participação no Festival de Direitos Humanos
da Rede de Mercocidades desde a Prefeitura de Fortaleza, Brasil.
Março 2012. Projeção durante o mês da propaganda de difusão do Festival de Direitos Humanos
da Rede de Mercocidades, em telão na via pública em frente ao Palácio Municipal da Intendência de
Montevidéu, Uruguai.
8 de março de 2012. Campanha gráfica. Dia internacional da Mulher. Comprometemo-nos na defesa dos direitos das mulheres. Desenvolveu-se simultaneamente nas 19 cidades que integram o projeto
E+D.
20 de abril, 18 de maio e 1 de junho de 2012. Realizou-se 3 encontros que formaram a Oficina
Local da cidade de El Alto, Bolívia. Abordaram-se 3 temas para o debate: “O Direito à vida”, “Direito à
Saúde e Educação” e “Direitos Humanos: Participação social”.
Como resultado da Oficina Local, com o fim de promover e divulgar os Direitos Humanos, assim
como, os valores de educação para a paz, respeito, liberdade, equidade e defesa pela identidade dos
moradores de El Alto, se traçaram alguns delineamentos para o envolvimento interinstitucional e de articulação com as organizações da sociedade civil dessa localidade na promoção dos Direitos Humanos
para uma participação ativa em âmbitos de decisão e seguimento, de construção da cidadania, assim
como, na identificação de distintas formas de vulneração dos Direitos Humanos. Também criar e fortalecer os espaços institucionais públicos e privados no nível local para a elaboração e desenvolvimento de
políticas públicas na área.
26 e 27 de abril de 2012. Desenvolveu-se na cidade de Lima Metropolitana a 7ª Oficina Regional
do projeto E+D sob a temática “Direito cidadão: Memória, Democracia, Participação”. O encontro finalizou com a realização das visitas técnicas à “Praça da Democracia”, “Tarata”, Projeto “Lugar da Memória”
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e “El Ojo que llora” no distrito de Lima Metropolitana.
14 e 15 de junho de 2012. Jornadas “Morón Educa”. Morón, Argentina. O Município de Morón em
colaboração com o Projeto Estado mais Direitos, a Associação Internacional de Cidades Educadoras e a
Rede de Mercocidades realizou as Primeiras Jornadas do Seminário de Cidades Educadoras, na cidade
de Morón, “MORÓN EDUCA”, para o trabalho, reflexão e troca de experiências em torno a práticas mais
democráticas, integrais e equitativas.
27 a 29 de junho de 2012. Desenvolveu-se na cidade de El Alto, Bolívia, a 8ª Oficina Regional de
E+D sob o lema “Direitos Humanos e Participação Social”.
2 e 3 de julho de 2012. Participação da Comissão de DH através da subcoordenação representada pela cidade de Recife no II Encontro de Autoridades Locais da Unidade Temática Segurança
Cidadã da Rede Mercocidades, com foco na “Formação de agentes públicos para a Segurança Cidadã
e Políticas Integradas de Prevenção da Violência”, organizado pela Secretaria de Segurança Urbana em
associação com a Secretaria de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo.
Apresentaram-se e debateram boas práticas locais em políticas integradas de prevenção contra
a violência e formação de agentes públicos, que versaram sobre políticas territoriais e intersetoriais de
prevenção da violência, questões de gênero, rede de atendimento a meninos, meninas e adolescentes,
tráfico de pessoas para a exploração sexual, os instrumentos de prevenção de delito e fiscalização, e a
atuação de observatórios de segurança.
9 e 10 de julho de 2012. Diagnóstico Participativo E+D em Canelones, Uruguai. “Ser jovem sem
pressa e com memória”. No âmbito do diagnóstico participativo sobre DH proposto por E+D, a Intendência de Canelones, de acordo ao trabalho que vem realizando com jovens promotores em DH, decidiu
realizá-lo com essa faixa etária. Assim, 132 jovens provenientes de distintos pontos de Canelones, chegaram por iniciativa própria para se encontrarem. A convocatória foi realizada a representantes estudantis
dos distintos centros educativos, e a jovens promotores dos DH.
18 de julho de 2012. Oficina Local de Estado+Direitos em Zárate, Argentina. Abordaram-se as
temáticas “Diversidade sexual” e “Memória e Direitos Humanos”. O encontro foi realizado em oficinas,
depois das exposições efetuadas pelo painel interdisciplinar, com a participação de representantes de
instituições intermediárias, diferentes setores da sociedade civil e funcionários locais.
10 de agosto de 2012. Diagnóstico participativo em Quilmes, Argentina. Definiu-se com as organizações um levantamento das situações de vulnerabilidade da comunidade dessa cidade, dando ênfase
nos modos de co-responsabilidade com o estado local para sua abordagem.
15 de agosto de 2012. Oficina Local de Estado+Direitos em Neuquén, Argentina. A atividade se
desenvolveu sob o título “Direitos Humanos e Segurança”. O Objetivo da jornada foi gerar um espaço
de participação, reflexão e conhecimento entre representantes do estado municipal, provincial e organizações da sociedade civil para promover um intercâmbio prático de ideias e ações sobre as temáticas
de Direitos Humanos e Segurança. Realizou-se um encontro na modalidade oficina através de Mesas de
Trabalho, as mesmas foram organizadas em função das áreas que formam a Subsecretaria de Direitos
Humanos e Sociais:
• Diversidade Sexual.
• Infância, Adolescência e Família.
• Perspectiva de Gênero e Igualdade de Oportunidades.
• Cultos.
• Mediação Comunitária.
• Deficientes físicos.
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16 de agosto de 2012. Oficina Local de Estado+Direitos em Rosário, Argentina. “Memória + Cidadania + Democracia”. A Oficina contou com uma numerosa participação de representantes de todas
as áreas do Governo Local de Rosário, entre elas: Diversidade Sexual, Juventude, Hábitat, Infância e
Famílias, Orçamento Participativo, Saúde, Cidades Educadoras, Orçamento Participativo Jovem, Gênero, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Cultura, Obras Públicas, Governo.
A atividade se realizou no Museu da Memória de Rosário com base ao slogan: “COM QUE
CONSTA ROSÁRIO PARA CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADANIA REGIONAL?”, e
foi trabalhada em grupos que depois apresentaram as seguintes colaborações, propondo construir uma
plataforma regional para coletivizar experiências e a criação (ou fortalecimento) de redes e lutar pelo
apoderamento de atores sociais e operadores municipais da região, no sentido de prevenir os casos de
violência institucional. Também se propôs repensar o “humano” em relação à alteridade, ao ambiente
e à forma de produzir. E, sobretudo, continuar a promoção de ações para construção da identidade do
MERCOSUL.
21 de agosto de 2012. Abertura do Festival de Direitos Humanos de Mercocidades. A Prefeita de
Montevidéu, em sua qualidade de Secretária Executiva da Rede, recebeu a representantes de cidades
de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, na abertura do Festival e do
seminário “O Papel Social das Ciências: política pública e integração regional”.
Estado+Direitos e a Comissão de Direitos Humanos da Rede de Mercocidades convocaram para
participar do Festival Itinerante de Direitos Humanos. O festival consistiu na apresentação de expressões
artísticas nas seguintes disciplinas: curtas-metragens audiovisuais, fotografia, letras (conto, teatro e poesia) e canção.

Abertura do Festival Itinerante de Direitos Humanos. Montevidéu. Agosto 2012

58
74

PROJETOS

As expressões participantes abordaram a realidade local desde uma perspectiva dos Direitos
Humanos, especialmente temas relacionados com os direitos da juventude; a igualdade de gênero; a
cidadania regional (em particular as migrações); a mobilidade; o ambiente; os povos originários e afrodescendentes. A Coordenação Regional do Projeto designou um painel de cinco Curadores, representantes
do Município de Morón e do Instituto Multimedia DerHumALC, os quais selecionaram 20 expressões por
cada disciplina, entre todas as participantes, para a Seleção final do festival.
As 80 expressões das quatro disciplinas acima mencionadas constituíram o núcleo central do
Festival Itinerante de Direitos Humanos que a coordenação regional do projeto pós à disposição dos
Municípios da Rede de Mercocidades.
Assim mesmo, o processo de pré-seleção das expressões artísticas foi observado por um Comitê
de Honra formado por personalidades e representantes de instituições de renome na temática no nível
regional: Isabel Allende (Chile), Martín Almada (Paraguai), Belela Ferrera (Uruguai) e Julio Santucho (Argentina), entre outros.
A mostra selecionada como resultado final da atividade é difundida em diversos suportes em
todas as cidades da Rede, e constitui a base dos festivais culturais multidisciplinares cuja realização está
prevista nas Cidades Testemunha que assim o desejem e em toda a Rede. Todas as expressões apresentadas se encontram disponíveis na página web do projeto (www.estadomasderechos.org), enquanto
que as pré-selecionadas formarão parte de um catálogo que se realizará como corolário desta atividade.
A finalidade do festival itinerante é gerar espaços para o encontro, a reflexão e o diálogo intergeracional
por meio da linguagem artística.
22 e 23 de agosto de 2012. Seminário “O Papel Social das Ciências: política pública e integração
regional”. Montevidéu. Uruguai. Nesta atividade se realizaram palestras tendo como eixos de discussão
os temas: ciências e política, ciências e gestão pública e ciências e direitos humanos.
Contou-se com a presença de Javier Miranda, diretor de Direitos Humanos do Ministério de
Educação e Cultura da República Oriental do Uruguai; de Álvaro Rico, decano da Faculdade de Humanidades da Universidade da República (Uruguai); de Mónica Macha, secretária de Relações com a Comunidade e Abordagens Integrais do Município de Morón (Argentina); Juan Faroppa, diretor do Instituto
Nacional de DH e Defensoria do Povo (Uruguai); Hugo Spinelli, da Universidade Nacional de Lanús; Luis
Fondebrider da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF); Gonzalo Huaranca, representante da
Região Altiplano do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local (CEADL, Bolívia), entre outros.

E+D.

14 de setembro de 2012. Oficina Local na cidade de Quilmes, Argentina, no âmbito do Programa

20 de setembro de 2012. Oficina Local em Guarulhos, Brasil. Seminário conjunto dos Projetos
“Estado+Direitos” e “Enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao turismo sexual”. Dois dos projetos internacionais em que a Prefeitura de Guarulhos participa são: “Estado mais Direitos”, coordenado por Morón,
Argentina, com a participação de 19 cidades da Rede de Mercocidades e o Projeto “Enfrentamento ao
tráfico de pessoas e ao turismo sexual”, coordenado pela cidade de Gênova (Itália), que conta com a
participação de 17 cidades e instituições de Europa e América do Sul.
23 de setembro de 2012. No âmbito do mês da Juventude se apresentou o Festival de Direitos
Humanos da Rede de Mercocidades no Município de Morón, Argentina, onde se realizou também “La
Minga!”, evento cultural ao ar livre que combina música, arte, rádio aberta, exposições e recriação.
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Assinatura do contrato de subvenção do terceiro projeto financiado por IN. 16ª Cúpula de Mercocidades

b) IN. Inovação e Coesão Social: capacitação metodológica e visibilidade de boas práticas
Inovação e Coesão Social é uma iniciativa liderada por Mercocidades, com a participação de
RACINE, IHEAL- LOCAL e Fundação TIAU, co-financiada pela União Europeia.
As prioridades de IN durante os meses finais de 2011 e durante o 2012 estiveram vinculadas
a executar ações de produção de documentos, visibilidade e projeção do acumulado desde o início da
execução deste projeto regional de Mercocidades, que desde 2009 desenvolve um programa de capacitação com os objetivos de gerar capacidades individuais, tanto como coletivas dos atores locais latinoamericanos (autoridades, técnicos e sociedade civil), com especial atenção nas questões de gênero a fim
de fortalecer seu protagonismo para impulsionar a cidadania regional, a inclusão social, a participação da
sociedade civil, a cooperação público privada e o desenvolvimento de políticas locais para contribuir para
alcançar os Objetivos do Milênio.
A finalidade do Projeto, que finalizará em agosto de 2013, é facilitar a aquisição de uma cultura
comum em matéria de formulação, gestão, e implementação de projetos no campo da coesão social, a
fim de impulsionar ações de alta qualidade e impacto, que beneficiem ao aprofundamento da integração
regional (na região MERCOSUL).
A acumulação de saberes e práticas de Inovação e Coesão Social estão vinculadas à existência
da produção acadêmica e da pesquisa de suas temáticas prioritárias, (integração produtiva regional,
cidadania regional e inclusão social) assim como, de suas experiências e de seus resultados (111 referentes de projetos/instituições/organizações capacitados na formulação de projetos em nível regional, a
partir da metodologia do Ciclo de Gestão de Projetos).
Os 111 beneficiários diretos de IN que representam a instituições tanto governamentais como
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não-governamentais de Argentina,
Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia e Peru, participaram num processo de capacitação e
acompanhamento para formular projetos regionais de integração produtiva, cidadania regional e inclusão
social. Assim mesmo, 9 projetos
participaram de um processo de incubação que implicou em um assessoramento e acompanhamento mais
profundo e personalizado, e depois 3
desses projetos foram financiados e
acompanhados em sua execução.
Lançamento da Sexta capacitação de IN e apresentação da
Durante 2012, os dois pro16ª Cúpula de Mercocidades
jetos financiados “Guarulhos Semeando o Futuro” Prefeitura de Guarulhos, Brasil e “Comunic@ Escola MERCOSUL”, Oficina de Imagem e Comunicação, Belo Horizonte,
Brasil, deram continuidade a sua execução, somando ações planificadas e novas articulações em função
de interessantes cenários propícios para ampliar suas propostas e sustentabilidade, especialmente no
âmbito de Mercocidades e da institucionalidade do MERCOSUL.

Assim mesmo, a Coordenação de IN (a cargo da STPM, Montevidéu) acompanhou esta execução, junto com os sócios, assessorando e avaliando os relatórios descritivos e financeiros, intermediários e finais, gerados pelos projetos financiados.
Em junho de 2012, no âmbito do 39º Conselho de Mercocidades, realizado em Mendoza, Argentina, no contexto da Cúpula de Presidentes do MERCOSUL e da reunião Plenária do Foro Consultivo de
Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), ocorreu a assinatura do contrato de subvenção do terceiro projeto financiado por IN: “Fortalecendo a Competitividade
de Empreendimentos Produtivos Rurais e Urbanos da Província de Tucumán Noroeste da Argentina”,
apresentado pela Cooperativa de trabalho Generar Limitada, de Tucumán (Argentina), que durante 2012
e parte de 2013 executará seu plano de ação associado à Prefeitura de Porto Alegre, Brasil, e em articulação com a Unidade Temática de Turismo da Rede.
Por outro lado, a fins de 2012, através do Seminário realizado durante a XVI Cúpula de Mercocidades, em Montevidéu, Uruguai, IN optou por pôr em debate o acervo teórico acumulado nestes 3 anos,
incluído nos Diagnósticos Situacionais produzidos pelo projeto
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/ESTUDIOSITUACIONAL2WWW.pdf)
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/diagnostico_integracion_productiva_I.pdf
• http://www.inmercociudades.org/web2010/docs/publicaciones/estudio3esp.pdf
O Seminário final de IN teve o propósito de gerar um espaço em que representantes de setores
políticos, acadêmicos, sindicais, sociais, e da institucionalidade do MERCOSUL e de Mercocidades, dialogaram e aprofundaram os temas centrais do projeto: Integração Produtiva Regional, Cidadania Regional e Inclusão Social a partir do debate sobre os Diagnósticos Situacionais.
Foi também a oportunidade de favorecer a transversalização dos conteúdos dos três projetos
prioritários de Mercocidades: E+D, Laboratório de Políticas Locais e IN, pois o Seminário foi organizado
e formulado em conjunto pelas equipes responsáveis dos mesmos.
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Durante as mesas do Seminário, se produziram intercâmbios críticos e propositivos, destacando
a importância dos governos locais na construção das temáticas abordadas pelos 3 projetos, e propondo
opções concretas para aprofundar os mesmos, tendo como âmbito geral a importância de contar com
projetos regionais como complemento e fortalecimento das políticas nacionais.
Assim mesmo, gerou posicionamentos que foram debatidos pelos alcaides, chefes de governo,
prefeitos e ex-Secretários Executivos de Mercocidades presentes na cúpula:
• Integração Produtiva Regional
Tem-se definido a necessidade de instalar um debate profundo, com formato regional e com ampla participação dos diversos atores sociais e níveis de governo, sobre o modelo de integração produtiva
que o MERCOSUL persegue (considerando a matriz produtiva existente, o papel das PMES e a economia social e o tratamento do Investimento Estrangeiro Direto, entre outros).
Neste âmbito a Rede de Mercocidades, como ponte entre as cidades e o Bloco, deve aproveitar
os espaços e instrumentos que o MERCOSUL oferece; assim como também definir sua própria dinâmica
para o desenvolvimento de projetos piloto de integração produtiva desde o local, com plena participação
da sociedade civil.
Todas estas opções devem tentar a concretização de projetos de complementação produtiva
regionais, que permitam envolver a todos os territórios para alcançar maiores benefícios do processo de
integração.
• Inclusão Social
Os consensos para aprofundar uma agenda social devem se concentrar em certos eixos prioritários: trabalho, educação, meio-ambiente, habitação e saúde. Para isso, é de extrema importância a
procura de recursos financeiros e da formação de recursos humanos.
É relevante a construção de projetos regionais a partir da ação comum entre os governos locais
e a articulação com organizações da sociedade civil, outros níveis de governo e outras instituições regionais existentes como o Instituto Social do MERCOSUL, o Parlamento do MERCOSUL e o Programa
MERCOSUL Social e Solidário.
É ainda necessário compartilhar e visibilizar as experiências de inclusão social dos governos
locais na Rede, destacando a troca de experiências, os mecanismos de relações intergovernamentais,
os instrumentos de avaliação e monitoramento e a participação ativa da cidadania.
Seria recomendável desenvolver um trabalho com as universidades acerca do conceito de inclusão e coesão social, para complementar os debates e aprendizados que estão se desenvolvendo nas
cidades e na região.
Deveria se considerar a utilização das instâncias de Mercocidades para a execução de projetos
comuns e planos de ação, e propostas postuladas pelas instituições do MERCOSUL.
• Migrações e Direitos Humanos
Resulta relevante a inclusão da temática de migrações e mobilidade em todas suas acepções
desde uma perspectiva de direitos na agenda de nossas cidades, assim como, na das instâncias regionais que nos reúnem, neste caso especialmente Mercocidades.
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Entendemos fundamental que a partir de um trabalho em rede entre os governos locais, nacionais, instâncias regionais e em conjunto com a sociedade civil, se continuem desenvolvendo e fortalecendo ações com vistas a melhorar a materialização da promoção, efetuação e restituição dos direitos
das pessoas migrantes, lutando contra as manifestações de racismo e xenofobia.
Isto reafirma os delineamentos prioritários estabelecidos pela Rede de promoção de uma cultura
cidadã inclusiva, de respeito e valorização da diversidade.
• Cidadania Regional
Os governos da região têm hierarquizado o aprofundamento da democracia, do desenvolvimento, do combate à pobreza e do compromisso por construir uma comunidade regional, porém é indispensável à adesão cidadã ao MERCOSUL.
Uma oportunidade histórica para alcançar a legitimidade política e social do processo de integração nos é apresentada, e isto apela a Mercocidades a protagonizar e se comprometer na construção
da cidadania regional.
Apropriar-se e identificar-se com o processo de integração regional requer estratégias conjuntas
dos atores, que promovam a solidariedade entre os povos, a utilização dos meios de comunicação ao
serviço da integração, o aprofundamento da participação e a geração de políticas públicas regionais.
Por outro lado, durante o período objeto do presente relatório, Inovação e Coesão Social seguiu
acompanhando e assessorando as autoridades locais e os atores da sociedade civil que finalizaram sua
capacitação, na difusão dos resultados de seus projetos, através do Banco de Projetos e de diferentes
ferramentas de comunicação e espaços de discussão política em que a Secretaria Técnica Permanente
e a Secretaria Executiva participaram.
Através da ciberteca disponível no portal do projeto, se deu continuidade à atualização e socialização de materiais de leitura e análise relativos tanto à integração regional como às temáticas abordadas
pelos projetos participantes.
Um eixo de trabalho prioritário nesta etapa foi também a elaboração da publicação que reúne os
avanços e inovações em matéria metodológica propostos por IN. Um documento que resume as aprendizagens, visões, debates e experiências do processo de Inovação e Coesão Social, um guia prático para
a ação regional, fruto do trabalho coletivo entre todos os sócios de IN. Pretende se constituir numa ferramenta que dê continuidade e sustentabilidade ao projeto através de seu uso em governos locais e
organizações sociais. Está disponível na versão eletrônica em www.inmercociudades.org.
Em matéria de visibilidade e de articulação com atores no âmbito global, merecem se destacar a
participação de Inovação e Coesão Social em dois âmbitos, um de debate e prospectivas, e um segundo
de visibilidade:
No V Diálogo regional de urb-al “Inovação Social, Ação Pública e Coesão Social: desafios e estratégias”, realizado em Recife, Brasil, quando se apresentou a experiência IN, no momento dedicado a
debater “A articulação de atores necessários para o impulso da inovação social no nível territorial: visões,
experiências e desafios”.
www.urb-al3.eu
E em outubro de 2012, quando IN foi selecionado entre 255 projetos como um dos 15 finalistas
no âmbito do Prêmio Internacional Guangzhou à Inovação Urbana, organizado pelo Município chinês de
Guangzhou, por CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos) e por Metrópoles. A apresentação ao prê-
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mio foi à oportunidade de visibilizar, numa rede mundial de cidades, a proposta de IN como inovação em
função de seus objetivos, metodologia e resultados. A experiência IN participou como uma iniciativa que
tem favorecido a articulação de atores necessários para o impulso da integração regional que colabora
com soluções às problemáticas dos habitantes de nossa região MERCOSUL. www.guangzhouaward.org
É importante destacar, que durante este período foram realizadas ações de coordenação, comunicação e articulação de IN com diversas instâncias de Mercocidades, tais como os intercâmbios no
seio de seu Conselho a fim de avaliar resultados e sustentabilidade do projeto, assim como também, as
propostas de vinculação dos projetos formulados e/ou incubados e financiados por IN, com Unidades
Temáticas, Comissões e Grupos de Trabalho.
c) Laboratório de Políticas Locais
O Laboratório de Políticas Públicas Locais (LPL), projeto
de Mercocidades, coordenado
por sua Secretaria Técnica Permanente, cujo objetivo foi criar e
implementar nos governos locais
da Rede o primeiro Laboratório
de participação cidadã, realizou
sua última atividade no âmbito da
XVI Cúpula de Mercocidades (30
de novembro, 1 e 2 de dezembro
de 2011). LPL em conjunto com
E+D e o projeto IN, formularam
e organizaram o Seminário final
descrito em parágrafos anteriores
(ver IN: Inovação e Coesão Social: capacitação metodológica e
visibilidade de boas práticas).

