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Blocos de Integração



24ª Sessão da Assembleia Parlamentar 
Conjunta do Acordo de Associação 

Econômica Cariforum-UE 

O Forum of the Caribbean Group of African, Caribbean and Pacific States (Cariforum)[1] foi 
estabelecido em 1992. É um organismo que abrange os Estados caribenhos que fazem parte do 
Grupo de países da África, do Caribe e do Pacífico (ACP),[2] cujo objetivo é promover e coordenar o 
diálogo político, a cooperação e a integração regional entre a região do Caribe e a União Europeia 
(UE).
Por meio do Acordo de Cotonou[3] com a UE, o Caribe se constituiu como o único dos sete blocos 
regionais que integram o grupo ACP que assinou um Acordo de Associação Econômica (AAE)[4] 
geral com a UE (AAE ACP-UE).[5] [6]
A Secretaria Geral do Cariforum, com sede na Guiana, tem a responsabilidade de administrar e 
coordenar a programação dos recursos regionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), o 
instrumento de ajuda à cooperação ao desenvolvimento que a UE presta aos Estados do ACP; aos 
Países e Territórios de Ultramar (PTU) do Reino Unido e Holanda, que gozam do status de 
observadores; e aos Departamentos Franceses de Ultramar (DFU), com os quais existe uma 
cooperação ativa, com o fim de proporcionar-lhes ajuda técnica e financeira[7]. Os sucessivos FEDs 
são acordados por ciclos de cinco anos e estão compostos por recursos dos estados-membros da 
UE, sem fazer parte do orçamento comunitário.
Por sua vez, a estrutura institucional do AAE ACP-UE conta com uma Assembleia Parlamentar 
Conjunta, criada com o objetivo de reunir regularmente os membros do Parlamento Europeu e os 
representantes do Grupo ACP signatários do Acordo de Cotonou. De 27 a 29 de novembro de 2012 
foi realizada em Paramaribo, Suriname, a 24ª Sessão dessa Assembleia Parlamentar tendo como 
eixos a segurança alimentar, o desemprego, a redução da pobreza e a corrupção. No entanto, a 
preocupação central dos representantes parlamentares dessa 24ª Sessão girou em torno dos 
indícios de que o âmbito da cooperação ACP-UE possa não estar considerado entre as prioridades 
da agenda europeia e que isso tenha como consequência um corte do financiamento do FED para a 

Caribe
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http://www.acp.int/pt-pt/node
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22000A1215%2801%29:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_paramaribo/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_paramaribo/default_en.htm


região. A preocupação se origina na proposta do Conselho Europeu de oferecer assistência com 
base nos indicadores de crescimento econômicos nacionais, critério que segundo os países do 
Caribe não leva em conta os níveis de pobreza. Isso implicaria uma redução no financiamento à 
ajuda ao desenvolvimento de mais de 7%, em relação com o esquema sugerido pela Comissão 
Europeia.
O décimo FED do Acordo ACP-UE, que abrange o quinquênio 2008-2013, prevê recursos 
financeiros por 165 milhões de euros.
Desde a década de 1980, o comércio entre a Europa e os ACPs se baseou em preferências tarifárias, 
as quais, por um lado, não fomentaram a diversificação de suas exportações nem o fortalecimento 
de suas indústrias, e, por outro, também não eram compatíveis com as regras da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).
O AAE entre o Cariforum e a UE liberaliza substancialmente o comércio entre ambas as regiões, e 
aponta para a liberalização gradual dos mercados do Caribe, mediante acesso ao mercado da UE 
por meio de um regime comercial duty-free quota-free e regras de origem simplificadas para os 
bens provenientes do Cariforum, além de um acesso sem precedentes para certos fornecedores de 
serviços. A cobertura das mercadorias liberalizadas pelos países do Cariforum no âmbito deste 
Acordo é de 61% das importações da UE em valor durante os primeiros 10 anos, 82% aos 15 anos 
(85% das linhas tarifárias) e 86% após os 25 anos (90% das linhas tarifárias). As principais 
exclusões das reduções tarifárias correspondem a produtos agrícolas e produtos agrícolas 
transformados, como também alguns produtos químicos, móveis e outros produtos industriais.

Para mais informações, visite os seguintes links: [1], [2].

20ª Reunião Ministerial do Cariforum

Em 30 de novembro, depois da 24ª Sessão da Assembleia Parlamentar Conjunta do ACP-UE, foi 
realizada em Santo Domingo a 20ª Reunião Ministerial do Cariforum, em que foi realizado o 
encontro do Conselho de Ministros do organismo.
Em resposta à proposta de cortar o financiamento do FED, os membros do Cariforum solicitaram 
oficialmente ao Conselho Europeu reconsiderar essa proposta.

Durante essa reunião chegou-se ao acordo de que os ministros participariam em bloco tanto da 
Cúpula do Celac, quanto da 7ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do ACP, realizada em 
Malabo, Guiné Equatorial, em 13 e 14 de dezembro de 2012.

Mais informações no seguinte link [1].

Caricom e República Dominicana continuam construindo laços de cooperação

O Secretário-Geral da Caricom, Irwin Larocque, manteve uma reunião com o ministro de Economia, 
Planejamento e Desenvolvimento da República Dominicana, Temístocles Montás, por ocasião de 
sua visita a esse país  para a 20ª Reunião Ministerial do Cariforum.
Durante o encontro, os funcionários analisaram a aliança estratégica de cooperação para o 
desenvolvimento regional nas áreas de ciência e tecnologia, sistemas de alfândegas, meio 
ambiente, setor agrícola, educação e reformas de políticas públicas e competitividade.
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http://www.acp.int/content/press-release-acp-group-calls-eu-council-honour-commitment-world-s-poor
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10676.pdf
http://www.acp.int/pt-pt/node/1708
http://www.acp.int/pt-pt/node/1708
http://www.serex.gov.do/index.php?option=com_content&view=article&id=3916:concluye-xx-reunion-ministerial-del-cariforo&catid=51:mas-noticias


[1] O Cariforum, integrado pelos Estados caribenhos do Grupo ACP, é formado por todos os membros da 
Caricom, exceto Montserrat: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, Suriname, Santa Lúcia, Saint Keets e Nevis, São Vicente e as Granadinas e Trinidad e Tobago, 
aos quais se somam Cuba e a República Dominicana, fazendo um total de 16 países. Todos eles, exceto Cuba, 
são signatários tanto do Acordo de Cotonou entre os países do Grupo ACP e a UE, quanto do Acordo de 
Associação Econômica (AAE) Cariforum-UE assinado em 2008. Pelo lado da UE, até agora 10 dos 27 Estados-
Membros ratificaram o Acordo.
[2] A Convenção de Lomé, vigente entre 1975 e 1995, foi assinada pelos países da África, do Caribe e do 
Pacífico que integram o grupo dos ACP. Para aprofundar as informações relativas aos antecedentes 
históricos da Convenção de Lomé sugerimos ver o seguinte link.
[3] O Acordo de Cotonou, pelo qual se formou o AAE ACP-UE, foi assinado em 23 de junho de 2000, em 
Cotonou, Benim, por um período de 20 anos que expira em fevereiro de 2020.
[4] Os AAEs são acordos comerciais, mas visam atingir objetivos de desenvolvimento mediante a promoção 
da consolidação das iniciativas de integração regional entre os países do ACP, a integração gradual de países 
do Cariforum à economia mundial, o fortalecimento institucional em matéria de política comercial e temas 
relativos ao comércio e o apoio de condições para um maior investimento. Ver Asociación para el cambio. La 
cooperación al desarrollo de la UE con los países de África, el Caribe y el Pacífico. União Europeia. Bélgica. 
2010.
[5] Veja sobre o assunto na Carta Mensal INTAL N° 152, março de 2009. Globalization. Everything but Alms. 
The EPA and Economic Development, Richard L. Bernal, Grace Kennedy Foundation Lecture 2008, Jamaica, 
2008. 122 p.
[6] Ver Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Interlocutores de Asia, del Caribe y del Pacífico defienden 
el Comercio y el Desarrollo. Comissão Europeia. Bélgica.
[7] O FED foi concebido no princípio, como mecanismo de ajuda da UE aos países africanos, em uma época 
em que estes eram colônias europeias. Além do FED, o orçamento geral da UE proporciona ajuda por meio de 
uma série de instrumentos geográficos e temáticos. Os instrumentos seguintes são de aplicação aos países 
ACP: o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), o Instrumento Europeu para a Democracia 
e os Direitos Humanos (IEDDH) e o Instrumento de Estabilidade (IE).

