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Apresentação

Ruben García / Diretor da Divisão de Relações  
Internacionais e Cooperação da
Prefeitura de Montevidéu

E
STA publicação especial para o lançamento 
da 16ª Cúpula de Mercocidades condensa as 
colaborações dos diferentes atores que es-
tão apoiando a realização desta atividade, 

que Montevidéu tem o orgulho e a responsabilidade de 
organizar. Isto demonstra que é possível trabalhar em 
conjunto entre os governos departamentais e o gover-
no nacional, com objetivos comuns e tarefas específi cas 
também claramente defi nidas. 

Continuamos comprometidos com a ideia que deu origem 
a Mercocidades há 16 anos, impulsionando um MERCO-
SUL com e para as pessoas, baseado na busca da inclusão 
social e do desenvolvimento sustentável, com a mais am-

pla participação da cidadania. Vários projetos desenvol-
vidos na região e em particular o de “Inovação e Coesão 
Social” de Mercocidades, vem trabalhando precisamente 
neste sentido, gerando capacidades para a aplicação de 
políticas locais de inclusão social com uma visão regional.

Desde Montevidéu realizamos esta ampla convocatória 
aos governos locais da região, à academia, aos trabalha-
dores e à sociedade civil organizada, a que participem nas 
diferentes instâncias do processo de integração regional 
e em particular na 16ª Cúpula de Mercocidades. É uma 
proposta desde Montevidéu, Capital do MERCOSUL, por 
uma região mais integrada, inclusiva, com a cidadania 
como centro.



Mercocidades foi fundada em 1995 pelas autoridades de 
governo das cidades de Buenos Aires, La Plata, Rosário, 
Córdoba, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianó-
polis, Porto Alegre, Salvador, Assunção e Montevidéu, 
com o objetivo de conseguir a participação dos governos 
locais no seio do MERCOSUL e impulsionar, ao mesmo 
tempo, a troca e a cooperação entre as cidades da re-
gião. 

Desde a ótica das cidades, a integração não é simples-
mente um acordo alfandegário ou uma instância de coor-
denação de políticas macroeconômicas. Pelo contrário, é 
um projeto político que transcende os destinos nacionais 
e aprofunda suas raízes na sociedade, na diversidade 
cultural, e fundamentalmente, na pluralidade de atores 
que convivem em um mesmo espaço regional. Esta pers-
pectiva coincide com o enfoque impulsionado por outros 
atores do processo de integração como os sindicatos, as 
universidades, as cooperativas e as organizações não-
governamentais. 

A 16 anos de sua criação, Mercocidades é atualmente 
a principal rede de municípios do MERCOSUL e o re-
ferente principal do processo de integração em matéria 
de governos locais. Conta com 230 cidades associadas de 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolí-

via, Chile e Peru, em cujo seio vivem mais de oitenta 
milhões de cidadãos.

Ano a ano a Rede celebra sua Cúpula, reunindo a mais 
de uma centena de governantes locais para analisar as 
ações empreendidas e redefi nir suas linhas prioritárias 
de trabalho. A cidade anfi triã da cúpula é aquela que 
ao longo de um ano exercerá a Secretaria Executiva 
da Rede, importante instância de condução política da 
mesma. Durante 2012 esta condução, sob o consenso e 
o apoio do conselho da Rede, integrado pelos Alcaides, 
Prefeitos e Intendentes de todo o MERCOSUL, será res-
ponsabilidade de Montevidéu, cidade que anteriormen-
te exerceu 2 secretarias executivas. 

A capital uruguaia também é sede da Secretaria Técni-
ca Permanente da Rede, instância responsável de des-
envolver sua memória institucional; apoiar e assessorar 
o trabalho técnico e administrativo da Secretaria Exe-
cutiva; realizar o seguimento de temas e debates do pro-
cesso de integração, e ofi ciar de enlace com a Secretaria 
do MERCOSUL. Atualmente também coordena dois 
projetos regionais de Mercocidades: “Inovação e Coesão 
Social” e “Laboratório de Políticas Locais”. 

www.mercociudades.org 

Sobre Mercocidades
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Montevidéu,
cidade anfitriã

M

• Vista do Cerro de Montevidéu ao entarde-
cer (Foto Carlos Con trera / CMDF)

ONTEVIDÉU se prepara com grande expec-
tativa para ser anfi triã da próxima Cúpula 
da Rede Mercocidades e assumir a responsa-
bilidade de desempenhar a Secretaria Exe-

cutiva da Rede durante o ano 2012.

Para nossa cidade será, uma vez mais, uma grande hon-
ra. Convocam-nos a história e o futuro. 

Convoca-nos nosso compromisso histórico com esta 
Rede, da qual somos orgulhosos co-fundadores, e nossa 
tarefa comum, compartilhada com todas suas cidades 
integrantes, por encontrar e clarear os caminhos que 
nos permitam dia a dia, construir cidades mais integra-
das e mais integradoras, cidades que sejam modelos de 
convivência, cidades que sejam exemplo de dinamismo 
e criatividade ao serviço da felicidade de nossos povos.

O tema de nossa próxima Cúpula será o da Cidadania 
Regional, focalizada especifi camente na livre circulação 
das pessoas como um direito fundamental.

Como ressaltamos em outras oportunidades, estamos 
convencidos da necessidade de avançar na construção 
prática das ferramentas que façam possível o exercício 
destes direitos.



Ana Olivera / Prefeita de Montevidéu 
Membro da Comissão Diretiva
de Mercocidades

  
A cidadania supõe compartilhar direitos e obrigações 
em uma relação de pertencimento a uma mesma base 
territorial, econômica, cultural e política e, portanto, 
construir cidadania regional exige avançar coordenada-
mente na construção comum de todas essas dimensões.

Como temos sustentado em debates anteriores, temos 
que fomentar intensamente a conectividade física e vir-
tual entre nossos territórios, construir infraestruturas e 
instituições comuns, e combater juntos as assimetrias, 
respeitando especifi cidades e diversidades, sem descui-
dar a articulação das escalas e dos desenvolvimentos 
relativos.  

Necessitamos por um lado desenvolver instrumentos 
que fortaleçam o local e as escalas micro, as mais próxi-
mas —em um conceito de integração e não de fragmen-
tação— e por outro, conectados aos anteriores, instru-
mentos que fortaleçam as escalas regionais e mundiais, 
e redesenhem o âmbito do nacional e da nação, aumen-
tando os limites dos povos e das pátrias e fundindo-os 
entre si. 

Como também dissemos, não se trata de que nos dis-
solvamos como sociedades nacionais ou locais. Trata-se 
de que nos reinventemos, reconhecendo-nos, ao mesmo 
tempo em entidades distintas e separadas, como perten-
centes a um mesmo corpo comum: o desta cidade regio-
nal —e incluso mundial— da que de alguma maneira já 
somos todos parte.

Não se trata de perder identidade, trata-se de ampliar-
la e de enriquecer-la: a aventura humana é uma aven-
tura única, na dupla acepção da palavra. 

As cidades temos um papel específi co para cumprir fren-
te a estes desafi os, e Mercocidades é um âmbito ideal 
para conseguir a troca das experiências e as refl exões 
que nos permitam identifi car as melhores práticas para 
cumprir com esse papel.  

Em particular, nesta tarefa, nos importa promover a 
construção de políticas sociais inclusivas e participati-
vas com uma visão regional. Porém, igualmente, acha-
mos importante trabalhar coordenadamente em todas 
as outras frentes de atuação referidas ao governo dos 
territórios.



• Concerto na esplanada
da Prefeitura de Montevidéu

Construir integração: desenvolver políticas públicas que 
promovam a inclusão social, a participação, a equidade 
e o pleno exercício dos deveres e dos direitos que susten-
tam uma cidadania regional.

Este é nosso compromisso para esta nova etapa: impul-
sionar decididamente avanços concretos e sucessos es-
pecífi cos orientados para alcançar na livre circulação de 
pessoas na região, como um primeiro passo fundamen-
tal na construção de uma cidadania regional completa.

