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Subchefia de Assuntos Federativos

Princípios GeraisPrincípios GeraisPrincípios GeraisPrincípios Gerais

� Dar continuidade às propostas já construídas no âmbito 

do FCCR;

� Consolidar temas prioritários do FCCR: Integração 

Fronteiriça e Integração Produtiva;

� Integrar temas prioritários da PPTB 2010: Agenda Social 

e preparação para os 20 anos do Mercosul;

� Aprimorar gestão da informação e comunicação (portal, 

documentos, notícias, etc.).
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I. Ações de curto prazo;

II. Fortalecimento institucional do 

FCCR.
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I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo

1. Apoio às iniciativas de intercâmbio produtivo dos

governos subnacionais do Mercosul.

• Discutir as iniciativas nacionais e regionais de apoio a

integração das cadeias produtivas;

• Aproximar as agendas nacionais (GIP) e regionais

(agências de desenvolvimento, secretarias, ministérios,

etc.);

• Utilizar o Encomex Mercosul como plataforma de

integração produtiva, incidir em sua agenda e levá-lo para

outros países/regiões/cidades;

2. Seminário Internacional “Mercosul e Integração

regional: mecanismos de financiamento para

governos locais e regionais”;

• Porto Alegre, 1º de setembro de 2010, no âmbito do II

Encomex MERCOSUL;

• Debater o papel dos governos locais e regionais na

promoção do Mercosul e da integração sul-americana;

• Debater as alternativas de financiamento disponíveis a esses

governos e a necessidade de superação dos obstáculos ao

acesso de recursos que viabilizem tal integração;

I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo
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3. Consolidar agenda de integração fronteiriça do

Mercosul e promover avanços no Projeto AECID –

FCCR.

• Fazer levantamento das iniciativas de integração fronteiriça

no âmbito do bloco;

• Priorizar e apoiar projetos com recursos do FOCEM e outras

fontes de financiamento;

• Retomar Acordo com CAF (assinado em 2008);

• Dar seguimento ao Projeto de Integração Fronteiriça AECID-

FCCR e criar o Observatório das Fronteiras.

I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo

4. Calendário unificado do FCCR/Mercosul.

• Reunir as atividades dos governos municipais e
estaduais no âmbito do Mercosul e da integração
regional.

• Potencializar sua divulgação e visibilidade.

• Minimizar a sobreposição de agendas.

• Buscar complementaridade das ações.

I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo
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5. Portal Web do FCCR em funcionamento e atualizado.

• Disponibilizar portal bilíngüe que contenha todas as 

informações, documentos oficiais e notícias sobre o o 

FCCR, o Mercosul, seus membros e atividades 

desenvolvidas.

I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo

6. Realizar debate de avaliação e perspectivas do FCCR e 

do papel dos governos locais e regionais no Mercosul 

no âmbito da VII Reunião Plenária do FCCR.

• Atividade que visa balanço e ajustes ao funcionamento 

do FCCR e projeta diretrizes para o futuro;

• Insere-se nas atividades de 20 anos de Mercosul.

• Resultado poderá ser usado como recomendação 

I. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazoI. Ações de curto prazo
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1. Garantir a composição plena dos Capítulos Nacionais e
maior troca de informações entre os Coordenadores
Nacionais e de Comitês.

• Atualização permanente dos membros de cada Capítulo

Nacional e informações úteis de seus membros;

• Criar Reuniões Virtuais entre Coordenadores com poder

consultivo e/ou deliberativo;

• Promover aproximação política entre Capítulos e

Coordenadores Nacionais e GMC de cada país.

II. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  Institucional

2. Manter diálogo permanente e buscar sinergias com as
entidades que congregam governos locais e regionais,
além das instâncias do Mercosul.

• Aproximar e envolver entidades e fóruns dos governos

subnacionais nas iniciativas do FCCR: Rede

Mercocidades, CODESUL, CRECENEA, ZICOSUL,

Fóruns de Governadores, entre outras;

• Revisar e atualizar Regimento Interno do FCCR.

II. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  Institucional
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3. Buscar mecanismos que garantam a continuidade das
ações do FCCR iniciadas a cada câmbio de PPT.

• Reunião de Transição: a cada mudança de PPT,os

Coordenadores do país saliente se reunirão com os

Coordenadores do país entrante;

• Retomar discussão e fazer gestões para a criação de

Secretaria Permanente do FCCR;

• Propor projetos estruturantes buscando financiar ações do

FCCR.

II. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  InstitucionalII. Fortalecimento  Institucional

Coordenação Nacional Coordenação Nacional Coordenação Nacional Coordenação Nacional 
Brasileira do FCCRBrasileira do FCCRBrasileira do FCCRBrasileira do FCCR

Olavo Noleto Alves - Coordenador Titular
noleto@planalto.gov.br

Alberto Kleiman - Coordenador Alterno
alberto.kleiman@planalto.gov.br

Alexandre Peixoto – Assessor
Alexandre.peixoto@planalto.gov.br

Presidência da República

Secretaria de Relações Institucionais

Subchefia de Assuntos Federativos








