
 

 

Observatório de Política Exterior Paraguaya 

 

 

– Informe de Política Exterior Paraguaya – 
Nº 026 

 20/05/2011 a 27/05/2011 
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Paraguai e Alemanha intensificaram cooperação econômica1 
 
No dia 20 de maio, o presidente Fernando Lugo foi recebido pela primeira-
ministra alemã, Angela Merkel, e pelo presidente da Alemanha, Cristian Wullf, 
em Berlim. Durante o encontro, foi reforçada a intensificação da cooperação 
econômica entre os dois países. Lugo destacou que a cooperação alemã na 
área de recuperação de solos foi essencial para crescimento econômico 
paraguaio e manifestou o interesse de manter o intercâmbio tecnológico e 
científico. Merkel, por sua vez, afirmou que a colaboração alemã não será 
interrompida. Durante a reunião, também foi abordado o acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e a União Europeia (La Nación – Política – 
21/05/2011; IP Paraguay – Internacionales – 20/05/2011). 
 
 

Lugo se reúne com autoridades da UE 
 

No dia 24 de maio o presidente paraguaio, Fernando Lugo, viajou à Bélgica 
acompanhado do chanceler Jorge Lara Castro e do secretário executivo da 
Secretaria Técnica de Planificação, Hugo Royg, para reunir-se com autoridades 
da União Europeia (UE). O objetivo do presidente paraguaio, também atual 
presidente pro tempore do Mercosul, é acompanhar a aprovação de 
financiamento para programas sociais que visam diminuir a pobreza e a 
desigualdade paraguaias mediante um apoio a políticas públicas  (La Nación – 
Política – 24/05/2011). 

 

 

Ministério das Relações Exteriores paraguaio exaltou acordo sobre 

Honduras 

 

No dia 24 de maio, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, por meio 

de nota, elogiou o “Acordo de Cartagena de Índias sobre a situação de 

Honduras”, que permitiu o retorno de Honduras à Organização dos Estados 

Americanos. Os Estados constituintes do Mercosul congratularam os governos 

da Venezuela e da Colômbia pelo apoio e mediação que viabilizaram o 

firmamento do acordo (ABC Color – Política – 25/05/2011; IP Paraguay – 

Internacionales – 24/05/2011). 

 

 
Mercosul se reuniu para discutir questões sociais 

 

No dia 24 de maio, a chancelaria paraguaia, no exercício pro tempore da 

presidência do Mercosul, convocou uma reunião interinstitucional sobre o Plano 

Estratégico de Ação Social do Mercosul. A reunião ocorreu na sede do 

Ministério das Relações Exteriores do Paraguai na mesma data e teve como 

finalidade coordenar ações relativas às colaborações adicionais que 

representarão as Reuniões de Ministros e Reuniões Especializadas do 

                                                
1  Não houve notícias de Política Externa Paraguaia nos dias 22 e 23 de maio  
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Mercosul responsáveis pelas questões sociais (IP Paraguay – Sociedad – 

24/05/2011). 

 

 
União Europeia não aumentou Cota Hilton paraguaia 

 

No dia 25 de maio, representantes do Paraguai no Mercosul anunciaram, 

depois de reunião da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que a 

União Europeia não aumentará a Cota Hilton dos países do Mercosul até a 

assinatura do Tratado de Livre Comércio entre os dois blocos, prevista pra 

julho.  A Cota Hilton é um desconto na taxação e tributação de certo volume 

exportado de carne bovina. Atualmente, a cota paraguaia é de 1000 toneladas, 

menor que a de outros países do Mercosul (ABC Color – Economía – 

26/05/2011).  

 

 
Uruguai pretende ajudar programa de inclusão digital paraguaio 

 

No dia 25 de maio, o vice-presidente paraguaio, Federico Franco, e seu 

homólogo uruguaio, Danilo Astori, anunciaram, através de um comunicado 

oficial, que os dois países pretendem cooperar no projeto “Um computador por 

criança” em nível técnico para facilitar, impulsionar e coordenar o programa (IP 

Paraguay – Política – 25/05/2011). 

 

 
Chanceler paraguaio declara que faltam apenas detalhes técnicos para 

conclusão de acordo com Uruguai 

 

No dia 25 de maio, o chanceler Juan Esteban Aguirre declarou que faltam 

apenas resoluções técnicas para a formalização do acordo de venda de 

energia elétrica para o Uruguai. Aguirre declarou que o governo paraguaio tem 

se reunido bilateralmente com a Argentina para acordar sobre o transporte da 

energia por território argentino (IP Paraguay – Economía – 25/05/2011). 
 

 

 

 

 

 

 
 