Para mais informações acesse os seguintes links: [1], [2], [3].
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/034-Estudios_1.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11198.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11198.pdf
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=dd2f66a7-3eef-404f-a4f2-f1f4c6d1f4a5&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=dd2f66a7-3eef-404f-a4f2-f1f4c6d1f4a5&lang=es
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02441.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/02441.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11197.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11197.pdf
http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2012/11/caricom-y-rep%C3%BAblica-dominicana-acuerdan-fomentar-cooperaci%C3%B3n-en-varios-sectores.aspx
http://www.listindiario.com/economia-y-negocios/2012/11/28/256872/Caricom-y-RD-acuerdan-apoyar-sector-educacion
http://www.stp.gov.do/eWeb/ShowContent.aspx?idc=1025


Cúpula do Sica aborda segurança 
alimentar, mudanças climáticas e reforma 

institucional

Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada em Manágua, Nicarágua, a 40ª Cúpula de Presidentes 
do Sistema da Integração Centro-Americana (Sica).
O Sica, formado por El Salvador, Honduras, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica e Panamá,[1] tem 
como objetivo central a consecução da integração da América Central.
A Declaração oficial da 40ª Cúpula ratificou o compromisso dos países-membros de continuar 
avançando na consolidação do processo de integração regional.
A reunião abordou temas relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional, e foi acordado um 
conjunto de ações a serem implementadas.
Além disso, foi reafirmada a vigência da Estratégia de Segurança da América Central;[2] e 
expressou-se a satisfação pela coordenação conseguida para apresentar uma posição conjunta 
sobre as mudanças climáticas na COP-18.[3]
Quanto à integração econômica, destacou-se o crescimento do comércio intrarregional e se adotou 
o Protocolo de Incorporação da República do Panamá ao Subsistema de Integração Econômica do 
Sica, o qual será considerado pela Assembleia Nacional de Deputados desse país em janeiro.
O Sica iniciará um processo de avaliação das instituições que o conformam com o objetivo de, em 
um prazo inferior a cinco meses, apresentar uma proposta de reformas que aumentem a eficiência, 
transparência e participação equitativa de todos os membros do bloco no Sistema.
Por último destacou-se a importância da aprovação do Acordo de Associação com a União Europeia 
por parte do Parlamento Europeu.[4]
A Presidência pro-tempore do SICA foi transferida da Nicarágua à Costa Rica, quem a deterá 
durante os próximos seis meses.

Outras declarações da 40ª Cúpula do Sica:
Declaração Especial sobre o terremoto no ocidente da Guatemala

América Central
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11193.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11193.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11193.pdf
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=75331&IDCat=3&IdEnt=916&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11194.pdf


Declaração Especial de apoio ao presidente da República de Honduras
Declaração Especial de solidariedade ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez Frias e ao povo 
bolivariano da Venezuela

Mais informações no seguinte link.

Comieco se reúne antes da Cúpula de Presidentes

A agenda desta reunião abrangeu quatro temas: conhecer a solicitação da Guatemala para aprovar 
uma remessa de milho amarelo com tarifa zero  finalizar os preparativos para o fórum de reflexão 
sobre as perspectivas da integração econômica centro-americana a ser realizado em Manágua, 
Nicarágua, no próximo mês  conhecer as agendas e logística das reuniões do Comieco e deste 
Fórum, com ministros da Agricultura e Relações Exteriores  e compartilhar informações sobre a 
Cúpula de Presidentes do Sica.

Finalizado Plano de Ação centro-americano do segundo semestre de 2012 com benefícios para os 
setores agropecuário e alimentício

Na Presidência pro-tempore da Nicarágua foram registrados avanços significativos que se refletem 
na aprovação de regulamentos técnicos e aberturas e reduções tarifárias que beneficiarão os 
setores agropecuário e alimentício, principalmente. Os detalhes dos avanços conquistados estão 
disponíveis no seguinte link.
Os planos de ação semestrais buscam fortalecer o processo de integração econômica com o 
objetivo de avançar no estabelecimento de uma União Alfandegária entre Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras e Nicarágua. O procedimento consiste em estabelecer mesas de negociação 
sobre temas específicos e foi lançado no início de 2010.
Para o primeiro semestre de 2013, em que a Costa Rica estará com a Presidência Pro-tempore, 
foram colocados objetivos em torno de três eixos: dar seguimento à implementação do Acordo de 
Associação entre a América Central e a União Europeia, trabalhar na área da facilitação do 
comércio e aprofundar a integração econômica centro-americana.

Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Ministros de Energia do Sica

Em 5 de dezembro foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros de Energia do 
Sica em Manágua, Nicarágua, da qual participaram os ministros e diretores de Energia, além dos 
diretores de Hidrocarbonetos dos países-membros do bloco.
Na Declaração os ministros acolheram os perfis de projetos sobre o uso sustentável da lenha e a 
incorporação de biocombustíveis realizados pelos Grupos Técnicos, que também se encontram 
trabalhando na elaboração de iniciativas regionais em normativa energética, desenho de fundos 
para sua implementação, economia de combustível em transporte e incorporação do gás natural à 
matriz energética regional.
Além disso, os ministros acordaram buscar o alinhamento destes programas com os organismos 
internacionais que trabalham em projetos regionais na matéria, entre eles o Projeto Mesoamérica e 
o Mercado Elétrico Regional, em parte financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11195.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11196.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11196.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11191.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11189.pdf
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/diciembre/CP-1528.aspx
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11192.pdf


[1] Também participam Belize e a República Dominicana.
[2] Veja Carta Mensal INTAL N°192, “México sedia nova reunião da Estratégia de Segurança da América 
Central”, agosto de 2011.
[3] Veja Carta Mensal INTAL N°192, “Mudanças climáticas: as incertezas da COP 18”, novembro de 2012.
[4] Veja “América Central: Novos avanços nas negociações comerciais” nesta Carta Mensal.

(BID).
A segunda reunião será realizada durante o primeiro semestre de 2013.

Mais informações no seguinte link.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Projeto Mesoamérica: interconexões elétricas”, Carta Mensal N°178, junho de 
2011.

• BID-INTAL. “A integração física na América Central avança”, Carta Mensal N°168, agosto de 
2010.

• BID-INTAL. “Iniciada a construção da linha de transmissão elétrica centro-americana”, Carta 
Mensal N°120, julho de 2006.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=1200db61-8617-408f-a92e-0351c73f0e58&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=1200db61-8617-408f-a92e-0351c73f0e58&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=074cc624-9990-4118-a133-5f850cfa5697&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=074cc624-9990-4118-a133-5f850cfa5697&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=074cc624-9990-4118-a133-5f850cfa5697&lang=pt
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=75223&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=817c94fc-945a-4623-9f87-2fead52eaab8&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=52cf1a9b-9946-4c17-9d73-bb4a3d30df4b&lang=pt
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=5d9162eb-92b4-4469-a918-6e64bf5a296f&lang=pt


América Central: Novos avanços nas 
negociações comerciais

Parlamento Europeu aprovou Acordo de Associação com América Central

Em 11 de dezembro o Parlamento Europeu aprovou o Acordo de Associação entre a América Central 
e a União Europeia (AACUE). Assim, há um avanço no sentido da entrada em vigência do tratado 
que dará um novo impulso ao comércio, aos investimentos e à cooperação entre as duas regiões.
Ainda restam a ratificação por parte do Conselho da União Europeia – que se espera aconteça no 
início de 2013 - e a conclusão dos respectivos procedimentos legislativos da Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Cabe destacar que o Acordo entrará em vigor 
de forma bilateral com os países que realizem a ratificação. Até o momento só a Nicarágua cumpriu 
o processo legislativo interno para sua aprovação.
O AACUE, que havia sido assinado em junho de 2012, é o primeiro acordo birregional em nível 
global. Seus três pilares - diálogo político, cooperação e comércio - permitirão, além de abrir 
mercados, construir um ambiente de negócios e investimentos estável.
No pilar comercial, a América Central liberalizará de imediato 47% do universo tarifário enquanto a 
UE outorgou 91%, consolidando e melhorando as preferências dadas no âmbito do Sistema 
Generalizado de Preferências. Segundo projeções da União Europeia, quando o acordo for 
implementado – estima-se que isso ocorrerá durante o segundo trimestre de 2013 - os fluxos de 
comércio aumentarão entre 25% e 30%, o que se traduzirá em um crescimento econômico para a 
América Central de entre 1 e 2%.
O Parlamento Europeu aprovou na mesma ocasião os acordos firmados com a Colômbia e o Peru.

Mais informações nos links: [1]; [2]

O detalhe das negociações entre a América Central e a UE está disponível em Instrumentos 
Jurídicos de Integração do BID-INTAL.

Texto sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “América Central assina Acordo de Associação com a União Europeia”, Carta 
Mensal N°191, julho 2012

Fechados novos temas nas negociações com Associação Europeia de Livre Comércio

De 10 a 14 de dezembro foi realizada na Guatemala a quinta rodada de negociação entre Costa 
Rica, Panamá, Honduras e Guatemala com a Associação Europeia de Livre Comércio (Aelc), para 
alcançar um Tratado de Livre Comércio.
Na reunião, a Costa Rica conseguiu fechar as negociações e apresentou o Informe de Resultados, 
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enquanto as tratativas com o Panamá ficaram próximas de uma conclusão. Guatemala e Honduras 
ainda têm pendente acordar os compromissos em matéria de acesso a mercados e comércio de 
serviços.
Em geral nesta rodada conseguiu-se concluir as negociações relativas a obstáculos ao comércio, 
política de concorrência, compras governamentais e telecomunicações. Além disso, no encontro 
foram abordados temas sobre acesso a mercados, regras de origem, facilitação do comércio, 
propriedade intelectual, serviços e investimento.
Espera-se que o Acordo com o bloco europeu, formado pela Suíça, Noruega, Liechtenstein e 
Islândia, seja assinado no início de 2013.

Os conteúdos das respectivas rodadas foram publicados na Carta Mensal INTAL; veja os links a 
seguir:

• BID-INTAL. “Primeira Rodada de negociações entre a Associação Europeia de Livre Comércio 
e a Costa Rica, Guatemala, Honduras e Panamá”, Carta Mensal N°187, março de 2012.