Seminário do projeto Laboratório de Políticas Locais
durante a 16ª Cúpula de Mercocidades

Nesse mesmo contexto, o Laboratório de Políticas Locais organizou junto com a Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Financiamento Municipal de Mercocidades, coordenada pela Municipalidade
de Neuquén, Argentina, um Seminário sobre o papel das políticas locais na gestão de risco nas cidades.
Esta temática respondeu à demanda e interesse das cidades participantes da Oficina Regional do LPL,
realizada em agosto de 2011, em Morón - Argentina, e teve como propósito gerar um espaço de reflexão e intercâmbio que colabora com o aprofundamento da mesma no contexto de Mercocidades. O
mesmo resultou um verdadeiro impulso para a temática, pois durante 2012, ano do exercício da Secretaria Executiva Montevidéu, a gestão de risco foi tomando corpo no intercâmbio e interesse das cidades,
visualizando-se novas perspectivas para os próximos períodos nesta matéria, em função dos trabalhos
conjuntos realizados tanto com a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e da Media
Luna Roja (www.ifrc.org) como com a UNISDR (www.unisdr.org/campaign).
Estas duas atividades, com ampla participação e geração de posicionamentos e propostas, concluíram com o Projeto LPL, tendo alcançado seu propósito de juntar elementos que aprofundem a democracia participativa: uma participação cidadã ampla e responsável que forme parte de um processo de
integração regional inclusivo e democrático.
d) Acampamento Mercocidades
Desde dezembro de 2007 Montevidéu foi sede de 4 acampamentos regionais de jovens das
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Mercocidades. Em dezembro de
2012, ocorreu a 4ª edição na localidade montevideana de Punta
Espinillo. Nessa ocasião o slogan
que os reuniu foi “Crescendo,
jogando, construindo MERCOSUL”.
O Acampamento tem como objetivos:
• Aproximar os vínculos entre
diferentes cidades integrantes da
Rede de Cidades Educadoras
aos efeitos de poder trabalhar
conjuntamente, favorecendo a integração e o crescimento em diversidade dos meninos, meninas
e adolescentes.

Acampamento de Mercocidades Jovens do acampamento
de Mercocidades visitam à Intendenta de Montevidéu

• Instalar a temática de cidadania e livre circulação de pessoas no MERCOSUL.
• Complementar as ações tendentes à integração, que vem se realizando desde as esferas governamentais e a sociedade civil, de forma a ir construindo desde todos os âmbitos uma consciência regional
integrada.
• Envolver aos governos locais na tarefa de promover e difundir nas cidades os conteúdos dos processos
de integração, de forma que os mesmos transcendam os problemas circunstanciais.
• Incorporar nas agendas de trabalho com as comunidades dos municípios a tarefa de formar cidadãos
integrados, não só em sua cidade e seu entorno, senão também na região em que vivem.
• Formar líderes que transmitam em suas comunidades estes valores, e desta forma lograr que o acampamento não se esgote em si mesmo.
Convoca a adolescentes de 11 e 12 anos que são selecionados em cada cidade por sua vinculação com programas sociais e/ou projetos realizados nos governos locais que representam. Montevidéu
conta com instalações e recursos humanos coordenados pela Unidade Montevidéu Cidades Educadoras,
pela Secretaria de Infância e pela Secretaria de Esportes, que ano a ano são responsáveis por todos
os recursos necessários para a realização do Acampamento. Nos 4 acampamentos já realizados participaram um total de 227 jovens de cidades de: Argentina (La Matanza, Morón, Pergamino, Rosário), Brasil
(Belo Horizonte, Santo André, Bagé), Chile (Valparaíso) e Uruguai (Canelones, Maldonado, Montevidéu,
Paysandú, Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia e Florida).
Durante os cinco dias do acampamento se realizaram atividades educativas e recreativas tendentes a reforçar princípios de integração nos 60 jovens e o respeito à diversidade. Os adolescentes
participantes compartilharam um encontro com a intendente interina de Montevidéu, María Sara Ribero
e com autoridades das áreas envolvidas na organização como da Associação Internacional de Cidades
Educadoras.
A possibilidade do intercâmbio cultural e de integração regional faz que o Acampamento siga se
mantendo, desde a organização de Montevidéu e a colaboração das cidades participantes, como uma
ação permanente na agenda de Mercocidades.
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UNIDADES TEMÁTICAS, GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES
Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (UTADS)
Cidade coordenadora: Canelones (Uruguai)
Intendente: Marcos Carámbula
Responsável pela coordenação: Leonardo Herou
Cidades subcoordenadoras: Maldonado (Uruguai) e Río Cuarto (Argentina).
Intendentes: Óscar de los Santos e Juan Jure (Río Cuarto).
Responsáveis das subcoordenações: Mary Araújo (Maldonado) e Alejandro Martí (Río Cuarto).

Objetivos Prioritários:
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A prioridade da UTADS para este ano, depois assumida pela Rede em seu conjunto, teve como eixo central
a participação e preparação das cidades para a Conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento
Sustentável, Rio+20. Soma-se a isto o objetivo de manter a articulação com a cooperação alemã (GIZ)
em torno ao tema “Sustentabilidade Urbana”, e avançar junto a outras Unidades Temáticas e com a
Oficina das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) no tema “Gestão de Risco
e Cidades Resilientes”, e consolidar um banco de dado sobre os temas centrais das cidades (água,
resíduos, saneamento, etc.).
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
No decorrer do ano se realizaram reuniões em Maldonado (Uruguai), Rosário (Argentina), Canelones
e Montevidéu (Uruguai) e Belo Horizonte (Brasil), todas estas no âmbito do processo de trabalho para
a Conferência de Rio. Além disso, realizou-se uma reunião em Esteban Echeverría (Argentina), com
o objetivo de avaliar a participação em Rio e definir ações para o resto do ano. A UTADS participou
do seminário “Sustentabilidade Urbana”, organizado junto ao GIZ, também na Oficina de Cidades do
Cone Sul organizado com SINAE de Uruguai e a UNISDR, e assinou um Marco de colaboração entre
Mercocidades e a UNISDR.
• Atividades/seminários:
As reuniões coincidiram com seminários e atividades públicas, onde se buscou, além
disso, envolver aos atores locais na discussão e no trabalho da UTADS. Participou-se, também, no
Congresso Mundial de Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI) e na Conferência do Rio de Janeiro.
• Cidades participantes nas atividades:
Ao longo deste ano participaram direta e ativamente aproximadamente 100 cidades em diversas
atividades. Além disto, foram criadas ferramentas de consulta, que possibilitaram a participação das
cidades que integram a Rede na definição da posição de Mercocidades para a Conferência de Rio.
• Reflexões e conclusões:
Neste período - em um ano muito particular onde se desenvolveu uma nova Conferência das Nações
Unidas, após 20 anos da primeira Cúpula do Rio -, se obteve um objetivo fundamental, como sem dúvida
foi a participação das cidades no processo para Rio+20, tanto nos trabalhos de cada país, como na
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posição que se analisou, discutiu e acordou desde a Rede. Paralelamente, avançou-se em um Banco de
Experiências, base fundamental para compartilhar experiências e estreitar os processos de cooperação
sul-sul. Os Acordos com o ICLEI, com o GIZ e com a UNISDR são passos importantíssimos que se
começaram a dar neste período.

Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Financiamento Municipal (UTAGFM)
Cidade coordenadora: Neuquén (Argentina)
Prefeito: Horacio Quiroga
Responsável pela coordenação: Marilina Acebal
Cidades subcoordenadoras: Guarulhos (Brasil), Santa Fé (Argentina) e Várzea Paulista (Brasil)
Prefeitos: Sebastião Almeida, José Manuel Corral e Eduardo Tadeu
Responsáveis pelas subcoordenações: Fernando Santomauro, Agrim. Mag. Eduardo Aguirre
Madariaga e José Felipe de Marques Guatura

Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação (UTCTC)
Cidade coordenadora: Tandil (Argentina)
Intendente: Miguel Ángel Lunghi
Responsável pela coordenação: Oficina Vinculação Internacional – Chefatura de Gabinete de
Secretários
Cidades subcoordenadoras: São Leopoldo (Brasil) e São Carlos (Brasil)
Prefeitos: Ary José Bañáis e Oswaldo Baptista Duarte
Responsável da subcoordenação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
• Objetivos Prioritários:
Organizar uma base de dados de Parques e Incubadoras de Base Tecnológica da rede de Mercocidades
e um banco de informação com Experiências em Políticas Públicas que articulam os governos locais das
Mercocidades e os organismos de ciência e tecnologia. Realizar um Encontro de Parques Tecnológicos
da Rede de Mercocidades na cidade de São Leopoldo, uma atividade sobre Biotecnologia em Tandil e
pelo menos duas reuniões da Unidade Temática no ano.
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Foram realizadas duas reuniões de trabalho e duas reuniões da Unidade Temática. As reuniões de
trabalho foram em Tandil em fevereiro e junho do corrente ano. As reuniões de UTCTC ocorreram em São
Leopoldo em agosto e em Tandil em outubro.
• Atividades/seminários:
1º Encontro de Parques Tecnológicos da Rede Mercocidades (São Leopoldo) e Tandil Tec (Tandil).
• Cidades participantes nas atividades:
Rosário, Santa Fé, Morón, Buenos Aires, Tandil, Belo Horizonte, São Carlos, São Leopoldo, Montevidéu
e Maldonado.
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Coordenador: Conselho de Mercocidades
Responsável pela coordenação: Sergio Barrios – Diretor de Relações Internacionais de Rosário
(Argentina)
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Participação do GTCD nas reuniões de coordenação entre a Secretaria Executiva da rede, as
coordenações das Unidades Temáticas e a Secretaria Técnica Permanente, tanto em Montevidéu, em
abril de 2012, como em Córdoba, em outubro do mesmo ano. Participação da Coordenação do GTCD na
reunião de Conselho e do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL, realizada na cidade
de Mendoza, em junho do corrente ano.
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Grupo de Trabalho de Cooperação Descentralizada (GTCD)

• Atividades/seminários:
-Projeto apresentado na Convocação EuropeAid/131143/C/ACT/Multi Plataforma de Formação Contínua
(de Gestores Locais em Projetos). Consórcio integrado pela Municipalidade de Rosário e de Bahía
Blanca (Argentina), pelo Fons Catalá, pela Intendência de Colônia (Uruguai), pela OPACI (Organização
Paraguaia de Cooperação Intermunicipal) e pela Prefeitura de Guarulhos. Aprovada a Concept Note e
não selecionado na instância final.
-Difusão da Convocação de apoio à Cooperação Descentralizada Sul-Sul e incentivo à participação na
mesma das cidades integrantes do GTCD.
-Apresentação do projeto de “Desenvolvimento Integrado de Serviços de Atendimento ao Cidadão”
no âmbito da convocação de apoio à Cooperação Descentralizada Sul-Sul, entre a Municipalidade de
Rosário e a Prefeitura Municipal de Curitiba. Projeto aprovado.
Unidade Temática de Cultura (UTC)
Cidade coordenadora: cidade Autônoma de Buenos Aires (Argentina)
Intendente: Mauricio Macri
Responsável pela coordenação: María Victoria Alcaráz
Cidades subcoordenadoras: San José de Mayo (Uruguai), Quilmes (Argentina) e São Bernardo
do Campo (Brasil)
Intendentes/Prefeito: José Luis Falero, Francisco Gutiérrez e Luiz Marinho
Responsáveis das subcoordenações: Juan Carlos Barreto, Evangelina Ramírez e Osvaldo de
Oliveira Neto
• Vinculação da UT de Cultura com outras redes culturais:
-Convidou-se à Comissão de Cultura de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) para participar, e
a Unidade se juntou para os próximos debates que se farão para atualizar a “Agenda 21 para a Cultura”.
-Convidou-se para participar na Reunião da Unidade Temática de Cultura que ocorreu na cidade de
San José de Mayo, Uruguai, à Rede Cultural MERCOSUL, integrada por artistas, produtores e gestores
culturais, que articula e facilita a circulação regional de produtos e serviços artísticos, a co-produção de
eventos e espetáculos, a formação e especialização artística técnica, a profissionalização da gestão
cultural, etc.
-Convidou-se para participar à REDE NACIONAL DE DIREÇÕES DE CULTURA do Uruguai na Reunião
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da UTC, realizada nas cidades de San José de Mayo e Trinidad, no Uruguai.
-Através da Direção de Cultura de Maldonado (Uruguai) se convidou para participar de uma Janta de
Trabalho realizada na Reunião da UTC de San José, ao comunicador social colombiano Jorge Melguizo
(ex-secretário de cultura da cidade colombiana de Medellín), com o tema “Construir cidadania desde a
cultura”.
-Está se organizando a realização no âmbito da Cúpula de Mercocidades, de um encontro em Quilmes,
participando no “Fórum Ibero-Americano de Cultura” nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2012 (esta
atividade se organiza paralelamente à Cúpula da Rede).
• Ações Culturais conjuntas
-Vem se realizando o Jogo Tentui de Cultura para a cultura, sob a responsabilidade da cidade de
Quilmes.
-Continua o avanço do Botequim de primeiros auxílios culturais, realizado por María Victoria Alcaráz, da
cidade de Buenos Aires. E disponível no site web de Mercocidades. www.mercociudades.org
-Participação no projeto de Mercocidades Estado+Direitos, liderado pela cidade de Morón (Argentina),
em um evento organizado na cidade de Montevidéu, Uruguai.
-Realizou-se na cidade de Belo Horizonte (Brasil), o seminário “Cultura Local e Desenvolvimento:
transformação social e participação cidadã”.
-Na cidade de San José de Mayo se realizou o seminário “A Cultura como Elemento Integrador dos
Povos” com a apresentação de 17 palestras.
-Valparaíso propícia a “Festa do Sul”, que poderá se realizar de forma simultânea em todas as cidades
que queiram se juntar, a data prevista é dia 21 de dezembro de 2012.
-Está se realizando de forma conjunta a Biblioteca das Mercocidades na cidade de San José de Mayo,
já reúne 125 exemplares.
• Reuniões da UTC
-Nas cidades de Trinidad, Flores e San José de Mayo (Uruguai) se realizou a reunião da UT, de 18 a 21
de julho de 2012.
-A próxima reunião será de 27 a 29 de novembro de 2012, na cidade de Quilmes, Buenos Aires
(Argentina).
• Outras atividades de visualização individuais ou entre algumas cidades da UTC
-Apoio permanente desde a coordenação para facilitar a comunicação e o contato com todas as cidades
da UT, para favorecer a realização das atividades.
-Realiza-se de forma permanente a atualização do diretório de máximas autoridades de cultura das
cidades membros da Rede.
-Debateu-se sobre os candidatos possíveis para a coordenação 2013. Os aspirantes são Maldonado
(Uruguai), Canelones (Uruguai), Morón (Argentina) e se candidata novamente para a subcoordenação
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-Se apresentaram como próximas sedes da UTC de cultura, as cidades de São Bernardo (Brasil) e
Valência (Venezuela).

Grupo de Trabalho em Cultura do Esporte, da Atividade Física e da Recreação
Cidade coordenadora: Morón (Argentina)
Intendente: Lucas Ghi
Responsável pela coordenação: Juan Manuel Sala
Cidade subcoordenadora: Maldonado (Uruguai)
Intendente: Óscar de los Santos
Responsável da subcoordenação: Gerardo Viñales

INSTÂNCIAS DE MERCOCIDADES

São Bernardo (Brasil).

• Objetivos Prioritários:
-Integração regional.
-Esporte e Direitos Humanos (prova atlética em Morón, Argentina): pela memória, pela verdade e pela
justiça. Passeio Ciclístico em Parcona (em Ica, Peru): pela memória.
-Intercâmbio esportivo (em Morón e em Pergamino (Argentina) com atletas peruanos através do programa
O Esportista Exemplar).
-Esporte e direitos de meninos e meninas (celebração no mês de agosto em todas as cidades membro
da Rede como o mês dos meninos e das meninas).
-Intercâmbio de novas experiências (no 1º Encontro Internacional “Democratizar o esporte para todos e
todas” em Ica, Peru, e no encontro de Articulação Mista entre Desenvolvimento Estratégico e Esportes
em Morón).
-Voluntariado Esportivo Copa do Mundo 2014 (Reunião da Unidade Temática de Turismo, junto a
Esportes, em São Paulo-Brasil).
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
-No mês de março, em Parcona, Peru, 1º Encontro Internacional “Democratizar o esporte para todos e
todas”, onde também se reuniu o Grupo de Esportes.
-No mês de setembro, em Morón, realizou-se o encontro de articulação mista entre a Unidade Temática
de Desenvolvimento Estratégico de Mercocidades e o Grupo de Esportes com os temas: “Recuperação
e funcionamento de espaços urbanos” e “Democratização dos espaços esportivos”.
-Em novembro, haverá uma reunião durante a 17ª Cúpula de Mercocidades, em Quilmes.
• Atividades/seminários:
- Em março de 2012, realizou-se o Passeio Ciclístico pela Memória em Parcona.
- O 1º Encontro Internacional “Democratizar o esporte para todos e todas”.
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- A prova atlética pela memória, verdade e justiça, em Morón, Argentina.
- Em agosto, foram os Festejos pelo menino e pela menina, em todas as cidades da Rede.
- Em setembro, o 1º Congresso de Preparação Física e Medicina do Esporte, em Maldonado.
• Cidades participantes nas atividades:
Maldonado (Uruguai), Montevidéu (Uruguai), Caxias do Sul (Brasil), Recife (Brasil), Carbayllo (Peru),
La Victoria (Peru), Morón (Argentina), Parcona (Peru), Jesús María (Peru), Surquillo (Peru), Pergamino
(Argentina), Rosário (Argentina) e Firmat (Argentina).
• Reflexões e conclusões:
Para o grupo de trabalho nos parece que cumprimos com os objetivos propostos a princípio do ano
e, sobretudo, o melhor que aconteceu foi que trabalhamos fortemente sobre a integração regional e o
intercâmbio cultural dos povos, trocando conhecimentos e saberes de distintas partes da região, com
uma forte visão sobre como garantir os direitos desde os estados locais em matéria de política esportiva.

