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PARA A REALIZAÇÃO DE UM VERDADEIRO MULTILATERALISMO NAS 
RELAÇÕES ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E A AMÉRICA LATINA1

 
 
1.  A União Europeia e a integração regional na América Latina 
 
1.1 Motivações e interesses da UE na integração latino-americana  
 
O apoio à integração regional é um elemento que singulariza a União Europeia (UE) como parceiro 
externo da América Latina e um dos seus aspectos mais positivos. Pode argumentar-se que a UE quer 
ver na América Latina um “espelho” da sua própria experiência de integração, mas esse apoio europeu 
parte também de um amplo consenso bi-regional sobre o papel essencial da integração e do 
regionalismo na paz e na segurança, no desenvolvimento sócio-económico e na projecção 
internacional da América Latina. Na origem desse consenso esteve o decisivo apoio europeu nos 
difíceis anos oitenta, quando a integração económica conheceu as suas horas piores, mas surgiram 
processos de paz e iniciativas regionais de concertação política ⎯ cimeiras presidenciais na América 
Central, Grupo do Rio… ⎯ que contribuiriam para gerar o “novo regionalismo” da década posterior. 
Por outro lado, uma das diferenças mais pronunciadas entre a UE e os impulsionadores do “Consenso 
de Washington” foi o papel atribuído à integração. Na sua versão original, o referido “Consenso” 
rejeitava-a, a favor da abertura unilateral, embora na versão revista reconhecesse a importância do 
“regionalismo aberto”. 
 
Todavia, no contexto do pós–guerra fria e do “novo regionalismo” dos anos noventa, o apoio da UE à 
integração latino–americana respondeu a uma agenda renovada de motivações e interesses. Por um 
lado, ao adoptar estratégias de abertura económica, a integração podia promover mercados alargados e 
enquadramentos jurídicos mais seguros para os exportadores e investidores europeus, mais activos na 
região ao verem-se atraídos pela recuperação económica e pelas privatizações. Uma estratégia 
pragmática de apoio à integração por parte da UE pressupunha reconhecer esses interesses económicos 
e fazer face aos riscos que representavam para os interesses europeus tanto o projecto de Área de 
Comércio Livre das Américas (ALCA), como a adesão do México ao Acordo Norte-Americano de 
Comércio Livre (NAFTA), oferecendo aos latino–americanos um “contrapeso” ou uma opção de 
“diversificação” frente à relação com os EUA.  
  
Por outro lado, a UE baseia-se numa concepção “pós-westfaliana” da soberania e do sistema 
internacional, na qual o poder, que depende em menor medida da força militar, foi distribuído entre 
um maior número de actores e a soberania está debilitada em consequência da globalização. Nessa 
visão, o regionalismo e o multilateralismo são vias para promover a governança do sistema 
internacional, a provisão de bens públicos mundiais ou regionais, a paz e a segurança, bem como os 
objectivos internacionais de desenvolvimento (Freres e Sanahuja 2005: 11).  
 
Por essas razões, a UE, enquanto actor mundial emergente, está interessada na formação de grupos 
regionais fortes, com capacidade para agir eficazmente no sistema internacional, e numa maior 
cooperação “inter-regional” entre os referidos grupos. No âmbito do “novo regionalismo”, a 
integração latino-americana assumiu uma agenda mais ampla, com objectivos políticos, ambientais, de 
segurança e de gestão de outras interdependências regionais. Ao reforçar-se o seu papel internacional, 
bem como das suas várias sub-regiões, a América Latina poderia converter-se num parceiro relevante 
da Política Externa e de Segurança Comum (PESC), o que exigiria o reforço do diálogo e da 
concertação política bi-regional.  
 

                                                 
1 Este documento de estratégia foi elaborado por José Antonio Sanahuja (sanahuja@cps.ucm.es), director do 
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação do Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 
em conformidade com os termos de referência estabelecidos pela Direcção-Geral de Política Externa do 
Parlamento Europeu. O manuscrito foi terminado a 28 de Fevereiro de 2006.  

DV\60802PT.doc  PE 370.622 3

mailto:sanahuja@cps.ucm.es


 

Nesta base, entre 1994 e 1995, a Comissão e o Conselho da UE definiram a nova estratégia 
denominada “reforço da parceria”, que pretendia promover um diálogo político alargado, e acordos de 
“quarta geração” conducentes à assinatura de tratados de comércio livre com os mercados emergentes 
do México, do Chile e do Mercosul. Esses acordos davam resposta ao maior interesse económico 
desses países e, no caso do México, ao risco de que o Acordo Norte-Americano de Comércio Livre 
(NAFTA) gerasse um efeito de “desvio de comércio” que colocasse os actores europeus em 
desvantagem. Os países centro–americanos e andinos eram menos atraentes do ponto de vista 
económico e, segundo a Comissão, não poderiam a resistir a acordos de comércio livre devido ao seu 
menor desenvolvimento, pelo que se ofereciam acordos mais limitados de “terceira geração”, ajuda 
financeira e as preferências unilaterais e não recíprocas do Sistema de Preferências Generalizadas 
(SPG) – drogas (Conselho da UE, 1994; Comissão Europeia, 1995). 
 
Relativamente ao diálogo político, em 1999 tem início o processo de Cimeiras e é lançado o ambicioso 
projecto de “parceria estratégica” bi-regional, que pretende promover a concertação de posições nos 
fóruns internacionais, em domínios como a paz e a segurança, a reforma do sistema multilateral, a luta 
contra actividades ilícitas e o ambiente a nível mundial. 
 
Tem-se afirmado que a UE, ao adoptar uma política diferenciada, respondia exclusivamente aos seus 
próprios interesses, tendo “fragmentado” e “dividido” a América Latina como região. Contudo, a 
política da UE respondeu à heterogeneidade da região e às opções e interesses dos próprios países 
latino-americanos, frequentemente divergentes, que são as que traçaram o “mapa” da integração 
regional dos anos noventa. Nessa cartografia, aparecem velhos esquemas que se renovam no quadro 
do “novo regionalismo”, como a integração centro-americana e andina, novos grupos, como o 
Mercosul, e vias nacionais, como as do México e do Chile, que optaram por criar uma rede de tratados 
bilaterais de comércio livre. Estes últimos deram prioridade à relação com os Estados Unidos da 
América (EUA), embora, numa estratégia de “diversificação” dos laços externos, tenham negociado 
acordos com outros países e grupos. 
 
1.2  Apoio da UE à integração latino-americana: objectivos e instrumentos 
 
Decorreram já onze anos desde o lançamento da Comunicação “UE – América Latina. Actualidade e 
perspectivas do reforço da parceria” (Comissão, 1995b). Como se referiu, esse texto abriu uma nova 
fase na política da UE relativa à América Latina, fazendo do apoio à integração regional um dos seus 
principais objectivos. Também nesse ano, a Comissão adoptou uma Comunicação de carácter geral 
sobre o apoio à integração nos países em desenvolvimento (Comissão, 1995a). Em anos posteriores, a 
Comissão elaborou outras três comunicações relativas às relações com a América Latina, bem como o 
documento de programação da cooperação regional do período 2002-2006 (Comissão 1999, 2000, 
2002 e 2004). O conteúdo e as datas de publicação desses textos estão explicitamente ligados às 
cimeiras bi-regionais. Neles, foi reafirmada no essencial a estratégia traçada em 1995, embora tenham 
sido introduzidas algumas alterações significativas. Concretamente, a cooperação regional lançou 
novos programas que procuraram responder às denominadas “Prioridades de Tuusula”, acordadas após 
a I Cimeira UE-AL (Rio de Janeiro, 1999), em domínios como o ensino superior, a sociedade da 
informação ou a coesão social. Em segundo lugar, os países andinos e centro-americanos colocaram 
objecções ao regime de acesso ao mercado proposto pela UE, apesar de estes países virem a beneficiar 
entre 2006 e 2008 das preferências do novo “SPG plus”.2 Ambos os grupos reclamam verdadeiros 
“acordos de parceria”, semelhantes aos que foram assinados com o México em 2000 ou com o Chile 
em 2004, ou o que se espera assinar com o Mercosul, tendo em conta que os actuais, assinados em 
2003, não respondem às suas expectativas.3  
 

                                                 
2 O “SPG-plus” foi adoptado em substituição do SPG-drogas, que o Órgão de Resolução de Litígios da OMC 
considerou contrário às regras comerciais multilaterais após uma denúncia da Índia, motivada pela extensão 
deste sistema ao Paquistão, motivada, por sua vez, pela guerra do Afeganistão.  
3 Sobre as carências destes acordos, ver os relatórios Obiols e Salafranca (Parlamento Europeu 2004a e 2004b).  
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Em resumo, estes documentos traçaram uma estratégia de apoio à integração latino-americana baseada 
em dois grandes objectivos: em primeiro lugar, a concertação de políticas na América Latina e a nível 
bi-regional. Em segundo lugar, um modelo de integração “autêntica”, que combinaria a liberalização 
económica intragrupo, a coesão social, o estabelecimento de políticas comuns de concorrência, 
cooperação industrial e convergência macroeconómica, bem como o reforço das instituições regionais. 
Para alcançar estes objectivos, a actuação da UE assentou em três grandes mecanismos: a) o diálogo 
político bi-regional; b) os projectos de cooperação regional e sub-regional que têm como objectivo 
expresso apoiar a integração; e c) o incentivo dos “acordos de parceria”, pois a assinatura desses 
acordos com grupos regionais, por razões técnicas e políticas, depende da existência do nível de 
integração suficiente. 
 