• BID-INTAL. “Várias frentes nas negociações comerciais externas da América Central”, Carta 
Mensal N°190, junho de 2012.

• BID-INTAL. “EFTA e Canadá no foco das negociações comerciais centro-americanas”, Carta 
Mensal N°193, setembro de 2012.

• BID-INTAL. “América Central: gestões ativas em matéria comercial”, Carta Mensal N°195, 
novembro de 2012.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]; [3]

Equador aprovou Acordo de Alcance Parcial com Guatemala

Em 4 de dezembro a Assembleia Nacional do Equador aprovou o Acordo de Alcance Parcial (AAP) 
que o país havia assinado em abril de 2011 com a Guatemala.
Assim, o acordo entrará em vigor depois que o documento tiver a ratificação do presidente do 
Equador, Rafael Correa, o que deve ocorrer em janeiro de 2013, já que tinha sido aprovado pelo 
Congresso da Guatemala em fevereiro de 2012.
Em conjunto, o AAP permitirá o acesso imediato de 593 produtos isentos de tarifas e desonerará 
gradualmente as tarifas de 84 produtos ao longo de sete anos. Além disso, elimina obstáculos não 
tarifários com o objetivo de facilitar o intercâmbio sobre bases previsíveis, transparentes e 
permanentes.
A Guatemala exporta para o Equador materiais plásticos, papel e papelão, produtos farmacêuticos 
e algumas sementes, enquanto importa dessa origem produtos da indústria química, gorduras, 
óleos comestíveis, calçados e manufaturas de peles.
Segundo a Assembleia Nacional do Equador o acordo abre possibilidades para a indústria do 
camarão, das flores e plantas ornamentais, produtos de confeitaria, conservas, a linha branca, 
medicamentos, sabões, tintas, borracha, manufaturas de plástico e couro, entre outras.
Além disso, o AAP busca fomentar a cooperação entre os setores produtivos, considerando as 
necessidades especiais das micro, pequenas e médias empresas.
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O Acordo também estabelece um sistema de solução de controvérsias comerciais, estimula o 
investimento e a inovação tecnológica e impulsiona o comércio de mercadorias com valor agregado 
que garantam uso de tecnologias limpas.
Por sua vez, El Salvador também está realizando negociações com a economia andina. Em 22 e 23 
de novembro foi realizada uma minirrodada com vistas à assinatura de um Acordo de Alcance 
Parcial de Complementação Econômica entre os dois países.
Os temas tratados no encontro se limitaram a regras de origem e acesso a mercados. A terceira 
rodada foi agendada para dezembro.

Mais informações nos seguintes links: [1]; [2]

Textos sobre o assunto: 

• BID-INTAL. “Agenda comercial centro-americana é bem variada”, Carta Mensal N°192, 
agosto de 2012.

• BID-INTAL. “América Central: gestões ativas em matéria comercial”, Carta Mensal N°195, 
novembro de 2012.
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Entra em vigência o TLC entre Colômbia, 
Peru e a UE

Os Parlamentos do Peru, da Colômbia e da União Europeia (UE) aprovaram em 11 de dezembro os 
Acordos de Associação entre os seus países. A negociação destes Acordos foi concluída em 2010 e 
eles foram assinados em 26 de junho passado, ficando pendente a ratificação formal por parte dos 
respectivos congressos.
Como foi apontado na Carta Mensal 191, a relação econômica e comercial entre as partes se 
aprofundou notavelmente durante as últimas décadas. A UE é o segundo sócio comercial da 
Colômbia, representando 13,4% do total, e o terceiro do Peru, com uma participação de 15,4%. Os 
Acordos permitirão às partes eliminar de forma gradual as tarifas sobre exportações e importações, 
assim como liberalizar os mercados de serviços e contratação pública. Desta forma contribuirão 
para a abertura dos mercados, a geração de novas oportunidades de comércio e investimento e 
favorecerão a estabilidade e previsibilidade da relação econômica entre as partes.
O Parlamento Europeu aprovou nessa mesma ocasião o Acordo de Associação com a América 
Central.

Para mais informações, veja: [1], [2]

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Assinado o Acordo Comercial entre UE, Colômbia e Peru”, Carta Mensal No 191, 
julho de 2012.

Comunidade Andina
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Avanços na migração andina de 
trabalhadores

Os países da Comunidade Andina de Nações (CAN) deram mais um passo para facilitar as 
migrações de trabalho entre eles, com o objetivo último de conseguir que sejam reconhecidos os 
mesmos direitos a todos os trabalhadores andinos. Em 20 de novembro passado, durante a 14ª 
Reunião do Conselho de Ministros de Trabalho, realizada em Lima, Peru, os ministros do Trabalho 
da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru aprovaram uma série de importantes medidas entre as quais 
se destacam:

• a implementação da Rede Andina de Emprego com o objetivo de formar uma “bolsa de 
trabalho conjunta” dos quatro países;

• a aprovação de um regulamento que garantirá que os cidadãos tenham igual tratamento 
trabalhista nos quatro países andinos;

• o estabelecimento de um mecanismo para permitir que a certificação de competências 
trabalhistas emitidas por um país da CAN seja reconhecida nos outros países.

Além disso, durante a Reunião foi acordado o texto do Regulamento da Decisão 545 “Instrumento 
Andino de Migração Trabalhista”. Apesar de esta Decisão datar de 2003, seu Regulamento é 
discutido há vários anos. Uma vez aprovado ele constituirá uma ferramenta básica para que todos 
os trabalhadores da CAN tenham os mesmos direitos, deveres, e obrigações que os nacionais em 
qualquer um dos países do esquema de integração.

Para mais informações, veja: [1].
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Ampliação do Mercosul

Durante os últimos anos, o Mercosul levou adiante negociações procurando somar novos sócios. Em 
julho passado, a República Bolivariana da Venezuela se transformou no primeiro membro não 
fundador do bloco, e na 44ª Reunião Ordinária do Conselho Mercado Comum (CMC) e Cúpula de 
Chefes de Estados do Mercosul (ver aparte), realizada em Brasília em 7 de dezembro, foi assinado o 
Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao Mercosul. Além disso, continua em 
estudo um eventual ingresso do Equador.

Avanços na incorporação da Venezuela

Na Cúpula de Brasília, a primeira na qual a Venezuela participou em caráter de membro pleno do 
bloco, foram registrados progressos relativos aos compromissos assumidos por esse país para se 
incorporar ao Mercosul.
Em primeiro lugar, foram estabelecidas as bases para a convergência da estrutura tarifária 
venezuelana à Tarifa Externa Comum (TEC). Para isso, dividiram-se os produtos em quatro 
categorias, que deverão convergir à TEC em abril de 2013 (28,2% do total), 2014 (18,3%), 2015 
(15,8%) e 2016 (37,7%), respectivamente. No entanto, cabe destacar que a Venezuela poderá 
manter 260 produtos excluídos da TEC até fins de 2017 e 160 por um ano mais. Os setores nos 
quais as tarifas se ajustarão sobre uma maior proporção de produtos o ano próximo são os de 
minerais; pedras e metais preciosos e suas manufaturas; armas; mercadorias e produtos diversos; 
calçado; metais comuns e suas manufaturas; e produtos vegetais. Em contrapartida, as categorias 
em que a adequação será mais lenta para uma maior proporção de itens correspondem a têxteis; 
peles, couros e manufaturas desses produtos; e madeira, carvão, cortiça e suas manufaturas, entre 
outras.
Em segundo lugar, foram registrados avanços relativos à incorporação do acervo normativo por 
parte da Venezuela. O país já adotou 27,7% das normas (59% no caso das Decisões do CMC) e 
terminou de definir o cronograma segundo o qual incorporará a normativa restante. Cabe destacar 
que mais da metade dessas normas deverão ser adotadas antes de 31 de março deste ano (Gráfico 
1).

MERCOSUL
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Por último, também foram estabelecidos os aportes que a Venezuela realizará ao orçamento de 
diversas instituições do bloco, como o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), o 
Alto Representante do Mercosul e o Instituto Social do Mercosul, entre outros.

A adesão da Bolívia

Para que a Bolívia se torne membro pleno, o Protocolo de Adesão recentemente assinado deverá 
ser aprovado pelo parlamento desse país e de todos os Estados Partes do Mercosul. Além disso, a 
Bolívia deverá ajustar sua nomenclatura, estrutura tarifária e regime de origem aos do bloco, assim 
como incorporar todo o acervo normativo em um período de quatro anos.
O processo de adesão da Bolívia começou em 2007, com a Decisão CMC N° 01/07, pela qual se 
criou um Grupo de Trabalho ad hoc para esse tema. Em princípio, o impacto do ingresso da Bolívia 
ao bloco seria limitado em termos comerciais, pois o mencionado protocolo substituirá o Acordo de 

Fonte: Elaboração própria sobre a base da Decisão CMC N°66/12.

