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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: 
 

 Abc color:      www.abc.com.py  

 Diario la Nación:     www.lanacion.com.py  

 Información Pública Paraguay:   www.ipparaguay.com.py  
 

Coordenação: Profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias;  
 
Mestres em Relações Internacionais (Programa San Tiago Dantas – 
UNICAMP/UNESP/PUC-SP): André Cavaller Guzzi, Flávio Augusto Lira 
Nascimento 
 
Graduandos em Relações Internacionais: Guilherme Paul Berdu, Jéssica Laine 
Santos de Paula Jacovetto, Laerte Apolinário Júnior (bolista Proex), Lucas 
Eduardo Silveira de Souza, Raphael Camargo Lima, Sarah Machado (bolsista 
CNPq/ Pibic). 
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 No dia 22 de março, não houve notícias de Política Externa Paraguaia. 
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Ministro paraguaio fez considerações sobre Mercosul 

 
No dia 15 de março, durante fórum da mesa permanente de Economia Social 
Solidária do Mercosul, em Assunção, o ministro da Ação Social paraguaio, 
Hugo Richer, considerou que o Mercosul está longe de ser uma organização 
social e popular. Segundo o ministro, há a necessidade da geração de 
instâncias consultivas para compartilhar a democracia e da participação cidadã 
para chegar à integração e romper com o atual modelo excludente do bloco (IP 
Paraguay – Política – 15/03/2012). 

 
 

Unasul estabeleceu agenda e regulamento de energia  
 

Nos dias 14 a 16 de março, no Paraguai, ocorreu a XII Reunião de 
Especialistas em Energia da Unasul. Na ocasião, o bloco estabeleceu o 
regulamento e a agenda de funcionamento e compromissos do grupo de 
especialistas. A cúpula contou com a presença de representantes do Equador, 
Peru, Chile, Uruguai, Colômbia, Bolívia e Paraguai (IP Paraguay – Economía – 
16/03/2012). 
 
 

União Europeia e Mercosul ratificaram compromissos para associação 
 
No dia 16 de março, durante a XXIV Reunião do Comitê de Negociações 
Birregionais (CNB), em Bruxelas, na Bélgica, o Mercosul e  a União Europeia  
concluíram compromisso de alcançar um acordo de associação equilibrado. 
Durante o comitê, os participantes abordaram questões relativas ao comércio 
de bens, aos instrumentos de defesa comercial e ao desenvolvimento 
sustentável. Em nota oficial da reunião, ambos os lados esclareceram suas 
posições e expectativas quanto às questões (IP Paraguay – Economía – 
16/03/2012; ABC Color – Internacionales – 17/03/2012). 
 
 

Paraguai sediou encontro de chanceleres da Unasul 
 

No dia 17 de março, ministros e representantes da Unasul reuniram-se em 
Assunção. Em discurso de abertura da cúpula, o chanceler paraguaio, Jorge 
Lara Castro, sustentou que o motivo das barreiras comerciais impostas pela 
Argentina ao Paraguai estão somente na estrutura mental daquele país, e que 
tal conduta contradiz o eixo das responsabilidades do Mercosul de avançar 
conjuntamente na solução de dificuldades entre seus membros. Lara Castro 
solicitou ainda que não haja protecionismos que impeçam a integração dos 12 
países do bloco. Ao final da reunião, o chanceler afirmou que a maioria dos 
países da Unasul apoia o fim das barreiras comerciais impostas ao Paraguai 
pela Argentina (IP Paraguay – Politica – 17/03/2012; IP Paraguay – 
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Internacionales – 17/03/2012; La Nación – Política – 18/03/2012; ABC Color – 
Economia – 20/03/2012). 
 

Ministros das Relações Exteriores da Unasul reuniram-se no Paraguai 
 
No dia 17 de março, em Assunção, o Conselho de ministros das Relações 
Exteriores da Unasul aprovou declaração que consolida a institucionalidade do 
organismo. Na mesma ocasião, os ministros emitiram uma declaração de 
repúdio à presença militar britânica nas Ilhas Malvinas e também acordaram 
pela continuidade da cooperação com o Haiti, através de programas, projetos e 
ratificação em Tratados Internacionais de Direitos Humanos (IP Paraguay – 
Internacionales – 17/03/2012). 
 
 

Paraguai participou de encontro anual do BID no Uruguai 
 

Entre os dias 16 e 19 de março, ocorreu o Encontro Anual de Assembléias de 
Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 
Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o ministro da Fazenda do Paraguai, 
Dionísio Borda e o presidente do BID, Luis Alberto Moreno, assinaram a 
duplicação do Empréstimo Programático de Modernização Pública, no valor de 
100 milhões de dólares. Este convênio é destinado a financiar melhorias em 
programas dos Ministérios da Saúde Pública e Bem-estar Social, da Justiça e 
Trabalho, e da Fazenda. Borda também participou de reunião com a delegação 
da Agência de Cooperação Internacional do Japão, na qual se discutiu o 
financiamento japonês no Programa de Rodovia Integração Regional Oriental, 
do Paraguai. Além disso, o ministro se reuniu com a comissão do Fundo para o 
Desenvolvimento Internacional (OFID) da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) para revisarem a situação dos projetos 
financiados pelo fundo no país (IP Paraguay – Economia – 17/03/2012; ABC 
Color – Economia – 18/03/2012; La Nación – Negócios – 18/03/2012; IP 
Paraguay – Economia – 18/03/2012). 
 
 

Delegação paraguaia no Parlasul condenou atitude da Argentina 
 
O presidente da delegação do Paraguai no Parlamento do Mercosul (Parlasul), 
Alfonso González Núñez, emitiu pronunciamento condenando a postura do 
governo argentino de aumentar as tarifas de importação de 100 produtos, 
incluindo bens de consumo, bens de capital e bens intermediários. De acordo 
com Núñez, a Argentina pretende afastar a concorrência estrangeira desleal e 
a superoferta de bens que inundam seu mercado. O presidente da delegação 
paraguaia defendeu que, ao adotar essa postura, a Argentina prejudica o 
processo de desenvolvimento do Paraguai (ABC Color – Economia – 
19/03/2012). 
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Delegados eleitorais da Unasul reuniram-se no Paraguai 
 
No dia 20 de março, durante encontro da Unasul, em Assunção, os delegados 
eleitorais do bloco discutiram um modelo para a estruturação do Conselho 
Eleitoral da instituição. O objetivo do Conselho será acompanhar as eleições 
nos países que integram a Unasul. No documento final, as partes acordaram a 
criação de um setor específico dentro da secretaria-geral para trabalhar como 
articuladora e coordenadora técnica eleitoral do bloco (ABC Color – Política – 
21/03/2012). 
 
 
 