Atentos aos novos fenômenos que atravessam as socie-
dades do mundo, apoiados no desenvolvimento das tec-
nologias da informação e da comunicação, fenômenos 
que ativam sociedades, favorecem a criação de redes 
cada vez mais horizontais e interativas e a aproximação 
das distâncias, nos comprometemos a receber-los em 

nossa cidade, em nossa próxima Cúpula, e a exercer a 
Secretaria Executiva da Rede no próximo período com o 
total compromisso e a entrega que procuramos caracte-
rize todas nossas atividades.

Montevidéu já se veste de festa porque todos vocês, logo, 
estarão vindo, e porque todos nós, juntos, seguiremos 
avançando na melhora permanente de nossas tarefas 
para assegurar a nossa pessoa a possibilidade de uma 
vida digna, uma vida linda, uma vida plena, uma vida 
humana.

Uma vida tão digna, tão linda, tão plena e tão humana 
como as cidades que todos os dias nos esforçamos por 
construir.

Esperamos vocês.



De Belo Horizonte a Montevidéu:
as mercocidades no processo
de integração da América do Sul

Marcio Lacerda / Prefeito de Belo Horizonte  
Secretário Executivo de Mercocidades (2010-2011)
Membro da Comissão Diretiva de Mercocidades

A
CIDADE de Belo Horizonte é membro da 
Rede Mercocidades desde 1996, quando a 
Prefeitura Municipal apostou na organi-
zação como um mecanismo de construção, 

promoção e acompanhamento do processo de integração 
regional, a partir da capacidade e da articulação dos go-
vernos locais da América do Sul. Se a representação ins-
titucional do processo de integração se confi gurava pela 
instauração do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 
no ano de 1991, que se restringia à defesa do livre co-
mércio regional, Belo Horizonte atuou junto às cidades-
membro para que a Rede Mercocidades transcendesse 
os limites comerciais, e construísse um Mercosul social, 
participativo e inclusivo.

Baseado na visão da importância e da necessidade de 
cooperação internacional horizontal na região, o mu-

nicípio assumiu por duas vezes a Secretaria Executiva 
da Rede. A primeira ocorreu durante a gestão do Pre-
feito Célio de Castro, no ano de 1999/ 2000. Onze anos 
depois, após a reconhecida ampliação quantitativa e 
melhora qualitativa da Rede Mercocidades, recebe-
mos com muita honra o desafi o de conduzir novamen-
te a instância de coordenação da Rede. Se no início 
do século XXI, quando a Belo Horizonte sediou pela 
primeira vez esta Secretaria, os objetivos e atuação 
se voltavam, dentre outros temas, para a necessida-
de de ampliação das Unidades Temáticas voltadas 
para as políticas sociais, a agenda atual possui uma 
confi guração ampliada em termos políticos, sociais e 
econômicos, e busca promover alinhamento estraté-
gico e atuação técnica entra as instâncias da Rede, 
pensando também em seu modelo de governança e, 
principalmente, no seu futuro.



Neste marco elaborou um plano de trabalho baseado 
na memória histórica da Rede e nas necessidades de 
refl etir e planejar o seu futuro. O plano inclui questões 
como a cooperação técnica, a reformulação político-
institucional e a coordenação do Comitê de Municípios 
(COMUN) do Foro Consultivo de Municípios, Estados 
Federados, Departamentos e Províncias do MERCO-
SUL (FCCR). No momento em que anunciamos Mon-
tevidéu como a próxima Secretaria Executiva, vemos 
com satisfação os avanços dos projetos nos três eixos 
prioritários para a Rede: integração fronteiriça, inte-
gração produtiva e cidadania regional. No que se refere 
à reformulação político-estratégico da Rede Mercocida-
des, destacamos também o investimento da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte para a Rede através do convênio 
fi rmado com Fundação Dom Cabral (FDC), que tem 
como objetivo desenvolver um planejamento estratégi-
co de longo prazo. A construção de visão, metas, obje-
tivos macros, ações e projetos são vitais para que as 
energias e iniciativas das 230 cidades-membro estejam 
canalizadas e organizadas em prol de resultados que 
permitam a melhoria da qualidade de vida dos nossos 
cidadãos.

É nesse contexto de muito trabalho, de valorização 
do passado e pensamento no futuro, que saudamos a 
próxima Secretaria Executiva, reafi rmando o compro-
misso de Belo Horizonte com a Rede, o papel da Se-
cretaria Técnica Permanente no acompanhamento e 
apoio ao nosso trabalho e os avanços que juntos vamos 
consolidando. Desejamos aos amigos de Montevidéu, o 
coração do MERCOSUL, os melhores êxitos na gestão 
da Secretaria Executiva de Mercocidades 2011/2012.



Miguel Lifschitz / Prefeito de Rosario  
Membro da Comissão Diretiva
de Mercocidades

D

Fortalecendo e fomentando
a participação

ESDE seu princípio a Rede de Mercocidades 
tem fortalecido e fomentado a participação 
dos municípios no processo de integração re-
gional, promovendo a criação de um âmbito 

institucional para as cidades no seio do MERCOSUL, e 
desenvolvido a troca e a cooperação horizontal entre os 
municípios da região. Entretanto, e apesar dos nume-
rosos avanços e importantes conquistas neste aspecto, 
ainda tem muito para fazer.

Nossas ações como Secretaria Executiva, em oportu-
nidade do exercício em 2009-2010 pela cidade de Ro-
sário, partiram de uma conceitualização da rede como 
uma rede de cidades em prol da integração regional, 
considerando que a visão local é uma ferramenta fun-
damental e efi caz para o desenvolvimento de políticas 
regionais que lutem por uma maior participação da ci-
dadania do MERCOSUL após a ampliação e o afi ança-

mento de seus direitos desde uma perspectiva multidi-
mensional.

Um dos grandes desafi os empreendidos nessa oportuni-
dade foi continuar com a busca de oportunidades e re-
cursos concretos para a rede, que permitam continuar 
trabalhando as diferentes temáticas e problemáticas 
que correspondem aos governos locais e regionais, como 
aqueles que se vinculam com um processo de ampliação 
de direitos à cidadania a partir do processo de inte-
gração regional. Ou seja, de que modo pode se contribuir 
a essa ampliação de direitos desde o local aos cidadãos 
do MERCOSUL, e a luta pela livre mobilidade das pes-
soas em nossa região se inscreve nesse contexto. 

Por isso, “integrar cidadãos, integrar cidadãs” manifesta à 
vontade dos governos locais de desenvolver políticas públicas 
que permitam à inclusão social, a participação, a equidade, a 



•  Entardecer e pescadores no 
horizonte

construção conjunta e o pleno exercício dos deveres e direitos 
que sustentam uma cidadania regional, ao falar de integrar 
cidades nos referimos ao protagonismo dos governos locais 
como estrutura do estado mais próxima ao cidadão, com ca-
pacidade para vincular o local com o regional e o global. 

Durante 15 anos, o desenvolvimento de programas e 
projetos vinculados às distintas temáticas das quais 
Mercocidades se ocupa, nos tem permitido dar resposta 
a diferentes problemáticas que foram mudando à medi-
da que nossas cidades vão se transformado. Neste sen-
tido, é positivo ressaltar o importante posicionamento 
internacional que a rede tem alcançado nestes anos, 
signifi cando a abertura de novas ferramentas de coope-
ração de frente aos desafi os futuros, como sem dúvidas 
o é a construção da cidadania regional, e como um resul-
tado disso, a livre circulação das pessoas.

Durante estes 15 anos de desenvolvimento da Rede 
de Mercocidades, temos sido capazes de fortalecer e 

fomentar a participação da cidadania do MERCOSUL 
em geral nos processos de tomada das decisões, com a 
fi nalidade de não só conseguir o inter-relacionamento 
do local com o cenário regional, senão com o objeto 
de melhorar as políticas públicas de cada um dos go-
vernos locais que formam parte da rede a partir da 
visão dos atores que formam a sociedade civil destes 
municípios. 

