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O Observatório de Política Externa do Paraguai (OPEP) é um projeto de 
informação semanal executado pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional (GEDES), do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca. A partir deste número o informe passa a ser produzido pela equipe de 
redatores desta universidade. 
 
O informe é uma resenha a respeito das notícias que têm por tema central a 
política externa paraguaia e que foram veiculadas nos periódicos: 
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 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
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Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento;  
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Graduada em Relações Internacionais (UNESP, Franca): Celeste de Arantes 
Lazzerini. 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Beatriz Flório Pereira, Felipe Garcia 
Moreira, Guilherme Paul Berdu, Izabella Prosdócimo, Jéssica Laine Santos de 
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Paraguai recebeu recursos da FAO para setor florestal 
 

O ministro de Relações Exteriores, Jorge Lara Castro, assinou um projeto de 
cooperação técnica junto a Organização das Nações Unidas para a Agricultura 
e Alimentação (FAO). O acordo oficializou-se em reunião com José Graziano 
da Silva, representante regional para a América Latina e Caribe da FAO. O 
projeto fornecerá recursos financeiros para apoiar o desenvolvimento florestal 
sustentável no Paraguai (IP Paraguay – Economia – 27/10/2011). 

 
 

Paraguai sediou Cúpula Iberoamericana de Chefes de Estado e Governo 
 

Durante os dias 28 e 29 de outubro, o Paraguai recebeu a XXI Cúpula 
Iberoamericana de Chefes de Estado e Governo, em Assunção. A conferência 
é uma plataforma que reúne tanto países latino-americanos como também 
Andorra, Espanha e Portugal, para debaterem uma agenda em comum e 
selarem tratados de cooperação. Em seu discurso de abertura, o presidente 
paraguaio, Fernando Lugo, criticou o modelo econômico neoliberal e a falta de 
solidariedade do Brasil para com os países vizinhos. O mandatário defendeu o 
Estado como o centro do pensamento regional, voltado para o desenvolvimento 
social integral, uma vez que a região sul-americana é a que apresenta maior 
índice de desigualdade. Além disso, o chanceler paraguaio, Jorge Lara Castro, 
em reunião interna com homólogos, defendeu a política exterior de seu país, 
que tem sido ativa e tem estreitado os vínculos com outros países, o que 
permite maior integração do Paraguai em âmbito internacional. Lara Castro 
destacou que a reunião tem o importante papel de ampliar o debate e organizar 
a multiplicidade de eventos, bem como incentivar a cooperação. Ao final do 
evento, os países participantes assinaram a Declaração de Assunção, que 
estabelece o compromisso de erradicar a pobreza, fortalecer o 
desenvolvimento e promover a cooperação (ABC Color – Política – 29/10/2011; 
ABC Color – Política – 30/10/2011; ABC Color – Economia – 31/10/11; IP 
Paraguay – Política – 28/10/2011; IP Paraguay – Política – 29/10/2011; IP 

Paraguay – Política – 30/10/2011; La Nacion – Política – 29/10/2011; La Nacion 
– Política – 31/10/11).   
  

 

Lugo participou de reuniões bilaterais durante Cúpula Iberoamericana  

 

No dia 28 de outubro, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, participou de 
conferências bilaterais paralelos aos eventos da Cúpula Iberoamericana. Em 
reunião com o rei da Espanha, Juan Carlos I, Lugo  discutiu a criação de um 
acordo entre o Mercosul e a União Europeia para a geração de empregos e 
ainda solicitou ao rei que regularize a situação dos imigrantes paraguaios na 
Espanha. Durante encontro com o presidente mexicano, Felipe Calderón, o 
mandatário paraguaio debateu sobre formas de combate ao crime organizado, 
sobretudo no que tange ao tráfico de drogas, no país sul-americano e ainda 
requereu maior abertura comercial do México. Lugo reuniu-se com a vice-
presidente regional do Banco Mundial, Pamela Cox, que reiterou o apoio 
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financeiro do banco ao Paraguai em programas sociais centrados na luta 
contra pobreza e desigualdade (ABC Color – Política – 29/10/2011; ABC Color 
– Política – 31/10/2011; IP Paraguay – Economia – 28/10/2011; IP Paraguay – 
Política – 28/10/2011; La Nación – Política – 29/10/2011).  
 

  

Paraguai e Espanha assinaram documento de cooperação  

 
No dia 28 de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Jorge 
Lara Castro, e o chanceler da Espanha, Trinidad Jiménez, acordaram um 
tratado estratégico de cooperação entre ambos os países. O objetivo do acordo 
é aumentar as capacidades de auxílio entre os dois países e garantir uma 
maior eficiência no desenvolvimento sustentável, na equidade de gênero e na 
luta contra a pobreza no Paraguai. O tratado entrará em vigência em 2012 e 
conclui-se em 2015 (IP Paraguay – Sociedad – 28/10/2011).  
 
  

Paraguai tornou-se presidente da Unasul  

 
No dia 29 de outubro, o presidente paraguaio, Fernando Lugo, assumiu a 
presidência da Unasul para o biênio de 2011 e 2012, durante a V Reunião de 
Chefes de Estado e de Governo, em Assunção. O presidente comprometeu-se 
a estimular a integração regional e estabelecer um plano estratégico de ações 
sociais prioritárias na Unasul, a fim de diminuir as desigualdades na região. O 
mandatário defendeu ainda a livre transmissão de energia e a facilitação do 
comércio (ABC Color – Política – 30/10/2011; ABC Color – Política - 
31/10/2011; IP Paraguay – Política – 29/10/2011).  

 
 

Paraguai discutiu integração energética com Bolívia  

 
No dia 2 de novembro, representantes do ministério das Relações Exteriores 
do Paraguai, da Comissão de Entes Binacionais Hidroelétricos (CEBH), das 
hidroelétricas de Itaipu e de Yacyretá, e do Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas (PNUD) reuniram-se, em Assunção, para analisar uma eventual 
integração energética de grande escala entre Paraguai e Bolívia. A integração 
proposta inclui também todos os países da região, como processo de 
incoorporação do grupo composto por Uruguai, Paraguai e Bolívia (Urapabol) 
(ABC Color – Economia – 02/11/2011; ABC Color – Política – 03/11/2011  


