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Objetivo Metodologia Justificativa 

hin 

Expor se existe viabilidade de 

interação entre a Rede 

Mercocidades e a UNASUL e de 

que modo isso pode ser 

realizado. 

 

Análise de documentos, como atas de 

reuniões e regimentos internos, 

acordos e convênios disponíveis nos 

sites oficiais da rede e da organização 

internacional,       comparações entre 

os órgãos internos da Organização e 

da Rede.  

 

O estudo pretende apresentar se 

existe possibilidade de interação 

entre a Organização e a Rede, meios 

que objetivam e contribuem para a 

integração regional Sul Americana e 

que, se havendo possibilidade de 

interação, viria contribuir com maior 

efetividade. 

 
Surgiu em 1995 com o objetivo de possibilitar que os municípios tivessem 

um espaço de atuação para resolverem suas demandas, propor soluções e 

fecharem acordos e convênios que estimulem a cooperação e integração 

regional no âmbito do Mercosul. A Rede, que atualmente possui 286 

municípios membros, firmou diversos acordos que estimulam a cooperação, 

através de suas Unidades Temáticas, abrangendo diversos temas, como 

Segurança, Educação, Turismo, Economia, Tecnologia, etc. Possui também 

Comissões e Grupos de Trabalhos que são vinculadas às UT’s. 

A Organização Internacioal, criada em 2008 e com 12 países membros, 

tem como objetivo a construção da integração regional, em diversos 

pontos. Estes pontos são trabalhados nos Conselhos Setoriais, que 

realizam reuniões, projetos e propostas. Estes Conselhos Setoriais 

abrangem as áreas da Cultura, Saúde, Energia, Defesa, entre outros. 

Possui também, Grupos de Trabalhos, um Centro de Estudos 

Estratégicos de Defesa e a Secretaria UNASUL-Haiti. 

CONCLUSÕES: Existe possibilidade de interação, pois a Mercocidades e a UNASUL assemelham-se 

pelos temas e funções das Unidades Temáticas e Conselhos Setoriais, porém, nem todos os temas 

intercalam-se. Na Rede falta uma UT de saúde, tema que é trabalhado no Conselho Setorial de 

Saúde da UNASUL, por exemplo. Os órgãos internos de ambas também assemelham-se pelas 

funções que exercem. Os países membros são quase os mesmos, com exeção da Guiana e 

Suriname, membros da UNASUL. Com a interação, seria uma oportunidade da Mercocidades adquirir 

dois novos países membros e da UNASUL trabalhar de forma mais descentralizada, já que esta atua 

diretamente com os Estados e com menos ênfase nos agentes subnacionais. Tanto a Rede como a 

Organização iriam expandir sua atuação, contribuindo de forma mais eficaz para a integração 

regional. 

Principais referências:  

Mercociudades: http://www.mercociudades.org/pt-br 

Mercosur: http://www.mercosur.int/  

UNASUR: http://www.unasursg.org/ 

 