Gráfico 1. Cronograma de incorporação do acervo normativo (1991-2012) 
do Mercosul por parte da Venezuela

Número de normas por período
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Complementação Econômica (ACE) Nº 36 e o Acordo de Comércio e Complementaridade 
Econômica entre a Venezuela e a Bolívia, os quais estabeleciam o livre comércio entre as partes. 
Não obstante, é possível que as modificações normativas impactem positivamente sobre os fluxos 
de intercâmbio. Além disso, ao se tornar Estado Parte, a Bolívia participará do Mercosul com todos 
os direitos e obrigações. Enquanto isso, o país poderá participar das reuniões dos órgãos e fóruns 
do Mercosul com direito a voz.
Ao contrário da Venezuela, que renunciou à Comunidade Andina de Nações (CAN) antes de se 
incorporar ao Mercosul, a Bolívia continua integrando a CAN. Apesar de este bloco autorizar a 
assinatura de acordos com terceiros países por parte de algum dos sócios andinos (Decisão 598), 
não está prevista a adesão de seus membros a outras uniões alfandegárias. Nesse contexto, as 
autoridades da CAN assinalaram que deve ser definida a situação relativa à dupla participação da 
Bolívia nos dois processos de integração.
Durante os últimos cinco anos, as exportações da Bolívia para o Mercosul [1] cresceram a um ritmo 
médio anual acumulativo (a.a.) de 14,8% e em 2011 alcançaram US$ 4,41 bilhões. No mesmo 
período, as importações bolivianas oriundas dos cinco integrantes do bloco aumentaram a uma 
taxa média de 21,6% a.a. até somar US$ 2,949 bilhões, dando lugar a um superávit de US$ 1,462 
bilhão a favor do país andino. Como se observa no Gráfico 2, durante a década de 1990, a Bolívia 
tinha déficit no intercâmbio com o bloco. A reversão do saldo em 2003 reflete o aparecimento do 
excedente com o Brasil, como consequência do forte crescimento dos envios bolivianos de gás 
natural, impulsionados principalmente pelo aumento do preço deste hidrocarboneto. Durante os 
últimos anos, o saldo comercial foi positivo para a Bolívia com o Brasil e com a Venezuela e 
deficitário com os demais países, embora em 2011 tenha obtido superávit com a Argentina e um 
resultado negativo com a Venezuela (Gráfico 2).
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Fonte: DataIntal.

Gráfico 2. Comércio da Bolívia com o Mercosul (inclui Venezuela)

US$ bilhões
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Como se observa no Quadro 1, as exportações da Bolívia para o Mercosul se encontram muito 
concentradas: 88,2% dos envios correspondem a combustíveis, mais precisamente ao gás natural 
vendido para o Brasil e a Argentina. Apesar de os combustíveis também serem o principal capítulo 
dentro das importações do Mercosul, a Bolívia compra do bloco produtos diferentes, destacando-se 
o óleo diesel originário da Venezuela e da Argentina e a gasolina do Brasil. Nas compras ao 
Mercosul destacam-se também a maquinaria mecânica, fundição, ferro e aço e suas manufaturas, e 
plásticos.

Fonte: DataIntal.

Gráfico 3. Comércio da Bolívia com os países do Mercosul

US$ bilhões. Dados de 2011
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Segundo capítulos do Sistema Harmonizado. Em porcentagem do total. Dados de 
2011

Quadro 1. Composição do comércio da Bolívia com o Mercosul

Exportações da Bolívia para 
o Mercosul

27 Combustíveis minerais, óleos 
minerais e produtos de sua 
destilação; matérias 
betuminosas; ceras minerais,

88,2%

23 Resíduos e desperdícios das 
indústrias alimentares; 
alimentos preparados para 
animais,

4,1%

15 Gorduras e óleos animais ou 
vegetais; produtos de seu 
desdobramento; gorduras 
alimentícias elaboradas; ceras 
de origem animal ou vegetal,

1,8%

26 Minerais metalíferos, escórias 
e cinzas,

1,1%

80 Estanho e suas manufaturas, 0,8%

Restante 4,0%
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[1] Incluindo a Venezuela.

Textos sobre o assunto:

• BID-INTAL. “Venezuela, membro do Mercosul”, Carta Mensal INTAL N°192, agosto de 2012.

Fonte: DataIntal

Importações pela Bolívia do 
Mercosul

27 Combustíveis minerais, óleos 
minerais e produtos de sua 
destilação; matérias 
betuminosas; ceras minerais,

30,1%

84 Reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas, aparelhos e 
artefatos mecânicos; partes 
dessas máquinas ou aparelhos,

12,7%

72 Fundição, ferro e aço, 7,5%

39 Plástico e suas manufaturas, 4,4%

73 Manufaturas de fundição, de 
ferro ou de aço,

4,3%

Restante 40,9%
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Cúpula do Mercosul

No dia 7 de dezembro foi realizada em Brasília, Brasil, a 44ª Reunião Ordinária do Conselho 
Mercado Comum (CMC) e Cúpula de Chefes de Estados do Mercosul, na qual o Uruguai assumiu a 
Presidência Pro Tempore do Bloco. Os pontos mais relevantes desse encontro[1] estão relacionados 
com a ampliação do bloco (ver matéria sobre este tema neste número da Carta Mensal): por um 
lado, a assinatura do Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia e, por outro, os 
avanços vinculados à adequação da estrutura tarifária e a incorporação do acervo normativo do 
bloco por parte da República Bolivariana da Venezuela.
Na Comunicação das Chefas e Chefes de Estado dos países do Mercosul destacaram-se a 
preocupação pela fragilidade da economia mundial e a necessidade de que o G20 promova a 
aplicação de políticas expansivas e de fortalecer a regulação do sistema financeiro internacional 
para estimular o crescimento sustentável. Também foi sublinhado que é fundamental avançar na 
coordenação macroeconômica entre os países do bloco. Além disso, os mandatários ressaltaram a 
importância de atingir resultados equilibrados nas negociações da Rodada de Doha da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), destacando o protecionismo no setor agropecuário que afeta as 
exportações do bloco.

Assimetrias

Os presidentes reafirmaram a importância da superação de desigualdades, por meio da 
implementação de projetos sociais regionais, transversais e integrais no âmbito do Plano 
Estratégico de Ação Social do Mercosul (Peas). Vai-se buscar que os projetos desse Plano sejam 
financiados com recursos do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem).
Da Cúpula do CMC surgiram varias decisões relevantes relacionadas com o Focem. Em primeiro 
lugar, foi aprovado o Orçamento 2013: aos US$ 99,7 milhões alocados para este ano serão 
somados US$ 104,9 milhões disponíveis de exercícios anteriores (Quadro 1). De acordo com a 
Decisão N°41/12, a Venezuela aportará anualmente ao Focem US$ 15,5 milhões e US$ 11,5 milhões 
adicionais destinados ao financiamento dos Programas I, II e III, assim como dos projetos 
plurinacionais.
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Em segundo lugar, decidiu-se considerar uma possível capitalização do Focem e a revisão das 
contribuições e recursos recebidos por cada país dada a incorporação de novos Estados Partes.
Em terceiro lugar, foram aprovados quatro projetos que serão financiados em parte pelo Focem: (1) 
Recuperação de ferrovias II (trechos Pedra Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, Queguay – 
Salto – Salto Grande, por US$ 127,3 milhões, dois terços dos quais serão financiados pelo Focem), 
(2) Construção de uma Infraestrutura para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no 
Mercosul (US$ 503 mil, aportados quase em sua totalidade pelo Focem), (3) Polo de 
desenvolvimento local e regional Universidade Nacional Arturo Jauretche no município de Florencio 
Varela (US$ 26,5 milhões, 53% dos quais provirão do Focem), que busca a promoção social dos 
setores mais vulneráveis e (4) Saneamento urbano integrado em Aceguá (Brasil) e Acegua 
(Uruguai).

Agenda externa

Recentemente ocorreram alguns fatos importantes relacionados com a agenda externa. Por um 
lado, na Cúpula o Mercosul solicitou formalmente a participação do bloco em caráter de observador 
na Aliança do Pacífico, depois que o Uruguai fizesse isso de maneira individual. O CMC também 
decidiu que a República Cooperativa da Guiana e a República do Suriname poderão participar, em 

Fonte: Decisão CMC N°48/12.

US$ milhões e como porcentagem do total

Quadro 1. Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (Focem): 
Orçamento 2013. Alocação de recursos por país e Programa IV

Beneficiário Alocação 
2013

Disponível 
do      
exercício 
anterior

Total

US$ milhões %  do
total

US$ milhões %  do
total

US$ milhões %  do
total

Argentina 11,1 11,1% 22,5 21,4% 33,5 16,4%

Brasil 11,1 11,1% 19,5 18,6% 30,6 14,9%

Paraguai 45,8 46,0% 4,9 4,7% 50,8 24,8%

Uruguai 31,2 31,3% 58,0 55,3% 89,2 43,6%

Venezuela 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Programa IV 0,5 0,5% 0,0 0,0% 0,5 0,2%