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL)
Cidade coordenadora: Guarulhos (Brasil)
Prefeito: Sebastião Almeida
Responsável pela coordenação: Antonio Carlos de Almeida
Cidades subcoordenadoras: Morón (Argentina) e Montevidéu (Uruguai)
Prefeito/a: Lucas Ghi (Morón) e Ana Olivera (Montevidéu)
Responsáveis pelas subcoordenações: Javier Terrani (Morón) e Ricardo Posada (Montevidéu)
Objetivos Prioritários:
A UTDEL tem a missão de articular os atores econômicos locais e estimular experiências comerciais
que busquem a complementação e integração econômica no continente, principalmente com o foco em
pequenas e médias empresas, que muitas vezes não tem tradição em fazer negócios internacionais,
visando, por fim, a correção das assimetrias regionais intrabloco. Este objetivo também vai de encontro
com as atividades já desenvolvidas pelo Grupo de Integração Produtiva do MERCOSUL (GIP), e pode
servir de material que contribua com possíveis ações futuras entre o GIP e a UTDEL.
Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
Reunião Presencial da UTDEL realizada entre os dias 9 e 11 de maio de 2012, (a visita teve como
principal objetivo discutir as atividades que foram desenvolvidas no âmbito da Unidade Temática de
Desenvolvimento Econômico Local da Rede Mercocidades, e também serviu para acompanhar os
empresários uruguaios que participaram da 9ª Rodada de Negócios CIESP/ASEC).
Atividades/Seminários:
- I Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (Brasília, Brasil), de 27 a 29 de março
de 2012.
- Fórum Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável (Rosário, Argentina), de 22 a 24 de abril de
2012.
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- Primeiro encontro do Projeto de Integração Produtiva Regional (Morón, Argentina), 13 de julho de 2012.
- Banco de Boas Práticas – O projeto de comunicação entre as cidades associadas no intercâmbio
de experiências (Morón, Argentina). Lançamento oficial em São Leopoldo, Brasil, 14 e 15 de agosto.
Disponível em: http://www.bancodebuenaspracticas.org/
- Reunião de Coordenadores do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL (FCCR) Construção do Plano de Ação (Foz do Iguaçu, Brasil), 16 e 17 de agosto de 2012.
- Seminário sobre o papel da ciência na administração pública. / Apresentação do Festival de Direitos
Humanos - Comissão de Direitos Humanos da Mercocidades e projeto Estado+Direitos (Montevidéu,
Uruguai), de 21 a 23 de agosto 2012.
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- 9ª Rodada de Negócios CIESP/ASEC (Guarulhos, Brasil), 10 e 11 maio de 2012.

- Publicação da UTDEL do Perfil Econômico das Cidades participantes (30 cidades de 5 países).
Lançamento Oficial na 17ª Cúpula Mercocidades em Quilmes, Argentina, de 28 a 30 de novembro de
2012.
Cidades participantes das atividades:
Argentina: Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Buenos Aires, Concordia, Daireaux, Eduardo Castex,
Empedrado, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, Junín, La Plata, Lanús, Mar del
Plata, Monte Caseros, Morón, Pergamino, Posada, Rafaela, Río Cuarto, Rio Grande, Rosário, Quilmes,
Salta, Santa Fé de la Vera Cruz e Tandil.
Bolívia: Curahuara de Carangas, La Paz e Sucre.
Brasil: Amparo, Anápolis, Araraquara, Atibaia, Bagé, Barra do Quarai, Belo Horizonte, Bento Gonçalves,
Brasília, Campinas, Canoas, Curitiba, Diadema, Fortaleza, Guarulhos, Joinville, Juiz de Fora, Macaé,
Mauá, Mossoró, Nova Friburgo, Nova Prata, Osasco, Piracicaba, Porto Alegre, Presidente Prudente,
Recife, Rio Branco, Sabará, Santa Maria, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Leopoldo,
São Paulo, São Sebastião do Passé, Várzea Paulista e Vitória.
Chile: La Florida, Pudahuel, Timaukel e Valparaíso.
Equador: Guayaquil, Quito e Riobamba.
Paraguai: Assunção, Limpio e Salto de Guairá.
Peru: Carabayllo, Jesús María, La Victoria, Lima, Santiago (Cusco), Surquillo e Ventanilla.
Uruguai: Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Montevidéu, Paysandú e Rocha.
Venezuela: Punto Fijo e Valencia.
Conclusão/ões:
De acordo com o plano de trabalho apresentado, foram conduzidas as atividades visando o
fortalecimento da comunicação entre as cidades integrantes e o desenvolvimento de projetos visando
à integração produtiva regional, seguindo as orientações de trabalho da Secretaria Executiva da rede.
Assim, a Unidade Temática focalizou suas ações em duas áreas principais, Comunicação e Atividades.
No segmento Comunicação, destaca-se a criação do logo para a UTDEL; o Boletim Eletrônico,
que periodicamente informa e permite divulgar atividades relacionadas ao tema do desenvolvimento
econômico realizadas na região (algumas organizadas por outras unidades temáticas, reforçando o
caráter transversal das atividades); o Banco de Boas Práticas idealizado pela subcoordenadoria da
cidade de Morón (http://www.bancodebuenaspracticas.org/); e o resultado final da gestão que será a
publicação, com o Financiamento do Fons Catalá, dos Perfis Econômicos das cidades participantes.

89
59

INSTÂNCIAS DE MERCOCIDADES

Em relação às atividades, a promoção de encontros presenciais e a participação das cidades
participantes em eventos de desenvolvimento econômico durante o calendário vigente. Guarulhos, como
cidade coordenadora, promoveu duas Reuniões Presenciais da UTDEL, o GUARUEX 4 MERCOSUL
com objetivo difundir a cultura exportadora, divulgar as ferramentas de apoio ao comércio exterior e
as possibilidades de acesso aos mercados, e as Rodadas de Negócios CIESP/ASEC com o principal
objetivo de fomentar a integração produtiva das cidades membro, mediante a inserção de micro,
pequenas e médias empresas no comércio regional; a criação da Associação Latino-Americana de
Cidades Aeroportuárias (ALMA) juntamente com a realização do I Seminário Internacional de Cidades
Aeroportuárias tendo como objetivo principal aprofundar ainda mais os temas comuns das cidades que
possuem aeroportos.

Comissão de Economia Social e Solidária (CES)
Cidade coordenadora: Diadema (Brasil)
Prefeito: Mario Reali
Responsável pela coordenação: Vânia Cristina Selarin
• Objetivos Prioritários:
Promover a realização da Feira de Economia Solidária com a ideia de gerar esta marca de forma
coletiva.
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
A Comissão de Economia Solidária através de sua coordenação teve uma mudança em sua direção,
em junho de 2012, por isso, não teve tempo para realizar nenhum tipo de ação.
Comissão de Fomento de Negócios
Cidade coordenadora: Campinas (Brasil)
Prefeito: Pedro Serafim
Responsável pela coordenação: José Afonso da Costa Bittencourt
Unidade Temática de Desenvolvimento Social (UTDS)
Cidade coordenadora: Quilmes (Argentina)
Intendente: Francisco Gutiérrez
Responsável pela coordenação: Valeria Isla Blum
Cidades subcoordenadoras: Zárate (Argentina) e Montevidéu (Uruguai)
Intendentes: Osvaldo Cáffaro e Ana Olivera
Responsáveis de subcoordenações: Patricia Moyano, Richard Saravia
Introdução
Analisando o que foi o desenvolvimento da Unidade Temática de Desenvolvimento Social nos últimos
anos, surgem dificuldades para resolver e desafios por enfrentar. Entre as dificuldades, encontramos
uma diminuição progressiva na participação das cidades, tanto em número, como em volume de trabalho
e envolvimento. Também ocorre um processo similar com as temáticas abordadas. As mesmas não
puderam ser aprofundadas, e no processo de intercâmbio de informação entre as cidades participantes,
não se pode estabelecer um modelo de gestão em políticas sociais. Por último, tampouco se identifica
uma profunda articulação com os atores da sociedade civil, nem com outras instâncias da Rede e do
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• Objetivos Prioritários:
-Fortalecer e ampliar a rede de cidades que participam da Unidade Temática. (para isso se solicitará à
SE: disponibilidade de informação, redes de contatos, banco de dados, webs disponíveis, atualização da
informação na web, eventos, etc.).
-Fortalecer espaços de troca e sistematização de experiências em matéria de políticas públicas locais que
garantam direitos sociais: aumento de investimento e cobertura social; acesso por direito a programas
universais; participação social e transparência; estratégias de diminuição da pobreza urbana e dos
processos de exclusão social.
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MERCOSUL. Por outro lado, é importante salientar a necessidade de combater a dispersão das temáticas
e a falta de financiamento.

-Promoção do intercâmbio de práticas que garantam direitos da infância e da adolescência no âmbito da
Convenção Internacional dos Direitos das Meninas, Meninos e Adolescentes.
-Promoção de estratégias locais que impulsionem o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.
-Construir conjuntamente um mapeamento com os principais problemas identificados em relação ao
Desenvolvimento Social da população de cada cidade (perfis sociais das cidades).
-Promoção da procura de financiamento para o desenvolvimento de atividades de cooperação entre as
cidades integrantes da Rede.
-Promoção de espaços de trabalho, articulação e incidência na agenda social latino-americana:
MERCOSUL Social e UNASUL.
-Estabelecimento de ações de articulação com a Unidade Temática Direitos Humanos e Cultura: definir
encontros presenciais conjuntos no âmbito do projeto Estado mais Direitos e do Congresso IberoAmericano de Cultura (com data a confirmar).
• Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
-Trabalhou-se fundamentalmente de maneira não presencial, mediante novas tecnologias da comunicação:
e-mails, páginas web e facebook. De maneira presencial houve uma reunião em maio de 2012 com
a cidade de Esteban Echeverría (Argentina), aos efeitos de definir estratégias conjuntas e facilitar a
participação no encontro realizado em Assunção, Paraguai, de MERCOSUL Social (maio 2012). No
mesmo participou o Subsecretário de Inclusão e Emergência Social da Secretaria de Desenvolvimento
Social de Quilmes, com o objetivo de fortalecer a rede de trabalho entre os municípios participantes, os
governos nacionais integrantes do MERCOSUL e os movimentos sociais. Esta participação foi financiada
pela cidade de Quilmes, na qualidade de coordenadora da UTDS.
-Realizou-se uma reunião no dia 3 de outubro com os responsáveis das áreas sociais e internacionais das
cidades de Zárate e E. Echeverría (Argentina), para analisar as ações realizadas e os programas para
as Unidades Temáticas, assim como a preparação para a participação nas áreas sociais no Congresso
Ibero-Americano de Cultura (Cultura para a transformação Social) e na 17ª Cúpula de Mercocidades,
programadas ambas as atividades para novembro de 2012 em Quilmes. Também se acordou a realização
de uma reunião da UTDS no âmbito desta Cúpula.
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• Atividades/seminários:
-Elaborou-se uma base de dados de contatos atualizada com as cidades e áreas sociais integrantes da
Rede, para convidar-las para participar da Unidade Temática de Desenvolvimento Social. (em relação ao
Objetivo 1: Fortalecer e ampliar a rede de cidades que participam na unidade temática).
-Desenhou-se um formulário de consulta aos efeitos de contar com informação das cidades que
integram a Rede de Mercocidades. Este formulário indaga acerca dos principais problemas sociais
dos governos locais da Rede, a presença de universidades e centros de informação, os programas
sociais implementados, os projetos em relação à infância e a adolescência, os direitos sociais e os
principais desafios que encontram as cidades na questão social. O objetivo deste formulário é avançar na
construção de um Perfil Social das cidades que integram a Rede. (Em relação ao Objetivo 2: Fortalecer
espaços de troca e sistematização de experiências em matéria de políticas públicas locais, que garantam
direitos sociais: aumento de investimento e cobertura social; acesso por direito a programas universais;
participação social e transparência; estratégias de diminuição da pobreza urbana e dos processos de
exclusão social).
(Em relação ao Objetivo 3: Promover o intercâmbio de práticas que garantam direitos da infância e da
adolescência no âmbito da Convenção Internacional dos Direitos das Meninas, Meninos e Adolescentes.)
(Em relação ao Objetivo 4: Promover estratégias locais que promovam o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.)
(Em relação ao Objetivo 5: Construir conjuntamente um mapeamento com os principais problemas
identificados em relação ao Desenvolvimento Social da população de cada cidade. Perfis sociais das
cidades.)
-Participação da cidade de Quilmes, como Coordenadora da Unidade Temática de Mercocidades, no
encontro realizado em Assunção, Paraguai, do MERCOSUL Social (maio 2012). Participação no encontro
do MERCOSUL Social de princípios de novembro em Montevidéu, Uruguai (em relação ao Objetivo 6:
Promover a procura de financiamento para o desenvolvimento de atividades de cooperação entre as
Cidades Integrantes da Rede.)
(Em relação ao objetivo 7: Promover espaços de trabalho, articulação e incidência na agenda social
Latino-Americana: MERCOSUL Social e UNASUL).
-Desenho do Projeto de Intercâmbio: “Postais de Carnaval”, trata-se de uma proposta de produção cultural
e intercâmbio entre jovens de diferentes cidades, que envolve aos e as jovens como protagonistas dos
processos culturais, desde o lugar de produção e não do simples consumo. Mediante o trabalho dos
jovens se recupera o Carnaval como arte popular, sua alegria e presença no espaço público. Este projeto
se encontra atualmente em implementação. Espera-se entregar a produção às Cidades participantes da
Cúpula de Mercocidades em novembro 2012 e continuar durante 2013 o intercâmbio cultural (em relação
ao objetivo 8: Estabelecer ações de articulação com a unidade temática Direitos Humanos e Cultura:
definir encontros presenciais conjuntos no âmbito do Projeto Estado mais Direitos e do Congresso IberoAmericano de Cultura.)
• Cidades participantes nas atividades:
De Argentina: Zárate, E. Echeverría, cidade autônoma de Buenos Aires, Quilmes, Villa Carlos Paz e
Empedrado. De Uruguai, Montevidéu. De Brasil: Bagé, Dourados e Curitiba. De Paraguai, Assunção. De
Venezuela, Valência.
• Reflexões e conclusões:
Considerando a situação da Unidade Temática de Desenvolvimento Social a princípio de 2012,
acreditamos que se avançou lentamente nos objetivos propostos. Destacamos a valiosa participação de
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- Melhorar as bases de dados das cidades e incorporar às áreas sociais nas estratégias de comunicação
da Rede.
- Difundir e colaborar na construção do perfil social das cidades a partir do formulário e do levantamento
iniciado em 2012.
- Promover a procura ativa de financiamento para projetos sociais que permitam melhorar o acesso aos
Direitos Sociais nas cidades da Rede.
- Promover a articulação com o MERCOSUL Social e a instalação pública da temática dos Direitos
Sociais, e dos Direitos dos Meninos, Meninas e Adolescentes com perspectiva de gênero nos países do
MERCOSUL.
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13 cidades na Unidade. Desta maneira é importante contar com o apoio da Secretaria Executiva e das
cidades integrantes da Rede para:

Comissão de Direitos Humanos
Cidade coordenadora: Município de Morón (Argentina)
Prefeito: Lucas Ghi
Responsável pela coordenação: Gustavo Moreno
Cidades subcoordenadoras: Recife (Brasil), Neuquén (Argentina) e Maldonado (Uruguai)
Prefeitos: João da Costa, Horacio Quiroga, Óscar de los Santos
Responsáveis pelas subcoordenações: Amparo Araújo, Santiago Montórfano, María del Carmen
Salazar
Objetivos Prioritários:
Como objetivos prioritários para esse período de trabalho acrescentamos a temática Memória, Verdade
e Justiça, a realização do Festival Itinerante de Direitos Humanos e os trabalhos orientados para as
Cidades Testemunha.
Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
Foram realizadas reuniões com os coordenadores e subcoordenadores do Estado+Direitos para
desenvolver estratégias e instrumentos para alcançar os objetivos principais.
Atividades/Seminários:
- Oficina Regional Projeto E+D, Montevidéu, Uruguai, em dezembro de 2011.
- Oficina Regional Projeto E+D, Assunção, Paraguai, em setembro de 2011.
- Comissão de Direitos Humanos, Oficina do Projeto E+D, Lima, Peru, em abril de 2012.
- Oficina Regional do Projeto E+D, em El Alto, Bolívia, em junho de 2012.
- Participação na inauguração da Comissão Estadual da Verdade em Pernambuco, junho 2012, com a
presença do Coordenador do Projeto E+D, Gustavo Moreno.
- II Encontro Anual de Autoridades Locais da Unidade Temática de Segurança Cidadã da Rede
Mercocidades: “Formação para uma Segurança Cidadã e Políticas Integradas de Prevenção da Violência”,
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em julho de 2012.
- Seminário da Unidade Temática de Juventude da Rede Mercocidades, em agosto de 2012.
Cidades participantes das atividades:
Recife, Morón, El Ato, Valparaíso, Guarulhos, Lima, Quilmes, Zárate, Rosário, Barquisimeto, Maldonado,
Bagé, Fortaleza, Belo Horizonte, Assunção, Neuquén, Canelones, Rosário.
Conclusão/ões:
Foram alcançados os objetivos propostos no início do ano. O projeto E+D tem se mostrado eficiente e
relevante para as cidades participantes em prol da construção da cidadania através de uma cultura de
Direitos Humanos, valorizando a democracia e realizando um resgate da memória coletiva.
Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano (UTDU)
Cidade coordenadora: La Victoria, Lima (Peru)
Prefeito: Arq. Alberto Sánchez Aizcorbe
Responsável pela coordenação: Lucía Ledesma Martínez
Cidades subcoordenadoras: Bahía Blanca (Argentina), Rosário (Argentina), Quilmes (Argentina),
Zárate (Argentina)
Prefeitos/a: Gustavo Bevilacqua, Mónica Fein, Francisco Gutiérrez, Osvaldo Raúl Cáffaro
Responsáveis pelas subcoordenações: Arq. Constanza Rivas Godio, Mónica Alvarado, Arq.
Roxana González

Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Durante este período, 2011-2012, a coordenação da Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano
continuou com as propostas expostas no ano anterior. Fortalecendo com os conceitos de integração da
Formação da Cidadania Regional e da Integração Regional desde a UTDU, denominando o seminário
central de “A integração regional e fronteiriça através da Mobilidade Urbana e seus Espaços Públicos,
formando cidadania regional com a participação social”.
Está se realizando o curso virtual com um total de 35 pessoas inscritas, incluindo a participação de
diferentes cidades de Argentina, Brasil, Uruguai, Peru e Paraguai conforme os objetivos do plano de
trabalho.
Durante o seminário participaram 7(*) cidades membros da Rede e um total de 11 cidades convidadas,
das quais 2 eram internacionais.
Conclusões:
Conclui-se que se deve fortalecer cada vez mais a integração transversal entre as UTs, estabeleceu-se
que durante as reuniões cúpulas de fim de ano se realize um passeio ciclístico como símbolo da integração
regional de maneira mais ativa das Unidades Temáticas, conseguindo desta maneira conscientizar a
cidadania regional a cada ano e, além disso, se continua com o trabalho do guia de delineamentos para
ciclovias que culminará com a impressão de um manual.
(*) Cidades de Brasil e Venezuela se desculparam por sua ausência, justificando que não se apresentaram
por estarem em período de eleições.
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Cidade coordenadora: Rosário (Argentina)
Prefeita: Bq. Mónica Fein
Responsável pela coordenação: Lic. Nidia Garber
Cidades subcoordenadoras: Canelones (Uruguai), São Bernardo (Brasil)
Prefeitos: Marcos Carámbula, Luis Marinho
Responsáveis pelas subcoordenações: Alfredo Fernández, Cleuza Repulho
Objetivos Prioritários:
- Promover a integração regional desde a dimensão educativa.
- Fortalecer os vínculos entre as cidades da UTE.
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Unidade Temática de Educação (UTE)