1.3 Avaliação do apoio da UE à integração latino-americana, 1995-2005  
 
Há, contudo, sérias dúvidas relativas à pertinência e validade de uma estratégia que não sofreu grandes 
alterações nos últimos onze anos, que teve resultados limitados e que parece não responder às novas 
realidades da integração latino-americana (Freres e Sanahuja 2005: 57). Em primeiro lugar, no que se 
refere ao diálogo político, difundiu-se a percepção de que o actual modelo está esgotado e não produz 
os resultados esperados quanto à concertação de políticas, pelo que não está a desempenhar o papel 
que deveria no apoio ao regionalismo e à integração latino-americana, e isso devido a vários factores: 
 
- Limitações da agenda: o diálogo UE – Grupo do Rio autolimitou-se ao excluir da agenda 

questões tão relevantes para a América Latina como o comércio ou a dívida externa. Este 
problema poderia ter sido solucionado com o aparecimento das cimeiras UE – América Latina 
e Caraíbas, que, em princípio, não descartam nenhum tema, apesar do que continua a ser 
necessário, tal como assinalou o Parlamento Europeu no “relatório Salafranca” de 2001, 
estabelecer uma “agenda política alargada” que abarque questões de grande relevância que 
mal são tratadas, como a segurança regional e internacional, a prevenção de conflitos ou as 
migrações. 

 
- Proliferação e relevância dos canais e instâncias de diálogo: as Cimeiras, que vieram somar-se 

a um apreciável número de reuniões ministeriais (UE-GRIO, UE-Mercosul, UE-Chile, 
Diálogo de San José), as conferências interparlamentares e o diálogo com organizações da 
sociedade civil e outros actores como as empresas e as administrações regionais e locais. Estas 
instâncias de diálogo respondem à necessidade de atribuir reconhecimento político aos 
agrupamentos sub-regionais da América Latina. Todavia, embora se tenha realizado um 
esforço de racionalização, em alguns casos as instâncias de diálogo sobrepõem-se e 
duplicam-se, e, paradoxalmente, noutros casos, não existem instâncias adequadas, havendo 
que recorrer a canais diplomáticos bilaterais clássicos ou a fóruns ad hoc, como, por exemplo, 
ocorre no processo de paz da Colômbia, ou com as organizações sociais, que consideram que 
não têm a presença adequada. 

 
- Eficácia do diálogo político: limitada pela amplitude e falta de concretização da agenda, pela 

ausência de mecanismos intermédios e de diálogos especializados que permitam um trabalho 
mais sistemático de preparação das reuniões de alto nível e, em particular, pela debilidade dos 
processos de concertação política da América Latina.4 Existe um pronunciado contraste entre 
as aspirações europeias de uma América Latina que aja enquanto região, e o limitado alcance 
da concertação política latino-americana (Sanahuja 2006a: 78). Também se considera que as 
dinâmicas próprias da “diplomacia de cimeiras”, como um excesso de retórica, ou a falta de 
acompanhamento dos acordos alcançados, prejudicam a qualidade do diálogo.  

 

                                                 
4 Segundo um diplomata europeu, “os latino-americanos não fazem os trabalhos de casa, e o pouco em que se 
põem de acordo, parece que se deve mais à convocação da Cimeira do que ao interesse próprio” (Sanahuja 2006: 
78).  
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Em segundo lugar, as acções de cooperação destinadas a apoiar directamente os esquemas de 
integração foram relativamente a escassas e, segundo algumas avaliações recentes, a sua eficácia foi 
reduzida. No período 1996-2003, foram autorizados para a América Latina recursos num montante 
total de 3 480 milhões de euros, que incluem tanto dotações do regulamento PVD/ALA como de 
rubricas horizontais. Desses recursos, 72% foram acções bilaterais, 17% programas regionais (ALFA, 
URBAL, AL-Invest, ATLAS, ALURE, ALIS…) e 11% sub-regionais.  
 
Se bem que o programa regional para a América Latina da CE tenha resultados muito positivos 
noutros domínios, as suas possibilidades de apoiar a integração regional foram limitadas. Este 
programa não está relacionado com nenhuma organização de integração regional capaz de planificar e 
executar projectos, pelo que a Comissão optou por levá-lo a cabo através de redes e consórcios de 
actores descentralizados (autarquias locais, universidades, etc.). Pode argumentar-se que este 
programa apoia a integração de maneira indirecta, ao promover redes com actores diversos, mas está 
bastante afastado dos esquemas de integração existentes. Por outro lado, alguns governos latino-
americanos questionam o programa regional, que não controlam, e desejariam que esses recursos 
fossem canalizados de maneira bilateral, para assim captarem mais fundos para os seus próprios 
países. 
 
Dado que os esquemas de integração são de carácter sub-regional, este é o nível em que a Comissão 
leva a cabo as suas acções de apoio directo à integração. Contudo, os programas sub-regionais 
captaram apenas 11%: 8% para a América Central, 2% para a Comunidade Andina e 1% para o 
Mercosul. Além disso, apenas uma parte destes recursos se dirigiu a projectos específicos de apoio à 
integração, como os programas de apoio à constituição de uniões aduaneiras, particularmente na 
América Central e na CAN, de consolidação das instituições regionais e de apoio à harmonização de 
normas, padrões de qualidade, cooperação aduaneira, formação de técnicos ou melhoria das 
capacidades estatísticas. Embora não se enquadrem em acordos de integração concretos, também 
respondem a esse objectivo os projectos da CE em domínios como a cooperação transfronteiriça ou a 
navegabilidade de bacias hidrográficas (Paraná, Pilcomayo). 
 
Para que estas acções tenham resultados positivos, existe uma premissa de base, que é o 
empenhamento dos próprios governos latino-americanos na integração e nas suas instituições, mas 
esse empenhamento foi, no melhor dos casos, desigual, o que condiciona os resultados dos projectos 
da CE. Tal como se refere no capítulo seguinte, o cenário da integração latino-americana caracteriza-
se pela incerteza e proliferação de compromissos comerciais, alguns deles difíceis de conciliar, ao 
mesmo tempo que não se solucionam os problemas acumulados durante anos, como a fragilidade e a 
falta de eficácia das instituições, a persistência de entraves ao comércio, ou a ausência de mecanismos 
de correcção das assimetrias (Comissão Económica para a América Latina 2005: 81; Durán e 
Maldonado 2005: 19-26). Por exemplo, a CE concedeu muitos fundos para apoiar a constituição da 
união aduaneira andina, mas os calendários acordados não foram respeitados, esse objectivo foi adiado 
por várias vezes, e parece ter sido finalmente abandonado. Essa falta de cumprimento não só prejudica 
a reputação da integração andina e dos seus membros, mas afecta também a CE, que investiu recursos 
e capital político num objectivo que depois não é respeitado. Para além desse caso, algumas avaliações 
recentes do Europeaid afirmam que estes programas não obtiveram os resultados desejados e que o seu 
impacto foi pouco relevante no apoio à integração regional (Development Researchers Network 2004 
e 2005).  
 
Em terceiro lugar, a constituição da rede de acordos de parceria entre a UE e os diversos países e 
grupos da América Latina está parada devido a diversas razões. Curiosamente, a “parceria estratégica” 
bi-regional começou no momento em que se iniciavam as negociações do Doha Round, e as 
dificuldades e atrasos que caracterizaram essas negociações contribuíram para adiar as negociações 
entre a UE e o Mercosul, ou o seu início, no caso da América Central e da CAN. De facto, o mandato 
de negociação UE-Mercosul esteve sujeito à conclusão das negociações multilaterais. A suspensão 
destas, que se confirmou após a reunião ministerial da OMC em Hong-Kong, poderia reactivar a 
opção regionalista por parte da UE e permitir que se produzam avanços nas negociações com o 
Mercosul, a CAN e a América Central. Acontece que as mesmas dificuldades que se colocaram nas 
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negociações multilaterais entravam igualmente estes acordos, em especial no caso do Mercosul. Trata-
se da resistência da UE em fazer concessões na agricultura, e as suas exigências de abertura em 
matéria de manufacturas, serviços e contratos públicos, que enfrentam a resistência do Brasil. Por 
último, outros factores adversos são a crise do Mercosul e as disputas entre a Argentina e o Brasil. 
 
A verdade é que só se assinaram estes acordos, os mais avançados, com que os países que descartaram 
a opção integracionista e assinaram acordos de comércio livre como os EUA. A razão para este facto 
foi que a assinatura de um acordo de comércio livre é mais fácil quando se trata de um país individual, 
enquanto um acordo bi-regional exige condições mínimas quanto à livre circulação e ao nível de 
integração em cada um dos grupos — no mínimo, a existência de uma união aduaneira —, que ou não 
são cumpridas, ou o são de forma imperfeita, nos três grupos regionais latino-americanos. Contudo, tal 
indica também que a procura de paridade com os acordos assinados com os EUA constituiu um 
objectivo importante para a UE, o que causou dúvidas e perplexidade em relação ao empenhamento 
europeu na integração e pode levar à ideia de que a UE age na América Latina com uma estratégia 
“reactiva” face às iniciativas dos Estados Unidos, regida pela defesa dos interesses das suas empresas. 
A posteriori, isso afecta a credibilidade do seu discurso integracionista. 
 
