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MERCOSUL: Venezuela ingressa como país associado 
Presidentes do MERCOSUL reafirmam seu compromisso com a
integração regional e põem em funcionamento o Tribunal de
Controvérsias. 
 

Em 8 de julho de 2004 se realizou em Porto Iguaçu (República Argentina) a XXVI
Reunião do Conselho do Mercado Comum, com a participação dos Presidentes de
Argentina, N. Kirchner; de Brasil, Lula da Silva; de Paraguai, N. Duarte Frutos e
de Uruguai, J. Batlle. Participaram também os Presidentes de Bolívia, C. Mesa, de
Chile, R. Lagos, de Venezuela, H. Chávez, de México, V. Fox e de Colômbia, o
vice-presidente F. Santos Calderón. 
 

A continuação se apresenta um resumo dos principais resultados da Cúpula: 
 
 

� Destacaram os avanços alcançados no “Programa de Trabalho do MERCOSUL
2004-2006”, ressaltando os trabalhos no aperfeiçoamento dos mecanismos que
garantem a livre circulação de bens e no desenho de mecanismos de integração dos
processos produtivos (cadeias de valor e competitividade).  
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� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Comunicaram a entrada em vigor do Protocolo de Olivos sobre Solução de
Controvérsias, mediante o estabelecimento do Tribunal Permanente de Revisão,
com sede em Assunção, no próximo dia 15 de agosto.  

Receberam a proposta sobre a conveniência de identificar os aspectos do
Protocolo de Ouro Preto que poderiam ser motivo de revisão e o “Anteprojeto do
Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL” elaborado pela Comissão
Parlamentária Conjunta (CPC). 

Ressaltaram os êxitos das atividades de promoção comercial conjunta
desenvolvidas pelo MERCOSUL na Feira de Alimentos de Seul 2004 e pela Mostra
Institucional do MERCOSUL no Centro de Promoção Comercial Conjunta em Berlim. 

Destacaram a significação da realização da “Conferência Regional de Emprego
do MERCOSUL”, organizada pela Comissão Sócio-Trabalhista, em Buenos Aires, nos
dias 15 e 16 de abril. 

Coincidiram na importância de adotar compromissos a nível MERCOSUL com
relação ao Aqüífero Guarani e, neste contexto, manifestaram seu apoio à criação de
um Grupo Ad Hoc de Alto Nível, onde se debaterão os princípios básicos que
garantam seus direitos sobre os recursos hídricos do Aqüífero. 

Reiteraram a transcendência política e econômica do Acordo de
Complementação Econômica firmado entre MERCOSUL, Equador, Colômbia e
Venezuela. 

Acordaram o ingresso da Venezuela como sócio do MERCOSUL, dado a
conclusão das negociações para um acordo de livre comércio. Esta associação se
efetivará quando o acordo se protocolize na ALADI.  

Aceitaram a incorporação do México ao MERCOSUL, como Estado Associado,
que se efetivará uma vez concluído o respectivo acordo de livre comércio. A partir
de agora o México será convidado para participar nas reuniões correspondentes. 

 



 
 
 

O Plano das Mercocidades: inclusão social e integração produtiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Plano das Mercocidades propõe trabalhar em torno a quatro eixos estratégicos que se articulam 
entre si, e se abordam em distintas dimensões: Inclusão Social e Integração Produtiva, 
Fortalecimento Institucional, Visibilidade e Inserção Internacional. 
 

O primeiro eixo de trabalho orientado é o da “Inclusão Social e a Integração Produtiva” que se refere a objetivos 
essencialmente políticos. Os governos locais da região desenvolvem habitualmente políticas para a inclusão dos 
setores mais oprimidos pela crise que têm permitido proporcionar respostas à situação de emergência social de 
nossas cidades. Entretanto, em Mercocidades existe o convencimento – assim ficou reconhecido na IX Cúpula – 
que a inclusão social se consegue através da aplicação de um conjunto de políticas integrais que promovam um 
modelo de desenvolvimento baseado na produção. Isto supõe a intervenção direta dos atores sociais e 
econômicos que interatuam na cidade. 
 

Por isto, Mercocidades promove a abertura dos trabalhos da rede à participação de outros atores da comunidade 
local (trabalhadores, empresários, organizações da sociedade civil, academia, etc). Também em nível do 
MERCOSUL, a rede propôs o desenvolvimento de alianças institucionais com o Foro Consultivo Econômico Social, a
Reunião Especializada de Cooperativas, a Secretaria do MERCOSUL, entre outras instâncias. Em definitiva, este 
eixo desenvolve políticas definidas como centrais e estratégicas no trabalho da rede: complementação produtiva, 
turismo, cultura, integração fronteiriça, integração física e integração social. 

 
 
 

 

Estágios na STPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Secretaria Técnica Permanente das Mercocidades (STPM) em acordo com a Secretaria Executiva e
com o financiamento da Prefeitura Municipal de Montevidéu (IMM) convoca aos governos das
cidades associadas a participar do Programa de Estágios da STPM.  
 