Total 99,7 100,0% 104,9 100,0% 204,5 100,0%

Carta Mensal INTAL N° 196 - dezembro 2012 - Todos os direitos reservados

  26

Blocos de Integração



caráter de convidados, das reuniões do Mercosul para tratar temas de interesse comum.
Por outro lado, da mesma maneira como tem acontecido durante os últimos meses, algumas das 
economias do Mercosul estiveram envolvidas recentemente em questionamentos no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio (OMC) pelas medidas aplicadas tanto por elas quanto por alguns 
sócios comerciais.[2]
Na reunião do Comitê de Mercadoria de 26 de novembro, a União Europeia (UE) - com o apoio de 
outros países – manifestou sua preocupação pelo uso do Imposto aos Produtos Industriais (IPI) por 
parte do Brasil para proteger seu setor automotivo, dado que o montante a tributar se reduz quanto 
maior for o conteúdo nacional dos carros. O Brasil, por sua vez, sustentou que os incentivos do 
programa Inovar Carro, cujo objetivo é estimular o desenvolvimento tecnológico, são compatíveis 
com as regras do sistema multilateral de comércio já que dependem da eficiência energética dos 
veículos. Nesse mesmo encontro, o Brasil e o Paraguai, junto com 21 países, assinaram uma 
declaração na qual se exorta a Ucrânia a voltar atrás em sua intenção de modificar os 
compromissos consolidados perante a OMC. O Uruguai também apoiou essa iniciativa.
No âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC foram feitas algumas reclamações 
formais que envolvem a Argentina, depois de não se atingirem acordos nas consultas realizadas 
com seus sócios comerciais. Por um lado, o México, os Estados Unidos, a UE e o Japão solicitaram o 
estabelecimento de um painel arbitral para examinar diversas medidas impostas por esse país a 
suas compras externas. Além disso, o Panamá solicitou à OMC a realização de consultas sobre 
certas restrições que a Argentina estaria aplicando às importações de bens e serviços. Por outro 
lado, a Argentina acionou formalmente os Estados Unidos perante a OMC por impedir o ingresso de 
carnes e limões frescos oriundos da Argentina a esse mercado, e à UE e à Espanha pelas restrições 
impostas sobre a importação de biodiesel argentino.
Além disso, deve-se assinalar que a Argentina e o México acordaram restabelecer o intercâmbio do 
setor automotivo, depois que o país sul-americano suspendesse a aplicação do Acordo de 
Complementação Econômica (ACE) N°55 em meados desse ano. No entanto, não haverá livre 
comércio como estava previsto no ACE-55, mas sim é estabelecida uma cota mediante a qual as 
importações argentinas de produtos da indústria automobilística originários do México poderão ser 
de US$ 600 milhões (o que implica uma redução de 33%) durante os próximos três anos. Além 
disso, o conteúdo regional para se beneficiar do acordo passará dos 30% atuais para 40% em 
2016.

Outros temas relevantes na agenda interna

Deve-se destacar que a Argentina se transformou no primeiro Estado Parte a aprovar o Código 
Alfandegário do Mercosul e que foram realizados dois encontros importantes entre as autoridades 
de alguns países do bloco.
Por um lado, as presidentas da Argentina e do Brasil, Cristina Fernández e Dilma Rousseff, 
discursaram na 18ª Conferência Industrial Argentina. As mandatárias destacaram a importância da 
relação bilateral e a necessidade de superar os obstáculos para a integração entre os dois países, 
de promover o diálogo permanente entre os setores público e privado, de fortalecer o setor 
industrial mediante a integração produtiva e o desenvolvimento da infraestrutura, de estimular a 
inovação, entre outros aspectos relevantes. A queda do comércio bilateral (13,6% i.a. entre janeiro 
e novembro do ano passado) é, segundo Rousseff, uma consequência da contração da atividade em 
ambos os países e das barreiras administrativas ao intercâmbio.
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http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/good_26nov12_s.htm
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/9185-boletin-284-12
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/december/us-requests-wto-panel-argentina-ir
http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/2012_12_06_eu_requests_ds_panel_argentina_import_restrictions_short_content_en.htm
http://www.meti.go.jp/english/press/2012/1206_01.html
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/ds453rfc_12dec12_s.htm
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11186.pdf
http://www.industria.gob.ar/giorgi-anuncio-la-firma-de-un-acuerdo-con-mexico-para-reiniciar-el-intercambio-comercial-en-el-sector-automotriz/
http://www.afip.gob.ar/novedades/docsComunicados/com3425.htm
http://www.afip.gob.ar/novedades/docsComunicados/com3425.htm


[1] Veja no Quadro 2 a lista completa de Decisões aprovadas pelo CMC nessa Cúpula.
[2] Veja mais informações sobre a participação das economias do Mercosul e o restante dos países latino-
americanos nas disputas da OMC na Carta Mensal N°197 que será publicada em janeiro.

Por outro lado, Brasil e Uruguai aprovaram um protocolo adicional para a livre circulação de bens e 
serviços, no qual estão previstos mecanismos e procedimentos sobre normas de origem, medidas 
sanitárias e fitossanitárias e defesa da concorrência, entre outros aspectos relevantes. Os dois 
países avançaram também na agenda bilateral sobre integração produtiva, especificamente no 
tocante a ciência e tecnologia, telecomunicações, software e indústria naval.
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Recursos naturais são prioridade da 
Unasul

No dia 30 de novembro passado foi realizada em Lima, Peru, a 6ª Reunião Ordinária do Conselho 
de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) com o 
objetivo de analisar as conquistas e planos de ação dos diferentes Conselhos Sul-Americanos, entre 
eles de Defesa, Saúde, Economia, Desenvolvimento Social e Energético.
Além disso, durante o encontro, a Secretaria Geral da Unasul apresentou aos Chefes de Estado a 
proposta de elaborar uma estratégia regional para o pleno aproveitamento dos recursos naturais, 
que aponta para considerá-los como eixo dinâmico na integração e na unidade da região. Propõe-
se, entre outras questões:

• a criação de uma Comissão de Alto Nível que responda diretamente ao Conselho de Chefas e 
Chefes de Estado e de Governo para abordar esta temática;

• o levantamento das informações relativas às reservas estimadas e comprovadas de recursos 
naturais existentes na região;

• a realização de estudos comparados das políticas, legislações e esquemas contratuais na 
outorga de direitos de exploração de recursos naturais dos países;

• o estudo sobre os déficits e excedentes em recursos naturais correspondentes a cada um dos 
nossos países e as possibilidades de desenvolver políticas e planos de complementação 
mediante o intercâmbio e a aplicação de mecanismos de comércio compensado.

Para acessar a Declaração final, veja: [1]

UNASUL
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3ª Reunião do Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento

Em 16 de novembro passado foi realizada a 3ª Reunião do Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) no âmbito da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). 
As autoridades da área de infraestrutura dos países-membros, presididas pelo Secretário-Geral da 
Unasul, Ali Rodríguez Araque, avaliaram os avanços conquistados durante 2012 e definiram o seu 
Plano de Trabalho para este ano. Além disso, foi acordado impulsionar a interconexão dos países 
sul-americanos por meio da instalação de uma rede de fibra ótica.
O Cosiplan, criado em 2010 no âmbito da 4ª Reunião de Chefes de Estado da Unasul, reconhece e 
dá continuidade aos avanços desenvolvidos pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana (IIRSA). O estatuto e o regulamento do Cosiplan incluem a Iniciativa IIRSA 
como seu fórum técnico de infraestrutura, constituindo-se em uma das instâncias de apoio do 
Cosiplan. O Banco Interamericano de Desenvolvimento presta apoio à IIRSA, e o INTAL é a 
Secretaria do Comitê de Coordenação Técnica.

Para acessar os documentos aprovados durante a 3ª Reunião do Cosiplan, veja: [1]

Textos sobre o assunto:

• BID- INTAL. “Unasul e a infraestrutura”, Carta Mensal No 184, dezembro de 2011.
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Cúpula de Mudanças Climáticas em Doha: 
redução dos compromissos

De 26 de novembro a 8 de dezembro foi realizada a 18ª Conferência das Partes (COP 18) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Doha, Qatar. A conferência 
começou com três objetivos principais: conseguir um segundo período de compromissos para o 
Protocolo para Kyoto; avançar nas negociações para um novo acordo climático mundial, e avançar 
também para um mecanismo de “perdas e danos” para os países em desenvolvimento.
O Protocolo de Kyoto foi inicialmente negociado em 1997 e entrou em vigor em 2005, sendo 
ratificado por 179 países. Incluiu compromissos obrigatórios de redução das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) de pelo menos 5% entre 2008-2012 em comparação com os níveis de 1990 
para 37 países industrializados e a União Europeia[1].
Estes objetivos estão longe de terem sido atingidos. Em Doha, graças ao apoio de importantes 
emissores como a União Europeia e a Austrália, foi estabelecido um segundo período de 
compromissos para o período compreendido entre 2013 e 2020[2]. No entanto, nesta segunda fase 
observa-se a ausência de países importantes como Nova Zelândia, Canadá, Japão e Rússia que 
estavam presentes na primeira.
Além disso, ao não incluir grandes emissores como China e Estados Unidos estima-se que o acordo 
não bastará para impedir um aumento das mudanças climáticas acima dos 2˚C sobre níveis pré-
industriais, limite que os cientistas calculam para evitar o aparecimento de eventos climáticos 
catastróficos. A emissão dos países que atualmente fazem parte de Kyoto não alcança 15% das 
emissões totais.[3]
Por outro lado, em Doha se buscou avançar nas negociações para um acordo de longo prazo que 
inclua tanto países emergentes quanto desenvolvidos. Como se destaca na Carta Mensal No 184, a 
Plataforma de Durban, aprovada na Cúpula de dezembro de 2011, criou um grupo de trabalho com 
o objetivo de negociar um novo tratado legalmente vinculante para todos os emissores 
(tradicionais e emergentes). Em Doha, reafirmou-se o propósito de que este novo instrumento 
jurídico que está sendo negociado seja assinado em 2015 e implementado em 2020 e se avançou 
no plano de trabalho do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ação Cooperativa de Longo prazo (LCA), 
formado para esse objetivo. Além disso, os países apontaram que buscarão metas mais ambiciosas 
para promover a redução antes do acordo de 2020 com a intenção de compensar as carências do 
Protocolo de Kyoto.
Por último, em Doha acordou-se incluir nas negociações a questão relativa às “perdas e danos” 
pelas mudanças climáticas que possam ser ocasionadas nos países em desenvolvimento: estas vão 
do aumento do nível do mar até fenômenos meteorológicos severos. O fato de se iniciar um 
processo que considere um futuro mecanismo de compensação para as perdas e danos dos países 
em desenvolvimento é um importante avanço para estes.