No capítulo comercial, os acordos de parceria respondem ao modelo “OMC-plus” e os já assinados 
são muito semelhantes aos promovidos pelos EUA. Neste modelo de acordos, é duvidoso que exista 
uma relação positiva entre comércio livre e coesão social, e esta é uma questão crucial na actual 
agenda de desenvolvimento e luta contra a pobreza e a desigualdade na América Latina. Em particular, 
a eventual negociação de acordos de parceria com os países centro-americanos e andinos coloca 
problemas sérios em termos de tratamento das assimetrias e do seu impacto na coesão social, devido 
ao seu menor nível de desenvolvimento. Se estes acordos forem assinados, deixando para trás as 
preferências do SPG-plus em vigor até 2008, será necessário manter os incentivos ligados a direitos 
laborais e sociais, boa governação e ambiente. Da mesma forma, os vínculos entre comércio e 
ambiente também não são tratados de forma adequada neste tipo de acordos. Se bem que as normas da 
OMC mal deixem margem para alterar a sua concepção, é necessário avaliar o seu impacto ex-ante e 
ex–post, e contemplar mecanismos para o tratamento das assimetrias. As acções de cooperação podem 
ter algum papel a este respeito, mas é de recordar que não têm esse objectivo nem a sua concepção é a 
mais adequada para tratar este problema. 
 
Finalmente, a estratégia da UE procurou dar resposta a um “ciclo” da integração regional baseado em 
agrupamentos sub-regionais que estão em transformação, e num modelo de integração que parece 
estar esgotado. O cenário da integração caracteriza-se pela crise, pela incerteza e por uma certa 
confusão relativa ao seu futuro. Para esta situação contribuíram factores externos, como o futuro 
incerto das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), hemisféricos, como a 
suspensão do ALCA, e a estratégia dos EUA de “ALCA em fatias”, como acordos comerciais 
bilaterais com a América Central ou alguns países andinos, e ainda factores regionais, como a 
proliferação de acordos entre países e grupos, nem sempre compatíveis, mas que não podem 
dissimular os escassos resultados dos últimos quinze anos de integração. O que nasceu na América 
Latina foi um regionalismo “ligeiro”, que emana de concessões clássicas da soberania, recusa as 
instituições fortes e a supranacionalidade, é pouco eficaz para a harmonização e convergência de 
políticas e prefere o quadro intergovernamental; um regionalismo “disperso”, em que se negoceia em 
muitas frentes ao mesmo tempo e onde não há projectos claros nem visões de consenso, e “elitista”, 
pois tem pouco apoio social, e onde não existe uma identidade comum, por mais incipiente que seja, e 
que é importante no regionalismo (Freres e Sanahuja 2005: 35).  
  
 
2. A integração latino-americana: final de um ciclo? 
 
2.1 Balanço do “regionalismo aberto” latino-americano 
 
Nos últimos quinze anos, os modelos de “novo regionalismo” ou de “regionalismo aberto” fizeram 
com que a integração latino-americana alcançasse resultados notáveis em matéria de liberalização 
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pautal, próxima dos 85% do universo pautal e dos 70% do total das trocas. Apesar disso, as trocas 
intra-regionais continuam a ser relativamente baixas; entre 2002 e 2004, situaram-se entre 16 e 20% 
do comércio total da região (ver anexo). Este paradoxo, só aparente, responde à estrutura das 
economias da região, bem como às carências do modelo vigente de integração: persistência de 
barreiras não pautais, ausência de verdadeiras instituições comunitárias, debilidade dos mecanismos de 
resolução de litígios, com a consequente insegurança jurídica, normas que não se transpõem para as 
legislações nacionais ou que não se aplicam, falta de coordenação macroeconómica e de harmonização 
de políticas sectoriais e ausência de mecanismos correctores das assimetrias regionais (CEPAL 2005: 
81, 93-98; Durán e Maldonado 2005: 19-26).  
 
Estas carências também explicam a vulnerabilidade externa dos esquemas de integração. A 
experiência das crises recentes revela que estes não dispõem de mecanismos capazes de impedir 
medidas unilaterais ⎯ desvalorizações, instrumentos de defesa comercial, uso indevido de 
regulamentos técnicos ou sanitários, etc. ⎯ que induzem um comportamento procíclico nos fluxos 
comerciais, prejudicam os parceiros regionais e agravam as assimetrias e as desigualdades na 
distribuição dos seus custos e benefícios, retirando apoio social aos processos. A “dupla crise” do 
Mercosul, causada pela crise brasileira em 1998 e argentina em 2001, ilustra estes problemas. A estas 
crises respondeu-se frequentemente com compromissos políticos de alto nível, nos quais se 
estabelecem metas integracionistas ainda mais ambiciosas, que não são cumpridas. Esse "adiantar-se" 
suscita mais incerteza e prejudica a credibilidade dos grupos regionais perante países terceiros, que 
frequentemente se mostram cépticos face a esses compromissos (CEPAL 2002: 99-100). 
 
Além disso, os processos de integração tiveram nos últimos anos, de fazer face a uma agenda muito 
exigente em que se negoceia a nível bilateral, sub-regional, hemisférico e multilateral, num contexto 
de grande incerteza em que se foram acumulando compromissos extracomunitários e se observam 
tendências centrífugas, em detrimento da atenção que requerem as carências internas de cada grupo. 
Outro problema é o diferente nível de compromisso exigido pelos acordos “Sul-Norte”, muito mais 
profundos que os acordos “Sul-Sul”. De facto, sente-se que os acordos com os EUA ou a UE, de um 
modo geral, são mais vinculativos e geram maior certeza e segurança jurídica (CEPAL 2005: 82).  
 
Com tudo isto, nasceu um consenso relativamente amplo quanto ao esgotamento do actual modelo de 
integração (CEPAL 2004: 83) e à necessidade de uma estratégia que promova as capacidades 
institucionais em domínios relevantes para a integração, a convergência de políticas 
macroeconómicas, a harmonização de certas políticas sectoriais, a integração física e das 
infra-estruturas, a participação das sociedades como actores e sujeitos, um tratamento adequado das 
assimetrias e uma maior atenção aos aspectos sociais.5 Em alguns destes aspectos registam-se 
progressos que é importante ressaltar. O Mercosul, apesar dos retrocessos da sua pauta aduaneira 
comum, melhorou os mecanismos de resolução de litígios através do Protocolo de Olivos (2002) e, em 
2005, decidiu estabelecer um modesto Fundo de Convergência Estrutural (FOCEM), com uma 
contribuição inicial de 100 milhões de dólares, baseado em princípios de progressividade nas 
contribuições e nos pagamentos.  
 
A fim de avaliar as possibilidades de que sejam adoptadas estratégias e políticas de “aprofundamento” 
da integração, é necessário considerar as questões expostas seguidamente.  
 
2.2 Os acordos do comércio livre como os EUA: factor de desagregação ou de 

aprofundamento da integração? 
 
A assinatura de tratados de comércio livre por parte dos EUA constitui um factor-chave para o futuro 
da integração latino-americana e uma referência inevitável para a política da UE na região. São 
acordos mais amplos e com mais exigências do que a integração latino-americana vigente, sendo 
negociados bilateralmente. Por esse motivo, apresentam importantes riscos e desafios para o 
                                                 
5 A necessidade de incluir estas questões na agenda da integração já havia sido colocada em meados dos anos 
noventa pelo CEPAL e pelo BID, ao definirem as visões “latino-americanas” do “regionalismo aberto”.  
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desenvolvimento sócio-económico e para o futuro da integração regional, podendo constituir um 
importante factor de desagregação e provocar tendências centrífugas. Não obstante, o exame das 
negociações do Tratado de Comércio Livre entre a América Central, a República Dominicana e os 
EUA (CAFTA-DR) e os Tratados de Comércio Livre que os EUA negoceiam com alguns países 
amigos revela importantes diferenças. 
 
 O CAFTA-DR, que já foi ratificado por todos os países signatários à excepção da Costa Rica, 
é o resultado de negociações em que os países da América Central agiram em grupo, o que permitiu a 
concertação política e o aperfeiçoamento de instrumentos de integração como a união aduaneira, 
bastante avançada. Nesse sentido, as negociações do CAFTA-DR funcionaram como catalisador de 
um processo de integração que, após importantes avanços entre 1990 e 1997, tinha parado. O CAFTA-
DR, contudo, define um quadro normativo mais amplo e exigente, e os seus mecanismos de resolução 
de litígios são mais sólidos, pelo que os negócios tenderão a efectuar-se de acordo com essas normas. 
A integração centro-americana terá de adaptar a sua regulamentação às disposições do CAFTA-DR, o 
que não pressupõe que essa mesma integração deixe de ser relevante. Pelo contrário, pode ter um 
papel mais destacado na promoção do desenvolvimento e da competitividade da região através da 
coordenação e harmonização de políticas, reforçar o seu papel como instância de concertação das suas 
políticas externas e criar mecanismos para a provisão de bens públicos regionais noutros domínios, 
como o ambiente, a gestão de fluxos migratórios ou a segurança regional. 
 
 Na CAN, o cenário é distinto e as perspectivas mais incertas para o futuro deste grupo 
regional. Negoceiam-se, neste momento, acordos com três países ⎯ Colômbia, Equador e Peru ⎯ , 
numa estratégia que isola a Bolívia e a Venezuela. Estes dois países estão a aproximar-se do Mercosul. 
Em Outubro de 2005, a Venezuela pediu a sua adesão como membro de pleno, numa manobra política 
audaz que, contudo, levanta muitas dúvidas na perspectiva da integração económica e da própria 
sobrevivência da CAN. A Bolívia também pode dar este passo. Se bem que se tratem de acordos 
bilaterais, o Secretariado-Geral da CAN procurou promover uma posição comum dos três países 
implicados, mas, em muitos domínios, há diferenças importantes nas posições negociadoras. A este 
respeito, um dado importante é o abandono do objectivo da pauta aduaneira externa comum, após ter 
sido proposta em várias ocasiões, para permitir as negociações com os EUA. O culminar destes 
acordos apresenta diferentes cenários. Acordos muito amplos, com mecanismos de resolução de 
litígios bastante desenvolvidos, poderiam levar à ruptura da CAN e a realinhamentos importantes na 
sub-região, com os países não implicados nesses acordos inclinando-se para o Mercosul. Num 
segundo cenário, a CAN poderia manter-se procedendo a uma adequação das suas normas aos TCL, o 
que poderia contribuir para o aprofundamento deste esquema. Num terceiro cenário, os TCL não 
seriam ratificados pelos EUA, o que poderia acelerar a convergência entre a CAN e o Mercosul. Esta 
possibilidade não deve ser descartada. A este respeito, recorda-se que o CAFTA-DR foi aprovado por 
uma estreita margem de 217 contra 215 votos, que em 2006 haverá eleições para o Congresso e o 
Senado e que, em Julho de 2007, termina o prazo da Trade Promotion Authority através da qual se 
autoriza o Governo a negociar acordos comerciais. 
 Finalmente, no Mercosul, a possibilidade de o Paraguai e o Uruguai iniciarem negociações 
com os EUA, que expressa o mal-estar de ambos os países em relação ao comportamento dos outros 
parceiros maiores, está a semear dúvidas a respeito do futuro do mesmo.  
 