O Programa de Estágios busca fortalecer o relacionamento institucional dos integrantes das Mercocidades,
mediante o desenvolvimento e consolidação das relações entre os administradores da política internacional das
cidades. O programa se desenvolve nas oficinas da STPM no Edifício MERCOSUL.   
O estágio supõe a estadia do componente da cidade selecionada durante uma semana na cidade de Montevidéu.
Nesse lapso, o estagiário trabalhará com a equipe da STPM em tarefas relacionadas com os objetivos do
organismo e da rede.  
Participantes. A convocatória está dirigida ao pessoal especializado no relacionamento internacional das cidades
associadas, que cumprem tarefas de administração vinculadas à rede. 
Apresentação. Para a solicitação do estágio, os interessados deverão apresentar ante a STPM: i) um curriculum
vitae; ii) um plano de trabalho centrado em temas de seu interesse, que estejam contemplados no Plano das
Mercocidades; e iii) um aval da principal autoridade do governo de sua cidade. 
Seleção. A seleção dos estagiários estará a cargo da SE como proposto pela STPM, a qual se encarregará de
organizar sua agenda de trabalho e estadia. Os critérios de seleção serão os seguintes: a) avaliação do plano de
trabalho a partir de seu ajuste aos temas priorizados no Plano das Mercocidades; b) responsabilidades da cidade
do estagiário na estrutura das Mercocidades; c) experiência do estagiário no trabalho das Mercocidades. 
Agenda de trabalho e estadia. A agenda de trabalho do estagiário terá dois componentes: a) desenvolvimento do
plano apresentado; e b) reuniões com autoridades da IMM e do MERCOSUL (Secretaria, Organismos em geral,
Representantes de Estados Partes, etc.). A STPM proporcionará ao estagiário os meios materiais (lugar de
trabalho, suporte informático, etc.) para que o plano possa se cumprir em tempo e forma. 
Financiamento. O Programa de Estágios será co-financiado pela IMM e a cidade do estagiário. A IMM se fará
cargo do alojamento, a alimentação e o transporte interno. A cidade do estagiário deverá se fazer cargo do
translado deste a Montevidéu.  
Prazos. As solicitudes poderão ser apresentadas até o 16 de agosto de 2004. O resultado será comunicado o 30
de agosto.  
 



As Unida

 

Unidade Temática de Gênero  
convocou a uma reunião de trabalho as
coordenações das UT de Desenvolvimento Social e
de Desenvolvimento Econômico Local, de modo a
continuar impulsionando a transversalização das
temáticas que estas Unidades abordam e a
elaboração de estratégias de articulação das três
Unidades. A reunião se realizará no dia 27 de agosto
em Montevidéu. 

Subunidade Temática da Juventude 
realizou sua reunião em Porto Alegre entre os dias 25 e 27 de julho, durante o Seminário “Juventude e Integração
Regional – tecendo o outro mundo possível”, com a participação de aproximadamente 20 municípios da região. A
reunião apontou na reformulação do Plano de Trabalho do segundo semestre do ano. Neste sentido, a Coordenação,
a cargo da Comissão da Juventude da Prefeitura Municipal de Montevidéu, informou que tem previsto a realização de
duas atividades centrais no mês de setembro, em Montevidéu: o Seminário Regional "Uma Mochila de Propostas
Juvenis" e o estágio para até 15 responsáveis de Políticas Locais de Juventude das cidades. Prevê-se um Seminário e
uma reunião em dezembro, no marco da X Cúpula das Mercocidades. 

O Portal das Cidades 

 

Eventos de agosto e setembro 

 
Secretaria Técnica Permanente das Mercocidades
Luis Piera 1996 - 1200 Montevidéu, Uruguai 
Telefax: (+ 598 2) 410 2338 /413 6624-25 

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
Web: www. mercociudades.org 
A Secretaria Técnica Permanente desenvolve, atualmente, uma proposta para a criação do Portal das Cidades a
partir da atual página web das Mercocidades. O Portal, que incluirá módulos temáticos, foros de discussão e outros
instrumentos, oferecerá melhores possibilidades de interação entre as cidades, de conhecimento mútuo e contribuirá
deste modo ao fortalecimento do tecido político, social e cultural. A difusão das problemáticas que enfrentam as
cidades e o intercâmbio sobre estratégias e experiências específicas que lhes dêem solução, poderão gerar maiores
sinergias de modo que a integração tenha uma base real. Atualmente, se ajustam detalhes para incluir um módulo de
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável a ser financiado pela Secretaria de Manejo do Meio Ambiente para
América Latina e Caribe (SEMA), no marco do acordo de cooperação firmado entre Mercocidades, SEMA e FEMICA no
ano 2002. 
Agosto 
10 e 11: VII Seminário Internacional da UT Desenvolvimento Urbano (UTDU). Buenos Aires 
26 – 29: Mostra de Experiências de Ações de C&T das Políticas Municipais. UT Ciência e
Tecnologia. São Carlos 
30 e 31: Reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Social. Rosário 
Setembro 
8: Reunião da UT de Cultura. Buenos Aires 
8 - 10: Seminário Regional “Uma Mochila de Propostas Juvenis”, estágio para responsáveis das Políticas Locais da
Juventude. Montevidéu 
8 - 11: Encontro Internacional sobre Diversidade Cultural. II Encontro Internacional sobre Industrias
Culturais. Buenos Aires 
12 - 15: VI Congresso Internacional de Turismo (organiza UTT) e Reunião Ordinária da UTT 
Porto Alegre 
13 - 17: Segundo Foro Urbano Mundial (UN_ HABITAT) Barcelona 
 

des Temáticas 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade Temática de Desenvolvimento Social
realizará sua reunião anual nos dias 30 e 31 de agosto na
cidade de Rosário e propõe abordar como eixo central
“Políticas Públicas Locais para a Inclusão Sócio-educativa
de Jovens” e debater sobre o papel das cidades na
formulação de políticas que tendam a lutar contra as
desigualdades e a exclusão e as experiências que realizam
neste sentido, as Mercocidades. 

http://www.montevideo.gub.uy/mercoc.htm