A integração regional, acompanhada de um processo 
local interno de cada um dos municípios que integram 
a rede, deve fomentar uma maior participação dos ato-
res relevantes de cada um desses municípios, com o 
objeto de obter informação direta das demandas e ne-
cessidades dos cidadãos, que posteriormente possam 
ser expressas nos âmbitos de debate regional, no âm-
bito de uma troca de experiências que impliquem na 
implementação de políticas regionais cuja fi nalidade 
seja fortalecer os direitos dos cidadãos e da cidadania 
regional como tal. 



ATORES DA INTEGRAÇÃO, CONSTRUINDO
 O MERCOSUL JUNTO ÁS CIDADES



• Vista noturna da rambla montevideana com o edifício da Faculdade de Engenharia em primeiro plano 
(Foto Carlos Contrera / CMDF)
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Identidade MERCOSUL

Luis Almagro / Ministro de Relações Exteriores  
do Uruguai

OS TEMPOS que correm é importante com-
partilhar os propósitos que perseguimos 
ao promover certas temáticas e atores que 
entendemos que podem impulsionar-las. A 

Presidência Pro Tempore Uruguaia do MERCOSUL nos 
apresenta uma oportunidade insuperável a tal efeito. 
Por isto, nos resulta de extremo agrado participar des-
ta publicação e compartilhar uma visão da integração, 
onde os governos locais são um ator dinâmico e partícipe 
dos objetivos regionais e, sobretudo daquele que espera-
mos promover no semestre, pelo qual ninguém melhor 
que a Rede de Mercocidades, com sua acumulação de 
mais de quinze anos impulsionando a integração regio-
nal, para protagonizar este relato.

A temática que escolhemos para trabalhar este semes-
tre se centraliza na livre circulação das pessoas, assunto 
muito próximo do acionar desta Rede de cidades que há 
vários anos trabalha na formação de uma “Cidadania do 

MERCOSUL”. Este é o ponto central de nosso trabalho, 
visto que quando falamos de livre circulação das pessoas 
falamos do reconhecimento de uma série de direitos e 
obrigações comuns a todos os cidadãos e cidadãs de nos-
sa região, protegendo o prazer efetivo dos mesmos.

A livre circulação implica o reconhecimento dos direitos 
de cidadania em um espaço mais amplo que o próprio 
território nacional, e ao igual que acontece no âmbito 
nacional, acarreta conjuntamente com seus direitos as-
sociados, obrigações para quem são parte e, por sobre to-
das as coisas, se sentem parte do mesmo. Envolve uma 
trilogia que não podemos tratar de forma separada: di-
reitos, obrigações e pertencimento, em numerosos níveis 
a considerar. 

Em parte, trata-se de um compromisso de todo o Esta-
do, no que se refere ao primeiro nível do governo, para 
incorporar à cidadania mais vulnerável na região, que 



• Carnaval montevideano. Comparsa (Foto Centro Municipal 
de Fotografia / Montevidéu)

só procura melhores horizontes de bem-estar em econo-
mias que possam oferecer-los; em parte, trata-se de uma 
obrigação de todos com o interesse de promover o goze 
dos direitos que os habitantes de uma cidade ou bairro 
possuem. Não se trata de uma visão contraposta entre o 
local, o nacional e o regional, senão na melhor forma de 
que as três identidades convivam.  

Identidade implica pertencimento e para isso devemos 
trabalhar desde o social, desde o cultural, desde o que 
compartilhamos e nos identifi ca. A identidade nos posi-
ciona como uma região majoritariamente produtora de 
alimentos, sem confl itos étnico-religiosos, onde prima o 
diálogo e a convivência pacífi ca e onde nossas diferenças 
se resolvem pelos caminhos democráticos. Isso somos 
além do futebol e do carnaval, além do samba, do tan-
go, do mate, da erva e do doce de leite, o que nos defi ne 
é que temos problemas como qualquer vizinho, porém 
também nos damos mecanismos pacífi cos de coexistên-
cia para solucionar-los.

Isto implica trabalhar cada vez mais e aprofundar ferra-
mentas que facilitam esta percepção. Um avanço impor-

tante neste sentido é a Residência MERCOSUL, é im-
portante promover-la, cuidar-la e entesourar-la, porque 
nos iguala dentro da diferença e nos permite desfrutar 
de direitos comuns para todos e todas, independente-
mente de nosso lugar de nascimento na região, só por 
pertencermos à mesma. O importante é que se trata 
de um espaço comum onde sua cidadania compartil-
ha o respeito pelos direitos humanos, a relevância do 
diálogo social, a tolerância e a convivência na diver-
sidade, entre outros princípios que nos defi nem como 
sociedade do MERCOSUL e aos quais nos dedicamos 
a aprofundar.

Por isto, acreditamos que os governos locais são o espaço 
apropriado para encontrarmos, para debater, para com-
partilhar nossas experiências e para solucionar nossos 
problemas, assim como para estender mais facilmente 
os direitos de qualquer habitante de nosso território. As 
cidades podem ser as protagonistas deste relato, porém 
só se o mesmo se constroi desde o espaço integrado, com 
sua história e elementos comuns, procurando uma his-
tória própria, porém que compartilhe pontos em comum 
com toda a região.

Por último, é necessário aproximar à cidadania a este 
processo que com velocidades diferentes afeta a vida co-
tidiana de todos, e neste sentido, somente os governos 
locais podem aprofundar um sentimento de pertenci-
mento e identidade na cotidianidade dos cidadãos, para 
que estejam cada dia mais preparados para desfrutar e 
reclamar os direitos que por sua condição lhes corres-
pondem.

Simplifi cando, estamos armando a torcida do clube, não 
alcança só com dar a carteira de sócio, faz falta amor e 
isso o construímos desde o racional com decisões e com 
trabalho, e desde o passional com identidade. 



E

1  Palavras expressas no passado 8 de agosto de 2011, no âmbito do lançamento da Presidência Pro Tempore do Uruguai no MERCOSUL, 
para TVMERCOSUL. 

Desafios do MERCOSUL
frente à crise econômica internacional

Samuel Pinheiro Guimarães / Alto Representante
Geral do MERCOSUL1

NCONTRAMO-NOS em uma conjuntura 
muito especial no MERCOSUL. Por um lado, 
temos um período de crescimento econômico 
em todos os países do bloco e importantes 

programas de governos progressistas nos quatro países, 
com amplo apoio popular, executando políticas sociais 
muito importantes de emprego e de segurança social. 
Por outro lado, temos hoje a crise econômica internacio-
nal que começa nos Estados Unidos no ano 2008, e que 
permanece. Acaba de suceder um fato muito importante 
que foi a degradação da classifi cação dos Estados Uni-
dos pelo risco da dívida externa. Desde que se começou 
a fazer esse tipo de avaliação, por primeira vez não tem 
qualifi cação Triple A, senão que Dupla A, acontecimento 
inédito na história do capitalismo. Na Europa também 
se observa uma importante crise social gerada pelos 
bancos e não pelos povos, os bancos e seus executivos 
tiveram lucros enormes em todo este processo. E ago-

ra a política, para dar solução a esse problema, realiza 
ajustes sociais. Ou seja, que quem não gerou a crise vai 
pagar por ela aos bancos, que são os que a produziram. 
Situação paradoxal.

O MERCOSUL se enfrenta ante a possibilidade de que 
esta crise internacional venha a afetar o ritmo do desen-
volvimento econômico. Este desenvolvimento é impor-
tante porque signifi ca o emprego e o aumento da pro-
dução. Ao mesmo tempo vai afetar às políticas sociais, 
ou seja, às políticas em favor dos mais pobres, daqueles 
que foram excluídos em um processo histórico de opres-
são das classes privilegiadas sobre a maioria da popu-
lação. Nos últimos anos tivemos nos países do MERCO-
SUL programas sociais que diminuíram a indigência e a 
miséria absoluta. Então, a situação econômica interna-
cional não pode afetar nem a nossos países, nem a esse 
processo de construção de infraestrutura econômica, de 
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implementação de programas sociais que atendem às 
populações mais necessitadas, e dos estímulos aos in-
vestimentos privados para a geração de emprego. Isto 
é muito importante, é a defesa do desenvolvimento dos 
países do MERCOSUL.