- Criar canais fluídos de comunicação.
- Ampliar a participação da UTE, mediante a incorporação de outros atores sociais e organismos do
MERCOSUL.
Reuniões e/ou instâncias de trabalho:
Cúpula de Mercocidades em Montevidéu, de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2011.
Encontro de Coordenadores das UTs, em Montevidéu, de 7 a 9 de março de 2012.
Reunião com a Equipe Técnica do Projeto Comunica Escola, em Rosário, 13 de abril de 2012.
Reunião Morón Educa, em Morón, de 13 a 15 de junho de 2012.
Reunião da UTE, em Rosário, de 22 a 24 de agosto de 2012.
Atividades/ Seminários:
Formulação do Plano de Ação 2012; elaboração dos projetos Agenda Educativa Regional (AER),
Site Web da UTE e Banco de Propostas Pedagógicas Alternativas para a Inclusão Social; desenho e
levantamento de dados do formulário AER; confecção da ficha de eventos; organização das Jornadas
Internacionais “A Educação nas Cidades do MERCOSUL” e da Reunião da UTE Rosário; preenchimento
dos questionários da UT de Ciência e Tecnologia, dos artigos da Revista Diálogo e da Planificação
Estratégica de Comunicação.
Cidades participantes:
Córdoba, Junín, Mar del Plata, Morón, Pergamino, Rafaela, Río Tercero, Rosário, San Miguel de
Tucumán, Santa Fé e Zárate por Argentina.
Belo Horizonte, Guarulhos e São Bernardo do Campo por Brasil.
Canelones, Montevidéu e San José por Uruguai.
Conclusões:
- Obteve-se um salto quantitativo da participação de cidades e outros atores sociais na UTE.
- Elaborou-se um Relatório Final da Agenda Educativa Regional, que aborda as prioridades educativas,
os tipos e níveis de educação, as problemáticas comuns e as ações a desenvolver nos municípios
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desta UT.
- Está se desenvolvendo o site Web da UTE, que permitirá melhorar a comunicação, a troca de informação
e a difusão de suas atividades.
- Está se formulando o Banco de Propostas Pedagógicas Alternativas para a Inclusão Social, que reúne
planificações on-line de gestão pública e/ou privada, com métodos e recursos educativos inovadores,
para integrar os diversos setores.
Unidade Temática de Gênero e Município (UTGM)
Cidade coordenadora: Assunção (Paraguai)
Prefeito: Arnaldo Samaniego
Responsável pela coordenação: Nilda Romero Santacruz – Direção de Políticas de Gênero
Cidades subcoordenadoras: Recife (Brasil), Quilmes (Argentina) e Canelones (Uruguai).
Prefeitos: João da Costa (Recife), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Marcos Carámbula (Canelones).
Responsáveis pelas subcoordenações: Rejane Pereira – Cecilia Tanoni e Arcelis Delgado.
Objetivos Prioritários:
- Fortalecer as políticas de Prevenção do tráfico de mulheres, meninos e meninas nos governos locais
das cidades parte.
- Incorporar os orçamentos sensíveis ao gênero.
- Promoção da participação política das mulheres.
Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
- Reunião de avaliação das ações planificadas pela UTGM em 2011 e elaboração do plano de atividades
do ano 2012. (pleno da UTGM), Assunção.
- Reunião com a UT de segurança, no âmbito da cúpula 2011 a fim de coordenar ações de planificação,
Montevidéu.
- Reunião de avaliação de estratégias locais de prevenção do tráfico de mulheres, meninos e meninas,
no âmbito do seminário Internacional (Ciudad del Este - Paraguai).
Atividades/Seminários:
- Calendário de Atividades de comemoração do dia Internacional da Mulher nas 27 cidades parte da
UTGM.
- Seminário Internacional Função dos Municípios na prevenção do Tráfico de Mulheres, Meninos e
Meninas no MERCOSUL (Ciudad del Este-Paraguai, 26 e 27 de julho de 2012).
- Apresentação da Experiência dos governos locais na Prevenção do Tráfico de Mulheres, meninos e
meninas. Evento organizado pelo Instituto da Mulher de Montevidéu.
- Apresentação do Primeiro Plano de Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres da Cidade
de Assunção (acompanhado pela UTGM).
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Cidades participantes das atividades:
- Reunião de avaliação e planificação das ações
• Paraguai: Assunção e Fernando de la Mora
• Uruguai: Montevidéu, Canelones, Lavalleja, Paysandú e Maldonado.
• Argentina: Cidade de Morón, Capilla del Monte, Pergamino, Quilmes, Rosário, Cidade Autônoma de
Buenos Aires e Mar del Plata.
• Brasil: Recife, Porto Alegre, Fortaleza e Contagem.
- Seminário de Ciudad del Este, Paraguai: Cidade Autônoma de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto
(Argentina), Paysandú (Uruguai), Assunção e Fernando de la Mora (Paraguai)
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- Calendário conjunto de ações no mês da NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.

Conclusões:
A UTGM vem trabalhando dentro de um processo sustentável de instalação de políticas públicas de
igualdade de gênero e de luta contra a violência para as mulheres em seus Municípios, chegando a
ser as áreas de gênero em suas cidades, referentes importantes enquanto a experiência em temas de
prevenção e trabalho em rede. E não somente entre as cidades parte, senão também entre estas e os
mecanismos legais de resgate e proteção de mulheres vítimas de violência.
Unidade Temática de Juventude (UTJ)
Cidade coordenadora: Cidade Autônoma de Buenos Aires		
Prefeito: Mauricio Macri
Responsável pela coordenação: Andrés Honer
Cidades subcoordenadoras: São Bernardo do Campo (Brasil), Montevidéu (Uruguai) e Pergamino
(Argentina)
Prefeitos/as: Luiz Marinho (São Bernardo do Campo), Ana Olivera (Montevidéu) e Héctor María
Gutiérrez (Pergamino).
Responsáveis de subcoordenações: Enrique Alves (São Bernardo do Campo), Sabrina Crovetto
(Montevidéu) e Romina Viale (Pergamino).
Objetivos Prioritários:
Estabelecer vínculos de cooperação com outras cidades membro de Mercocidades em matéria de
políticas públicas de juventude.
Promover o diálogo orientado à promoção da integração regional.
Coordenar projetos e desenvolver programas vinculados às principais problemáticas e necessidades
dos jovens das cidades membros.
Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
- São Bernardo do Campo (Brasil).
- Buenos Aires (Argentina).
- Pergamino (Argentina).
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Atividades/Seminários:
Projeto de pesquisa: “Para uma visão compreensiva dos jovens na região”.
Concurso: “Ideando às Mercojuventudes”.
Cidades participantes das Atividades:
Buenos Aires, Pergamino, Córdoba, Avellaneda, Villa Carlos Paz, Mendoza, Zárate, Vicente López e
Santa Fé (Argentina). São Bernardo do Campo, Recife e Macaé (Brasil). Montevidéu (Uruguai). Ate e
Parcona (Peru). La Paz (Bolívia).
Conclusão/ões:
Avançou-se no processo de integração regional mediante a institucionalização das pontes de diálogo
entre os membros da rede, através de canais mais fluídos e efetivos de comunicação e nas reuniões das
unidades temáticas.
Assim mesmo, nestas reuniões, se chegou a conclusões vinculantes e representativas da visão regional
sobre determinadas políticas locais de juventude, plasmadas nas atas de cada reunião. Neste sentido,
se avançou também no aprofundamento do conhecimento e na análise das temáticas propostas pelas
diferentes unidades com a colaboração dos diferentes membros.
Unidade Temática de Planificação Estratégica (UTPE)
Cidade coordenadora: Morón (Argentina)
Prefeito: Lic. Lucas Ghi
Responsável pela coordenação: Direção de Planificação Estratégica. Lic. Analia Mandirola
Cidade subcoordenadora: Contagem (Brasil)
Prefeita: Marília Aparecida Campos
Responsável pela subcoordenação: Marcelo Machado
Objetivos Prioritários:
Continuar com os objetivos propostos pelas Coordenações da UTPE anteriores.
Gerar uma rede de conhecimento entre as cidades integrantes e conhecer o grau de avanço de suas
PE.
Reunir novas cidades integrantes a este âmbito.
Aprofundar, compartilhar, e encontrar em conjunto formas de administrar de maneira estratégica.
Realizar um encontro presencial na cidade de Morón.
Consolidar o grupo virtual – apostila Web da unidade temática.
Construir uma metodologia de comunicação e gerar um protocolo de intercâmbios frequentes.
Definir as temáticas mais relevantes em função das necessidades dos planos estratégicos.
Analisar a viabilidade de concretizar projetos comuns.
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Março 2012: Reunião de Coordenadores de Unidades Temáticas. Esta reunião esteve organizada na
Intendência de Montevidéu. Os temas que tratamos foram: Construção do Blog da Unidade temática (A
cidade de Canelones está desenvolvendo tecnicamente o Blog), desenho do formulário de levantamento
de dados de Planos Estratégicos.
Setembro 2012: Refuncionalização dos espaços urbanos – a democratização do esporte. Reunião na
Cidade de Morón. Argentina. Em conjunto com o Grupo de Trabalho de Esporte.
Atividades/Seminários:
Atualização de dados das cidades aderidas à Unidade Temática. Esta atividade foi realizada através
do envio de formulário (digital) que teve que ser completado pelas cidades e reenviado à cidade
coordenadora.
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Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

Análise e sistematização dos dados recebidos das cidades.
Identificação e seleção de temas potenciais de cada cidade.
Cada cidade elaborou um artigo sobre a potencialidade de seu plano estratégico. Estes artigos serão
publicados no Blog da Unidade Temática.
Leitura de documentos sobre a PE de Comunicação de Mercocidades.
Cidades participantes das atividades:
Rosário, Junín, Pergamino, Paso de los Libres, Montevidéu, Canelones, Malvinas Argentinas, 33
Orientales, Realico e Quilmes.
Conclusões:
Três temas chaves em Planificação Estratégica:
Recuperação e refuncionalização de espaços urbanos.
A Associação público–privada.
Uso e concessão do solo.

Unidade Temática de Segurança Cidadã (UTSC)
Cidade coordenadora: Pergamino (Argentina)
Prefeito: Héctor María Gutiérrez
Responsável pela coordenação: Valeria Schutz
Cidades subcoordenadoras: São Bernardo do Campo (Brasil), Jesús María (Peru), Assunção
(Paraguai)
Prefeitos: Enrique Ocrospoma Pella (Jesús María), Luiz Marinho (São Bernardo), Arnaldo
Samaniego (Assunção).
Responsáveis pelas subcoordenações: Lucy Guerrero Reategui (Jesús María), Benedito
Domingos Mariano (São Bernardo), Mirian Rivarola (Assunção)
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Objetivos Prioritários:
• Consolidar e estender a participação ativa dos Departamentos, Municípios, Intendências, Alcaldias,
Conselhos Nacionais, Consórcios Intermunicipais e Prefeituras membros da Rede das Mercocidades na
UT de Segurança Cidadã para aprofundar a troca e a difusão de políticas públicas inovadoras na matéria.
• Promover a capacitação dos funcionários que desenvolvem e coordenam as políticas públicas de
Segurança Cidadã nos governos locais, sob a perspectiva do respeito integral aos direitos humanos e à
equidade de gênero.
• Promover capacitações e envolver nos encontros anuais a sociedade civil e o público beneficiário dos
projetos municipais de prevenção da violência.
• Promover a transversalidade entre as Unidades Temáticas da Rede, em especial com a Comissão de
Direitos Humanos.
• Promover a troca técnica e a cooperação internacional em matéria de segurança cidadã (focalizando
nos eixos temáticos anuais, porém considerando as temáticas abarcadas nos anos anteriores).
• Mínimo de 4 Reuniões da Unidade Temática com apresentação de experiências em cada uma delas no
período de março a dezembro de 2012.
• Realização de uma publicação anual -formato papel e digital para baixar- para fins de novembro de
2012, que visibilize as experiências das cidades e suas reflexões enquanto a políticas de segurança
cidadã, para ser apresentada na Cúpula da Rede e distribuída entre os membros.
• Lograr uma aproximação da UT de Segurança Cidadã com os respectivos Ministérios e o FCCR para
elevar os resultados do intercâmbio entre os municípios expressando, quando se consiga um acordo, as
prioridades e necessidades dos governos locais em torno à segurança cidadã.
• Relevar a oferta e a demanda de assistência técnica em temas de segurança, trabalhando em conjunto
com a Unidade e o Grupo de Trabalho de Cooperação Descentralizada, para consolidar os intercâmbios
e a difusão da cooperação sul-sul.
• Gerar uma base de práticas relevantes e inovadoras em matéria de segurança cidadã.
• Gerar uma base de dados com contatos atualizados.
Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
A UTSC realizou até o momento duas reuniões de trabalho: a primeira ocorreu na cidade de Pergamino
de 18 a 19 de abril, sob o nome “Violência Familiar e Maltrato Infantil” e a segunda, em São Bernardo do
Campo de 2 a 3 de julho, “Formação para uma Segurança Cidadã e Políticas Integradas de Prevenção
da Violência”. O terceiro e último encontro anual está programado para os dias 5, 6 e 7 de novembro em
Porto Alegre.
Atividades/Seminários:
A UTSC lançou a convocação “A Segurança como uma construção coletiva”, que pretende visualizar
as experiências das cidades que a integram em algum dos eixos temáticos abordados ao longo do
ano. Receberam-se 12 artigos de diferentes cidades da Rede, os quais serão incluídos na revista que
se difundirá de maneira digital no âmbito da próxima cúpula de Quilmes. Assim mesmo, realizou-se,
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Cidades participantes das atividades:
As cidades que participaram dos dois encontros foram as representantes dos seguintes governos locais:
por Argentina: Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, Zárate, Realico, Coronel Suárez, Junín e Pergamino; por
Brasil: Recife, Porto Alegre, Paulista, Vitória, Osasco, Goiânia, Diadema, Ariquemes, Brasília, Fortaleza,
Olinda, Itapeva, Santo André, Anápolis, Vinhedo, Ate Vitarte, Dourados, Canoas, Cabreúva, Barra Mansa,
São Bernardo do Campo; por Uruguai: Maldonado; por Peru: Jesús María, Parcona, La Tinguiña, Santa
Ana de Tusi; e por Venezuela: Caracas e a Alcaldia Bolivariana de Valência.
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no âmbito do Primeiro encontro de autoridades da UTSC a capacitação: “Violência Familiar e Maltrato
Infantil”, que esteve a cargo de docentes do Ministério de Justiça e Segurança da Província de Buenos
Aires. O encontro realizado na cidade de São Bernardo teve a presença da sociedade civil, do Conselho
Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança, do Consórcio Intermunicipal do Grande
ABC e da Comissão de Direitos Humanos da Rede Mercocidades. Na ocasião, a coordenação da UTSC
difundiu o novo espaço virtual do grupo de trabalho, criado como um subdomínio dentro do site Web
de Mercocidades (seguridadciudadana.mercociudades.org) com o objeto de gerar maior intercâmbio
entre as cidades. Neste espaço se incorporou um formulário para que aquelas cidades interessadas em
promover assistências técnicas a partir do desenvolvimento de experiências locais exitosas, baixem e
completem.

Conclusões:
Até o momento, cumpriu-se com tudo que foi estipulado no plano de trabalho anual. Falta potencializar
as trocas e atividades que transcendam às instâncias presenciais e avançar na geração de assistências
técnicas, que é uma das grandes tarefas pendentes para 2013. Enquanto aos níveis de presença
de representantes das cidades da Rede nos encontros, superamos a quantidade recebida em anos
anteriores. Mesmo assim, a realização de capacitações deverá se aprofundar, atendendo à boa recepção
e resultados alcançados. Será pertinente, por outro lado, trabalhar no aprofundamento dos vínculos com
outras instâncias da Rede e articular com o MERCOSUL.
Unidade Temática de Turismo (UTT)
Cidade coordenadora: Porto Alegre (Brasil)
Prefeito: José Fortunati
Responsável pela coordenação: Ronaldo Lopes Garcia
Cidade subcoordenadora: Maldonado (Uruguai)
Prefeito: Óscar de los Santos
Responsável pela subcoordenação: Álvaro Bertoni Sanguinetti

Objetivos Prioritários:
• Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de
empregos e divisas, proporcionando a inclusão e a coesão social.
• Possibilitar aos municípios integrantes da Rede Mercocidades a colaboração e o desenvolvimento de
propostas e programas, em conjunto, visando incrementar o mercado do turismo internacional.
• Discutir estratégias de promoção turística, marketing produtos, serviços e destinos turísticos com os
municípios da Rede Mercocidades, com o objetivo de facilitar os fluxos turísticos dentro da Rede.

101
59

INSTÂNCIAS DE MERCOCIDADES

Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:
17 de novembro de 2011- Canela (Brasil)
30 de novembro de 2011– durante a 16ª Cúpula da Rede Mercocidades em Montevidéu (Uruguai)
27 de janeiro de 2012 – Punta del Este (Uruguai)
20 de março de 2012 – Porto Alegre (Brasil)
3 de maio de 2012 – La Paloma / Rocha (Uruguai)
29 e 30 de junho de 2012 – Punta del Este, reunião de integração regional da UTT com governos locais
e entidades privadas do Uruguai e do Brasil, em Punta del Este
30 de agosto de 2012 – Bento Gonçalves (Brasil)

Atividades/Seminários:
Acordos Bilaterais e Multilaterais e Intercâmbio entre as Cidades da Rede:
Promovemos nos dias 29 e 30 junho de 2012, a reunião de integração regional da UTT com governos
locais e entidades privadas do Uruguai e do Brasil, em Punta del Este, assinando o Termo de Cooperação
Privado-Privado e Público-Privado com a hotelaria de Punta del Este e Porto Alegre, com o apoio da
Unidade Temática de Turismo.
Fomentamos a elaboração do Projeto de Integração Regional do Turismo, entre os governos Municipal
de Porto Alegre e a Intendência Departamental de Maldonado, denominado Capitais Gaúchas/Rotas
Chê.

Cidades participantes das atividades:
Argentina: Villa Gesell, Buenos Aires e Rosário.
Brasil: Bagé, Bento Gonçalves, Canela, Campinas, Carlos Barbosa, Farroupilha, Garibaldi, Gramado,
Guaíba, Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento e São Marcos.
Uruguai: Canelones, Colonia, Carmelo, Chuy, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Municípios de
San Carlos, José Ignacio e Garzón - Intendência de Maldonado, Rocha, Unidade de Turismo Zona Oeste
– Piriápolis – Intendência de Maldonado, Rivera, Tacuarembó e Treinta y Tres.
Conclusões:
Estabelecemos como METAS no plano de trabalho aumentar a capacidade de elaborar e executar
projetos coletivos de fomento e captação entre as cidades da UTT; a capacidade de elaborar e executar
projetos coletivos com outras Unidades Temáticas, para fomento e captação de recursos financeiros e
a eficiência da comunicação na UTT, principalmente, com o uso de ferramentas da WEB, assim como
ampliar o número de municípios participantes dentro da Unidade Temática de Turismo.
Adotamos uma política de comunicação através da internet, com a criação de um Facebook da UTT e
o site com informações a serem divulgadas também pelo da Mercocidades; promovemos a assinatura do
Termo de Cooperação entre o Município de Porto Alegre e a Intendência Departamental de Maldonado;
celebramos o Termo de Cooperação com o Fórum Latino-Americano de Jornalistas de Turismo;
realizamos o 8º Congresso Internacional de Turismo com a presença de 350 participantes, em Porto
Alegre; fomentamos a elaboração do Projeto de Integração Regional do Turismo, entre os governos
Municipal de Porto Alegre e a Intendência Departamental de Maldonado, denominado Capitais Gaúchas/
Rotas Tchê.
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A tabela a seguir mostra a localização e do mês em que as Unidades de Comissões Temáticas e Grupos
Trabalho realizado as suas reuniões:
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Podemos concluir que alcançamos os objetivos propostos, atingindo as metas estabelecidas, concluindo
com êxito o plano de trabalho da Unidade Temática de Turismo previsto para o período de 2011-2012.
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Avaliação e Classificação

REUNIÕES DO CONSELHO DE MERCOCIDADES
38º Conselho de Mercocidades
O Conselho de Mercocidades se reuniu
no dia 21 de março de 2012 na cidade
de Montevidéu (Uruguai), contando
com a presença de representantes
de 12 cidades de Argentina, Brasil e
Uruguai. O encontro culminou com a
redação da Declaração de Montevidéu.
As palavras de boas-vindas estiveram
a cargo da intendente de Montevidéu,
Ana Olivera, quem realizou uma revisão
da conjuntura e da situação atual do
MERCOSUL.
38º Conselho de Mercocidades
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No início das tarefas de trabalho se apresentou o plano estratégico da Rede, em que se identificaram
políticas, ações e alianças para seu fortalecimento. Entre elas se debateu sobre a livre circulação de
pessoas, que é o lema de trabalho fixado este ano pela Rede desde sua perspectiva mais ampla.
Foram temas de especial preocupação a análise da intervenção dos governos locais na institucionalidade
do MERCOSUL (Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL), e como incorporar dentro da
mesma a dimensão social como uma temática prioritária, enfatizando sobre a necessidade de aprofundar
o vínculo com o Instituto Social do MERCOSUL. Também se debateu em torno à necessidade de ampliar
a comunicação externa com um enfoque mais cidadão.
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Participaram neste encontro os intendentes de Rosário e Montevidéu, e os prefeitos de Várzea Paulista
e Diadema, também estiveram presentes o vice-prefeito de Guarulhos e o vice-intendente de Canelones;
e como convidado especial o chanceler uruguaio, Luis Almagro.