Para ter acesso às decisões aprovadas durante a COP 18, veja: [1]

 

Textos sobre o assunto:
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[1] ICSTD, “Negociaciones sobre cambio climático de Naciones Unidas concluyen con progresos 
moderadores” em Puentes Diario de Doha 2, 14 de dezembro de 2012.
[2] Neste segundo período os países que têm compromissos vinculantes de redução de emissões são: os 
países-membros da União Europeia, Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Mônaco, Noruega, Suíça e Ucrânia. 
Seus compromissos de redução de emissões variam segundo o país. Para mais informações, veja Resultado 
de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo 
al Protocolo de Kyoto, CMNUCC.
[3] Financial Times. “Sleepless nights over climate change”, 9 de dezembro de 2012.

• BID-INTAL. “A Cúpula de Copenhague”, Carta Mensal N°160, novembro de 2009.
• BID-INTAL. “Mudanças climáticas: as incertezas da COP 18”, Carta Mensal N° 195, novembro 

de 2012.
• BID-INTAL. “Convenção de mudanças climáticas em Durban: acordos sobre questões-chave”, 

Carta Mensal N°184, dezembro de 2011.
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Parlatino discute segurança alimentar

De 30 de novembro a 1º de dezembro foi realizada no Panamá a 28ª Assembleia Ordinária do 
Parlamento Latino-Americano (Parlatino).
O Parlatino é um organismo integrado pelos Parlamentos nacionais de 23 países da região, que foi 
fundado em 1964, em Lima, Peru e institucionalizado em 1987, com o objetivo de promover a 
integração regional. Sua sede permanente se encontra no Panamá e a presidência é exercida por 
Elías Ariel Castillo González.
Compareceram ao encontro 150 parlamentares nacionais da região e especialistas da Associação 
Latino-Americana de Integração (Aladi), da Organização das Nações Unidas para a Agricultura 
(FAO) e da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal).
Os temas principais de discussão na Assembleia Ordinária foram a crise econômica mundial e a 
insegurança alimentar. As iniciativas foram resumidas em diversos projetos de lei que incluíram o 
direito à alimentação e à segurança alimentar e a nova arquitetura econômico-financeira da 
América Latina e do Caribe (ALC). Esses projetos foram aprovados pela Assembleia e serão 
enviados aos congressos e assembleias nacionais dos países para sua internalização.
As ações relativas à segurança alimentar fazem parte do mandato da Aladi, na qual esse organismo 
trabalha em conjunto com a FAO no âmbito do Acordo de Cooperação que as duas entidades 
assinaram em março do ano passado.
Como resultado dessa cooperação, em outubro apresentaram o documento “Segurança alimentar e 
comércio intrarregional de alimentos na Aladi”, no qual se oferecem elementos de debate com 
relação a possíveis ações conjuntas da perspectiva da integração regional. O trabalho descreve o 
estado da segurança alimentar e nutricional na ALC, em particular dos países da Aladi, assinalando 
que a região tem grande disponibilidade de alimentos, mas o acesso a eles é difícil para a 
população de baixa renda. Nesse sentido, os problemas de desnutrição e subnutrição são 
consequência da pobreza da população, e afetam cerca de 50 milhões de pessoas na ALC.
Nesse contexto, a pesquisa argumenta que o aprofundamento do comércio intrarregional de 
alimentos aparece como uma oportunidade para melhorar a segurança alimentar, especialmente 
considerando a vulnerabilidade dos países importadores líquidos, devido à volatilidade e tendência 
à alta dos preços internacionais dos alimentos. A proximidade entre países e a semelhança de 
hábitos e tradições alimentares são vantagens fundamentais do comércio intrarregional. O trabalho 
destaca que 40,3% das importações agroalimentares da Aladi provêm de seus países-membros, 
enquanto 14,7% das exportações têm como destino a própria região (média 2008-2011). De 
qualquer modo, é necessário avançar na integração da infraestrutura física e na redução das 
barreiras tarifárias e não tarifárias, como também na superação de obstáculos tais como medidas 
sanitárias e fitossanitárias e os procedimentos alfandegários.
A publicação identifica o potencial de expansão do comércio intrarregional de alimentos, sob a 
lógica de que os países que registram maior superávit fora da Aladi poderiam abastecer os países 
com déficit nestes mesmos produtos dentro da região. Assim, existe potencial para aumentar o 
comércio de produtos à base de trigo da Argentina e do Uruguai para a Venezuela e o Peru; de 
produtos à base de milho da Argentina e do Brasil para o México; de açúcar do Brasil para o Chile; 
de carne do Brasil para o México; de lácteos da Argentina para o México e a Venezuela, entre outros 
exemplos. Pelo contrário, apesar de os países do Mercosul terem vantagens comparativas na 
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produção de óleo de soja, este produto não faz parte das importações pelos países da Aladi do 
resto do mundo. No caso do óleo de palma, os países exportadores líquidos da Aladi (Equador e 
Colômbia) não dispõem de excedentes suficientes para cobrir a demanda dos importadores 
líquidos (México e Brasil).
Quanto ao nível tarifário relativo a terceiros países (Nação Mais Favorecida, NMF), a proteção 
média para os produtos agroalimentares é maior que para o conjunto de todos os bens. Com efeito, 
enquanto a média da tarifa NMF era de 10,3% em 2011 para o conjunto de mercadorias, esta era de 
14,4% para os produtos agroalimentares. Os países com maior proteção média deste grupo de 
produtos são Colômbia, Equador, México, Bolívia e Venezuela. Em contrapartida, Peru, Cuba e 
México têm um grupo importante de produtos agroalimentares com tarifa zero relativa a terceiros 
(tarifa NMF).
Ora, os Acordos assinados e vigentes no âmbito da Aladi estabelecem preferências tarifárias que 
abrangem os produtos agroalimentares. Por um lado, as relações bilaterais das quais participam 
Cuba, México e Panamá exibem, em geral, um menor nível de desoneração tarifária, enquanto nas 
restantes a desoneração é muito ampla. Por outro, os produtos agroalimentares recebem, na 
grande maioria dos casos, um tratamento preferencial do ponto de vista tarifário no comércio entre 
os países-membros da Aladi, mas isso não implica que o comércio dos mesmos se encontre 
plenamente liberalizado. Tal como ocorre com a situação da desoneração tarifária, as relações 
bilaterais menos liberalizadas são aquelas de que participam Cuba, México e Panamá.
As relações entre os países-membros do Mercosul e quatro países andinos (Equador, Colômbia, 
Peru e Venezuela) evidenciam, em vários casos, baixos níveis de liberalização total, mesmo quando 
a cobertura de desoneração preferencial média é alta. Isto se deve a essas relações se encontrarem 
amparadas por dois Acordos relativamente recentes (Acordos de Complementação Econômica Nº 
58 e 59), nos quais a desoneração tarifária ainda estão em andamento, prevendo-se a liberalização 
plena para o final da presente década.
Nesse contexto, a contribuição feita ao comércio agroalimentar pelos Acordos vigentes no âmbito 
da Aladi se vê refletida em que 66% dos produtos têm preferências tarifárias e 50%, liberalização 
plena. Embora a desoneração do comércio agroalimentar intra-Aladi alcançada até o momento seja 
significativa, ainda existe uma margem para avançar em um conjunto de relações bilaterais.

Mais informações nos seguintes links: [1], [2]
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Setor de Integração e Comércio

Visite o número mais recente do Boletim do Setor de Integração e Comércio para mais atividades, 
eventos e publicações (link).
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Primeira reunião da Rede de Observatórios de Transporte de Carga e Logística da América Latina e 
do Caribe

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Instituto para a Integração da América 
Latina e do Caribe (Intal) organizaram o primeiro seminário da Rede de Observatórios de 
Transporte de Carga e Logística da região para trocar experiências sobre a coleta de dados do setor 
(link).
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Workshop do Observatório Mesoamericano de Transporte de Carga e Logística

A Divisão de Transporte (INE/TSP), junto com o Instituto para a Integração da América Latina e do 
Caribe (Intal) do Banco Interamericano de Desenvolvimento, organizam o primeiro Workshop do 
Observatório Mesoamericano de Transporte de Carga e Logística, em 4 e 5 de Dezembro de 2012 na 
Cidade do Panamá, Panamá (link).
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SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE - SELA. 
Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012. 
Caracas: SELA, oct. 2012. 171 p.

