
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 
ASSUNTOS FINANCEIROS DO MERCOSUL 
 
 

SUBGRUPO DE TRABALHO N° 4 - Programa de Trabalho 2009 
 

Atividade 
Descrição 

da Atividade 
Tipo 
(1) 

Caráter 
(2) 

Origem Prazo 

1. Programas de Trabalho 
Avaliação do cumprimento do Programa de trabalho do ano e elaboração do Programa 
de Trabalho do ano seguinte. 

(D) Permanente 
Res. GMC 

59/00 
 

2. Quadro de avanços 
Atualização do quadro de avanços das atividades das comissões e subcomissões com a 
finalidade de avaliar o desenvolvimento dos  trabalhos do Subgrupo e seu progresso  

(D) Permanente SGT4  

3. Rodadas de Negociação. Protocolo de 
Montevidéu. 

Análise e avaliação dos possíveis avanços nos compromissos assumidos no âmbito do 
Protocolo de Montevidéu com a finalidade de subsidiar o Grupo de Serviços nas rodadas 
de negociação. 

(B) Permanente 
Res. GMC 

36/00 e 
33/04 

 

4. Mapa de assimetrias  Avaliação do mapa de assimetrias dos serviços financeiros do MERCOSUL (B) Permanente SGT4  

5. Negociações externas de serviços 
financeiros 

Acompanhamento das negociações de acordo com os compromissos firmados pelo 
MERCOSUL 

(A) Permanente SGT4  

6. Quadro comparativo de regimes cambiais 
e restrições ao movimento de capitais 

Atualização das inovações sobre assuntos cambiais de cada país. (C) Permanente SGT4  

8. Página do SGT-4 na Internet Atualização das informações e dados na página da Internet dedicada ao SGT-4. (D) Permanente SGT4  

9. Adesão da Venezuela 
Apresentação e incorporação das normas e quadros comparativos do SGT-4, a cargo de 
Venezuela. 

(C) Permanente SGT4  

10. Seminário ASEAN / MERCOSUL e/ou 
Intramercosul 

Realização de um Seminário para intercambio de experiências sobre integração 
financeira, liberalização de serviços financeiros e divulgação. 

(C) Específico SGT4 
Dezembro 

2009 

11. Acompanhamento da crise financeira 
Acompanhamento dos acontecimentos nos mercados financeiros de todo o mundo e 
suas repercussões nos países do MERCOSUL  

(D) Específico SGT4  

 

 (1) Classificação segundo a recomendação do GMC: 
(A) Negociação do acordo. 
(B) Implementação do acordo 
(C) Diagnóstico 
(D) Acompanhamento 

(2) Indicar caráter 
 
- Específico 
- Permanente 
 

 