Outro tema de especial interesse foi o das ações de Mercocidades para Rio+20, com respeito a isto se
apresentou o plano de trabalho e se manifestou como uma prioridade temática da Rede, trabalhar para o
desenvolvimento Sustentável das cidades.
No final da jornada se debateu em torno à necessidade de reforçar os vínculos com outros organismos
e entidades regionais internacionais como a UNASUL.
Por último foi elaborada entre todos os participantes a Declaração de Montevidéu, em que se destaca o
pronunciamento de Mercocidades, dando seu apoio legítimo direito a Argentina na disputa pela soberania
das Ilhas Malvinas, Geórgia e do Atlântico Sul, e a expressa vontade dos governos locais por trabalhar em
um documento que o represente na Cúpula das Nações Unidas “Rio+20”. Com respeito ao MERCOSUL
se enfatizou: “as propostas dos governos locais através de Mercocidades são colaborações que vão em
direção a reverter às dificuldades conjunturais que existem no MERCOSUL. Pensamos que não existem
“agendas suaves” e “agendas duras”, ou temas de primeira e temas de segunda na integração regional.
Pelo contrário, todos os temas são parte do projeto estratégico da integração latino-americana”.
Leia a Declaração de Montevidéu na pág 156.
39º Conselho de Mercocidades
Reuniu-se no dia 28 de junho na cidade
de Mendoza, Argentina, no âmbito
da Cúpula do MERCOSUL, e contou
com a participação de representantes
de cidades argentinas, brasileiras e
uruguaias. Entre os temas abordados se
destacam duas importantes atividades
a se desenvolver em novembro, a
17ª Cúpula de Mercocidades e um
significativo encontro regional com os
atores sociais do MERCOSUL.
Outros temas de destaque foram
a assinatura do Convênio de
Mercocidades, com um projeto regional
39º Conselho de Mercocidades
de integração produtiva promovido
desde Tucumán, resultante da capacitação de Mercocidades para a formulação de projetos regionais,
e a apresentação do relatório semestral da Secretaria Executiva, em que se salienta a realização de 80
atividades nestes primeiros seis meses.
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Participaram deste Conselho representantes das cidades de Córdoba, Quilmes, Morón, Pergamino,
Rosário, San Fernando del Valle de Catamarca e Tucumán da Argentina, Belo Horizonte e Canoas do
Brasil, e Maldonado e Montevidéu do Uruguai. Avançado o encontro se recebeu a uma delegação de
prefeitos da Província de Mendoza, encabeçada pelo governador desta Província, Francisco Pérez.
Durante o Conselho também se abordou a Declaração emitida pela Comissão Diretiva de Mercocidades
em apoio e solidariedade com o povo paraguaio ante a destituição de seu Presidente. O documento
recebeu o apoio da totalidade do Conselho.
Por outro lado, informou-se sobre uma proposta de trabalho realizada pela Associação de Universidades
Grupo Montevidéu para a construção conjunta de um Observatório sobre Transferências de Tecnologia
e Inovação Regional, e se comunicou que o projeto de Mercocidades Estado+Direitos, conseguiu uma
prorrogação de 5 meses para sua concretização, espaço de tempo em que se realizará o Festival
Itinerante de Direitos Humanos de Mercocidades e a assinatura de um convênio de trabalho com o
Instituto de Direitos Humanos do MERCOSUL.
17ª Cúpula de Mercocidades
Será realizada de 28 a 30 de novembro de 2012 sob o lema: “Para uma cultura de integração regional”,
na cidade argentina de Quilmes, e reunirá a autoridades de mais de 260 governos locais da região,
autoridades nacionais, departamentais e provinciais, organizações da sociedade civil e representantes
de âmbitos acadêmicos e da institucionalidade do MERCOSUL.
A partir desta Cúpula a cidade anfitriã assumirá a Secretaria Executiva da Rede. No âmbito deste
encontro também se realizará o Fórum Ibero-Americano de Cultura.
Os Governos Locais e o Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) do MERCOSUL
Reuniões da Comissão Diretiva da Rede
A Comissão Diretiva de Mercocidades se compõe de três cidades: a cidade que exerce a Secretaria
Executiva, a cidade que a exerceu no período anterior e a que será a próxima a exercer-la. É um organismo
de apoio à Secretaria Executiva nos trabalhos de coordenação da Rede.
Este ano esteve composta pelas cidades de: Montevidéu (Uruguai), Belo Horizonte (Brasil) e Quilmes
(Argentina). Foram feitas reuniões na cidade de Quilmes, Argentina (em março de 2012); Córdoba,
Argentina (em outubro de 2012) e Montevidéu, Uruguai (em novembro de 2012).
O objetivo de todas elas foi o de tratar os temas relacionados à planificação estratégica da Rede e seu
plano de ação, as ferramentas a desenvolver e em um capítulo à parte a comunicação em Mercocidades.
Reuniões de Coordenadores de Unidades Temáticas, Grupos de Trabalho e Comissões, junto à
Comissão Diretiva e a Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades.
Março 2012, Montevidéu, Uruguai
De 7 a 9 de março representantes de 23 cidades de Argentina, Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai,
se reuniram em Montevidéu com o objetivo de definir em conjunto as ações concretas a implementar
em Mercocidades durante o ano 2012. As jornadas de trabalho reuniram por primeira vez no ano a
coordenadores e subcoordenadores de todas as instâncias temáticas trabalhadas desde esta Rede.
Outro dos objetivos prioritários do encontro foi a promoção da articulação, gestão e trabalho de forma
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1.- Dar continuidade à agenda prioritária da integração produtiva, da inclusão social, da integração
fronteiriça e da cidadania regional no MERCOSUL.
2.- Implementar as medidas necessárias para realizar o processo de planificação estratégica de
Mercocidades, na execução de projetos regionais com raízes locais.
3.- Desenvolver estratégias de trabalho que permitam potencializar a cooperação descentralizada, em
sua modalidade sul-sul e triangular.
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conjunta para avançar no Plano de Ações da Rede, em função dos eixos prioritários aprovados na
16ª Cúpula de Mercocidades em dezembro de 2011, em Montevidéu. Os mesmos se mencionam a
continuação:

Reunião em Montevidéu

4.- Impulsionar o desenvolvimento com um papel inclusivo dos territórios.
5.- Promover um debate para a melhora da comunicação interna e externa de Mercocidades, renovando
o plano de comunicação.
6.- Promover um crescente protagonismo de Mercocidades no espaço latino-americano, em
complementação ao aprofundamento da integração do MERCOSUL.
7.- Fortalecer o Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL (FCCR) como espaço institucional
de construção coletiva dos governos locais no processo de integração regional.
8.- Gerar articulações com outros atores e estratégias de incidência na agenda regional, para uma maior
participação dos governos locais nas ferramentas de financiamento do MERCOSUL, por exemplo Fundo
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de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM).
9.- Potencializar o relacionamento externo de Mercocidades, promovendo um amplo espaço de participação
dos governos locais, a fim de influenciar e desenvolver uma agenda conjunta com a organização Cidades
e Governos Locais Unidos (CGLU).
Através da colaboração conjunta se elaborou um plano anual de trabalho e uma agenda com atividades,
seminários, congressos e projetos regionais a se realizar neste ano. Em que se destaca a realização da
17ª Cúpula de Mercocidades, durante os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2012, na cidade argentina de
Quilmes.
Particularmente, a cidade uruguaia de Canelones, que coordena a Unidade de Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Mercocidades, apresentou seu plano de trabalho para a Cúpula da
Terra, Rio+20, que se realizará em junho de 2012 no Rio de Janeiro, Brasil, com a finalidade de alcançar
uma declaração final que represente aos governos locais do MERCOSUL na temática ambiental, com um
perfil sustentável.
As diferentes temáticas apresentaram também os projetos regionais que estão, atualmente, realizando
como modo de incentivar o trabalho conjunto e solidário entre as cidades da região, promovendo a
integração regional.
No encontro foram trabalhados os seguintes eixos: a planificação estratégica, a cidadania regional e a
comunicação, enfatizando na relevância da fluidez da informação e no uso das novas tecnologias para o
intercâmbio entre as temáticas.
Em última instância se abordou a construção da agenda para este ano, elaborando-a em conjunto
e considerando as diferentes contribuições. Também se informou sobre os acordos e convênios de
Mercocidades com outras entidades internacionais, que ajudam ao trabalho das temáticas.
Outubro 2012, em Córdoba, Argentina
Nos dias 24 e 25 de outubro na cidade de Córdoba se reuniram na segunda instância presencial do
ano. O objetivo da mesma foi o de expor a situação atual da Rede no âmbito da planificação estratégica,
abordando como eixo central o tema da comunicação, tanto interna como externa. Avaliou-se e se expôs
este tema com base nas respostas de um questionário enviado desde a Secretaria Executiva a todas as
instâncias da Rede. Realizou-se um mapeamento das ferramentas de comunicação existentes na Rede e
uma reflexão sobre o funcionamento e a dinâmica de trabalho das instâncias temáticas de Mercocidades.
Apresentando assim, uma pirâmide de dificuldades. Posteriormente, participaram, do Fórum Americano
de Agências de Desenvolvimento Local.
Contou-se com a presença de distintas cidades de Argentina, Brasil e Uruguai.
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A Comunicação em Mercocidades, um desafio em Rede, 24 e 25 de outubro 2012
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CONVÊNIOS E
ACORDOS

CONVÊNIOS E ACORDOS

Política de Alianças
A assinatura de Convênios e Acordos de colaboração entre Mercocidades e outras instituições faz
parte de uma política de geração de alianças estratégicas para avançar em ações que mantenham as
prioridades estabelecidas pela rede.
Nesse sentido, a agenda estratégica de Mercocidades contempla a integração produtiva regional, a
integração fronteiriça e a cidadania regional. Estes eixos prioritários abrangem um enorme leque de
outras temáticas, por exemplo, e a modo de ilustração, sob a agenda da cidadania regional se inscreve
a inclusão e coesão social, os direitos e deveres, os Direitos Humanos, a identidade cultural e a
diversidade da região. Também, sob a integração produtiva regional esta o desenvolvimento sustentável,
a complementação, a geração de capacidades e ferramentas para implementar estas prioridades.

CONVÊNIOS E ACORDOS
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O trabalho que desenvolve Mercocidades desde suas distintas instâncias, principalmente desde as
Unidades Temáticas e os Grupos de Trabalho, é necessário e contribui para a geração de sinergias, a
articulação dos governos locais e atores institucionais da integração, a sociedade civil organizada, as
universidades, assim como instituições do sistema de cooperação internacional.
Acordos assinados
Com estas premissas no âmbito da política de alianças de Mercocidades se assinaram na 16ª Cúpula
de Mercocidades dois convênios com o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional
(FAMSI) e com o International Council For Local Environmental Initiatives (ICLEI) sua sigla em inglês.
Depois durante 2012 se assinaram outros convênios, entre os quais se mencionam o subscrito com o
Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) e o Instituto Social do
MERCOSUL (ISM). Também se assinou durante o Congresso de Turismo realizado em Porto Alegre um
Convênio entre a Unidade Temática de Turismo (UTT) e a Associação Ibero-Americana de Jornalistas
Especializados em Turismo. Outras iniciativas são a assinatura de um Convênio Marco de Colaboração e
Assistência Técnica com o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos (IPPDH), um entendimento
de trabalho sobre o desenvolvimento de um Observatório de Políticas Locais no âmbito do acordo
existente entre Mercocidades e a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM). Por último
se encontra em processo de negociação um Convênio de Colaboração entre Mercocidades e a Reunião
Especializada de Cinema e Audiovisual do MERCOSUL (RECAM) com o objetivo de desenvolver em
conjunto ferramentas para manter uma política de comunicação de Mercocidades em articulação com
outros atores, no âmbito da planificação estratégica da comunicação que vem se incentivando na rede.
Como se vê a política de alianças realizada por Mercocidades desde a articulação da Comissão Diretiva
(CD), da Secretaria Executiva (SE) e da Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades (STPM) é
uma política transversal à rede e geradora de ferramentas que podem e devem gerar projetos (desde
estes espaços se incentiva esta intencionalidade). Esta forma de gestão dá sustento, visibilidade (no
âmbito do plano de comunicação), permite avançar em ações no âmbito da planificação estratégica
de Mercocidades e promove o modelo comunitário de integração regional que se incentiva desde os
governos locais de Mercocidades.
É necessário mencionar que os convênios aos quais se faz referência, são somente do ano 2012, que
completa e amplia os convênios que Mercocidades1 já assinou com outras instituições e que permitiram
o desenvolvimento de ações que se realizaram no último ano. Por exemplo, durante 2012, realizaram-se
várias atividades para acordar o posicionamento de Mercocidades para Rio+20, principalmente sobre o
Desenvolvimento Sustentável. Nesse processo participaram várias instituições no âmbito de Convênios
1

Consultar a lista completa e os documentos dos acordos assinados por Mercocidades em: www.mercociudades.org
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CONVÊNIOS E ACORDOS
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já assinados entre estas e Mercocidades, como por exemplo, o Centro de Formação para a Integração
Regional (CEFIR) e o Programa MERCOSUL Social e Solidário (PMSS). O acordo com ICLEI facilitou
e ajudou o trabalho para Rio+20, e projeta ser uma articulação importante para as ações e acordos que
Mercocidades vai realizar durante 2013 sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nesse mesmo sentido
opera o Convênio com a UNISDR, para apoiar a campanha e a participação dos governos locais na
construção de cidades resilientes.

9

RELATÓRIO

FINANCEIRO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Durante a 16ª Cúpula de Mercocidades se aprovou uma nova tabela de valor das prestações sociais
de Mercocidades. Junto a esta situação se modificou o status jurídico de Mercocidades, passando a
ter Pessoa Jurídica Internacional como Organização Não-Governamental de caráter público, com a
denominação “Associação Civil Internacional da Rede de Cidades Mercocidades”.
A partir deste reconhecimento se procedeu à inscrição ante a Receita Federal (em Uruguai Dirección
General Impositiva) e o Banco de Previsão Social do Uruguai (país sede da instituição) aos efeitos legais.
Depois se procedeu à abertura de uma conta bancária e a confecção dos formulários de solicitação de
pagamento da adesão e recibos oficiais.

RELATÓRIO FINANCEIRO

9

Na atualidade, está se trabalhando no chamado para a contratação da auditoria financeira e na organização
da gestão da Associação Civil e de um orçamento para destinar fundos às prioridades de Mercocidades.
Todas estas situações atrasaram a solicitação do pagamento da prestação de adesão das cidades, o
que produziu uma demora em receber os mesmos. Portanto, até o dia 29 de outubro de 2012 somente
13 cidades tinham pagado. Embora, consultando às cidades, tivemos a informação que mais de 50
delas tinham iniciado o respectivo processo, apesar de que no término deste relatório ainda não tinham
efetivado. Por este motivo, colocaremos a lista das cidades que pagaram sua adesão no portal www.
mercociudades.org
Situação financeira

Presupuesto propuesto 2012 – 2013

Conceito
Ingressos Egressos*
Ingresso porcentagem
100
15
Administração Associação Civil Internacional Mercocidades
Política e projetos de Comunicação
20
Capacitação e Fortalecimento de Mercocidades
20
Apoio SE e STPM
20
Atividades priorizadas por Mercocidades
25
100
100
Total em %

*Egressos estimativos com base a dados históricos
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O Orçamento proposto é uma nova forma de gerir os fundos da rede, será dirigido ao Conselho para sua
avaliação e se baseia nas prioridades fixadas por Mercocidades. Além disso, consideraram-se os gastos
que historicamente se enfrentam, além da planificação estratégica da rede e as decisões adotadas em
suas instâncias de condução como a Assembleia e o Conselho de Mercocidades.
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SOLICITAÇÕES
DE INGRESSO

Mercocidades segue recebendo solicitações de ingresso de cidades da região.
Durante 2012 chegaram à Secretaria Executiva as seguintes solicitações:
ARGENTINA
Província de Buenos Aires.
Cidade: San Antonio de Areco
Prefeito: Francisco Durañona
Partido Político: Frente para a Vitória
Mandato: 2011-2015
População: 23.138 habitantes
Superfície: 857,59 km²

SOLICITAÇÕES DE INGRESSO
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Cidade: Navarro
Prefeito: Santiago Alejandro Maggiotti
Partido Político: Frente para a Vitória
Mandato: 2011-2015
População: 17.054 habitantes
Superfície: 1630 km2
Província de Córdoba.
Cidade: Villa Carlos Paz
Prefeito: Esteban Avilés
Partido Político: Coalizão Carlos Paz Unido
Mandato: 2011-2015
População: 82.300 habitantes
Superfície: 24,15 km²
Província de Corrientes
Cidade: Corrientes
Prefeito: Carlos Mauricio Espinola
Partido Político: Frente para a Vitória
Mandato: 2009-2013
População: 314.546 habitantes
Superfície: 500 km²
Província de La Rioja
Cidade: Chepes
Prefeito: Claudio Nicolas Saul
Partido Político: Frente para a Vitória
Mandato: 2011-2015
População: 14.886 habitantes
Superfície: 6,114 km²
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Província de Misiones
Cidade: Colonia Wanda
Prefeito:Jorge Frowein
Partido Político: Frente Renovador
Mandato: 2011-2015
População: 18.000 habitantes
Superfície: 481 km2
Cidade: Posadas
Prefeito: Orlando Ramón Franco
Partido Político: Frente renovador da concórdia
Mandato: 2011-2015
População: 323.739 habitantes
Superfície: 308 km²
Província de Santa Fé
Cidade: Avellaneda
Prefeito: Dionisio Fernando Scarpin
Partido Político: Frente Progressista Cívico e Social
Mandato: 2011-2015
População: 25.630 habitantes
Superfície: 937 km²
Cidade: Las Parejas
Prefeito: Heraldo A. Mansilla
Partido Político: Partido Justicialista
Mandato: 2011-2015
População: 16,930 habitantes
Superfície: 295 km²
Cidade: Totoras
Prefeito: Horacio Carnevali
Partido Político: Frente Progressista Cívico e Social
Mandato: 2011-2015
População: 11.200 habitantes
Superfície: 440 km²
Cidade: Sunchales
Prefeito: Ezequiel Bolatti
Partido Político: Partido Justicialista
Mandato: 2011-2015
População: 24.000 habitantes
Superfície: 360 km²
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Provincia de Chuquisaca
Cidade: Sucre
Prefeito: Moisés Torres Chive
Partido Político: UN-PAIS-LIDER
Mandato: 2011-2014
População: 308.237 habitantes
Superfície: 1,721.69 km²
BRASIL