2.3 A associação CAN-Mercosul: uma zona de comércio livre sul-americana?6

 
A aproximação entre a CAN e o Mercosul data de meados dos anos noventa, mas, nos últimos anos, 
adquiriu impulso político e maior peso nas políticas externas da região, que convergem num projecto 
sul-americano com várias facetas. Para isso, contribuíram factores como a liderança regional do 
Brasil, a política venezuelana, o reconhecimento de interdependências sul-americanas em matéria de 
segurança, ambiente ou energia, e a gravitação dos países da América Central e do México para a 
América do Norte, que questiona o conceito de “América Latina” como realidade política. 
 
                                                 
6 Esta secção baseia-se, em parte, em informações da ALADI e na análise detalhada de Cienfuegos (2006).  
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Esse espaço regional tem uma importante dimensão comercial. Não sem dificuldades, está a ser criada 
uma grande zona de comércio livre sul-americana através de acordos de complementação económica 
(ACE) adoptados no quadro da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Os mais 
importantes são o ACE 36 de 1996, entre o Mercosul e a Bolívia, o ACE 58, entre o Mercosul e o 
Peru, e o ACE 59, entre o Mercosul, a Colômbia, o Equador e a Venezuela, estes últimos subscritos 
em 2003. A entrada em vigor destes acordos pressupõe que a partir de 2005 se tenha liberalizado 80 % 
do comércio entre ambos os grupos e que a liberalização dos restantes 20 % será feita ao longo de 
período de 15 anos. Estes acordos constituem instrumentos de especial relevância para a integração, 
uma vez que constituem o pilar comercial do projecto da CSN.  
 
Este processo, enfrenta porém, vários obstáculos e factores de risco. Entre eles, o carácter altamente 
cíclico dos fluxos comerciais entre ambas as regiões, o défice crónico dos países andinos em relação 
ao Mercosul, as assimetrias regionais, para as quais não se previram mecanismos correctores, e a 
escassa diversificação produtiva dos países da região. Há igualmente que assinalar a necessidade de 
multilateralizar as regras dos diferentes ACE. O maior desafio, porém, encontra-se, provavelmente, na 
falta de consenso de alguns países sobre o projecto sul-americano.  
 
2.4 Papel das lideranças sub-regionais 
 
As mudanças registadas nos processos de integração e, em especial, a formação de um espaço 
sul-americano articulado em torno do Mercosul deve muito ao impulso do Brasil e à “viragem” 
sul-americana da sua política externa desde a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Entre os 
resultados dessa política destaca-se a convocação das Cimeiras de Presidentes sul-americanos e a 
criação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN). Também se promoveu a aproximação entre 
a CAN e o Mercosul, que responde, em parte, ao facto de a América do Sul ser o destino de cerca de 
20% das exportações brasileiras e de 95% das suas exportações industriais.  
 
Essa liderança, segundo Sennes e Tomazini (2006: 44), caracterizou-se pelo protagonismo da 
diplomacia e de actores governamentais, embora outros actores empresariais, privados e públicos, 
tenham um papel destacado, como o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) ou a empresa 
petrolífera Petrobras. Preferiu, igualmente, acordos pouco institucionalizados e a cooperação 
intergovernamental, e, no domínio económico, optou pelo comércio livre em vez de uma integração 
mais profunda. Tratar-se-ia antes de uma estratégia de “alargamento”, em vez de “aprofundamento”, 
do Mercosul e do espaço sul-americano.  
 
Por outro lado, essa liderança encontrou a resistência de outros actores. A visão da América do Sul por 
parte do Brasil e da Venezuela apresenta diferenças assinaláveis, que se manifestaram abertamente na 
Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN), se bem que tal não tenha impedido a colaboração de 
ambos os países em matéria de energia. As actividades da Petrobras foram criticadas pelos grupos 
sociais que levaram ao poder o actual presidente da Bolívia. No Mercosul, a actuação do “eixo” 
Argentina-Brasil suscitou a rejeição dos parceiros menores. Tanto no Mercosul como na CSN, 
questiona-se uma liderança que promove o comércio, em situação de assimetria, sem que exista a 
disposição de assumir os custos económicos e políticos de uma integração mais profunda, que 
pressuporia ceder a soberania a órgãos comuns e financiar mecanismos de correcção das assimetrias. 
A este respeito, é de recordar que a actual afinidade política dos líderes coincide com um dos 
momentos mais baixos das relações intragrupo. 
 
A participação do Brasil nas redes sul-americanas de transportes ou no FOCEM, já mencionado, iriam 
na direcção correcta, mas a integração sul-americana requer mais, e o Brasil conta com a enorme 
vantagem de ter recursos para tal. O Brasil necessita dos parceiros do Mercosul ou da CSN para 
conseguir os seus objectivos globais, mas, em contrapartida, tem de assumir as suas exigências. O 
desafio é conseguir um acordo de base que integre os interesses e a liderança do Brasil no projecto de 
integração mais amplo que garanta aos restantes países espaços políticos próprios e lhes permita 
conseguirem benefícios económicos concretos, promovendo um “Brasil sul-americano”, em lugar de 
uma pouco viável “América do Sul brasileira”. 
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2.5 O espaço ibero-americano como quadro de cooperação e concertação política 
 
Com 15 anos de actividade, a Conferência Ibero-Americana concretizam-se como um peculiar quadro 
regionalista integrado por países de origens múltiplas, ou seja a UE, a América Latina ou as Caraíbas. 
Nos últimos anos, realizou-se um exercício de reflexão sobre o seu papel, em torno do relatório 
elaborado pelo ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Com esses antecedentes, a XIV 
Cimeira Ibero-Americana de San José da Costa Rica (2004) marca um ponto de inflexão, com a 
decisão de fortalecer a Conferência Ibero-Americana como quadro de concertação política e 
estabelecer o Secretariado-Geral Ibero-Americano (SEGIB) para dar seguimento aos acordos, gerir 
programas de cooperação e funcionar como porta-voz dos países ibero-americanos junto das outras 
organizações internacionais. A XV Cimeira de Salamanca (Outubro de 2005) confirmou o novo papel 
da Conferência Ibero-Americana e o início de um novo ciclo. Factos que o avalam são a renovação da 
agenda política, a criação do SEGIB, a nomeação de uma personalidade de alto perfil como 
Secretário-Geral Ibero-Americano e a aprovação, em Novembro de 2005, do seu estatuto de 
observador junto da Assembleia Geral das Nações Unidas (Arenal 2005a e 2005b).  
 
Relativamente às Nações Unidas, à UE e a outros agrupamentos da América Latina, a Conferência 
Ibero-Americana constitui um quadro singular de concertação política em relação a uma agenda que 
integra questões relevantes para as relações bi-regionais e que não são tratadas noutros fóruns, 
incluindo as cimeiras UE- América Latina e Caraíbas. Nessa agenda são de destacar questões como a 
política de desenvolvimento e a luta contra a pobreza nas circunstâncias particulares de países de 
rendimento intermédio com grandes desigualdades sociais, a gestão comum dos fluxos migratórios e 
dos direitos dos imigrantes nos países de acolhimento, o financiamento do desenvolvimento, com 
novos instrumentos como a conversão da dívida em educação ou a facilitação das remessas, e a 
cooperação bi-regional em operações de paz, tendo como precedente a que decorre no Haiti. 
 
3. A Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN) e o novo “mapa” da integração 

latino-americana  
 
3.1 A CSN: natureza e objectivos 
 
A Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN) nasce na III Cimeira Presidencial Sul-Americana, 
que teve lugar a 8 de Dezembro de 2004 em Cuzco (Peru), no âmbito de um processo de Cimeiras 
iniciado em 2000 com o objectivo de promover de forma gradual uma zona de comércio livre regional 
integrada pelo Mercosul, pela Comunidade Andina, pelo Chile, pela Guiana e pelo Suriname. No 
entanto, a criação da CSN confere ao projecto uma clara vocação política, inspirada na UE, e, tal como 
esta última, baseada numa identidade comum e em valores partilhados.7  
 
Segundo a Declaração de Cuzco, a CSN dispõe de três pilares. O primeiro refere-se à concertação de 
políticas externas e à projecção internacional da América do Sul, bem como à consolidação 
democrática. O segundo é constituído pela integração económica, a partir da convergência entre a 
CAN e o Mercosul. No terceiro pilar encontra-se a integração física, a energia e as telecomunicações. 
A CSN também conta, entre os seus objectivos, com a harmonização de políticas em vários domínios 
⎯ agricultura, ciência e tecnologia ⎯ e a promoção da interacção entre empresas e sociedade civil no 
espaço sul-americano. 
 