O MERCOSUL, como organismo que congrega aos qua-
tro países, tem a obrigação frente a esse desafi o, de ter 
como meta principal estimular a coordenação das polí-
ticas sociais. Durante este semestre a Presidência Pro 
Tempore do Uruguai tem a missão de convocar aos go-
vernos dos quatro países para a discussão sobre como 

fazer. O MERCOSUL é um sucesso extraordinário. Os 
níveis de comércio são muito elevados e historicamente 
cresceram enormemente, assim como os níveis de inves-
timentos entre os países e a redução das assimetrias. 
Por exemplo, no caso do Uruguai, a interconexão elétri-
ca entre Brasil e Uruguai vai signifi car uma oportuni-
dade muito grande para a economia uruguaia. Também, 
a intervenção do Fundo para a Convergência Estrutural 
do MERCOSUL (FOCEM) para a recuperação das ferro-
vias no interior do país. Tudo isto é muito importante e 
tem contribuído para o crescimento das economias dos 
países nos últimos anos.
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Parlasur compromisso
democrático do MERCOSUL

Ignacio Mendoza Unzain / Atual Presidente do Parlamento
do MERCOSUL e representante 
da seção paraguaia

OM A CRIAÇÃO do Mercado Comum do 
Sul no ano de 1991, se abriu um horizon-
te imprevisível de potencialidades entre os 
Estados Partes, em tudo relacionado ao co-

mércio, para que estes fossem fl uídas, simplifi cadas e 
sobretudo livres de difi culdades aduaneiras. Da mes-
ma forma, de acordo ao espírito e aos fi ns do tratado, 
nos encaminharia ao livre trânsito de pessoas, merca-
dorias e fatores de produção.

Mas com o transcorrer do tempo, não foram obtidos os 
resultados esperados, se notando ademais que alguns 
componentes muito importantes em toda a integração 
não estavam presentes. Tanto é assim que o fator hu-
mano estava ausente e tudo referente ao social, cultu-
ral e o respeito às tradições.

Ë assim que aqueles que têm impulsionado desde o co-
meço esta instituição viram a necessidade da criação 
de um foro político por excelência, que é o Parlamen-
to. Iniciou-se como uma Comissão Parlamentar para 
logo depois constituir, através do Protocolo, no Parla-
mento do MERCOSUL, com normas claras de confor-
mação, funcionamento e fi ns.

Mas como toda criação humana, é perfectível, se tem 
pensado em ir melhorando com o passar do tempo 
para que seu funcionamento seja harmônico e efi cien-
te, e dentro dos prazos estabelecidos.

Dentro desses termos, estamos conscientes que não 
foram cumpridos com certas cláusulas do Protocolo, 
tais como a não aplicação ainda da representação pro-



porcional cidadã, as mudanças nas leis eleitorais para 
que as eleições dos parlamentares sejam diretas, gerais 
e secretas, e, posteriormente, se possa conseguir maio-
res competências para as funções do Parlamento.

Mas com o funcionamento do Parlamento, temos senti-
do a grande importância que signifi ca o funcionamento 
deste fórum essencialmente político, onde se discutem 
os temas da cidadania, a possibilidade de ser a caixa 
de ressonância para as preocupações cidadãs, receber as 
reclamações e sugestões de todos os habitantes da re-
gião e acompanhar tudo o que seja participação cidadã.

Isso comprovamos no curto tempo transcorrido desde o 
início do funcionamento do Parlamento, onde compartil-
hamos a oportunidade de assinar vários acordos de coo-
peração com diferentes setores da sociedade civil, para 
ajudar a melhorar as condições de vida de todos os ha-
bitantes desta região. Alguns deles são com sociedades 
científi cas, culturais, políticas, de desenvolvimento e, 
sobretudo com organizações que trabalham juntos para 
crescer em harmonia e democracia.

Entre elas, cada destacar a relação extremamente in-
teressante e útil que temos com a Rede Mercocidades, 
para o desenvolvimento comunitário, a troca de expe-
riências, culturais e tradições para enriquecer e fortale-
cer todos os habitantes desta região.

Espero que o espírito de integração esteja sempre vivo 
nos corações de todos que integram o Parlamento, que 
a vontade de integrar em um objetivo comum de cresci-
mento e desenvolvimento dos nossos países, esteja sem-
pre presente, para que em um futuro próximo todos os 
habitantes tenham um trabalho digno e possamos apro-
veitar ao máximo toda a riqueza que temos em nosso 
solo e ao mesmo tempo o cuidemos como o tesouro mais 
valioso.
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Desafios da integração

Ricardo Ehrlich / Ministro de Educação e Cultura
do Uruguai

OMEÇANDO a recorrer o século XXI se 
aprofundam os objetivos e a mesma vocação 
integradora, com a qual terminávamos o sé-
culo XX. Eles nos convidam a assumir novos 

e maiores desafi os. Nossas sociedades exploram o pre-
sente e constroem seu futuro em um contexto de gran-
des mudanças civilizatórias. Singulares transformações 
no campo da ciência e da tecnologia, vertiginosas mu-
danças nas principais economias do mundo e o surgi-
mento de novas formas, que complicam e intensifi cam 
nossa comunicação provocam, ao mesmo tempo em que 
acompanham, mudanças signifi cativas no seio de nos-
sas sociedades. Mudanças que atravessam as formas de 
relação de homens e mulheres que formam nossas socie-
dades, seus sistemas de produção, suas formas de troca 
e incluso a confi guração de suas identidades. 

Ante a esta intensidade de mudanças e o surgimento 
de novos desafi os, com frequência, os esforços realizados 

por nossos países para a consolidação e o fortalecimento 
de um projeto de integração regional, parecem insufi -
cientes. Os avanços registrados mediante aos acordos, 
as pontes de comunicação e os fl uxos de troca e, sobre-
tudo, a necessária construção de horizontes compartil-
hados para os quais avançar, enfrentam hoje com novos 
desafi os, novas promessas e também, novos obstáculos 
a vencer. Entretanto, os objetivos continuam sendo os 
mesmos: garantir que homens e mulheres possam des-
envolver plenamente seus projetos de vida em qualquer 
lugar do território, e que em todos os contextos se avan-
ce na qualidade de vida, na coesão social, na igualdade 
de direitos para todos. Apesar das difi culdades, deve-
mos ainda continuar abrindo caminhos. E esses camin-
hos implicam continuar trabalhando para assegurar o 
desfrute, a educação, o trabalho, o descobrimento e des-
envolvimento de capacidades, melhorar as condições de 
mobilidade das pessoas, o acesso aos bens e serviços, re-
duzir as desigualdades.
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Os desafi os então nos obrigam a mais e maiores esfor-
ços para encontrar os pontos em comum que nos per-
mitam avançar juntos, e também as diferenças que nos 
permitam complementarmos. Compassar tempos, ajus-
tar as velocidades para que nossas sociedades possam 
complementar suas capacidades, juntar seus esforços e 
construir horizontes compartilhados. As iniciativas de-
vem atravessar variados e vastos campos. Sem dúvida 
a educação, a ciência e a tecnologia, assim como a cul-
tura, são ferramentas indispensáveis para estes tempos 
e também cenários de construção, espaços de debate 
e âmbitos de negociação entre nossos países e nossas 
sociedades. Mas também serão a Justiça e os Direitos 
Humanos, porque o desenvolvimento pleno de nossas 
sociedades nos exige avançar muito mais ainda nestes 
campos. Encontraremos seguramente novas muralhas, 
resistências, difi culdades que irão surgindo no caminho 
na medida em que vamos incursionando em matérias 
cada vez mais específi cas e complexas, em áreas onde 
existe uma grande diversidade de situações, que varia 
de país para país, de território para território e também 
no interior de cada território. As importantes desigual-
dades que persistem hoje, que separam a nossas cidada-
nias, são sem sombra de dúvida o principal desafi o que 
devemos assumir.