MERCOSUR
SOLICITAÇÕES DE INGRESSO

BOLÍVIA

Estado Rio Grande do Sul
Cidade: Bento Gonçalves
Prefeito: Roberto Lunelli
Partido Político: Partidos dos Trabalhadores
Mandato: 2009-2012
População: 107.278 habitantes
Superfície: 381,960 km²
VENEZUELA
Estado Bolivar
Cidade: Sifontes
Prefeito: Edgar Cabrera Sevilla
Partido Político: Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV
Mandato: 2008-2012
População: 70.000 habitantes
Superfície: 24,393 km2
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

PARA O PRÓXIMO

PERÍODO

O projeto comunitário regional segue avançando e a rede de cidades do MERCOSUL segue crescendo
e ampliando sua base de participação, mostra disso é que na passada Cúpula se incorporaram 32 cidades
e um Estado como sócio colaborador, e na XVII Cúpula de Mercocidades ingressarão 11 cidades novas.
A renovação programática da rede à luz da planificação estratégica, assim como a adequação de suas
ferramentas de gestão e a eleição de projetos que sustentam estas definições mostram que Mercocidades
iniciou um caminho de atualização de sua estrutura procurando o fortalecimento institucional. Assim como,
a construção coletiva com ampla participação da sociedade civil, sobre o desenvolvimento sustentável
apresentada na Conferência das Nações Unidas, Rio+20, mostra a firme intenção de avançar na geração
de espaços de consulta e participação sobre temas transcendentes para nossas cidades.
O contexto regional está marcado pela necessidade de avançar na construção da cidadania e na
aplicação de políticas públicas destinadas a abater as causas da pobreza e da desigualdade que afetam
à região. A América Latina e o Caribe continuam sendo a região mais desigual do planeta, e apesar de
que os avanços na área social nos últimos anos estão gerando condições de vida mais dignas para as
populações, é necessário contextualizar que os últimos anos têm sido de crescimento macroeconômico
mantido para a região, em um âmbito de grande instabilidade e crise econômica das potências
desenvolvidas.
Neste cenário a aposta de Mercocidades é fortalecer a rede de compromissos e ações que contribuam
para o desenvolvimento de políticas públicas locais, em articulação com os espaços nacionais e regionais.
Nesse âmbito se inscreve a política de alianças que desenvolve a rede e a ampliação de espaços de
participação social.
Por isso, acreditamos que é necessário melhorar e desenvolver o potencial comunicacional de
Mercocidades e seus governos locais para incentivar, visibilizar e possibilitar uma cidadania regional
baseada nos direitos. Para constituir direitos desde o exercício cidadão, é condição necessária conhecerlos, para se apropriar, fazer uso e gozar deles. Este conhecimento é só um primeiro passo, que ademais
deve estar amparado nas garantias institucionais desde o Estado e na normativa comunitária.
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Outro desafio proposto no horizonte da rede é a necessidade de promover a abertura de espaços de
participação cidadã, para avançar na construção coletiva do processo de integração regional. Espaços
amplos e abrangentes que incluem também a formação, a capacitação e a troca entre os atores regionais.
As ações desenvolvidas pelas distintas instâncias de Mercocidades (UTs, Grupos e Comissões,
CD, SE e STPM) promoveram o aprofundamento de laços de amizade e cooperação com distintas
instâncias regionais e internacionais. A crise econômica e política mundial têm seus efeitos nos cidadãos.
Diminuíram-se direitos e o estado de bem-estar nos países desenvolvidos se desmorona, surtindo efeitos
como o desemprego, a geração de exclusão em amplos setores da sociedade, a perda de coberturas
sociais em educação e saúde, mostram que as velhas receitas já aplicadas na América Latina depositam
todo o peso sobre os cidadãos.
É um cenário onde a solidariedade e a cooperação entre os governos locais deve permitir abordar
soluções com o cidadão no centro das políticas públicas.
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ANEXOS

ANEXO 1 / Declaración de Montevideo 2011 - FCCR
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ANEXO 1 / Declaración de Montevideo 2011 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 - FCCR
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ANEXO 2 / Declaración de Mendoza 2012 FCCR
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ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR

RELATÓRIO DO EVENTO
PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO 2013 / 2014 PARA

O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FORO
CONSULTIVO DE MUNICÍPIOS, ESTADOS
FEDERADOS, PROVÍNCIAS E DEPARTAMENTOS DO
MERCOSUL.

AGOSTO 2012
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Um dos fatores que caracterizam o mundo atual refere-se à velocidade e a intensidade
das mudanças, influenciando de forma contínua o cenário de atuação das
Organizações. Esse processo de transformação da realidade afeta as organizações e
seus modelos gerenciais, exigindo o desenvolvimento de novas capacidades para se
adaptar ao novo contexto.
Ao contrário do que se pensa, é nos momentos de grandes mudanças que o
planejamento se torna ainda mais relevante. As demandas por um Estado mais
eficiente, mais flexível, mais democrático e efetivo nas suas ações não podem ser
respondidas com a improvisação e transformam o planejamento e a gestão em
disciplinas básicas com exigência de ferramentas potentes. Do ponto de vista da
gestão, um mundo como o de hoje exige, das organizações e de seus gestores, uma
postura que se assente em um novo paradigma da gestão, que se fundamenta em um
tipo de pensamento de natureza especial – o pensamento estratégico.
O Pensamento Estratégico e a Gestão Estratégica têm sido as respostas que se
mostraram mais adequadas para o novo perfil de gestão pública que a sociedade
demanda atualmente. Segundo MATUS (1993) “a ação do Estado tem que ser uma
ação que sabe para onde vai, tem que ser uma ação precedida e presidida pelo
pensamento, mas um pensamento sistemático e com método”.

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR

1. Introdução

Desta forma, a proposta de planejamento sugerida para dinâmica dos trabalhos do
FCCR visa disseminar cada vez mais a necessidade de se pensar estrategicamente e
com uma visão de longo prazo para garantir resultados, demonstrando assim a
capacidade de superar com eficiência, eficácia e efetividade os desafios.

2. Objetivo
Foi realizado durante os dias os dias 20 e 21 de agosto em Foz do Iguaçu, o encontro
do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do
MERCOSUL - FCCR. O objetivo principal do evento consiste na discussão de uma
proposta inicial de estruturação de um plano de ação com a sistematização das
principais macro atividades necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos
pactuados: Integração Produtiva, Integração Fronteiriça, Cidadania Regional. O plano
visa dar sustentabilidade a uma proposta de planejamento plurianual como o
horizonte 2013/2014 para as atividades do FCCR, com foco no alcance de resultados
de curto, médio e longo prazo.

3. Metodologia
A metodologia utilizada durante o evento foi estruturada visando o estímulo ao
processo da construção participativa e coletiva, com as seguintes etapas:
contextualização do cenário histórico e principais acontecimentos do FCCR desde sua
criação; esclarecimentos sobre a metodologia utilizada para o processo de
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planejamento; debates em plenária para discussão dos objetivos estratégicos e
dinâmica de trabalho em grupos para proposta inicial de um plano de ação para o
FCCR 2013/2014.

4. Produtos
Como produto final do evento realizado em Foz do Iguaçu durante os dias 20 e 21 de
agosto, foi elaborada uma proposta de plano de ação relacionando as macro
atividades correlatas a cada um dos três objetivos estratégicos. Os três objetivos
estratégicos foram:
1. Cidadania Regional: Valorizar a identidade regional, ampliar o acesso aos
direitos humanos e promover a inclusão social de cidadãos(ãs) do Mercosul por
meio da elaboração de políticas públicas comuns de Saúde, Educação, Turismo,
Cultura, Meio Ambiente, Segurança Cidadã e Promoção da Equidade.
2. Integração Produtiva: Fomentar a integração comercial e de cadeias produtivas
regionais por meio da criação de negócios e oportunidades de desenvolvimento
para incrementar o nível da economia formal e reduzir as assimetrias regionais.
3. Integração Fronteiriça: Fortalecer a integração regional na zona fronteiriça por

meio da articulação de propostas e ações entre os governos nacionais e
subnacionais.

Segue abaixo a proposta para o plano de ação do FCCR com o horizonte de
planejamento 2013/2014:
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Brasil

Venezuela

3) Levantamento dos acordos e ações
existentes na Região sobre Tráfico
de Pessoas

4) Promover o Ano da Cultura do
Mercosul nos países partes do
bloco, regular, periódico e rotativo.

Córdova/Santa Fé

1.BRASIL
2.Coordinación de
Comitê de
Municípios/Mercocidad
es/ Montevidéo

País Responsável

2) Conhecer as formas de Gestão da
Água nos Estados Parte, com
vistas a universalização do acesso
a água potável

e subnacionais sejam reconhecidos
como atores estratégicos para a
implementação do Estatuto da
Cidadania e do PEAS.

1) Articular para que Governos locais

Macro atividades a realizar

Resultado
das
consultas
internas

Propor a realização aos
órgãos de cultura
competentes em cada
estado a fim de validar e
aperfeiçoar a ideia.

Ago/2012

Set/2012

Estudo, para
realização de
ação sobre o
tema.

Fazer uma sistematização
dos acordos e ações
existentes

Set/2012

Início

Dez/2013

Nov/2012

Mar/2013

Nov/2012

Fim

Prazo (M/A)

Set/2012

Cadeira
Seminário
realizado

Entrega
(produto
final)

Seminário

Encontro para
apresentação dos modelos
dos países partes e
discussão sobre o tema,
com registro dos
resultados.

1.Pleitear que FCCR a
participar das discussões
da CCMAS;
2. Seminário.

Como (primeiro passo)?

PLANO DE AÇÃO – Cidadania Regional

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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Argentina/Missiones

Brasil

3) Identificar roteiros turísticos comuns
e calendário de festividades e
eventos empresariais na região

4) Solicitar a participar do FCCR no
GIP Mercosul

Brasil

Brasil/ Guarulhos

País Responsável

2) Organizar encontro dos
empreendimentos de Economia
solidaria

possam ser integradas na região

1) Identificar cadeias produtivas que

Macro atividades a realizar

Realizar o encontro

Apresentar
Estudo/levantamento

Efetivar a
participação

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo
Sensibilizar em
representante nacional
em GIP

Apresentar
Estudo/levantamento

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo
Preparar um projeto do
encontro

Entrega (produto
final)

Como (primeiro passo)?

PLANO DE AÇÃO – Integração Produtiva

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Início

Dez/12

Dez/12

Ago/13

Dez /12

Fim

Prazo (M/A)

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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Uruguai/ Congresso
de intendentes

Argentina/ Córdoba

7) Apoiar a elaboração do projeto de
hidrovia do rio Uruguai

8) Apoiar a realização do II Foro
mundial de agências de cooperação
econômica

Apresentar o projeto

Participar do evento em
outubro no Uruguai e
acompanhar o projeto

Organizar o
conteúdo
programático do
curso

Articular com o
Observatório da
Cooperação
descentralizada e
FOCEM
Sensibilizar a ABC para
o projeto

Uruguai

Brasil

10) Capacitar entes subnacionais para
apresentação de projetos ao
FOCEM

11) Articular com as agencias de
cooperação dos países e fundos do
Mercosul a oferta de financiamento
de projetos de cooperação técnica
descentralizada com foco na
integração produtiva regional

Lançar edital

Realizar o evento

Realizar o Foro
Mundial em Itaipu

Apresentar
Estudo/levantamento

Articular instituições
governamentais e
acadêmicas para
elaborar o estudo

Participar do Foro
regional em Córdoba

Calendário
disponibilizado

Organizar as
informações no sitio
web do FCCR

Preparar um projeto do
encontro

Brasil / Rio de
janeiro

Brasil/ Campinas

6) Identificar estudos para integração
logística da região

9) Organizar um evento sobre boas
pratica de desenvolvimento
sustentável

Brasil/SAF

5) Organizar e divulgar calendário de
eventos sobre integração produtiva
dos estados e municípios do
Mercosul

Jan/13

Jan/13

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Ago/12

Dez/14

Dez13

Dez/13

Dez/13

Dez/12

Dez/12

Dez/12

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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3) Reativar o Grupo de Trabalho de
Integração Fronteiriça

2) Apoiar a elaboração de legislação
fronteiriça e estimular a sua respectiva
implementação

1) Articular pactuação política entre os
atores subnacionais e locais

Macro atividades a realizar

Jan/2013

Normas jurídicas
harmonizadas e
em vigor
Pleno
funcionamento do
Grupo com
reuniões
periódicas

Convocação do
Grupo Ad Hoc de
Estatuto de Fronteira
MERCOSUL
Levantamento dos
resultados obtidos
durante o seu
funcionamento

Brasil/Argentina/
Uruguai

Brasil

Jan/2013

Assinatura de
acordos ou
protocolos

Realizar reuniões e
seminário com atores
políticos localizados
na fronteira

Brasil/Argentina/
Uruguai

Jan/2013

Início

Julho/2013

Dez/2014

Dez/2014

Fim

Prazo (M/A)

Entrega (produto
final)

Como (primeiro
passo)?

País
Responsável

PLANO DE AÇÃO – Integração Fronteiriça

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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5) Monitorar e avaliar o projeto de
cooperação com AECID de governança
fronteiriça

4) Definir agenda estratégica do FOCEM
para a zona de fronteira

Brasil

Brasil/Argentina/
Uruguai

Proposta
aprovada com
recursos do
FOCEM
Garantir os
resultados
estipulados do
projeto

Realizar reuniões
com os responsáveis
do FOCEM
Convocar para
encontros periódicos
os atores envolvidos
na elaboração e
execução do projeto
Jan/2013

Jan/2013

Dez/2013

Jan/2014

ANEXO 3 / Propuesta de Plan de Acción FCCR
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ANEXO 4 / Documento de Mercociudades hacia Río+20

Río + 20
El rol de las ciudades a 20 años de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
DOCUMENTO DE APORTE DE MERCOCIUDADES
"El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro
la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades". Informe
Brundtland (1987)
"El Desarrollo Sostenible es el que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos
a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas
naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta de esos servicios". ICLEI
(Consejo internacional para las iniciativas ambientales locales)

1.

Presentación

El Desarrollo Sustentable en la agenda de la Comunidad Internacional
Desde la Cumbre de Estocolmo y el Informe“Los límites del crecimiento” publicado
por el Club de Roma en el año 1972, y de su respuesta a través del documento elaborado
por la Fundación Bariloche “Catástrofe o Nueva Sociedad, Modelo Mundial
Latinoamericano”, pasando por la publicación del informe Estrategia Mundial para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales por parte de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hasta la publicación del
Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común) en 1987, la comunidad internacional fue
profundizando en el análisis, la discusión y especialmente en el diseño de políticas y
acciones que permitieran asegurar un desarrollo verdaderamente sostenible.
Sin dudas uno de los mojones fundamentales, donde se sistematizaron y profundizaron
los avances que se habían alcanzado hasta el momento, logrando acuerdos con un
horizonte de mediano y largo plazo, fue la Cumbre de la Tierra realizada en 1992 en Río
de Janeiro, donde se reunieron más de 100 gobernantes culminando con un plan de
acción para el desarrollo sustentable que dio forma a lo que se denominó Agenda 21,
una herramienta fundamental asumida por actores institucionales y sociales de todo el
mundo. Es en esta instancia donde se consolida el concepto de "tres pilares" que deben
conciliarse en una perspectiva de desarrollo sustentable: el progreso económico, la
justicia social y la preservación del ambiente.
A 20 años de Río
A 20 años de la Cumbre de la Tierra, la Comunidad Internacional tiene el desafío, la
responsabilidad y la oportunidad, de marcar un hito fundamental en la discusión y sobre
todo en los acuerdos necesarios para asegurar un verdadero desarrollo sustentable a
escala global. La próxima Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
se celebrará nuevamente en Río de Janeiro, con objetivos centrales e impostergables:
evaluar los avances hacia los objetivos acordados a nivel internacional y especialmente
revisar y garantizar compromisos políticos con el desarrollo sustentable.
A pesar de los acuerdos alcanzados tanto en la Cumbre de Río del año 1992 como en
instancias posteriores donde la comunidad internacional avanzó y se fijó nuevas metas,
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En nuestra región, de manera constante y progresiva desde los últimos 20 años se ha
dado un virtuoso proceso de democratización y consolidación de la democracia. Este
proceso ha generado ciudadanías más reflexivas y cada vez más demandantes en lo que
refiere a calidad de gestión y acceso a derechos. Esta situación producto de las reformas
y prácticas democráticas conlleva mayores desafíos y compromisos para los gobiernos
locales que son el primer eslabón en la cadena de recepción de demandas y otorgación
de derechos, desafiándonos a trabajar con más fuerza el concepto de ciudadanía, vecinos
que superan a un usuario demandante para asumir derechos y deberes.
Latinoamérica y en particular la región del MERCOSUR tiene mucho para aportar al
análisis y a las propuestas de cara a los desafíos de este siglo, nuestros países han
avanzado y mucho en la mejora y en la resolución de problemas que tienen que ver con
los pilares del desarrollo sustentable. Independientemente de ello debemos buscar
caminos de diálogo y acuerdo que aseguren caminos de encuentro a escala global y
local, y que posibiliten resolver situaciones cotidianas que tensan y ponen en cuestión
los énfasis de un verdadero y necesario Desarrollo Sustentable.

2.

Los temas de Río + 20
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los problemas ambientales globales junto a los fenómenos de exclusión social y pobreza
extrema, lejos de erradicarse en muchas zonas se han acentuado.

La Conferencia de Río + 20 tendrá sobre la mesa temas centrales como son Economía
Verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable y un
nuevo concepto de Gobernanza Ambiental, un marco institucional que favorezca el
desarrollo sustentable.
Son estos temas sin dudas bien importantes, pero queremos poner la lupa en lo que han
sido los compromisos, los lineamientos acordados en un documento fundamental como
la Agenda 21, revisar avances, dificultades, omisiones y sobre todo redefinir lo que
deben ser temas, prioridades, formas de trabajo, desde un escenario clave como son las
ciudades.
Los gobiernos locales tienen y asumen una inmensa responsabilidad para dar pasos
firmes, concretos y dar contenido, desde la diversidad cultural, a un desarrollo
verdaderamente sustentable, reflejando la complejidad intrínseca de la sociedad
contemporánea.
Esto implica asumir colectiva y globalmente que es en este nivel donde se pueden
definir y concretar gran parte de los desafíos que la comunidad internacional ha definido
con claridad hace ya varios años, por la cercanía a los problemas y actores de nuestro
territorio, por la posibilidad de actuar directamente y desarrollar estrategias y
experiencias exitosas.
Destacar el rol de los gobiernos locales en el marco de los desafíos de avanzar en un
desarrollo sustentable en un nuevo siglo, implica necesariamente apostar a los ámbitos
de trabajo donde los gobiernos locales puedan acceder a mecanismos de cooperación e
intercambio técnico, a recursos tangibles y sobre todo desarrollar estrategias exitosas,
eficaces, en temas tan diversos y complejos pero fundamentales como Pobreza e
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Inclusión Social, Gestión de Riesgo, Calidad de Agua, Aire, Gestión de Residuos,
Biodiversidad, Participación Ciudadana, etc.

3.