Nesta agenda destaca-se a Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA) de 2000, e que num prazo de dez anos pretende criar dez “eixos de integração e 
desenvolvimento sul-americano”, com mais de 350 projectos de interesse regional. A IIRSA conta, 
além disso, com o apoio do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID), da Corporação 
Andina de Fomento (CAF) e do Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Plata (Fonplata). Este 

                                                 
7 “Visions of unity”,The Economist, 9 de Dezembro de 2004. Ver igualmente Cardona 2005: 84. 
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elemento é importante para a integração regional, pois, pela primeira vez, se planificaram as 
infra-estruturas com uma perspectiva regional e não nacional (Tanzi 2005: 10). Também se está a 
planear uma rede de gasodutos que ligaria as reservas de gás da Bolívia e do Peru a países 
consumidores como o Brasil, o Uruguai e o Chile, com o objectivo de promover a integração regional 
da energia (esta questão será tratada mais adiante).  
 
Do ponto de vista jurídico e institucional, a CSN é uma entidade de natureza política ⎯ não possui 
tratado constitutivo nem personalidade jurídica ⎯, e basear-se-á nas instituições já existentes. A 
direcção política cabe à reunião de Chefes de Estado, que ordinariamente tem lugar uma vez por ano. 
Às reuniões de Ministros dos Negócios Estrangeiros, de periodicidade semestral, competem as 
decisões executivas. Colaboram com estas instâncias o Secretariado do Mercosul, o Secretário-Geral 
da ALADI e o Secretariado Permanente do Tratado de Cooperação Amazónica. A continuidade dos 
trabalhos é assegurada por um secretariado pro-tempore, que recai nos Estados membros de forma 
rotativa por períodos anuais. Pode-se afirmar que a CSN é uma expressão da “diplomacia de cimeiras” 
e também da tradicional preferência latino-americana por um regionalismo “ligeiro”, de natureza 
intergovernamental. A eficácia deste tipo de quadros, contudo, depende mais da vontade dos Estados 
membros, do que de instituições a que se possam atribuir competências de carácter supranacional, ou 
de um ordenamento jurídico comum. 
 
Todavia, existem diferentes perspectivas quanto à natureza da CSN, à sua institucionalização e à sua 
relação com outros esquemas de integração. Para a Venezuela, a CSN está vocacionada para substituir 
o Mercosul e a CAN, bem como o modelo de integração baseado na abertura comercial que 
representam ambos os esquemas. A Argentina, o Brasil e o próprio secretariado da CAN consideram 
que a CSN é compatível com os grupos existentes e que se deve avançar gradualmente na sua 
convergência comercial. Na reunião extraordinária de Presidentes da CSN de Dezembro de 2005, o 
Presidente Chávez resistiu a assinar o texto final, argumentando que a CSN deveria substituir o 
Mercosul e a CAN, devido ao carácter “neoliberal” destas organizações. Finalmente, foi decidido criar 
uma “Comissão Estratégica de Reflexão” sobre a integração sul-americana, integrada por doze 
representantes dos países membros da CSN, que deverá apresentar um relatório à Cimeira Presidencial 
anual que terá lugar na Bolívia em 2006.  
 
Nesse contexto, admitiu-se a possibilidade de criar um secretariado permanente, tendo-se pensado na 
apresentação da candidatura de Montevideu como sede da mesma. Também se admitiu a possibilidade 
de fortalecer a sua dimensão parlamentar. Numa sessão extraordinária realizada em Guayaquil a 9 de 
Janeiro de 2005, o Parlamento Andino propôs criar um Parlamento Sul-Americano no âmbito da CSN, 
integrando o Parlamento Andino e o Parlamento do Mercosul. Este último deverá constituir-se em 
2007 e realizar as suas primeiras eleições directas em 2010. A proposta foi reiterada na I Reunião de 
Chefes de Estado da CSN (Brasília, Setembro de 2005) por parte dos Presidentes do Parlandino e da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.  
 
3.2 A CSN como plataforma de concertação política e o futuro do Grupo do Rio 
 
Na sua curta existência, a CSN realizou várias reuniões dos seus diferentes orgãos, promovendo a 
concertação política regional (ver quadro anexo). Na I Reunião de Chefes de Estado da CSN 
definiu-se uma “agenda prioritária” de concertação política, que inclui o diálogo político, a integração 
física, o ambiente, a integração energética, os mecanismos financeiros, as assimetrias, a coesão social 
e as telecomunicações. Nesta reunião, contudo, registaram-se ausências destacadas e foram patentes as 
dificuldades e divergências que existem nessa agenda. Juntamente com as discrepâncias sobre a 
institucionalidade e o futuro da CSN, já mencionadas, não se chegou a acordo sobre a futura zona de 
comércio livre nem sobre a proposta do Chile de que fosse criada em 2010.  
 
Quanto à projecção externa, a CSN já mostra alguns resultados em matéria de cooperação Sul-Sul. 
Realizou-se uma cimeira com os países árabes e está prevista uma cimeira CSN – União Africana. 
Especialmente significativa foi a I Cimeira América do Sul – países árabes (Brasília, 10-11 de Maio de 
2005), na qual participaram os membros da CSN e representantes de 22 países membros da Liga 
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Árabe, a que se juntou a Palestina. Esta cimeira, que responde a uma iniciativa brasileira apoiada pela 
CSN, foi convocada com um duplo objectivo: ampliar a projecção internacional da América do Sul, no 
âmbito de uma visão multipolar do sistema internacional, e abrir novos mercados. Para tal, realizou-se 
uma reunião empresarial com a participação de 800 empresários de ambas as regiões. As declarações 
de apoio à Palestina, contudo, causaram fricções com Israel e com os EUA, e alguns Governos árabes 
não assistiram devido às pressões de Washington.  
 
Finalmente, a CSN adoptou um “Programa Sul-Americano de Segurança dos Cidadãos” e diversos 
compromissos, ainda por materializar, sobre ambiente, cultura e tratamento das assimetrias regionais.  
 
O aparecimento da CSN coloca questões óbvias em relação à relevância do Grupo do Rio (GRIO) 
como plataforma de concertação política regional. A CSN responde a um momento político dominado 
por governos de esquerda e a interesses de projecção internacional dos países sul-americanos e, em 
especial, do Brasil, que o GRIO não pode satisfazer. Este último agrupa todos os países da região, mas 
passa por um visível processo debilitamento e integra países do Norte e do Sul da América Latina, 
com diferentes vínculos e alinhamentos internacionais. O México e, em menor medida, a América 
Central possuem estreitos vínculos económicos e uma ampla agenda de interdependências com os 
EUA, e estão mais interessados em formar uma possível “Comunidade Norte-Americana”, do que nas 
relações com a América do Sul, à qual, todavia, estão unidos por identidade e cultura. Estes países 
podem estar interessados em manter vínculos políticos com a América do Sul para equilibrar as suas 
relações externas. Esse papel pode ser desempenhado pelo GRIO, mas também pela CSN se esse 
vínculo se limitar à concertação política (Schünemanna 2006).  
 
3.3 A CSN e a integração da energia na América do Sul 
 
A integração em matéria de energia converteu-se num assunto central da agenda política da CSN. Em 
parte, isso reflecte a preocupação pelo aumento da procura de petróleo e gás, a instabilidade política 
nos países produtores e os efeitos das guerras no Afeganistão e no Iraque na estabilidade do Próximo 
Oriente e no mercado mundial do petróleo. Nesse contexto, surge um renovado “nacionalismo 
petrolífero” no qual os países consumidores tentam reduzir a vulnerabilidade e garantir o acesso à 
energia e os produtores tratam de assegurar o controlo sobre os seus recursos energéticos, bem como a 
riqueza que estes podem gerar, chegando a utilizar o petróleo e o gás como instrumentos de política 
externa.  
 
Embora imersa na geopolítica mundial da energia, na América Latina esta questão apresenta 
características próprias. Coexistem grandes reservas de petróleo e gás, algumas delas mal exploradas, 
na Bolívia, no Peru ou na Venezuela, e países com uma procura crescente de energia que, se não for 
satisfeita, verão o seu crescimento económico ameaçado, como o Brasil, o Chile ou o Uruguai. Em 
2003, a Organização Latino-Americana da Energia (OLADE) decidiu promover a integração 
energética na América Latina e esta questão converteu-se numa das prioridades da integração 
latino-americana e da agenda política da CSN. Há três questões-chave: a construção das 
infra-estruturas necessárias para ligar reservas e consumidores, os investimentos necessários e a 
existência de quadros regulamentares e de segurança jurídica para os governos e os operadores 
implicados, públicos e privados. A “não integração” em matéria de energia pressupõe importantes 
riscos e custos, podendo vir a constituir o “estrangulamento” do crescimento económico e a alimentar 
conflitos bilaterais, como os que se produziram nos últimos dois anos entre a Bolívia e o Chile e entre 
este último país e a Argentina. No Chile, por exemplo, poderia considerar-se a opção nuclear, mais 
arriscada e dispendiosa, se não se conseguir um acesso seguro ao gás de outros países sul-americanos. 
Em contrapartida, uma abordagem regionalista da questão energética pode promover a integração, o 
desenvolvimento, a estabilidade e a segurança na área sul-americana.  
 