E uma vez mais, as cidades, com sua escala humana e 
sua proximidade com as pessoas, seus sonhos e proje-
tos, e também suas difi culdades, oferecem as melhores 
condições para avançar nesta direção. Talvez, hoje mais 
que nunca, os esforços compartilhados, a articulação 
das políticas, em um projeto de integração sustentado 
desde as cidades, seja o melhor caminho para avançar 
para uma verdadeira integração regional, que permita 
a homens e mulheres, em qualquer lugar do território 
exercer plenamente seus direitos e construir seus pro-
jetos de vida.



COMPROMISSO PELA INTEGRAÇÃO,
JUNTANDO VISÕES E UNINDO ESFORÇOS
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Para um MERCOSUL mais cidadão
Mais integração, mais oportunidades

T

Marcos Carámbula / Prefeito de Canelones
Presidente do Congresso Nacional
de Prefeitos do Uruguai1

1  Ao exercer a presidência do Congresso Nacional de Prefeitos durante o período da presidência pro témpore uruguaia do MERCOSUL, 
a Carámbula também lhe corresponde à coordenação do Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL (instância de representação das 
cidades no bloco regional). 

RANSCORRIDOS 20 anos do processo in-
tegrador,  —entre avanços certos e demoras 
inexplicáveis— e frente a um contexto de cri-
se global, não parecem fi car dúvidas do acer-

to da estratégia integracionista, avalizada não só pelas 
crescentes cifras do comércio intrarregional, senão que 
também pela visível comunhão entre os quatro gover-
nos que orienta ao aprofundamento de políticas públicas 
sociais, a abordagem de temas sanitários comuns, a pla-
nifi cação na troca energética, o posicionamento comum 
em diversos temas da agenda internacional. Entretanto, 
como governantes locais próximos as pessoas, sentimos 
que para o vizinho este processo ainda apresenta gran-
des áreas ininteligíveis na vida cotidiana, pautado por in-
formações que mostram as difi culdades alfandegárias, a 
impossibilidade de concretizar a livre circulação das pes-

soas, ou as barreiras não alfandegárias a determinados 
produtos no comércio regional. 

Neste sentido, entendemos que as instituições represen-
tativas dos âmbitos locais e regionais de governo, precisa-
mente por sua proximidade aos cidadãos, podem assumir 
responsabilidades no que concerne a qualidade de vida de 
cada um dos vizinhos, por sua capacidade de coordenar 
políticas públicas articuladas no nacional e integradas 
regionalmente; podemos contribuir para fazer palpáveis 
os benefícios da integração para o habitante de cada uma 
de nossas cidades, aproximando os cidadãos ao MERCO-
SUL e em consequência legitimando suas instituições.

Desde esta perspectiva, a criação em 2001 da Reunião 
Especializada de Municípios e Prefeituras do MERCO-



SUL (Remi) e com posterioridade do FCCR (Foro Con-
sultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Departamentos do MERCOSUL), constituíram acertos 
no propósito de envolver a cidadania através de seus 
governos locais no processo de construção da institu-
cionalidade regional. Apesar disso, e transcorridos já 
sete anos desde a Decisão 41/04 do CMC que instituiu 
o Foro; a agenda e a dinâmica do FCCR resultam ab-
solutamente insufi cientes para o objetivo de imprimir 
na agenda do MERCOSUL a ótica dos governos locais. 
Por um lado a institucionalidade atual, sustentada 
em organismos intergovernamentais, que subordina 
instâncias políticas como o FCCR a âmbitos adminis-
trativos tecnocráticos; e por outro, a distância entre a 
lógica pragmática do governante local, que decidida-
mente busca a consecução de ações concretas e êxitos 
tangíveis, e a difícil retórica mercosulina, difi cultam 
uma efetiva implicância e incidência dos governos lo-
cais no processo. 

Desde o Congresso de Intendentes —que é quem exerce 
no caso do Uruguai a Coordenação Nacional do FCCR—     
devemos assumir o desafi o de fortalecer este espaço de 
representação dos governos subnacionais no processo 
de integração regional, com o objetivo claro de que a 
integração suponha mais oportunidades para nossos 
cidadãos. Para isso, contamos com as capacidades e 
a experiência desenvolvida por Mercocidades, desde 
a Rede devemos apoiar tecnicamente aos municípios 
para sua participação no MERCOSUL, transferindo 
assim ao território os diferentes instrumentos que já 
existem no MERCOSUL; como o pode ser o Fundo de 
Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM), 
programando desde o Grupo de Trabalho de Integração 

Produtiva em rodadas de negócios entre nossas cida-
des, articulando ações de integração turística, etc. 

Para tal propósito entendemos necessário propiciar um 
salto político, enquanto o aprofundamento da nature-
za democrática e participativa do bloco; porque não é 
possível avançar no processo integrador se os cidadãos 
argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios não 
sentem que o MERCOSUL é uma nova instância de 
sua cidadania, que lhes dá algo. Este passo será pos-
sível se convergem forças sociais, culturais e políticas 
para a escala regional, que contribuam para superar o 
estado e a sensação de “paralisia” que o presente mo-
delo instala, e encoraje a busca de alternativas insti-
tucionais, canais de participação e desenvolvam ações 
que promovam a identidade regional, estimulando um 
passo adiante na construção regional. 

No âmbito da atual Presidência Pro Tempore Uru-
guaia do MERCOSUL (PPTU), estas instâncias de pre-
paração para a próxima XVI Cúpula de Mercocidades 
sob o lema “Cidadania MERCOSUL: livre circulação 
de pessoas, um direito fundamental”, é momento opor-
tuno para insistir em que o fortalecimento da partici-
pação dos governos locais na evolução do MERCOSUL, 
seguramente propiciará um claro marco de legitimida-
de democrática na tomada de decisões, ao mesmo tem-
po em que fortalecerá as capacidades das instituições 
supranacionais para aplicar no território políticas pú-
blicas de caráter regional através de instrumentos de 
cooperação, trocas de experiências, execução de pro-
jetos comuns —dos quais Mercocidades é claro exem-
plo—, favorecendo a compreensão e o aprofundamento 
do processo integrador desde uma lógica cidadã .



Carlos Zagni / Secretário Executivo do Programa
MERCOSUL Social e Solidário (PMSS)1

Construção da cidadania regional
no MERCOSUL

D

1  O Programa MERCOSUL Social e Solidário (PMSS) integra a 17 organizações da sociedade civil de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai. Desde 2003 desenvolve ações de formação, capacitação, comunicação, incidência, articulação e formulação de propostas, orientadas a 
“instalar a dimensão social no processo de integração no MERCOSUL”.
Mais informação: http://mercosursocialsolidario.org/ 