Las ciudades y el desarrollo sustentable

La mayoría de las ciudades han sufrido históricamente un aumento de su densidad
poblacional, crecimiento espacial, desigualdad territorial, incremento de la necesidad y
la demanda por una mejor calidad de vida urbana, generando exclusión social,
violencia, inseguridad e impactos al ambiente como consecuencia de esto. Hoy día las
ciudades juegan un rol importante en el estado del ambiente y la calidad de vida de sus
habitantes; en las ciudades conviven diariamente los problemas ambientales y sociales
que surgen de esa búsqueda constante por el crecimiento económico y desarrollo
personal al cual la gran mayoría de sus pobladores aspiran.
Frente a este escenario, nos enfrentamos a un nuevo tipo de desarrollo urbano donde se
debe garantizar la sustentabilidad y desarrollo social, económico y ambiental. Desde
esta premisa, los gobiernos locales asumen cada vez más un rol esencial en la búsqueda
de políticas de desarrollo urbano sustentable, donde se garantice la equidad social, la
diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental: acceso a la vivienda, mejora de
transporte, equipamiento urbano, servicios sanitarios, entre otros.
Los gobiernos locales deben garantizar el derecho a vivir en mejores ciudades, donde se
puedan desarrollar las aspiraciones y oportunidades de todos los ciudadanos, donde
exista el bien común a todos los habitantes, donde se coordinen y ordenen los procesos
de desarrollo urbano, con énfasis en las zonas y población más vulnerables,
promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones, garantizando la
provisión de bienes públicos y promoviendo proyectos y mercados urbanos locales.
El principio de Desarrollo Sustentable considera aspectos ambientales, sociales y
económicos, al reconocer el crecimiento económico, pero garantizando la distribución
de sus beneficios de forma equitativa, sin generar un impacto al ambiente, y logrando la
integración y empoderamiento de la ciudadanía (PNUD).
En el marco del desarrollo urbano sustentable, las ciudades son importantes motores del
crecimiento económico, debiendo atraer emprendimientos privados y generar riqueza,
garantizando una distribución equitativa de los recursos urbanos resultantes y
reconociendo las necesidades y oportunidades locales. Desde los gobiernos locales se
debe seguir estimulando este desarrollo económico, articulando el ámbito público con el
privado, reforzando emprendimientos locales, estimulando la competitividad, en
coordinación con diversos ámbitos locales y regionales, asegurando una mejor
planificación territorial y provisión de infraestructura, equipamientos y servicios
necesarios que acompañen este desarrollo, promoviendo su correcta utilización.
Desde el punto de vista social, las ciudades sustentables deben ser sitios donde los
habitantes se sientan integrados y protegidos; donde no exista la exclusión social y
donde todos tengan derecho a vivir la ciudad. La integración social es una condición
para el desarrollo urbano sustentable; en este sentido los gobiernos locales deben buscar
erradicar la pobreza, y la inequidad social y lograr la integración urbana, facilitando el
acceso a la vivienda y servicios urbanos e integrando y regenerando a los barrios y
zonas excluidas, a través de intervenciones urbanas.
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Todas estas acciones se deben realizar asegurando la participación ciudadana, como
factor clave para lograr verdaderas ciudades sustentables. Es necesario repensar el
espacio público como lugar de encuentro, de convivencia, de formación de opinión, de
interacción, de construcción de ciudadanía. Es necesario evitar la fragmentación y
dispersión del espacio público a través de la participación, la apropiación de la ciudad y
la valorización los diversos intereses sociales. De manera constante y progresiva desde
los últimos 20 años se ha dado un virtuoso proceso de democratización y consolidación
de la democracia en América Latina y en los Países Miembros del Mercosur. Este
proceso ha generado ciudadanías mas reflexivas y cada vez mas demandantes en lo que
refiere a calidad de gestión y acceso a derechos. Esta situación producto de las reformas
y prácticas democráticas conlleva mayores desafíos y compromisos para los gobiernos
locales que son el primer eslabón en la cadena de recepción de demandas y otorgación
de derechos.
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Así mismo, el desarrollo urbano se debe lograr con un mínimo impacto ambiental, sobre
los recursos naturales y la calidad del aire, agua y suelo, ya sea a través de la eficiencia
energética y del transporte, construcción de viviendas sustentables, uso racional del
agua, suelo y otros recursos, reduciendo impactos sobre la calidad del aire y agua,
protegiendo el valor paisajístico, cultural y ecológico. Para ello se debe planificar los
procesos de expansión territorial y uso del suelo, optimizar los recursos naturales, uso
del agua, del suelo, etc., reducir el desarrollo de asentamientos irregulares y ocupación
del territorio al margen de la planificación urbana, garantizar el acceso a áreas verdes
urbanas, promoviendo estilos de vida saludables.

Es importante la coordinación entre los gobiernos locales, nacionales, las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, trabajando en red, para llevar
adelante estas prácticas sustentables, intercambiando experiencias, saberes y articulando
acciones colectivas. Así mismo, los gobiernos centrales deben estar más atentos a las
nuevas necesidades de los gobiernos locales para este nuevo rol de gestionar ciudades
hacia la sustentabilidad. Es necesario integrar el desarrollo urbano sostenible dentro de
las políticas nacionales, respaldando a nivel central la gestión local que asegure la
integración social y la calidad ambiental. También a nivel internacional, es necesario
afianzar los lazos de saberes y tecnologías, pero garantizando la autonomía local,
aplicando modelos diferenciados según la realidad de cada ciudad.

4.

Hacia ciudades inclusivas, sustentables

En este momento de reflexión e intercambio de la comunidad internacional, donde la
evaluación debe ir de la mano con la definición de grandes acuerdos que posibiliten
hacer frentes a desafíos fundamentales en este nuevo siglo, los gobiernos locales
tenemos mucho para aportar y asumimos esa responsabilidad. Responsabilidad
inherente al hecho de que el escenario de lo local, el escenario de las ciudades, es clave
para dar sustento y contenido al Desarrollo Sustentable a nivel global.
Afirmamos que el desarrollo urbano se debe lograr con un mínimo de impacto
ambiental sobre los recursos naturales, a través de la planificación de los procesos de
expansión territorial y uso del suelo, de eficiencia energética, de los mecanismos de
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transporte, de construcción de vivienda sustentable y promoción de espacios de
integración.
En este sentido hemos venido avanzando hacia el crecimiento inclusivo, hacia la
aplicación de varios aspectos de las agendas 21 locales, hacia una gobernanza regional,
a través de acciones coordinadas, participativas, abarcativas sobre diversos problemas
ambientales a nivel regional. Pero reconocemos que aún falta mucho por hacer y es por
eso que asumimos nuestra responsabilidad para seguir trabajando.
En este marco, desde las Mercociudades planteamos:
o Reconocer el rol de las ciudades y los aportes locales hacia una nueva
gobernanza para el desarrollo sustentable.
o Asumir, desde los gobiernos locales, el desafío de trabajar desde la gestión,
para avanzar en el desarrollo sustentable con participación ciudadana.
o Fortalecer nuestras capacidades hacia una nueva gobernanza ambiental,
impulsando espacios y mecanismos que aseguren el acceso a recursos de
distinto tipo, tanto desde los gobiernos nacionales como desde las agencias
internacionales de cooperación.
o Apoyar la definición de una iniciativa a nivel de Naciones Unidas sobre
ciudades sustentables para todos, con inclusión social y desarrollo local.
o Incorporar como cuarto pilar del desarrollo sustentable la dimensión cultural
en el entendido que, es considerando las identidades locales, que se va a lograr
un verdadero reconocimiento de la ciudadanía.
o Los gobiernos locales venimos trabajando y nos comprometemos a profundizar
nuestro compromiso, desde la planificación y la gestión, para lograr el
desarrollo sustentable con participación ciudadana. Nos comprometemos a
perfeccionar desde el escenario de las ciudades, herramientas como las
Agendas 21 y los bancos de experiencias para la cooperación sur-sur,
involucrando a los actores locales, compartiendo experiencias y generando
instancias de cooperación.
o Promover iniciativas vinculadas a migrar a modelos económicos que reduzcan
la inequidad social y que no limiten nuestro derecho al desarrollo, en el marco
de la sustentabilidad.
o Compartir la convicción de que debe asegurarse el apoyo y aporte de los países
desarrollados -en el marco del principio de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas-, fundamentalmente para el desarrollo de las agendas
ambientales locales y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales de la región.
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o Acordar con los términos de la declaración “Aportes para el proceso
preparatorio de la Cumbre Río + 20” de los Ministros de Medio Ambiente del
MERCOSUR y Chile aprobada a partir de la reunión del Sub Grupo de Trabajo
6 del MERCOSUR, realizada en Montevideo, setiembre de 2011
o Plantear la necesidad de consolidar ámbitos orgánicos de representación de los
gobiernos locales en la discusión y decisión de los temas inherentes al
desarrollo sustentable, a nivel nacional e internacional.
o Apoyar la consideración por la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable
de Parlasur, de la promoción de mecanismos de audiencia ciudadana, a nivel
regional.
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o Fortalecer los espacios y mecanismos de articulación y cooperación, tanto a
nivel nacional como internacional. Trabajar en conjunto, con acciones
coordinadas y a través de cooperaciones y acuerdos entre las ciudades para
lograr estos objetivos.

Desde las Mercociudades impulsaremos una campaña, que tendrá como mojón de
lanzamiento el 5 de Junio – Día Mundial del Medio Ambiente -, una campaña de firmas
y adhesiones al presente Documento por parte de las Autoridades Locales y de la
ciudadanía en general, para difundir y dar mayor sustento a los ejes acordados por la
Red en este documento.
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Estatuto y Reglamento de Mercociudades
PREÁMBULO
Los Jefes de Gobiernos Municipales y representantes reunidos en la II Reunión de Prefectos
del MERCOSUR, realizada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, los días 5 y 6 de septiembre
de 1996,
CONSIDERANDO los fines consagrados en el Acta de Fundación de Mercociudades en la reunión realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 10 y 11 de noviembre de 1995.
CONSIDERANDO que las ciudades constituyen espacios de interacción humana de importancia creciente y sus organizaciones administrativas representan entidades activas de participación política que no pueden estar ajenas a la globalización de las relaciones internacionales.
CONSIDERANDO que la participación municipal ocupa un papel esencial en los procesos de
integración regional, por cuanto varios de sus objetivos coinciden plenamente con los del MERCOSUR, resuelven aprobar el siguiente:
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I
Denominación
Art.1° - Bajo la denominación de MERCOCIUDADES se reconoce a una entidad sin fines de
lucro que se regirá por el presente Estatuto y demás resoluciones emanadas de sus órganos.
Fines
Art.2° - MERCOCIUDADES se constituye para cumplir con los siguientes fines y objetivos:
I.- Favorecer la participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, persiguiendo la
co-decisión en las áreas de su competencia.
II.- Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas operativas que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común intermunicipal adecuados
al proceso de integración.
III.- Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros
municipales de investigación, desarrollo tecnológico y cultura.
IV.- Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas municipalidades y
las redes que se fueran creando.
V.- Potenciar los recursos humanos y las experiencias administrativas para las municipalidades.
VI.- Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al crecimiento y al desarrollo
urbano de las ciudades.
VII.- Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el objetivo de facilitar la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana.
VIII.- Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y la tecnología.
IX.- Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la cultura, la recreación, el deporte y el turismo.
X.- A través de unidades técnicas de representación integrada efectuar el inventario del patri-
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monio cultural e histórico de las ciudades del MERCOSUR necesarios para adoptar medidas
comunes que garanticen su preservación y difusión.
XI.- Desarrollar y planificar el turismo regional.
XII.- Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias en el área urbano
ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta área.
XIII.- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de las ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida.
XIV.- Impulsar la adopción de políticas adecuadas frente al crecimiento poblacional y prevenir
la violencia en las ciudades.
XV.- Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al nuevo espacio regional.
XVI.- Impulsar la creación de unidades técnicas intermuncipales, con representación integrada,
para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y regionales.
XVII.- Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que conduzca a ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural.
XVIII.- Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin de proponer
y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales.
XIX.- Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y nacional, estableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a través de las municipalidades,
definir políticas sociales adecuadas.
XX.- Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la implantación de políticas
coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda a todos los servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano.
Párrafo único: La entidad podrá igualmente realizar toda otra acción o gestión destinada a los
fines y objetivos propuestos, siendo los precedentes enunciados no limitativos del objetivo general de MERCOCIUDADES.
Sede
Art. 3 - La Sede de MERCOCIUDADES será la ciudad que este ejerciendo la Secretaría Ejecutiva de la Red.
Duración
Art. 4 - El período de duración de la entidad es por tiempo indeterminado.
Patrimonio
Art. 5 - El patrimonio de la entidad estará constituido por los aportes de capital promovidos por
las municipalidades asociadas, la renta proveniente de sus actividades y por otras contribuciones realizadas por entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas
en el desarrollo de la entidad.
Párrafo primero: Para la contribución de cada ciudad miembro en la composición del patrimonio
de la Red serán observadas las disposiciones legales a que están sujetas las municipalidades.
Párrafo segundo : La contribución anual de cada ciudad socia de la red será proporcional a su
tamaño poblacional, siendo reconocidas al menos cuatro categorías según cantidad de habitantes:

147
113

ANEXO 5 / Estatuto de Mercociudades

a- Ciudades de menos de 100.000 habitantes
b- Ciudades de 100.000 a 499.999 habitantes
c- Ciudades de 500.000 a 2.999.999 habitantes
d- Ciudades de 3.000.000 o más habitantes
Capítulo II
Socios
Art. 6 - Pueden asociarse a Mercociudades todas las ciudades de los países del MERCOSUR y
países Asociados que manifiesten su voluntad de hacerlo y cuyos gobiernos hayan sido electos
democráticamente.
Pueden participar en Mercociudades, como colaboradores, todos los gobiernos estaduales y/o
provinciales de los países del MERCOSUR y países Asociados que manifiesten su voluntad de
hacerlo y cuyos gobiernos hayan sido electos democráticamente.
Cláusula Democrática: Los Jefes de Gobiernos Municipales o sus representantes, se comprometen a establecer que la plena vigencia de las instituciones democráticas es un supuesto
indispensable para la participación en el desarrollo de Mercociudades, previéndose que, para el
caso de ruptura del orden institucional se realicen consultas entre los Gobiernos de las ciudades
miembros y la afectada, tendientes a lograr soluciones que restablezcan la situación acorde a
derecho. En caso que las consultas sean infructuosas, las partes considerarán la aplicación de
las medidas pertinentes.
Párrafo Primero: Todas las ciudades miembros, los gobiernos estaduales y gobiernos provinciales Colaboradores contribuirán con una cuota anual para su funcionamiento.
Párrafo Segundo: Las ciudades de la Red que no estén al día en sus cuotas no podrán ejercer
funciones directivas en la misma.
Art. 7 - El requerimiento de solicitud para asociarse a la Red debe ser presentado, por escrito,
al Consejo de Mercociudades, a través de la Secretaría Ejecutiva y se obtendrá la calidad de
asociado o de colaborador con la aprobación de la Asamblea General.
Art. 8 - La solicitud por escrito deberá poseer un perfil de la ciudad e ir acompañado de la documentación e información que describan las características de la ciudad.
Art. 9 - La calidad de “asociada” o “Colaborador” de MERCOCIUDADES puede terminar por decisión de la Asamblea General, cuando la ciudad no cumpla con sus obligaciones estatutarias.
Art. 10 - Los socios de la Red tendrán los siguientes derechos:
I.- Integrar la Asamblea General de Socios
II.- Votar y ser votado
III.- Participar en las instancias estatutarias de la Red , y de aquellas que se creen en el futuro
Los Colaboradores tendrán los siguientes derechos:
I – Participar de la Asamblea General de Socios, sin derecho de votar o ser votado.
II – Participar de las reuniones de las Unidades Temáticas, Grupos de Trabajo y Comisiones, sin
derecho a Coordinar o subcoordinar los mismos.
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I.- Cumplir y hacer cumplir las presentes disposiciones estatutarias
II.- Velar por la observancia de los principios y objetivos de la Red
III.- Participar en los eventos de la Red
Párrafo único: La no observación o incumplimiento de los deberes descriptos más arriba, sufrirá
penalidades que serán definidas por el Reglamento Interno de la Red.
Art. 12 - Los municipios socios de la Red no responderán, solidaria y ni subsidiariamente, por
las obligaciones y compromisos asumidos por la misma.
Capítulo III
Instancias de la Red
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Art. 11 - Son deberes de los socios de la Red :

Art. 13 - Son instancias de MERCOCIUDADES
I.- Asamblea General de Socios
II.- Consejo de Mercociudades
III.- Comisión Directiva
IV.- Secretaría Ejecutiva
V.- Unidades Técnicas
VI.- Secretaría Técnica Permanente
Sección I - De la Asamblea General de Socios.
Art. 14 - La Asamblea General es el órgano máximo de deliberación y dirección de la Red.
Art. 15 - La Asamblea General estará constituida por los Jefes de Gobierno de las ciudades
asociadas, electos democráticamente.
Párrafo único: Los Jefes de Gobierno Municipales podrán hacerse representar, por razones de
fuerza mayor, por el Vice-Jefe de Gobierno o por un representante de primer nivel, debidamente
designado.
Art. 16 - El Jefe de Gobierno de la ciudad que estuviera ocupando la Secretaría Ejecutiva de la
Red presidirá las reuniones de la Asamblea General , debiendo ser auxiliado por otro representante de su libre elección.
Párrafo único: Si fuera necesario, el Presidente de la Asamblea General , además de su voto
ordinario, tendrá voto de calidad.
Art. 17 - Son funciones privativas de la Asamblea General de Socios de la Red
I.- Aprobar el presente Estatuto y aquellas eventuales propuestas de modificación.
II.- Elegir los integrantes del Consejo, la sede de la Secretaría Ejecutiva y las ciudades coordinadoras y sub-coordinadoras de cada una de las Unidades Técnicas de la Red definidas para
el periodo.
Para la elección de la sede de la Secretaría, las ciudades que deseen aplicar, deben enviar,
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junto con la solicitud, un Proyecto de Trabajo firmado por el alcalde o alcaldesa, intendente o
intendenta, prefeito o prefeita, que estén disponibles para su revisión a todos los miembros del
Consejo. La Secretaría Técnica Permanente y la Comisión Directiva son los organismos encargados de recibir y difundir todo el material sobre la aplicación y lo remitirá al Consejo tres meses
antes de la Cumbre anual de las Mercociudades.
III.- Definir la política general y las estrategias de la actuación de la Red , en concordancia con
los fines consagrados en el presente Estatuto.
IV.- Aprobar el Reglamento Interno de la Red y las eventuales propuestas de alteraciones.
V.- Decidir los pedidos de ingreso y exclusión de socios de la Red.
VI.- Decidir los recursos y decisiones de otros órganos de la Red.
VII.- Decidir acerca de la disolución de la Red , siguiendo los procedimientos establecidos en el
presente Estatuto.
VIII.- Entender en la presentación de las cuentas del Consejo, de la Secretaría Ejecutiva y de
las Unidades Técnicas.
IX.- Resolver en los casos de omisión de presente Estatuto.
Art. 18 - A la Asamblea general se reunirá ordinariamente por convocatoria de su presidente
una vez al año, o extraordinariamente, por convocatoria de más del 50% (cincuenta por ciento)
de los socios de la Red.
Párrafo Primero: Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de MERCOCIUDADES,
compuesta por los Jefes de Gobierno de las ciudades socias de la Red , se realizarán durante el
mes de septiembre, momento en el cual deberán ser electos los miembros del Consejo, el titular
de la Secretaría Ejecutiva , y los titulares de las Unidades Temáticas de la red. En esta misma
reunión el Consejo de MERCOCIUDADES deberá presentar un informe del funcionamiento de
la Red y de las actividades por ellas promovidas.
Art. 19 - Las reuniones de la Asamblea General de Socios funcionarán con cualquier número
de presentes y todas sus deliberaciones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los
presentes.
Sección II - Del Consejo de MERCOCIUDADES
Art. 20 - El Consejo de MERCOCIUDADES es el órgano superior de administración de MERCOCIUDADES.
Art. 21 - El Consejo estará compuesto por cuatro ciudades de cada país miembro del MERCOSUR, por dos ciudades de cada país asociado y por la Comisión Directiva. Las ciudades
miembros del Consejo, en razón de la cuota que corresponde a cada país, tendrán miembros
suplentes en la misma proporción asignada en el inciso anterior.
Párrafo Primero: Los países que posean únicamente una ciudad en la Red , tendrán una sola
representación en el Consejo.
Párrafo Segundo: La Secretaría Ejecutiva integrará el Consejo en tal carácter.
Párrafo Tercero: En las reuniones del Consejo de Mercociudades sólo tendrán derecho a voto
las ciudades que sean representadas por su Alcalde, Prefeito o Intendente, o por quien los represente debidamente designado.
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I.- Elaborar y presentar a la Asamblea General de Socios los informes de funcionamiento y actividades de la Red durante su mandato.
II.- Manifestarse en nombre de la Red sobre los asuntos de interés de la misma, en especial
aquellas referentes a los procesos de integración regional.
III.- Definir y promover eventos que proyecten a la Red y que promuevan sus objetivos.
IV.- Sugerir acciones de las Unidades Temáticas de la Red y acompañar las actividades por
estas promovidas.
V.- Mantener informadas a las ciudades asociadas a la Red de las iniciativas y actividades promovidas por la misma.
Párrafo Único: Las decisiones del Consejo se tomarán siempre por consenso de sus
miembros.
Art. 23 - El Consejo de la Red se reunirá ordinariamente cada 6 (seis) meses, por convocatoria
del Secretario Ejecutivo, o extraordinariamente, siempre que se crea necesario, por convocatoria del mismo o de más del 50% de sus miembros.
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Art. 22 - Compete al Consejo de MERCOCIUDADES