A publicação elaborada pela Secretaria Permanente do Sistema Econômico Latino-Americano e do 
Caribe (Sela) descreve o processo de integração da região de outubro de 2011 a setembro de 2012.
O primeiro capítulo apresenta o contexto internacional, destacando os principais riscos 
relacionados à crise que atingem várias economias da União Europeia, como também os possíveis 
efeitos da desaceleração da China sobre os preços das matérias-primas.
O segundo capítulo trata dos principais temas institucionais relativos à integração, considerando 
tanto os esquemas existentes como o surgimento de outros novos.
Quanto à Comunidade Andina (CAN), o trabalho destaca a redução das tensões entre os estados-
membros e várias iniciativas, tais como a “Agenda Ambiental Andina 2012-2016” e o documento 
“Comunidade Andina: Indicadores Sociais 2012”. Também é ressaltada a assinatura do tratado de 
livre comércio (TLC) entre Colômbia e Peru e a UE, e a entrada em vigor do TLC Colômbia-Estados 
Unidos.
No que diz respeito ao Mercosul, destaca-se a suspensão do Paraguai e a incorporação da 
República Bolivariana de Venezuela como fatos significativos.
Sobre o Sistema da Integração Centro-Americana (Sica) focaliza-se a reafirmação dos cinco pilares 
da agenda prioritária regional e a incorporação do Panamá à Secretaria de Integração Econômica 
Centro-Americana (Sieca), bem como a assinatura de um Acordo de Associação entre a América 
Central e a UE.
No caso do Caricom, sublinha-se a transformação da sua Secretaria e as negociações para um 
Acordo de Comércio e Desenvolvimento com Canadá.
Finalmente, valoriza-se positivamente a incorporação do Panamá como país-membro da 
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).
Com relação às novas instituições de alcance regional, destaca-se por um lado a consolidação da 
estrutura institucional da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) no âmbito do funcionamento 
dos seus vários Conselhos. Em especial, sobressaem as atividades da Iniciativa para a Integração 
da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), incorporada ao Conselho Sul-Americano de 
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Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan). Além disso, são enumeradas as reuniões realizadas pela 
Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba) e uma descrição das transações 
realizadas no âmbito da Petrocaribe. Também se descrevem os acontecimentos relevantes 
ocorridos no Projeto de Integração e Desenvolvimento de Mesoamérica e a consolidação de 
diferentes projetos de interconexão física, elétrica, de telecomunicações, de transporte e 
facilitação comercial. Finalmente, destaca-se a implementação da Comunidade dos Estados Latino-
Americanos e Caribenhos (Celac), com a participação de 33 países e são descritos os documentos 
sobre os procedimentos para seu funcionamento e seu plano de ação.
O trabalho valoriza os avanços realizados nos processos de integração embora os considere 
insuficientes para fazer frente aos desafios do entorno global. A pesquisa enfatiza a necessidade de 
impulsionar a busca de estratégias conjuntas em nível regional.
O quarto capítulo descreve o comércio de bens entre os países da América Latina e do Caribe 
(ALC). Avalia-se que a participação das exportações intrarregionais caiu de 19,4% em 2009 para 
18,5% em 2011, principalmente como consequência do maior crescimento das vendas 
extrarregionais. A partir dos dados de exportações intrazona por bloco sub-regional, mostra-se que 
o Mercosul possui o maior coeficiente de participação nas vendas totais, seguido pela Comunidade 
do Caribe (Caricom), pelo Mercado Comum Centro-Americano (MCCA) e pela CAN.
O documento faz várias recomendações de política para fomentar a convergência entre blocos sub-
regionais. Para consolidar a integração na América do Sul, sugere promover as exportações, 
ampliar o acesso a mercados e reduzir e eliminar as barreiras não tarifárias (que prejudicam 
especialmente os países menores), melhorar a coordenação macroeconômica, simplificar as regras 
e disciplinas do comércio, aumentar a integração produtiva, liberalizar as compras governamentais, 
entre outras ações possíveis.
Para estimular a integração dos países centro-americanos e caribenhos, a pesquisa propõe 
negociar novos acordos de alcance parcial, apoiar o setor privado para missões comerciais, 
promover exportações de bens e serviços e estabelecer sistemas de “balcão único”.
O quinto capítulo trata da integração dos serviços na ALC, destacando que o comércio 
intrarregional de serviços tem um amplo potencial para crescer, mas para isso é necessária a 
remoção de barreiras ao acesso, compromissos setoriais e a convergência dos acordos existentes. A 
participação do setor serviços no PIB dos países da ALC cresceu paulatinamente na última década 
(de 71,3% em 2001 para 74,2% em 2010) e gera 80% dos empregos urbanos da região. As 
exportações de serviços, que alcançaram US$ 142 bilhões em 2011, são especialmente relevantes 
para o Sica e o Cariforum (Caricom e República Dominicana).
O sexto capítulo se refere aos fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) da ALC. É destacado 
que os fluxos recebidos pela região foram recorde em 2011, destinando-se principalmente à 
América do Sul. São mostrados os fluxos intrarregionais de IED, destacando-se o papel do México 
como investidor na ALC. O trabalho destaca as políticas implementadas por alguns países –
principalmente Brasil, México, Chile e Colômbia mais recentemente – para promover a 
internacionalização de suas empresas.
O sétimo capítulo descreve os mecanismos para desenvolver a coordenação monetária e financeira 
na ALC, tais como os destinados a financiar o comércio intrarregional e os enfocados para prevenir 
as crise sistêmicas. Por sua vez, ressalta-se a importância de impulsionar o redesenho das 
instituições financeiras internacionais, para que os países em desenvolvimento tenham um papel 
maior, de acordo com seu peso atual na economia global.
O capítulo oito aborda a integração produtiva na região e afirma que a maior parte deste fenômeno 
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ocorre por meio do comércio intraindustrial entre empresas multinacionais, enquanto as pequenas 
e médias empresas (PMEs) que conseguem exportar são só uma pequena parcela do total. Para 
aumentar o desenvolvimento da integração produtiva, o trabalho propõe incorporar setores 
atrasados por meio da formação de fornecedores, diversificação de exportações, programas de 
desenvolvimento fronteiriço e de superação de assimetrias entre países da região. A pesquisa 
assinala que as instituições de financiamento multilateral têm um papel a cumprir neste âmbito, 
podendo ampliar o número de projetos que envolvem processos de produção conjunta entre países.

O nono capítulo apresenta um panorama da dimensão social da integração, destacando as 
iniciativas dos diferentes organismos existentes em nível sub-regional.
O décimo capítulo conclui com reflexões e recomendações para aprofundar os laços comerciais e 
financeiros entre os países da região, com o objetivo de superar as disparidades e assimetrias entre 
eles.
O valor da publicação reside no resumo e exposição dos vários aspectos da evolução recente da 
integração na ALC, considerando os avanços e sugerindo propostas de política. É útil, porque reúne 
em um único documento aspectos institucionais, comerciais, de investimento, produtivos e sociais, 
constituindo uma fonte de consulta sobre a evolução recente da 
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Esta alerta difunde informação sobre os documentos registrados na base de dados do Centro de 
Documentação do INTAL (CDI), destacando algumas publicações, e proporcionando links a boletins 
e revistas de acesso aberto que constam no período citado. Clique  aqui

Alerta Bibliográfica
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* Revista Integración & Comercio N° 35: Exportações e 
investimentos na ALC

O objetivo deste número da Revista é refletir sobre os diversos padrões de 
especialização e modalidades de inserção internacional dos países da 
América Latina e do Caribe, com ênfase especial nos países cujas 
exportações estão baseadas em recursos naturais pelas razões expostas.

O documento está disponível no seguinte link.

Bibliografias em destaque do 
mês
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* Informe MERCOSUL N° 17 (versão em português)

O Informe MERCOSUL N° 17 (julho de 2011 - junho de 2012) analisa o 
panorama macroeconômico e os fluxos comerciais dos países do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul),assim como os principais aspectos do processo 
de integração do bloco, tanto na agenda interna quanto na externa.

(A versão em espanhol estará disponível a partir de fevereiro de 2013).

O documento está disponível no seguinte link.
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* Estimativas das tendências comerciais - América Latina 2012

A desaceleração global debilita o desempenho exportador, segundo o 
estudo Estimaciones de las tendencias comerciales-América Latina 2012 
do BID.

O documento está disponível no seguinte link.
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* Convergencia macroeconómica andina 2011: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú. Comunidad Andina, CAN. Lima: Secretaría de la 
CAN, Agosto 2012 [301 p.]

Título:Convergencia macroeconómica andina 2011 : Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú
Otros responsables:Comunidad Andina, CAN
Edición:Lima: Secretaría de la CAN, Agosto 2012 [301 p.]
Temas:<COMUNIDAD ANDINA, 
CAN><CONVERGENCIA><ESTADISTICAS><INDICADORES 
ECONOMICOS><FINANZAS><PRODUCTO BRUTO INTERNO, 
PBI><CONSUMO><SECTOR 
PUBLICO><DESEMPLEO><INFLACION><PRECIOS><FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO><INTEGRACION ECONOMICA><MACROECONOMIA><POLITICA 
MACROECONOMICA>
Geográficos:<REGION ANDINA><BOLIVIA><COLOMBIA><PERU><ECUADOR>

Resumen:El presente Informe analiza el desempeño económico del Estado 
Plurinacional (E.P.) de Bolivia durante 2011 y evalúa el cumplimiento de 
las metas del Programa de Acciones de Convergencia (PAC) de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). En términos de actividad, la 
economía boliviana tuvo un crecimiento más alto que en 2009 y 2010, 
denotando una de las trayectorias más estables y sostenidas en la región. 
En efecto, al tercer trimestre de 2011 la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) fue de 5,1 porciento, superando en 1,5pp (puntos 
porcentuales) al incremento registrado en similar periodo del año anterior 
y en 2,2pp al de 2009. El crecimiento fue liderado por varias actividades 
no extractivas, entre las que destacaron el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; los Servicios financieros y la Industria manufacturera. 
Asimismo, actividades extractivas no renovables incidieron positivamente 
en el PIB, como fue el caso de los hidrocarburos (por la mayor demanda de 
gas por parte de Argentina) y la minería. Por tipo de gasto, la demanda 
interna siguió apuntalando el crecimiento gracias a la dinámica del 
consumo privado y la contribución de la inversión pública y privada. Por 
otra parte, al tercer trimestre de la gestión, el sector externo presentó 
nuevamente resultados favorables, hecho reflejado en un saldo positivo de 
la Balanza de Pagos equivalente al 5,3 porciento del PIB y que fue 
explicado tanto por la cuenta corriente (en razón a una balanza comercial 
positiva y el incremento de remesas) y la cuenta capital y financiera ...