EPOIS de vinte anos de fi rmado o Tratado 
de Assunção, resulta evidente que o discurso 
sobre a integração regional no MERCOSUL 
incorporou em sua defi nição, não só a dimen-

são econômico-comercial, senão que também a política, 
a social e a cultural; ainda assim, não resulta menos 
evidente que a institucionalidade construída até aqui 
tem difi culdades para avançar de um modo mais efetivo 
para esse horizonte. Apesar desta primeira constatação, 
se reconhece sua origem em uma multiplicidade de fa-
tores tanto históricos como políticos e culturais, talvez 
os mais signifi cativos resultem, o fato de que por um 
lado o MERCOSUL se defi ne como um processo de “in-
tegração” de países ou nações, o que sem dúvida tem 
marcado uma preponderância das instituições nacionais 

e suas representações acima de toda outra institucio-
nalidade supranacional. Na maioria das instâncias de 
diálogo e negociação, os atores se defi nem em termos de 
nacionalidade, construindo sua legitimidade e presença, 
a partir deste fato, colocando uma primeira tensão, en-
tre a necessidade de construir um “nosso” coletivo e de 
alcance regional, e a reafi rmação de identifi cações par-
ciais construídas a partir da diferenciação entre os paí-
ses. Neste âmbito, esta difi culdade também se projeta 
na complexa relação que assume o diálogo entre os dife-
rentes atores sociais que reclamam maior participação 
nos espaços de discussão das políticas que irão defi nin-
do ao processo de integração regional, e as estagnações 
dos Estados, reticentes a uma abertura que avance mais 
além do campo discursivo. 
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Por outro lado, para as organizações e movimentos so-
ciais que vinham atuando em espaços locais e nacionais, 
os acordos formais do MERCOSUL, assim como o proces-
so de globalização, lhes expõem uma mudança de cenário 
que interpela suas práticas, contribuindo sem dúvidas 
com uma maior complexidade, porém também abrindo 
novas oportunidades políticas. Se como especifi camos isto 
habilita ações de maior escala para os atores sociais, re-
sulta evidente a necessidade de redefi nir o âmbito inter-

pretativo no qual estes desenvolvem suas práticas; assim 
como a construção de estratégias multi-atores, que lhes 
possibilitem fazer escutar seus reclamos e reivindicações 
a fi m de que sejam atendidos e se concretizem nas nor-
mativas que vão dando forma ao processo de integração. 
Ampliar esses espaços ou criar novos é o desafi o central 
do processo de integração; e, portanto isto, não só depen-
de de sua existência senão também de gerar as condições 
objetivas para uma participação social com qualidade, ca-
pacidade de gerar propostas e de se unir juntos a outros 
atores para uma dinâmica regional. 

Desde esta leitura e a partir da experiência alcançada 
nestes 7 anos de construção, o Programa MERCOSUL 
Social e Solidário, estrutura suas ações a partir de três 
estratégias básicas: 

Ações de participação e incidência nos espaços e dinâmi-
cas propostas pela institucionalidade MERCOSUL; que 
prioriza trabalhar sobre o sentido político da integração 
e os mecanismos que permitem que a mesma ganhe le-
gitimidade social, a partir de garantir a participação po-
pular, o respeito pelos direitos sociais, políticos, econô-
micos e culturais dos povos implicados. 

Desenvolvimento de projetos temáticos regionais; arti-
culando alianças programáticas com outros atores na-
cionais e regionais diretamente vinculados aos temas de 
acumulação priorizados; e que mais além de suas especi-
fi cidades, expõem a necessidade de ampliar as margens 
de democratização e participação social. Estes eixos são: 
Soberania Alimentar, Direitos das Mulheres, Direitos 
dos/as Jovens e Economia Social – Economia Solidária. 

Desenvolvimento de projetos locais de participação ci-
dadã para a incidência regional; recuperando a dimen-
são local e/ou territorial das práticas sociais e políticas 
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que as organizações desenvolvem, e valorizando sua cola-
boração para a construção de uma cidadania regional, in-
corporando a dimensão social do processo de integração; 
resgatando e recriando cultura e valores ligados à justiça, 
a equidade e a solidariedade como constitutivos de uma 
nova identidade regional. Neste âmbito, um maior des-
envolvimento de políticas públicas democráticas, tanto 
no nível local, nacional e/ou regional, se relacionam de 
maneira direta com um maior grau de organização da 
sociedade civil para fazê-las mais efetivas. Assim como 
também, com a existência de Estados capazes de garantir 
ao conjunto da população o exercício de seus direitos hu-
manos fundamentais: alimentação, educação, saúde, ha-
bitação, trabalho, segurança social, recreação e descanso, 
entre outros. Na luta por estes direitos reconhecemos que 
“o público” se constrói tanto desde o Estado, como desde 
as Organizações Sociais e a Sociedade Civil.

Resgatar e fortalecer estas práticas que geralmente se 
dão no âmbito do local, poder compartilhar-las e articu-
lar-las no nível regional, são elementos importantes na 
hora de ir defi nindo uma identidade cultural que não 
esteja separada de sua relação com o poder e com o po-
der político em particular. Qualquer sistema político, 
normativo ou simbólico, defi nido como democrático, que 
pretenda se estabelecer com legitimidade deve encon-
trar forte sustento na base social e cultural em que pre-
tende se fi rmar. É ali onde se deve explorar para encon-
trar seus elementos históricos e socialmente relevantes. 
Construir para o MERCOSUL um horizonte de desen-
volvimento humano sustentável supõe necessariamente 
reivindicar a participação ativa das populações locais, 
colaborando com seus conhecimentos, seus modos de se 
organizar, e a “diversidade criativa” dos processos polí-
ticos e sociais que as envolvem.



MERCOSUL SOCIAL
por uma cidadania regional inclusiva

Magdalena Rivarola / Diretora saliente do Instituto
Social do MERCOSUL

A
CRIAÇÃO do Instituto Social do MERCO-
SUL (ISM) é uma manifestação clara do 
compromisso do MERCOSUL no aprofun-
damento da dimensão social. Posteriormen-

te, instala-se a Comissão de Coordenação de Ministros 
de Assuntos Sociais do MERCOSUL (CCMAS) em cujo 
âmbito está se trabalhando o Plano Estratégico de Ação 
Social do MERCOSUL (PEAS), esforço inovador e com-
plexo que seguirá demandando um trabalho articulado 
e sistemático com os atores estratégicos, dentro e fora do 
MERCOSUL, vinculados às diretrizes e eixos temáticos 
contemplados no plano. Por último, se juntaram a Uni-
dade de Participação Social (UPS) que como seu nome 
o indica, terá em sua agenda o grande tema pendente 
da articulação e participação da crescente diversidade 
de atores sociais que demandam maior protagonismo no 
debate e nas decisões do bloco sobre os assuntos sociais. 
Estas novas instituições estão muito próximas ao ISM, 

dado que foram explicitamente concebidas para trabal-
har articuladamente na consolidação da dimensão social 
como um eixo central no processo de integração. Contu-
do, centralizando-me na instituição que me tocou dirigir 
em sua fase inaugural, lembremos que ela foi concebida 
como uma instância técnica de apoio no desenho, na exe-
cução e na avaliação de políticas sociais com um enfo-
que regional e integral, somando-se assim às ações que 
procuram permanentemente gerar um desenvolvimento 
com justiça social, no âmbito da institucionalidade de-
mocrática e da vigência dos direitos humanos.

Então, ao iniciar a tarefa natural de construção insti-
tucional, o ISM devia realizar-la de tal maneira que lhe 
permitisse cumprir com seus ambiciosos objetivos e, em 
um momento em que a institucionalidade do bloco mos-
tra limitações em sua capacidade de resposta às neces-
sidades do processo de integração. As demandas atuais, 
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as novas agendas do âmbito social, cada vez mais su-
põem recursos institucionais muito desenvolvidos que 
excedem as iniciativas existentes. O aprofundamento da 
institucionalidade da dimensão social necessariamente 
implicou que o ISM se propusesse a pergunta fundacio-
nal de que classe de institucionalidade criaria as capa-
cidades de elaborar propostas e ações que respondam 
às necessidades atuais dos diversos atores sociais da 
região. O que quer se disser é que uma melhor institu-
cionalidade é o requisito para o fomento de políticas so-
ciais transversais, integrais e regionais que respondam 
às problemáticas comuns dos cidadãos do MERCOSUL, 
sem esquecer a necessidade de uma maior vontade po-
lítica e maiores recursos fi nanceiros. É que, se bem a 
dimensão social apresenta o desafi o de gerar mais si-
nergias institucionais, está claro que se devem obter 
resultados visíveis enquanto à redução da pobreza e da 
desigualdade, e assim criar condições para uma socieda-
de mais inclusiva.

