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A pandemia da COVID-19 vem colocan-
do em destaque, como nenhuma outra 
situação anterior, a importância de 
vincular o processo de integração regio-
nal às realidades que enfrentamos.

As medidas que necessitamos conside-
rar para serem promovidas pelos países 
membros e associados do bloco frente 
aos principais impactos socioeconômi-
cos da pandemia, estão diretamente 
vinculadas a favorecer respostas inova-
doras em relação à integração frontei-
riça, a mobilidade das pessoas e o inter-
câmbio de bens e serviços ao interior do 
MERCOSUL ampliado. Isto é especial-
mente necessário para os países sem 
litoral marítimo e zonas internas do 
bloco.

A institucionalidade que se construiu no 
Cone Sul nestas quase três décadas de 
integração regional, está preparada para 
favorecer uma coordenação efetiva por 
meio de suas instâncias regionais, como 
foi estabelecido na Declaração dos 
Presidentes do MERCOSUL sobre Coor-
denação Regional para a Contenção e 
Mitigação do Coronavírus e seus Impac-
to,s adotada em março passado, e a 
aprovação de um fundo de emergência 
de USD 16 milhões do FOCEM para o 
combate coordenado da pandemia.

Como resposta à necessidade de aper-
feiçoar as capacidades instaladas dos 
recursos humanos e a elaboração de 
informes de análises para a tomada de 
deciões e uma gestão eficaz, nos aspec-
tos vinculados à agenda  política e 
socioeconômica do MERCOSUL, o ISM 
redefiniu seu plan de trabalho e desen-
volveu programas inovadores, entre os 
que se destacam:

- Escola de Governo
- Diálogo de Assunção para a Agenda 
Social e Agenda 2030 (DAAS)
- Programa Fronteiras do MERCOSUL

Este último programa do Instituto Social 
do MERCOSUL está trabalhando no 
estudo de projetos para apoiar a inte-
gração fronteiriça de manera coordena-
da. Estas iniciativas se concentram na 
análise de opcções, para uma abertura 
ordenada e gradual das fronteiras 
terrestres, sobre a base dos projetos 
que já desenvolvemos em oito cidades 
gêmeas do bloco: 

- Encarnación-Posadas; 
- Ciudad del Este-Foz do Iguaçu; 
- Rivera-Santana do Livramento; e
- Salto-Concordia.

COVID 19 E MERCOSUL
Inovar para mitigar e superar o impacto da 
pandemia na integração fronteiriça, a mobili-
dade humana e o intercâmbio regional
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LINKS DE INTERESSE

Diálogo de Assunção

Link

Fronteiras

Link

Escola de Governo

Link

Promovemos a  
integração cidadã e a 

proteção social regional 

A Escola de Governo iniciou seu programa 
2020 de desenvolvimento profissional 
com duas atividades: Diploma em Inte-
gração Cidadã, Fronteiras e MERCOSUL e 
Curso de Planejamento e Territorialização 
da Agenda 2030.

ESCOLA DE GOVERNO

Curso de Liderança Pública e
Responsabilidade Social 

Os efeitos da pandemia se extenderão a uma grande quantidade de âmbitos de 
nossas vidas e comunidades. 

Para enfrentar estes novos desafios no MERCOSUL, o ISM está desenhando um 
curso de curta duração, aberto e gratuito, para prover conhecimentos e ferramen-
tas de gestão aos líderes públicos que realizam atividades de finalidade pública 
em suas comunidades, e que terão a responsabilidade de apoiar a recuperação 
social pós COVID.
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DIÁLOGO DE ASSUNÇÃO
5 grupos de especialistas
Fóruns públicos 
Informes de Seguimento

PESQUISA
Revista Científica: 5.800 consultas 
anuais
Indexada: Latindex, DOAJ, RedIB, DOI 
Estudos: 1.815 consultas anuais

OBSERVATÓRIO ODS 
Informes de acompanhamento
Pesquisa a setores civil 
+ privado 
Estudos

ESCOLA DE GOVERNO 
2.000 inscritos
250 funcionários e gestores
100 líderes públicos regionais

PROGRAMA FRONTEIRAS DO MERCOSUL
8 cidades gêmeas
1,4 milhões de habitantes 
Projetos: Juventude, Saúde, Redes

PROGRAMA GRANDE CHACO SULAMERICANO 
4,0 milhões de habitantes 
1,25 milhões de crianças 
Projeto redução da brecha digital 

EVENTOS, BOLETIM E REDES SOCIAIS
1.500 participantes por mês em eventos 
4.000 inscritos ao Boletim
27.000 seguidores em redes   
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