Existem diferentes motivações neste domínio. A Venezuela tende a ver esta questão em termos 
geopolíticos e considera a integração energética sul-americana a espinha dorsal de um projecto que 
procura a autonomia regional da América Latina, em especial frente aos EUA, bem como a afirmação 
da liderança regional da Venezuela. O Brasil ou o Chile representariam outra visão, mais pragmática, 
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centrada na segurança energética. O Chile, em particular, trata de assegurar o acesso ao gás, da forma 
mais barata e eficiente, evitando que esta questão constitua uma fonte de tensões nas suas relações de 
vizinhança com a Argentina, a Bolívia ou o Peru. Em qualquer caso, a vontade demonstrada pelos 
Governos, o apoio de instituições financeiras como o BID ou a CAF e o interesse de investidores 
privados permite acalentar, nas palavras de CEPAL (2005: 82), um “cauteloso optimismo” sobre esta 
matéria, na qual confluem várias propostas: 
 
- A iniciativa venezuelana, apoiada pela Argentina, a Bolívia e o Brasil e, posteriormente, o 

Uruguai, de formar uma grande empresa petrolífera sul-americana com participação pública, 
denominada Petrosur. Na I reunião de Ministros da Energia da América do Sul (Ilha 
Margarita, Venezuela, Outubro de 2004), foram decididas acções concretas a este respeito e 
em Maio de 2005 adoptou-se um acordo para constituir o seu secretariado. Paralelamente à I 
reunião de Chefes de Estado da CSN (Brasília, 30 de Outubro de 2005), os Presidentes da 
Argentina, Brasil e Venezuela e a empresa petrolífera espanhola Repsol-YPF assinaram vários 
acordos no âmbito de Petrosur, incluindo o intercâmbio e a concessão de direitos de 
exploração e a construção de refinarias.  

 
- No âmbito da CSN, a reunião de Ministros da Energia que decorreu em Caracas em Setembro 

de 2005 adoptou a denominada “estratégia petroamérica”, que pretende promover um acordo 
multilateral de complementação estratégica e procura ser, segundo a declaração ministerial, 
“um habilitador geopolítico”. 

 
- O projecto de “anel de gás” que ligará os campos de gás de Camisea, no Peru, ao Chile, para 

animar as exportações de gás boliviano para a Argentina e, através deste país, para o Chile. 
Este projecto permitirá melhorar o abastecimento ao conjunto da América do Sul e, ao 
“multilateralizar” a questão, permitirá reduzir as lutas bilaterais sobre o abastecimento de gás, 
em particular as que afectaram o Chile e a Bolivia.8  

 
- A decisão adoptada a 16 de Janeiro de 2006 pelos Presidentes da Argentina, Brasil e 

Venezuela, de estudar a construção do gasoduto sul-americano, com uma extensão de 8 000 
quilómetros. Existem dúvidas sobre a viabilidade deste projecto devido ao seu elevado custo 
⎯ cerca de 20 000 milhões de dólares ⎯ e ao impacto ambiental, mas as suas motivações são 
mais políticas do que económicas, ao converter a Venezuela no principal abastecedor da 
América do Sul.9 Do ponto de vista brasileiro, este projecto pode ter outro objectivo: 
incentivar a Bolívia a aumentar as suas exportações para a rede de gasodutos sul-americana, 
assegurando os investimentos e os interesses da empresa mista Petrobras, num cenário em que 
a Bolívia ainda não definiu a sua política de energia nem o regime jurídico em que terão de 
funcionar as companhias estrangeiras.10 O próprio Presidente da Bolívia referiu, no início de 
2006, a necessidade de que “não se exclua a Bolívia” do projecto de integração do gás 
sul-americano.  

 
3.4 A CSN e a integração latino-americana: perspectivas futuras 
 
É difícil prognosticar o futuro da CSN, por ser um projecto incipiente. A história da integração 
latino-americana dos últimos quinze anos não permite ser-se demasiado optimista. Este projecto 
assenta na CAN e no Mercosul e, em grande medida, as forças e debilidades destes são-no também da 
CSN. Mas, como assinala Cardona (2005: 84), na CSN há elementos promissores, como o facto de 
80% do comércio estar já liberalizado e haver um calendário claro para estabelecer uma zona 
sul-americana de comércio livre, existirem políticas definidas no âmbito das infra-estruturas e da 
energia, apoiadas por instituições financeiras com boa reputação e, apesar das diferenças sobre o seu 

                                                 
8 “Gas ring. Chile’s search for reliable suppliers”, The Economist, 18 de Agosto de 2005.  
9 Humberto Márquez, “El gasoducto es caro y polémico”, Inter. Press Service, 22 de Fevereiro de 2006. 
10 “Energy in South America: The explosive nature of gas”, The Economist, 9 de Fevereiro de 2006.  
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futuro, a CSN satisfazer interesses estratégicos de cada um dos seus membros, que não seriam viáveis 
através de relações bilaterais.  

 
De um modo geral, a CSN pode contribuir para melhorar a estabilidade e a governança democrática, 
proporciona um quadro adequado para desenvolver uma agenda renovada para a integração 
latino-americana e converter a identidade sul-americana numa mais-valia para a realização desse 
objectivo. Quanto aos seus membros concretos, o Brasil conseguiria mercados alargados para a sua 
indústria, recursos energéticos, acesso ao Pacífico e mais apoio para os seus objectivos globais. O 
Chile poderia obter um acesso seguro ao gás, mercados alargados, um quadro multilateral para atenuar 
o potencial de conflito das suas relações de vizinhança e um vínculo forte com a América do Sul, que 
no domínio comercial não seria possível. A Bolívia pode melhorar o seu acesso ao Pacífico, obter 
mercados e investimentos para desenvolver o seu sector do gás e beneficiar de um quadro multilateral 
que contribua para a governança democrática e a estabilidade do país. O Peru fortaleceria o seu papel 
de porto de acesso ao Pacífico, especialmente em relação ao Brasil. A Venezuela poderia desenvolver 
a sua complementaridade económica com o Brasil e ampliar a sua influência política regional. O 
Equador e a Colômbia, se bem que com menos interesses do que outros países, seriam igualmente 
beneficiários da CSN, que permitiria diversificar as suas relações externas, demasiado centradas nos 
EUA. Por último, estes objectivos são bastante coincidentes com os que a UE definiu na sua política 
relativa à América Latina.  
 
Contudo, em alguns países os consensos sobre a CSN baseiam-se mais em opções ideológicas do que 
numa análise pragmática dos interesses nacionais e regionais e a vontade política que parece a apoiar o 
projecto poderia ser, como assinala o ex-presidente do Uruguai, Julio M. Sanguinetti (2005: 12), um 
mero exercício voluntarista com bases muito frágeis. Tal como se indicou, a consolidação da CSN 
dependerá de um reajuste na liderança brasileira e de consensos ainda não conseguidos relativamente 
ao modelo institucional e à relação da CSN com a CAN e o Mercosul, dois grupos cujas dificuldades 
internas podem minar a consolidação do projecto sul-americano. Finalmente, a CSN enfrenta o desafio 
da harmonização e da simplificação do “spaghetti bowl”, nas palavras de Jagdish Baghwatti, dos 
diferentes quadros normativos que se sobrepõem no espaço sul-americano. Destes desafios dependerá 
que a CSN venha a ser um actor relevante na globalização e na relação “inter-regional” com a UE e 
outros actores externos.  
 
 
4. O desafio do multilateralismo eficaz nas relações UE- América Latina 
 
Ambas as regiões manifestaram a sua preferência pelo multilateralismo como opção de base da 
política externa. Este facto diferencia-as claramente em relação aos EUA, já que ambas as regiões são 
dos principais defensores do sistema multilateral. Se a América Latina, as Caraíbas e a UE, que, em 
conjunto, representam um quarto dos Estados que integram a comunidade internacional, deixarem de 
apoiar esse sistema, é difícil imaginar que outros Estados o continuem a fazer. Ambas as regiões 
vêem-se a si mesmas desempenhando um papel essencial de apoio dos regimes, organizações 
internacionais e normas e convenções que contribuem para assegurar uma certa governança global, se 
bem que possam ter lacunas e fragilidades, em especial em momentos difíceis como os que pressupôs 
a guerra do Iraque.  
 
Promover um multilateralismo eficaz é um dos objectivos da “parceria estratégica” e do processo de 
Cimeiras bi-regionais. Contudo, neste aspecto os resultados têm estado aquém das expectativas. Tal 
deve-se à existência de diferentes visões do multilateralismo, a desacordos internos em cada grupo em 
relação a vários temas-chave e a dificuldades inerentes ao processo de cimeiras e respectiva 
preparação. Os dois primeiros factores limitam as possibilidades do consenso e a acção comum. 
Contudo, apesar dessas diferenças, há uma base bastante ampla de acordo e poderia fazer-se muito 
mais melhorando a concertação de posições através das cimeiras e de outros mecanismos de diálogo.  
 
O diálogo bi-regional e os debates na Cimeira das Nações Unidas de Nova Iorque (Setembro de 2005) 
mostram que a UE promove um multilateralismo “cosmopolita” baseado em organizações regionais e 
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mundiais mais fortes e legítimas. A estas seriam atribuídas maiores competências, estabelecendo 
quadros comuns de soberania, para que possam responder com eficácia à procura social de segurança, 
governança, bem-estar, coesão social e preservação da biosfera, que os Estados-nação não podem 
satisfazer adequadamente devido à globalização. Por seu lado, a América Latina continua a ver no 
sistema multilateral um mecanismo para reclamar recursos e, sobretudo, uma garantia da sua soberania 
e da vigência do princípio da não-intervenção. Frequentemente, este multilateralismo “westfaliano” vê 
de forma ameaçadora as iniciativas em matéria de direitos humanos ou de segurança colectiva, pois, 
na sua experiência histórica, utilizou-se muitas vezes a retórica democrática para justificar 
intervenções externas. Todavia, alguns países latino-americanos parecem estar a aproximar-se da visão 
“cosmopolita” da soberania e do multilateralismo. Assim parece indicar a opção regionalista, e no 
quadro multilateral, que na Cimeira de Nova Iorque tenham aceite o princípio da “responsabilidade de 
proteger” e outras iniciativas para reforçar o sistema multilateral (Sanahuja 2006b). 
 