Nota general:El Documento eléctronico consta de 156 páginas a dos 
columnas, lo cual dá un total de 301 páginas.

Carta Mensal INTAL N° 196 - dezembro 2012 - Todos os direitos reservados

55  

Centro de 
Documentação INTAL



Nota de contenido:
Capítulo I: Informes de Seguimiento de las Metas de Convergencia 
Macroeconómica de los Países Andinos [p. 19]
Bolivia [p. 21]
    Parte I: Aspectos Fundamentales para la Evaluación de las Metas de 
Convergencia Económica [p. 24]
    Parte II: Evaluación Económica en 2011 [p. 26]
    2.1: Sector Real [p. 26]
    2.2: Sector Externo [p. 31]
    2.3: Sector Monetario y Financiero [p. 44]
    2.4: Evolución de las Finanzas Públicas [p. 57]
    2.5: Indicadores de vulnerabilidad: medición del riesgo país [p. 65]
    Parte III: Criterios de Convergencia y Grado de Cumplimiento [p. 67]
    3.1: Evolución de los precios [p. 67]
    3.2: Déficit del Sector Público [p. 69]
    3.3: Endeudamiento público [p. 69]
Colombia [p. 73]
    Parte I: Actividad Económica [p. 79]
    1.1: Crecimiento del PIB por tipo de gasto en 2011 [p. 80]
    1.2: Crecimiento del PIB por ramas de actividad en 2011 [p. 82]
    1.3: Perspectivas de la actividad económica para 2012 [p. 84]
    Parte II: Mercado Laboral [p. 87]
    2.1: Desempleo [p. 87]
    2.2: Oferta y demanda de trabajo [p. 89]
    2.3: Calidad del empleo y condiciones del mercado laboral [p. 94]
    2.4: Previsiones para 2012 [p. 97]
    Parte III: Inflación [p. 98]
    3.1: Los precios al consumidor en 2011 [p. 98]
    3.2: La inflación en 2012: primeros resultados y perspectivas [p. 103]
    Parte IV: Sector Financiero y Tasas de Interés [p. 107]
    4.1: Comportamiento de las tasas de interés durante 2011 [p. 107]
    4.2: Base monetaria, crédito y fuentes de financiamiento del sistema 
financiero [p. 115]
    4.3: Algunas medidas de riesgo del sistema financiero [p. 123]
    Parte V: Sector Externo [p. 130]
    5.1: Evolución de la tasa de cambio [p. 130]
    5.2: Evolución de la balanza de pagos de Colombia en 2011 [p. 138]
    5.3: Perspectivas de la balanza de pagos para 2012 [p. 142]
    5.4: Indicadores de vulnerabilidad externa [p. 144]
    Parte VI: Política Fiscal [p. 148]
    6.1: Resultados fiscales de 2011 [p. 148]
    6.2: Perspectivas fiscales para 2012 [p. 151]
Ecuador [p. 157]
·  Marco Legal [p. 158]
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    Parte I: Evolución Económica en el 2011 [p. 159]
    1.1: Sector Real [p. 59]
    1.2: Sector Financiero [p. 172]
    1.3: Sector Externo [p. 180]
    Parte II: Criterios de Convergencia y Grado de Cumplimiento [p. 195]
    2.1: Evolución de los Precios [p. 195]
    2.2: Evolución de las Finanzas Públicas [p. 199]
2.3: Endeudamiento Público [p. 205]
Perú [p. 211]
    Parte I: Aspectos Fundamentales para la Evaluación de las Metas de 
Convergencia en el Año 2011 [p. 213]
    Parte II: Evolución Económica en el 2011 [p. 214]
    2.1: Sector real [p. 214]
    2.2: Sector externo [p. 215]
    2.3: Sector financiero [p. 215]
    Parte III: Criterios de Convergencia y Grado de Cumplimiento [p. 218]
    3.1: Evolución de los precios [p. 218]
    3.2: Evolución de las finanzas públicas [p. 218]
Parte IV: Anexo Estadístico [p. 222]
Capítulo II: Opinión del Grupo de Expertos del Sector No Oficial de los 
Países Andinos [p. 231]
Capítulo III: Indicadores de Vulnerabilidad Financiera de la Subregión [p. 
301]

Accesos al documento:
eHM CAN-CONV.MACRO.ANDINA [2011]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Unilateral Trade-Related Climate Change Measures. Leal-Arcas, 
Rafael. London: University of London, 2012 [63 p.] Law Legal 
Studies Research Paper; 123.

Autor:Leal-Arcas, Rafael
Título:Unilateral Trade-Related Climate Change Measures
Edición:London: University of London, 2012 [63 p.]
Serie:Law Legal Studies Research Paper; 123
Temas:<POLITICA AMBIENTAL><POLITICA COMERCIAL><CAMBIO 
CLIMATICO><DERECHO INTERNACIONAL><MARCO 
JURIDICO><ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, OMC>

Resumen:Climate change mitigation has become one of the most relevant 
topics today, and it will continue for years to come. It is a concern that has 
implications in economics, law, science, human rights, technology, 
international relations and ethics, to name but a few fields of knowledge. 
Climate change is a global problem that knows no geographical barriers. 
International law is not well equipped to face the challenges of climate 
change. Global climate is an indivisible public good. International law 
currently faces the challenge of fragmentation and the need to bring 
greater coherence to a fragmented system in combating climate change. 
The aim of this article is to explain the trade implications of climate 
change mitigation policies by analyzing a couple of areas where the 
international regimes for trade and climate change mitigation/energy may 
potentially clash: border carbon adjustments and applying subsidies and 
similar measures in order to encourage environmentally-friendly 
technologies. After the introduction, Section 2 provides an analysis on the 
link between the legal regimes of international trade and climate change. 
Section 3 compares both regimes and Section 4 offers an overview of 
unilateral trade-related climate change measures. Section 5 examines the 
main WTO provisions on subsidies and analyzes the WTO cases on 
subsidies for renewable energy. Section 6 focuses on the inclusion of 
aviation in the EU Emission Trading Scheme (EU ETS) and the potential 
expansion of the EU ETS to the shipping industry. Section 7 concludes the 
article.

Accesos al documento:
E 339.54 / LEA-UNI / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Los Desafíos de la Integración y los Bienes Públicos 
Regionales: Cooperación Macroeconómica y Productiva en el 
MERCOSUR. (2012). Montevideo: Red Mercosur.

Título:Los Desafíos de la Integración y los Bienes Públicos Regionales : 
Cooperación Macroeconómica y Productiva en el MERCOSUR
Edición:Montevideo: Red Mercosur, 2012 [344 p.]
ISBN:978-9974-8272-2-6
Serie:Red Mercosur; 21
Temas:<MERCADO COMUN DEL SUR, MERCOSUR><FONDO PARA LA 
CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR, FOCEM><UNION 
EUROPEA, UE><COOPERACION COMERCIAL><COOPERACION 
ECONOMICA><COOPERACION PARA EL DESARROLLO><BIENES PUBLICOS 
REGIONALES><INTEGRACION FINANCIERA><SISTEMA FINANCIERO 
INTERNACIONAL><BIOCOMBUSTIBLES><POLITICA 
FINANCIERA><FINANZAS><MERCADO FINANCIERO><MERCADOS 
FINANCIEROS EMERGENTES><MICROFINANZAS>
Geográficos:<AMERICA LATINA>

Resumen:La demanda por la provisión de bienes públicos regionales es 
uno de los puntos clave pendiente de la agenda de la integración en 
América Latina. Estos son bienes cuyos impactos pueden exceder las 
fronteras de un país, por lo que su generación representa a la vez un 
desafío y una motivación para la cooperación regional. Dado que los 
costos y beneficios derivados de su existencia pueden distribuirse de 
manera asimétrica entre los países involucrados, se plantea la necesidad 
de alinear incentivos y generar mecanismos de coordinación eficaces. 
Pese a la existencia de diversos bloques y acuerdos regionales y de la 
vitalidad del comercio intra regional hay factores que determinan una 
provisión insuficiente de bienes públicos regionales. Incluyendo, la débil 
sincronización de ciclos entre países vecinos, la heterogeneidad de sus 
estructuras productivas, las asimetrías de tamaño, las debilidades del 
marco institucional de la integración, la presencia de fallas de 
coordinación, y la escasa integración financiera, entre otros.

Nota de contenido:
1: Bienes públicos regionales: áreas prioritarias para la cooperación
2: Bens públicos regionais: a política regional da Uni o Europeia e o 
Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul
3: La nueva configuración macroeconómica de los países del Mercosur: 
oportunidades y desafíos para la coordinación regional
4: I+D y complementación productiva en el Mercosur: los casos de la tv 
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