A urgência de uma maior convergência entre atores e 
estruturas em todo o MERCOSUL, para uma transfor-
mação profunda da dimensão social, é uma busca per-
manente e a gestão inicial do ISM tem entendido que 
a instituição tem a oportunidade privilegiada para con-
tribuir com a tarefa. Seu alcance e complexidade nos 
levaram a mapear cautelosamente o que consideramos 
atores estratégicos nesta fase institucional, dado que as 
iniciativas devem ser não somente relevantes e perti-
nentes senão também viáveis. Nesta linha de refl exão, 
temos iniciado vinculações com instâncias do MERCO-
SUL que têm uma extensa e frutífera experiência em 
ações orientadas ao fortalecimento da dimensão so-
cial na região e que em sua tarefa, estão por sua vez, 
vinculadas com organizações de assistência técnica 
e fi nanceira, assim como com centros de produção de 
conhecimentos. O princípio orientador tem sido o apro-



• Pescadores na escollera, Montevidéu (Foto Daniel Sosa / CMDF)

veitamento do produzido e acumulado, e a partir daí, 
elaborar propostas que potencializem o trabalho dos 
atores envolvidos. Por exemplo, temos prestado especial 
atenção àquelas instâncias que trabalham em redes, e 
como tais, incluem uma ampla gama de atores sociais, 
estatais e não-estatais, regionais e locais. Neste contex-
to, Mercocidades se ergue em um aliado estratégico já 
que por seu trabalho com governos locais, tem estado 
realizando ações que permitem criar nexos entre orga-
nizações diversas tais como aquelas focalizadas no des-
envolvimento e na execução de projetos sociais, como as 
dedicadas à refl exão e produção acadêmica por exemplo, 
as universidades. Necessitamos que nossas instituições 
acadêmicas pesquisem mais o campo das políticas so-

ciais, que necessariamente integram a refl exão e a ação. 
Por seu lado, as organizações da sociedade civil deve-
riam nutrir às academias, propondo temáticas relevan-
tes, visibilizando aqueles setores vulneráveis aos quais 
deveriam se dirigir as políticas sociais e em um camin-
ho de volta, deveriam estar envolvidos diretamente na 
implementação e seguimento dessas políticas. Este é o 
cenário no qual convergem os objetivos e ações do ISM 
e de Mercocidades ‘‘Os governos locais’’ —dizia o repre-
sentante de Mercocidades recentemente— ‘‘são grandes 
realizadores de políticas sociais’’. Sem dúvida alguma, 
o trabalho conjunto do ISM e Mercocidades pode con-
tribuir de maneira mais efetiva na construção de uma 
cidadania regional inclusiva.



A CÚPULA
E SUS CONTEÚDOS



Mês da Integração em Montevidéu, 
capital do MERCOSUL

Jorge Rodríguez / Coordenador da Secretaría Técnica
Permanente de Mercocidades1

1  A Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades (STPM) é um organismo assessor da Secretaria Executiva da Rede com sede 
em Montevidéu. Sua criação obedeceu à necessidade de desenvolver a memória institucional da Rede; apoiar e assessorar o trabalho técnico e 
administrativo da Secretaria Executiva; realizar o seguimento de temas e debates do processo de integração, e oficiar de enlace com a Secretaria 
do MERCOSUL. Atualmente desde esta secretaria se coordenam os projetos de Mercocidades “IN: Inovação e coesão social” e “Laboratório de 
Políticas Locais”

A
16a Cúpula de Mercocidades se realiza-
rá na cidade Capital do MERCOSUL, Mon-
tevidéu - Uruguai, sob o lema “Cidadania 
MERCOSUL: livre circulação de pes-

soas, um direito fundamental”.

A rede de cidades do MERCOSUL renovará seu com-
promisso anual com o processo de integração regional 
em uma oportunidade propícia para debater, refl etir e 
acordar políticas locais com visão regional, sob a convi-
cção de que o MERCOSUL se constrói com participação 
cidadã, participação que impulsionará o aprofundamen-
to da dimensão social, com vistas a alcançar um des-
envolvimento sustentável, com justiça e inclusão social.  

Desde essa perspectiva se impulsionou e desenvolveu 
uma agenda temática com especial atenção em:

• A integração produtiva regional;
• A cidadania regional;
• A integração fronteiriça;
• Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;
• A equidade de gênero;
• O fortalecimento do papel dos governos locais 
na integração regional;
• A mudança climática e o desenvolvimento 
sustentável.
• Inclusão social regional

Nestes últimos anos se acordaram ações entre os governos 
locais da região para progredir na agenda defi nida. Ain-
da que esta agenda permaneça vigente, a 16a Cúpula de 
Mercocidades será um momento para renovar o impulso 
de trabalho para algumas temáticas possíveis de alcançar 
e que signifi quem benefícios tangíveis para os cidadãos.
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A defi nição temática da Cúpula de Mercocidades mani-
festa a vontade dos governos locais em desenvolver po-
líticas públicas que conduzam para a inclusão social, a 
participação, a equidade, a construção conjunta e o ple-
no exercício dos deveres e direitos que sustentam uma 
cidadania regional.

Essa vontade também se expressa na incorporação nas 
instâncias de trabalho de Mercocidades (Unidades Te-
máticas, Comissões, Grupos de Trabalho e o Conselho), 
em cruzamento transversal e em forma horizontal, de 
temáticas importantes para o processo de integração re-
gional:

•Livre Circulação de pessoas / Cidadania Regio-
nal.
•Integração Fronteiriça / Migrações.
•Governos locais na integração.
•Estatuto da Cidadania do MERCOSUL, apro-
vado em um plano de ação durante a penúltima 
Cúpula do MERCOSUL (Foz de Iguaçu, Brasil, 
dezembro 2010).
•FOCEM social, geração de projetos regionais e a 
possibilidade de seu fi nanciamento através de ins-
trumentos já existentes ou novos.
•Plano Estratégico de Ação Social do MERCO-
SUL.

A Cúpula na cidade capital
Tem-se previsto que as atividades que se desenvolvam 
no marco da 16a Cúpula se realizem em vários espaços 
da cidade de Montevidéu, conforme o processo de des-
centralização territorial propiciado no Uruguai, com a 
recente criação do terceiro nível do governo. 



Utilizar-se-ão as instalações da Torre das Telecomuni-
cações, a Torre dos Profi ssionais, o edifício sede da Pre-
feitura de Montevidéu e o Edifício MERCOSUL como 
sedes principais. A abertura da Cúpula será um dos 
pontos altos de visibilidade das atividades, que integra-
rá aos discursos de abertura a cultura popular uruguaia, 
consagrando a essa atividade como a festa da integração 
regional.

Cúpula abre mês da integração
O último mês do ano estará carregado de atividades de 
integração regional em Montevidéu, além das próprias 
da Cúpula, como são os encontros das Unidades Temá-
ticas, os Seminários, os Projetos, o Conselho, a Assem-
bleia Geral de Alcaides, Prefeitos, Chefes de Governo e 
Intendentes, destacamos as seguintes:

Acampamento Mercocidades 2011, que convocará a 80 
meninos e meninas (além do pessoal que os acompan-
ha) de 8 cidades da região, que de 7 a 12 de dezembro 
realizarão trocas, atividades e ofi cinas temáticas, visi-
tas a espaços culturais, além de uma agenda de ativi-
dades lúdicas. Depois do retorno a suas cidades, os jo-
vens são embaixadores do MERCOSUL, ao difundir as 
experiências vividas no Acampamento. Através de suas 
vivências se transformam em promotores dos valores da 
integração regional entres seus pares.

A Cúpula Social do MERCOSUL, na qual Mercocidades 
tem sido um respeitoso impulsor do diálogo e do debate 
para a promoção de espaços de participação da socieda-
de civil organizada na institucionalidade da integração 
regional do MERCOSUL, coerente com sua história e 
sua proposta para avançar na integração regional.

O Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCO-
SUL, que acontecerá nos dias prévios à Cúpula do bloco, 
também formará um espaço de participação dos gover-
nos locais na agenda regional.

E terminando as atividades a Cúpula do MERCOSUL, 
com a participação dos presidentes do bloco.