Na agenda, não obstante, há uma ampla gama de temas onde o acordo é possível. Apesar de visíveis 
desacordos em relação à reforma do Conselho de Segurança, a pauta de voto nos órgãos das Nações 
Unidas permite identificar áreas de “elevada sintonia” onde se pode aprofundar a concertação de 
posições (Fonseca 2005). Entre elas, encontram-se as seguintes:  
 
- O fortalecimento das Nações Unidas para a defesa dos direitos humanos, a criação e 

funcionamento adequado da Comissão de Consolidação da Paz, o fortalecimento das 
capacidades das Nações Unidas para a resposta humanitária, o reforço do ECOSOC e das suas 
capacidades para dar seguimento às políticas de cooperação para o desenvolvimento e a 
não-proliferação de armamento, em especial das armas ligeiras.  

 
- A nova agenda da cooperação internacional e os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM) constituem outro domínio de interesse comum, em especial em relação às seguintes 
questões: a aplicação dos ODM nos países de rendimento intermédio, em relação à colecção 
social e aos problemas de desigualdade que caracterizam os países latino-americanos, e o 
acompanhamento do “Consenso de Monterrey” (Ricupero 2005). Em particular, existem 
amplas oportunidades de acção comum no tocante à criação de novos instrumentos de 
financiamento do desenvolvimento, tal como prevêem os países de ambas as regiões 
integrados da “Aliança Contra a Fome e a Pobreza”. 

 
- A construção da paz e prevenção da guerra e do conflito armado, estabelecendo mecanismos 

para vincular a América Latina à política de prevenção de conflitos da UE. Neste domínio, 
vários actores vêem a oportunidade e/ou a necessidade de promover a cooperação entre a 
incipiente política europeia de segurança e defesa (PESD) ou outras organizações regionais, 
como a OSCE, com organizações como a OEA ou os grupos sub-regionais — Mercosul, CAN 
ou América Central — e as suas agendas de “segurança democrática” ou “segurança 
cooperativa”. Um diálogo político e uma cooperação reforçada nesta matéria de entre a UE, a 
OSCE e a OEA pode contribuir para que a América Latina reforce as suas capacidades de 
prevenção e gestão de crises e conflitos e para desenvolver medidas de fomento da confiança 
(Freres e Sanahuja 2005: 48-52). 

 
- Em matéria ambiental, o desenvolvimento da Agenda 21 e o Plano de Implementação de 

Johannesburgo também podem ser questões relevantes para a cooperação bi-regional. A 
implementação do Protocolo de Quioto e os seus mecanismos de cooperação Norte-Sul 
constituem igualmente um domínio de interesse para o multilateralismo eficaz.  

 
Como se indicou, a dinâmica e o formato das Cimeiras não permitem transformar a sintonia doutrinal 
em posições relevantes (Fonseca, 2005). As Cimeiras são úteis para dar visibilidade às posições 
políticas relativas a temas importantes da agenda internacional, mas os resultados são excessivamente 
genéricos e não há acordos concretos. Há pouco trabalho prévio e frequentemente actua-se de maneira 
reactiva. Recorre-se a mecanismos diplomáticos clássicos, com pouca participação da Comissão 
Europeia ou dos organismos latino-americanos de integração e não existe trabalho preparatório a 
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níveis intermédios — altos funcionários, actores sociais ou académicos —, nem mecanismos de 
acompanhamento posterior. Um maior trabalho preparatório, com diálogos especializados e o 
envolvimento de actores não estatais permitiria alcançar maior eficácia nestes domínios.  
 
 
5. Perspectivas: multilateralismo, regionalismo e integração nas relações UE- 

América Latina   
 
5.1 Integração regional ou lideranças sub-regionais? Opções para as políticas da UE 
 
Os resultados limitados, a incerteza e a crise que caracteriza o cenário da integração regional após 
quinze anos de um “novo regionalismo” que já não é tão novo, levou alguns actores a questionar a 
estratégia da UE, que privilegia os grupos regionais e fez do apoio à integração um fio condutor da sua 
política. Alguns actores reclamam uma mudança de estratégia por parte da UE: dever-se-ia partir da 
premissa de que a integração latino-americana falhou e abandonar à sua sorte as instituições regionais, 
dado que os próprios países membros não as apoiam. Em contrapartida, defendem uma nova política 
que, no domínio comercial, remeta para o âmbito da OMC e, no político, para uma relação bilateral 
em que se privilegie certos parceiros estratégicos aos quais seria dado um tratamento privilegiado 
como interlocutores políticos, legitimando lideranças sub-regionais, em particular com o Brasil, no 
domínio sul-americano, e com o México, em relação à América Central.  
 
Esta estratégia, porém, não leva em conta as carências dos países que pretendem exercer essa liderança 
sub-regional, associa a UE a políticas de duvidosa eficácia a longo prazo e provocaria a rejeição de 
outros países latino-americanos, como se tornou claro anteriormente no caso do Brasil. 
Provavelmente, essa estratégia comportaria custos superiores às supostas vantagens de uma política 
centrada num reduzido número de actores. Entre eles, há que assinalar que retiraria legitimidade às 
actuações anteriores da CE neste campo e que está em contradição com o seu próprio modelo e 
identidade como actor internacional. Não se poderia entender que a UE descurasse o apoio à 
integração latino-americana. O seu valor como interlocutor e parceiro da América Latina radica, 
precisamente, naquilo que a singulariza em relação a outros actores extra-regionais, como os EUA, 
que não vêem com simpatia o regionalismo latino-americano, ou os países asiáticos, partidários de 
outras modalidades de “regionalismo aberto”. 
 
Essa actuação, por outro lado, evita que o apoio à integração responda a interesses económicos da UE, 
que são mais fáceis de alcançar através de acordos de parceria que vão para além do acordado na 
OMC, com agrupamentos que avançam no sentido de um modelo de integração “profunda”, com 
amplas quotas de liberalização, um quadro institucional reforçado, que garanta maior certeza e 
segurança jurídica. Esses acordos também devem promover melhorias em matéria de coesão social, o 
que contribuirá para a estabilidade política e a governaça democrática.  
 
Isto não pressupõe que não se possam estabelecer laços mais estreitos com países como a Argentina, o 
Brasil ou o México, na medida em que apoiem uma “liderança cooperativa” que contribua para 
reforçar o Mercosul ou a CSN. A mensagem política deveria ser muito clara: uma relação privilegiada 
com a UE deve estar sujeita ao impulso da integração e à contribuição para o multilateralismo, e não a 
modelos regionalistas assimétricos, ou ao abandono da integração “autêntica”, em favor de outras 
agendas. 
 
5.2 Uma nova estratégia de apoio à integração 
 
Na recente comunicação sobre uma parceria reforçada entre a UE e a América Latina, a Comissão 
aborda a necessidade de completar a rede de acordos de parceria “na qual participem todos os países 
da região e que possa contribuir para a integração de todos”, recordando que os meios de acção da UE 
devem adaptar-se às novas realidades latino-americanas e que os processos de integração evoluem, 
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como o demonstra a criação da CSN (Comissão Europeia, 2005: 5). Neste contexto, a estratégia da UE 
deveria considerar as seguintes questões:  
 
- Completar a rede de acordos de parceria com uma abordagem mais pragmática: a assinatura 

de acordos de parceria com o Mercosul e com os países centro-americanos e andinos continua 
a ser um objectivo relevante, embora as dificuldades que surgiram, e que parecem difíceis de 
resolver, devessem ser um motivo de reflexão relativamente aos objectivos de negociação e ao 
modelo de parceria que se pretende, baseada num acordo de liberalização comercial muito 
ambicioso. Isso impede de avançar noutros domínios, mais viáveis, como uma maior 
cooperação no desenvolvimento das infra-estruturas físicas ou uma “parceria da energia”. Em 
relação ao acordo entre a UE e a Comunidade Andina, também é necessário avaliar as 
possibilidades de acordo, e, se for necessário, proceder a um ajuste de percepções e objectivos 
no referente à “avaliação conjunta” que se tem vindo a realizar ao longo de 2005 e 2006.  

 
- Adaptar a estratégia às eventuais mudanças no “mapa” da integração regional. Como 

assinala a Comissão, é importante prestar atenção às mudanças que se estão a produzir no 
“mapa” da integração regional, em particular no que se refere à convergência CAN-Mercosul, 
ao alargamento do Mercosul e à formação da CSN. Sem prejuízo da existência de acordos 
mais profundos, as perspectivas de liberalização do comércio sul-americano com um 
calendário pré-fixado tornam mais oportuna a proposta do Parlamento Europeu de avançar no 
sentido de uma zona de comércio livre bi-regional, embora o calendário inicialmente previsto 
se deva ajustar. 

 
- Fomentar a integração sul-americana. Provavelmente, a CSN constitui um quadro ainda 

incipiente para iniciar um diálogo institucionalizado com a UE que, a ser levado a cabo, se 
pode realizar no âmbito das cimeiras bi-regionais sem necessidade de criar novos fóruns. Não 
obstante, a paulatina consolidação da CSN pode ser apoiada pela próxima estratégia regional 
da CE através de acções de cooperação. O apoio à integração sul-americana deve orientar-se 
para a consolidação institucional, o reforço dos seus pilares económicos no Mercosul e na 
CAN, a consolidação da CSN como quadro de concertação de políticas externas, a promoção 
de um multilateralismo eficaz, e a sua agenda de integração física e das infra-estruturas e da 
redução das assimetrias e fomento da correcção social. Neste contexto, incentivar o Brasil a 
exercer uma liderança cooperativa é um objectivo político da maior transcendência para a UE.  