Sección III - De la Comisión Directiva
Art. 24 - La Comisión Directiva es un organismo de apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades en los trabajos de coordinación de la Red.
Art. 25 - La Comisión Directiva estará conformada por la ciudad que estuviera ejerciendo la
Secretaría Ejecutiva , por la ciudad que ejerció la Secretaría Ejecutiva en la gestión inmediata
anterior y por la ciudad que ejercerá la Secretaría Ejecutiva en la gestión inmediata posterior.
Sección IV - De la Secretaría Ejecutiva
Art. 26 - La Secretaría Ejecutiva será la instancia responsable para coordinar los trabajos del
Consejo de la Red y de mantener archivados y difundir los documentos
Párrafo primero: Los recursos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva correrán por
cuenta de la ciudad que está ejerciendo dicha función, que deberá subvencionar los gastos corrientes cuya composición se detalla a continuación:
Local de la sede
Sueldos del Personal
Servicios de Agua, luz, teléfono, internet, correo.
Equipos, muebles y útiles de oficina.
Párrafo segundo: Los otros gastos de funcionamiento de la Red serán cubiertos por los recursos provenientes del patrimonio de la Red estipulado en el artículo 5, capítulo I del presente
Estatuto.
Art. 27 - Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de la Red.
I.- Representar oficialmente a MERCOCIUDADES y así también designar representantes para
ello.
II.- Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General de Socios y del Consejo, cabi-
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endo cuando sea necesario, además de su voto ordinario, su voto de calidad.
Párrafo único: El mandato de la Secretaría Ejecutiva será de un año, debiendo coincidir con la
realización de las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Socios.
Sección V - De las Unidades Técnicas
Art. 28 - Las Unidades Técnicas constituyen instancias responsables por el desarrollo de temas
específicos de MERCOCIUDADES, con sede en una de las ciudades integrantes de la Unidad
Temática.
Art. 29 - Compete a las Unidades Técnicas
I.- Formular y proponer, dentro de su área temática políticas comunes para que sean sugeridas
en el ámbito del MERCOSUR.
II.- Promover la investigación y la divulgación de las experiencias desarrolladas en las distintas
ciudades del mundo
III.- Promover eventos de discusión acerca del tema de su responsabilidad buscando obtener
respuestas que serán defendidas y difundidas por la Red.
IV.- Preparar un banco de datos con las informaciones acerca del tema coordinado.
Art. 30 - Las Unidades Técnicas deberán remitir al Consejo de la Red un informe cuatrimestral
de sus actividades además de las propuestas de actividades del próximo cuatrimestre.
Sección VI - De la Secretaría Técnica Permanente.
Art. 31 - La Secretaría Técnica Permanente es un organismo asesor de la Secretaría Ejecutiva.
Art. 32 - Compete a la Secretaría Técnica Permanente:
I.- Desarrollar la memoria institucional de la Red.
II.- Apoyar y asesorar el trabajo técnico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva.
III.- Apoyar y asesorar el trabajo del organismo del MERCOSUR destinado a la participación de
las ciudades.
IV.- Realizar el seguimiento del proceso de integración, procurando determinar los debates y
decisiones de interés para las ciudades.
Capítulo IV
Documentos
Art. 33 - Los documentos en español y portugués se considerarán igualmente oficiales y auténticos.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 33 - Son aplicables a las situaciones no previstas en el presente Estatuto las resoluciones
determinadas por los órganos competentes de la Red.
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Disposición Transitoria
La composición del Consejo de Mercociudades, definida en el artículo 21 del presente Estatuto
Social tendrá vigencia temporaria hasta la realización de la próxima Asamblea General.
REGLAMENTO DE MERCOCIUDADES
El presente cuerpo normativo reglamenta el funcionamiento de la Red de
Mercociudades y se basa en el Estatuto Social de la Red aprobado en la VIII
Reunión Cumbre en la ciudad de Asunción en septiembre del 2002.
Art. 1.- El patrimonio de la entidad estará constituido por los aportes de capital promovidos por
las municipalidades asociadas, la renta proveniente de sus actividades y por otras contribuciones realizadas por instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en el desarrollo de Mercociudades.
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Capítulo VI

Art. 2.- Se fija una contribución anual en función del tamaño poblacional de las ciudades:
a- Ciudades de menos de 100.000 habitantes: U$S 500
b- Ciudades de 100.000 a 499.999habitantes: U$S 2.000
c- Ciudades de 500.000 a 2.999.999 habitantes: U$S 3.000
d- Ciudades de 3.000.000 y más: U$S 6.000
Los Colaboradores contribuirán con la misma cantidad a pagar por la categoría de las ciudades
de 3.000.000 o más de habitantes.
El depósito será efectuado antes del 31 de marzo de cada año a la Secretaría Ejecutiva.
Art. 3.- Como excepción cada miembro podrá por una única vez no efectuar la contribución
anual, debiendo obtener el consentimiento de la Secretaría
Ejecutiva.
Sanciones:
Art. 4.- Aquellas ciudades que no cumplieron con lo estipulado en los Estatutos de la Red, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a.- No podrán ejercer la coordinación de Unidades Temáticas ni integrar el Consejo Directivo,
aquellas ciudades que no estén al día con sus cuotas
anuales
b.- Perderán su derecho a voto en la Asamblea General de la Red, aquellas ciudades que
adeuden 2 cuotas anuales consecutivas
c.- Perderán automáticamente su condición de asociadas, aquellas ciudades que tengan impagas 3 cuotas anuales consecutivas
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El consejo de la Red se reservará la facultad de considerar y de resolver casos especiales planteados por las ciudades en relación a las sanciones mencionadas precedentemente .
Art. 5.- Toda otra irregularidad no contemplada en lo establecido en el Estatuto Social y en el
reglamento Interno será laudada por la Asamblea General
de Socios.
Administración de los recursos de la Red:
Art. 6.- La Secretaría Ejecutiva será la encargada de la administración de los recursos de la Red
y observar los gastos que se realicen atendiendo a los
criterios de austeridad, transparencia y en concordancia con los fines fundacionales de Mercociudades.
Art. 7.- La Secretaría Ejecutiva será la encargada de fijar los porcentajes de los recursos que
se destinará por rubro en consulta con la comisión
Directiva y el Consejo.
Destino de los Recursos:
Art. 8.- Los recursos provenientes de los aportes de las ciudades serán destinados a costear
los gastos de funcionamiento de la Red:
a. Difusión y publicación de las actividades
b. Mantenimiento de la página web
c. Gastos de edición de la Revista “Diálogo”
d. Financiamiento de eventos organizados por la Red
Art. 9.- La Secretaría Ejecutiva y cualquiera de las Unidades Temáticas crearán un fondo formado por las donaciones de las ciudades u otras
instituciones (en efectivo o de otro carácter) que será destinado a los premios otorgados por la
Red. Se elaborará un Reglamento de premios que regule
la administración de este fondo.
Art. 10.- La Secretaría Ejecutiva puede autorizar a otras instancias de la Red a manejar recursos de la Red así como efectuar traspasos de recursos a las
mismas, siendo en última instancia la responsable de los mismos.
Rendición de Cuentas:
Art. 11.- La Secretaría Ejecutiva será la responsable de realizar las rendiciones de cuentas de
su actuación durante su mandato, la que será
presentada a consideración de la Asamblea General en la Reunión Cumbre con la Documentación correspondiente respaldando los gastos rendidos en dicha gestión.
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MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
MERCOCIUDADES Y LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES (UNISDR)
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MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE MERCOCIUDADES Y LA OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNISDR)
Mercociudades y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), mediante su Oficina Regional para las Américas, convienen en
trabajar mancomunadamente para promover, difundir e impulsar la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres de la UNISDR “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi
Ciudad se está Preparando!” que está orientada a autoridades municipales y gobiernos
locales a nivel global.
I. Antecedentes
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En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades o centros
urbanos; mientras que en América Latina se estima que la población urbana representa
hoy día aproximadamente el 70% de sus habitantes; esta tendencia lejos de
desacelerarse se incrementará durante el transcursos del presente siglo, lo cual impulsará
el incremento de las vulnerabilidades típicas de los centros urbanos, tales como: grandes
desigualdades sociales, degradación de ecosistemas, obsolescencia de las redes de
servicio, envejecimiento y cambio de uso de edificaciones, barrios marginales, grandes
aglomeraciones de gente, edificaciones de gran altura, entre otras. A este difícil escenario
debe sumársele no solo las múltiples amenazas intrínsecas a cada espacio geográfico,
muchas de ellas agravadas por el cambio climático, sino la alta complejidad desde la
perspectiva la gestión pública que significa el manejo del riesgo de desastres.
Los gobiernos locales son el nivel institucional llamado a asumir la reducción del riego
urbano, en función a: su cercanía con ciudadanos y comunidades, a que prestan servicios
esenciales y a la vez cumplen funciones críticas para el desarrollo como lo son muy
particularmente el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo local y el
otorgamiento de permisos de construcción. Sin perder de vista que la reducción del riesgo
urbano ofrece a los actores locales oportunidades para la inversión de capital a través de
planes para el mejoramiento y la modernización de la infraestructura, el
reacondicionamiento de las edificaciones, la renovación y modernización urbana
especialmente en los barrios marginales, el uso de energías más limpias, entre otros.
El Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres ofrece soluciones para que los actores y
los gobiernos locales gestionen y reduzcan el riesgo urbano.
MERCOCIUDADES
Mercociudades es la principal red de municipios del MERCOSUR y un referente
destacado en los procesos de integración. Fue fundada en 1995 por iniciativa de los
principales Alcaldes, Intendentes y Prefeitos de la región con el objetivo de favorecer la
participación de los municipios en el proceso de integración regional, promover la creación
de un ámbito institucional para las
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ciudades en el seno del MERCOSUR y desarrollar el intercambio y la cooperación
horizontal entre las municipalidades de la región, según lo estipulado en sus Estatutos.
Desde entonces, la red ha venido ampliándose e incorporando nuevos miembros.
Actualmente cuenta con 261 ciudades asociadas de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde viven más de 80 millones de
personas.
De acuerdo al art. 2 del Estatuto, Mercociudades persigue los siguientes objetivos:
• Favorecer la participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR
persiguiendo la co-decisión en las áreas de su competencia.
• Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas operativas
que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común
intermunicipal adecuados al proceso de integración.
• Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el
intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos
a los centros municipales de investigación, desarrollo tecnológico y cultura.
• Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas
municipalidades y las redes que se fueran creando.
• Potenciar los recursos humanos y las experiencias administrativas para las
municipalidades.
• Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al crecimiento y al
desarrollo urbano de las ciudades.
• Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el objetivo de facilitar
la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana.
• Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y la tecnología.
• Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la cultura, la
recreación, el deporte y el turismo.
• A través de Unidades Temáticas de representación integrada efectuar el inventario
del patrimonio cultural e histórico de las ciudades del Mercosur necesarios para
adoptar medidas comunes que garanticen su preservación y difusión.
• Desarrollar y planificar el turismo regional.
• Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias en el área
urbano ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta
área.
• XIII- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de las
ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida.
• Impulsar la adopción de políticas adecuadas frente al crecimiento poblacional y
prevenir la violencia en las ciudades.
• Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al nuevo
espacio regional.
• Impulsar la creación de unidades técnicas intermuncipales, con representación
integrada, para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y regionales.
• Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que conduzca a ejercitar
activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural.
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• Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin de

proponer y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales.
• Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y nacional,

estableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a través de las
municipalidades, definir políticas sociales adecuadas.
• Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la implantación de
políticas coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda a
todos los servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano.
• Mercociudades podrá igualmente realizar toda otra acción o gestión destinada a los
fines y objetivos propuestos, siendo los precedentes enunciados no limitativos del
objetivo general de Mercociudades.

4

ANEXO 7 / Convenio Mercociudades UNISDR

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
MERCOCIUDADES Y UNISDR

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR)
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y
secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR) es
una secretaría interagencial de las Naciones Unidas, cuyo mandato es coordinar,
promover y fortalecer la RRD a nivel global, regional, nacional y local. La UNISDR trabaja
para lograr un mundo sin pérdidas innecesarias por los desastres – buscando catalizar,
facilitar y abogar por acciones que protegerán vidas y los medios de existencia ante el
impacto de las amenazas naturales.
La Oficina Regional para las Américas aspira a apoyar a los actores en toda la región,
incluyendo a América del Norte, América Latina y el Caribe, fomentando una cultura de
prevención de desastres y contribuyendo a construir naciones y comunidades resilientes
ante los desastres.
Entre los principales objetivos de UNISDR está el incrementar la conciencia pública
para comprender el riesgo, la vulnerabilidad y la reducción de desastres a nivel
mundial; estimular el establecimiento de alianzas interdisciplinarias e
intersectoriales, incluyendo la ampliación de redes para la reducción del riesgo con
el fin de permitir que las comunidades se vuelvan resistentes a los efectos de las
amenazas de origen natural, tecnológicas y ambientales, reduciendo así el riesgo
agravado que representan para las vulnerabilidades sociales y económicas de las
sociedades modernas, e ir más allá de la protección contra las amenazas, hacia la gestión
del riesgo, integrando las estrategias de prevención del riesgo en las actividades de
desarrollo sostenible.
Se establece el Marco de Acción de Hyogo 2005-1015 (MAH) como una de las
herramientas más importantes para lograr el aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades ante los desastres, firmado por 168 países del mundo en la Conferencia
Mundial para la Reducción del
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Riesgo de Desastres, en Kobe, Japón en el 2005 y que también fue pensado como una
herramienta para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por los Estados
miembros de Naciones Unidas.
Encontrándose ya en la segunda mitad del plazo para el cual fuera adoptado el MAH, es
indispensable emprender acciones que coloquen a la disposición de los gobiernos locales
instrumentos y herramientas existentes que puedan ser aprovechadas y avanzar en su
implementación. La urgente necesidad de este movimiento ha impulsado a la UNISDR ha
lanzar en conjunto con socios locales, nacionales, y regionales la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres, Desarrollando ciudades resilientes: "Mi ciudad se está
preparando” (2010-2015).
La campaña busca específicamente fortalecer y respaldar a los gobiernos locales y los
grupos y dirigentes comunitarios, al igual que a los alcaldes y al personal técnico que
participa en la planificación del desarrollo urbano y en la gestión del riesgo de desastres,
incluidas las autoridades nacionales encargadas del desarrollo y la reducción del riesgo
de desastres en los ámbitos local y urbano. La campaña propone una lista de
comprobación de “10 aspectos básicos” de las ciudades; estos constituyen una lista de
verificación para los gobiernos locales para lograr ciudades resilientes y que pueden ser
implementados por los gobiernos locales. Esta lista de verificación se deriva de las cinco
prioridades del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015, la consecución de todos, o
hasta de uno de estos diez aspectos esenciales ayudará a las ciudades a aumentar su
resiliencia.
II. Justificación
En concordancia con el Marco de Acción de Hyogo (MAH) y la necesidad de trabajar más
de cerca con los gobiernos locales que son el ámbito de gobierno más cercano a los
ciudadanos, y con una mirada integral hacia la reducción de riesgo de desastres;
Mercociudades y la oficina de las Américas de UNISDR, suscriben el presente Marco de
Colaboración tendiente a promover la incorporación de la reducción de riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático en el quehacer de los gobiernos locales.
III. Objetivos
Promover el aumento de la resiliencia de las ciudades del Mercosur de acuerdo a las
prioridades del MAH, para lo cual se pretende en primera instancia fomentar la
colaboración entre Mercociudades y la UNISDR con la finalidad de que los gobiernos
locales de los países Mercosur se apropien del tema de reducción de desastres y asuman
compromisos políticos tendientes a lograr ciudades y comunidades resilientes.
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En este sentido se busca contar con una estrecha colaboración para promover y avanzar
con la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está
preparando!” promovida por UNISDR y sus socios.
IV. Beneficiarios
Los ciudadanos y ciudadanas de los países del Mercosur, especialmente de las zonas
urbanas, a través del empoderamiento de sus alcaldes, autoridades y gobiernos locales.
V. Compromisos:
Mercociudades y la UNISDR exponen que este marco de colaboración ha sido
promovido en base a:
1. Que las dos instituciones se hallan unidas por una comunidad de intereses afines
en los cuales pueden realizar acciones mancomunadas, coordinando recursos
humanos, técnicos y financieros.
2. La cooperación y complementación entre las dos instituciones contribuirá al
desarrollo adecuado de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes:
“Mi Ciudad se está Preparando”.

6

ANEXO 7 / Convenio Mercociudades UNISDR

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
MERCOCIUDADES Y UNISDR

Sobre la base de estos antecedentes Mercociudades y la UNISDR suscriben el presente
Marco de Colaboración en forma conjunta y asumiendo los siguientes compromisos:
PRIMERO: Impulsar, promocionar y difundir información sobre la Campaña Mundial de
Reducción de Desastres, Desarrollando ciudades resilientes: "Mi ciudad se está
preparando”, en torno a:
a. Dar impulso político al Marco de Acción de Hyogo, la Reducción del Riesgo de
Desastres y la Campaña Mundial.
b. Promocionar el Marco de Acción de Hyogo, la Reducción del Riesgo de Desastres
y la Campaña Mundial a través de las herramientas de información de
Mercociudades y la UNISDR.
c. Promover de manera conjunta la Reducción del Riesgo de Desastres y la
adaptación al cambio climático a nivel de las intendencias y municipalidades en
los países Mercosur, involucrarlas y apoyarlas para que se inscriban en la
campaña y participen activamente en ella a través de la aplicación de los 10
aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes.
d. Nominar en el marco de la campaña a las ciudades que hayan desarrollado
buenas prácticas en la reducción del riesgo de desastres.
e. Elaborar un informe de impacto sobre la gestión desarrollada por Mercociudades
con sus miembros respecto a la Campaña y el desarrollo de ciudades resilientes,
que será
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integrado al informe final de la Campaña por parte de la UNISDR y difundido a través
de sus respectivos sitios web.
SEGUNDO: Con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado del presente marco de
colaboración, cada una de las instituciones participantes nombrará un punto focal y
representante para el desarrollo de las actividades que ambas instituciones convengan en
favor del éxito del presente marco de colaboración.
TERCERO: El presente Marco de Colaboración entrará en vigencia desde el momento de
su firma y tendrá la duración hasta la culminación de la campaña en el 2015, periodo
luego del cual podrá ser renovado de mutuo acuerdo sobre la base de la revisión de los
logros. El presente Marco de Colaboración podrá ser terminado y quedará sin efecto
mediante notificación de cualquiera de las partes firmantes.
CUARTA: En prueba de conformidad firman el presente Marco de Colaboración en la
Ciudad de Montevideo, en tres ejemplares originales igualmente válidos, a los tres días
del mes de octubre del año dos mil doce.
Por Mercociudades

Ana Olivera
Secretaria Ejecutiva de la Red de
de Ambiente
MERCOCIUDADES

Dr. Marcos Carámbula
Coordinador de la Unidad Temática
y Desarrollo Sostenible

Por la UNISDR

Ricardo Mena Speck
Jefe de la Oficina Regional
UNISDR
Testigo de Honor

Sra. Susan McDade
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay
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ANEXO 8 / Convenio de colaboración entre Mercociudades y FAMSI
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ANEXO 8 / Convenio de colaboración entre Mercociudades y FAMSI
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ANEXO 9 / Convenio de colaboración entre Mercociudades e ICLEI
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ANEXO 9 / Convenio de colaboración entre Mercociudades e ICLEI
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ANEXO 10 / Convenio UTT y Forum Iberoamericano de Periodistas de Turismo
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ANEXO 11 / Convenio de Cooperación Mercociudades ISM.
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ANEXO 11 / Convenio de Cooperación Mercociudades ISM.
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ANEXO 11 / Convenio de Cooperación Mercociudades ISM.
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ANEXO 12 / Comunicado de Mercociudades ante situación Paraguay
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