Se evidência então um fi m de ano com uma oportunida-
de benéfi ca para debater temas de grande importância 
para os governos locais, desde a perspectiva de avançar, 
construir e contribuir para o processo da integração re-
gional. Além de ser também um momento propício de 
celebração dos 20 anos do MERCOSUL, dos 16 anos da 
fundação de Mercocidades, no ano do bicentenário do 
processo de emancipação de nossas nações e na primeira 
Presidência Pro Témpore do MERCOSUL do Presiden-
te José Mujica. Presidência que impulsiona como lema 
para o semestre “senti MERCOSUL”.

Esta convocatória convida para par-
ticipar ativamente na agenda do mês 
da integração em Montevidéu, para 
construir em conjunto entre governos 
locais, academia, trabalhadores e a 
sociedade civil organizada, atividades 
concretas que deem sustento à livre 
circulação das pessoas, um direito das 
cidadãs e dos cidadãos.



Quarta-feira 30 de novembro

Abertura das Mesas de trabalho da Cúpula:

Programação Cúpula

•Prefeita de Montevidéu, Ana Olivera
•Presidente do Congresso Nacional de Prefeitos, 
Coordenador do FCCR em exercício da PPTU e 
Prefeito de Canelones, Marcos Carámbula
•Chefe da Delegação da União Europeia para 
Uruguai e Paraguai, Embaixador Geoffrey Ba-
rrett (a confi rmar)

-Seminário do projeto de Mercocidades: Inovação e 
Coesão Social, sobre Integração Produtiva, Cidadania 
Regional, Inclusão Social e Cooperação Internacional

-Reunião de Unidades Temáticas, Comissões e Grupos 
de Trabalho de Mercocidades

-Seminários sobre Direitos Humanos, Gênero e Coope-
ração Descentralizada

1
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Acampamento Mercocidades 2011
Crescendo.., jogando..,
construindo MERCOSUL

Montevidéu Capital do MERCOSUL, Uruguai
Punta Espinillo
De 7 a 12 de dezembro de 2011
Ano do Bicentenário do Movimento de Independência 
do Povo Oriental

Programa preliminar 

Quarta-feira 7
Chegada das delegações
(10 representantes de 8 cidades dos países do MER-
COSUL participam do Acampamento).

De quinta-feira 8 al sábado 10
Desenvolvimento de Ofi cinas, atividades lúdicas, 
passeios e visitas técnicas.

Domingo 11
Encerramento e atividades de celebração

Segunda-feira 12
Retorno das delegações

•Presidente da República Oriental do Uruguai, 
José Mujica
•Secretário Executivo de Mercocidades, Prefeito 
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda
•Secretaria Técnica Permanente de Mercocida-
des, Prefeita de Montevidéu, Ana Olivera
•Convidados Especiais

-Entrega do Prêmio de Mercocidades de Ciência e Tec-
nologia
 
-Espetáculo Cultural Central: com a participação de ar-
tistas da região

Sexta-feira 2 de dezembro

Assembleia Geral

-Relatórios da Secretaria Executiva e Técnica de Mer-
cocidades
-Eleição de Autoridades
-Debate de Alcaides, Intendentes, Prefeitos e Chefes de 
-Governo de Mercocidades
-Adoção de Resoluções e assinatura de documentos
-Declaração de Mercocidades

Cerimônia de Encerramento

Quinta-feira 1 de dezembro

Reunião das Unidades Temáticas
Seminários
Sessão do Conselho de Mercocidades
Sessão Plenária de debate temático 
Abertura Ofi cial da 16a Cúpula
Plenária Inaugural participam:



Calendário das próximas atividades de Mercocidades
durante o segundo semestre de 20111

SETEMBRO

12 - Conferência de Imprensa - Apresentação da agen-
da da 16ª Cúpula de Mercocidades, e abertura da sexta 
e última capacitação presencial do projeto de Mercocida-
des: Inovação e Coesão Social, Montevidéu, Uruguai. 

De 12 a 17 - Sexta Capacitação Presencial do projeto 
de Mercocidades “Inovação e Coesão Social”, Monte-
vidéu, Uruguai. 

20 - Unidade Temática do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Mercocidades - Reunião 
de autoridades locais do Meio Ambiente do MERCOSUL, 
Rio Cuarto, Argentina. 

22 e 23 - Ofi cina local do projeto de Mercocidades 
“Estado+Direitos”, Assunção, Paraguai. 

22 - Unidade Temática de Desenvolvimento Econô-
mico Local de Mercocidades. Encontro desta instância 
temática de Mercocidades no âmbito do evento de apoio 
para a inserção das PMES no comércio internacional, 
GUAREX, Guarulhos, Brasil.

Data a confi rmar - Unidade Temática de Gênero e Mu-
nicípio de Mercocidades - Encontro para debater sobre 
a prevenção do Tráfi co de pessoas e mulheres e o lança-
mento da campanha gráfi ca da Unidade. Também partici-
parão representantes das Unidades Temáticas de Mercoci-

dades de Desenvolvimento Social, Turismo e a Comissão de 
Direitos Humanos. 

Data a confi rmar - Unidade Temática de Segurança 
Cidadã- Seminário Internacional de Segurança, Canoas, 
Brasil.

OUTUBRO 

6 e 7 - 2ª Capacitação do projeto de Mercocidades 
“Laboratório de Políticas Locais”, Montevidéu, Uruguai.

De 25 a 28 - Unidade Temática de Cultura de Mer-
cocidades - Encontro de autoridades locais de cultura 
do MERCOSUL, no âmbito da Assembleia Interlocal 
(Rede Iberoamericana de Cidades para a Cultura), Belo 
Horizonte, Brasil. 

De 25 a 29 - IV Mostra de Ciência e Tecnologia em 
Políticas Públicas Municipais de Mercocidades, 
organizada pela Unidade Temática de Ciência, Tecnolo-
gia e Capacitação de Mercocidades, São Carlos, Brasil. 
No âmbito deste encontro acontecerá a reunião da Uni-
dade Temática. 

De 28 a 31 - Unidade Temática de Juventude de 
Mercocidades - Foro “Participação dos jovens nos pro-
cessos de convivência e governabilidade democrática na 
América Latina’’, Jesús Maria Lima, Peru. 

1  As atividades neste calendário podem estar sujeitas a modificações. As Unidades Temáticas de Mercocidades, mencionadas em várias oportunidades nesta 
programação, são instâncias temáticas do trabalho da Rede, e constituem o espaço de troca com a sociedade civil ao contribuir na formulação de políticas públicas, na 
promoção de pesquisas e na difusão de experiências de sucesso de gestões locais urbanas. 



Data a confi rmar - Unidade Temática de Desenvol-
vimento Urbano - 3ª Reunião da Unidade e Seminário 
“Impactos dos Projetos Urbanos”, Porto Alegre, Brasil. 

Fecha a confi rmar - Unidad Temática de Desarrollo 
Urbano - 3era Reunión de la Unidad y Seminario ‘‘Im-
pactos de los Proyectos Urbanos’’  en Porto Alegre, Brasil. 

NOVEMBRO

21 e 22 - Unidade Temática de Turismo de Merco-
cidades. Encontro de autoridades locais de Turismo do 
MERCOSUL, trabalhando para o Congresso Internacio-
nal de Turismo de Mercocidades, Porto Alegre, Brasil. 

28 - Unidade Temática de Desenvolvimento Econô-
mico Local. Seminário de trabalho, sem lugar defi nido. 

29 e 30 - Unidade Temática do Meio Ambiente e Des-
envolvimento Sustentável de Mercocidades - Reu-
niões com o Subgrupo de Meio Ambiente do MERCOSUL, 
com a Rede de Municípios Catalanes e assinatura de acor-
dos com PNUMA e CEFIR, Montevidéu, Uruguai. 

30 - 16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES, Mon-
tevidéu, Uruguai

DEZEMBRO

1 e 2 - 16ª CÚPULA DE MERCOCIDADES, 
Montevidéu, Uruguai. 

De 7 a 12 - Acampamento de Mercocidades 2011 - 
Crescendo…, jogando…, construindo MERCOSUL, em 
Punta Espinillo, Montevidéu, Uruguai.  Calendário pro-
gramação.





www.mercocidades.org