 
- Uma estratégia de integração ampliada e reforçada. Perante as mudanças que se registam na 

integração latino-americana, é importante desenvolver uma estratégia de integração ampliada, 
que não esteja sujeita à evolução dos compromissos comerciais. Tal como se referiu, essa 
estratégia deve insistir numa integração económica mais profunda mediante a convergência de 
políticas macroeconómicas e políticas sectoriais, em especial no domínio das infra-estruturas e 
da energia; na gestão de interdependências que afectam o desenvolvimento regional e local, 
como a cooperação transfronteiriça; na gestão de bacias hídricas e espaços naturais; nas redes 
regionais de cidades; no desenvolvimento de rotas turísticas; na redução de riscos perante 
desastres; e em processos de regionalização “da base para o topo” mediante a criação de redes 
regionais da sociedade civil, que possam participar activamente no processo. Nessa estratégia, 
têm especial importância o apoio aos mecanismos de correcção das assimetrias de promoção 
da transformação produtiva, em benefício da convergência dos rendimentos e da coesão social 
e territorial, que se possa estabelecer nos processos de integração, e o apoio que a UE lhes 
possa prestar, para o que continua a ser pertinente a proposta de estabelecer um “Fundo de 
Solidariedade Bi-regional” apresentada pelo Parlamento Europeu em 2001. Concretamente, a 
UE lançaria um sinal político claro prestando apoio à iniciativa do FOCEM criada pelo 
Mercosul. Neste contexto, pode ser necessário que a Comissão defina com maior pormenor a 
sua estratégia de apoio à integração regional, dado que a última comunicação a este respeito 
data de 1995.  
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- Para uma parceria no domínio da energia e das infra-estruturas físicas. No domínio da 
energia e das infra-estruturas, a cooperação com iniciativas sul-americanas é uma componente 
importante da nova agenda da integração e responde a interesses partilhados, já que faz frente 
a um dos “estrangulamentos” do desenvolvimento latino-americano, contribui para assegurar 
fontes diversificadas de abastecimento para a UE e, ao “multilateralizar” a questão, pode 
evitar conflitos políticos internos ou disputas bilaterais sobre o acesso e o uso das fontes de 
energia que trazem instabilidade à área, e apoiar os investimentos europeus no sector. A 
integração regional em matéria de energia e os interesses europeus neste domínio poderão ser 
melhor promovidos se a UE investir mais recursos. Embora a Comissão não conte com fundos 
suficientes para abordar acções no domínio das infra-estruturas ou da energia, por serem 
demasiado dispendiosas, a UE pode incentivar uma maior participação do Banco Europeu de 
Investimento (BEI), através de uma nova facilidade de crédito para o período 2007-2013, com 
mais recursos, e um mandato específico para apoiar a integração regional através de projectos 
de infra-estruturas de energia, de comunicações, de gestão do ambiente e de cooperação 
transfronteiriça, em colaboração com bancos da integração como a CAF ou o Banco 
Inter-Americano de Desenvolvimento (BID). 

 
- Uma agenda política alargada para o diálogo bi-regional. Também é necessário ampliar a 

agenda de diálogo e cooperação política, de forma a adaptá-la ao que se está a abordar na UE e 
nos diferentes grupos regionais e latino-americanos, incluindo os laços entre o regionalismo e 
a governança democrática, a segurança regional e a prevenção de conflitos. Para tal, a UE 
pode promover diálogos especializados entre actores públicos, privados e da sociedade civil, e 
fomentar o envolvimento das instituições regionais nas crises políticas da região através de um 
processo de consultas mais amplo com o Conselho da UE, no contexto da PESC. 

 
5.3 Epílogo: para um multilateralismo eficaz  
 
Nas relações entre a UE e a América Latina, o regionalismo e o multilateralismo são estratégias 
complementares. Como se referiu, ambas as regiões podem cooperar mais em favor de um “novo 
multilateralismo” que contribua com eficácia para a governança do sistema internacional. Tal requer 
um trabalho mais sistemático entre Cimeiras e nas diferentes organizações e fóruns internacionais, 
como se assinalou anteriormente. Concretamente, é necessário potenciar ou estabelecer os diálogos 
sectoriais, com uma participação de actores governamentais e não governamentais, sobre a paz, a 
segurança e a prevenção de conflitos, o ambiente, as migrações, as drogas ilícitas e outros temas da 
agenda multilateral em que se identifique uma sintonia de posições e possibilidades de acção conjunta.
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Quadro 1 
Acordos comerciais na América Latina (2005) 

 

Acordos subscritos Acordos em negociação 
Acordos intra-regionais 

 
Comunidade Andina: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela; 

Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai / Bolívia, Chile; 
Comunidade Andina – Mercosul  

Mercado Comum Centro-americano (MCCA): Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras e Nicarágua; 

Chile – Comunidade Andina, MCCA, México, Panamá; 
México – América Central;  

México – Uruguai; 
México – Bolívia; 

Comunidade das Caraíbas (CARICOM); CARICOM – Costa Rica 
CARICOM –Venezuela; CARICOM – Colômbia;  
Grupo dos Três: Colômbia, México e Venezuela;  

MCCA – República Dominicana 
 

Acordos intra-regionais 
 

CARICOM – Mercosul; 
Comunidade Andina – El Salvador, Guatemala e Honduras; 

México – Mercosul 

Acordos extra-regionais 
(SUR-NORTE) 

 
Chile – Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Associação Europeia de 

Comércio Livre (EFTA);  
México – Estados Unidos, Canadá (NAFTA), EFTA, União Europeia, Japão; 

 MCCA, República Dominicana – Estados Unidos (CAFTA –RD) 
Costa Rica – Canadá 

 

Acordos extra-regionais 
(SUR-NORTE) 

 
Mercosul – União Europeia; 

CARICOM – União Europeia; 
CARICOM – Canadá 

(SUR-SUR) 
 

Chile – República da Coreia; Chile – Nova Zelândia, Singapura, Brunei; 
Mercosul – Índia (450 produtos) 

(SUR-SUR) 
 

Chile – China; Peru – Tailândia; 
Mercosul – União Aduaneira da África Meridional (SACU);  

Brasil – Marrocos; Brasil – Egipto 
Fuente: CEPAL 
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Reuniões ministeriais e de Chefes de Estado da CSN, 2004-2005 
 
Reunião Local e data Principais acordos e resultados 
III Cimeira Sul-Americana Cuzco (Peru), 8 de 

Dezembro de 2004 
Constituição da CSN 

I Cimeira América do Sul – 
Países Árabes 

Brasília (Brasil) 10 y 
11 de Maio de 2005 

Diálogo político sobre o conflito do 
Próximo Oriente, a criação do Estado 
Palestino e a reforma do sistema 
multilateral. Promoção do comércio e do 
investimento entre ambas as regiões 

Reunião de Ministros dos 
Negócios Estrangeiros  

Guayaquil (Equador), 
2 de Agosto de 2005 

Definição das prioridades de trabalho: 
diálogo político, integração física, 
ambiente, integração energética, 
financiamento, assimetrias, coesão social e 
telecomunicações 

 Reunião sobre a segurança dos 
cidadãos e temas afins entre 
ministros da justiça, do interior, 
da defesa e da segurança dos 
cidadão  

Fortaleza (Brasil), 25 
y 26 de Agosto de 
2005 

Adopção do “Programa Sul-Americano de 
Segurança dos Cidadãos” 

Reunião dos ministros da área da 
energia  

Caracas (Venezuela), 
20 y 21 de Setembro 
de 2005 

Debate sobre a integração das redes de 
energia. Declaração de Caracas sobre a 
iniciativa “Petroamérica” 

I Reunião de Chefes de Estado 
da CSN 

Brasília (Brasil), 30 
de Setembro de 2005 

Elaboração de uma agenda de prioridades 
da CSN. Decisões sobre a cimeira CSN- 
União Africana. 
Encomenda de estudo sobre a 
convergência dos acordos de comércio 
livre com a perspectiva de uma zona de 
comércio livre sul-americana 

Reunião sobre assimetrias 
regionais no seio da CSN 

La Paz (Bolívia), 21 
de Outubro de 2005 

Convocatória de novas reuniões de estudo 
com contribuições dos organismos 
regionais 

Reunião extraordinária de 
Chefes de Estado da CSN no 
âmbito da XXIX Reunião da 
CMC e Cimeira de Chefes de 
Estado do Mercosul 

Montevideu, 9 de 
Dezembro de 2005 

Criação da “Comissão Estratégica de 
Reflexão sobre o Processo de Integração 
Sul-Americano” 

 
 
 

Reuniões ministeriais e de Chefes de Estado da CSN previstas, 2006-2008 
 
Reunião Local e data 
II Reunião de Chefes de Estado da CSN La Paz (Bolívia), 2006 
I Reunião de Ministros dos Negócios 
Estrangeiros dos países sul-americanos e  

Buenos Aires (Argentina), 2007 

II Cimeira América do Sul – Países Árabes Rabat (Marrocos), 2008 
Reunião sobre cultura Primeiro semestre de 2006 
Reunião sobre ambiente Primeiro semestre de 2006 
Cimeira CSN-União Africana A determinar 
 
Fuente: elaboración propia 



 

Gráfico 1 

 América Latina: evolução do comércio intra-regional, 1990-2004 
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Gráfico 2 

Evolução do comércio intra-regional por áreas e sub-regiões, 1980-2004 (em proporção do comércio total) 
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CARICOM 
 América Latina e Caraíbas 
Fonte: CEPAL, a partir de dados oficiais 
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