
Mercosul – Subgrupo de Trabalho 4 (SGT-4) – Assuntos Financeiros

30ª Reunião – Coordenadores Nacionais 

Programa de Trabalho 2011

GMC Outro

1 Programas de Trabalho
Avaliação do cumprimento do Programa de Trabalho de 2011 e elaboração do

Programa de Trabalho do ano de 2012
(D) Permanente SGT-4

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 anual

(D) Permanente SGT-4

3 Rodadas de Negociação

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 de Compromissos específicos em matéria

de serviços financeiros

(B) Permanente

Resoluções 36/2000, 

33/2004 e Decisão 

CMC 49/2008

4

Aprofundamento do Programa de

Liberalização do Comércio de Serviços no

âmbito do Mercosul

Redação pelo SGT-4 de:

i. Proposta de novo anexo de serviços financeiros intra-Mercosul.

ii. Proposta de modelo de anexo de serviços financeiros extra-Mercosul.

iii. Nota técnica a ser encaminhada ao GMC com considerações sobre novas

bases para negociações e liberalização de serviços financeiros no MERCOSUL.

(C) Específico SGT-4 31/12/2011

5

Aprofundamento do Programa de

Liberalização do Comércio de Serviços no

âmbito do Mercosul

Completar o diagnóstico da situação atual (“fotografia”) e definir o grau de

sensibilidade do setor de serviços financeiros
(B) Específico Decisão CMC 49/2008 31/12/2011

6 Mapa de assimetrias Avaliação do Mapa de Assimetrias dos serviços financeiros do Mercosul (B) Permanente SGT-4

7
Negociacões Externas em Serviços

Financeiros

Acompanhamento das negociações de acordos extra-regionais do Mercosul

(União Europeia; Colômbia)
(A) Permanente SGT-4

8
Quadro comparativo de regimes cambiais e

restrições ao movimento de capitais

Análise das inovações e medidas dos países sobre os assuntos cambiais e do

mercado de capitais de cada país 
(C) Permanente SGT-4

9 Página Web do SGT-4
Acompanhamento das atualizações e das novas informações e dados na página

web do SGT-4 (incluindo o "Infográfico Marco Normativo")
(D) Permanente SGT-4

10 Adesão da Venezuela
Acompanhamento do processo de execução e incorporação dos normativos e

quadros comparativos do SGT-4, por parte da Venezuela
(C) Permanente SGT-4

11 Sistema de Pagamento em Moedas Locais Acompanhamento das medidas e avanços do sistema (D) Permanente Decisão CMC 25/2007

12 Mercosul – Subgrupos
Acompanhamento das atividades de outras instâncias do Mercosul de interesse

do SGT-4
(D) Permanente SGT-4

13 Relacionamento Externo
Acompanhamento dos acontecimentos nos mercados financeiros internacionais

e suas repercussões nos países do Mercosul
(D) Permanente SGT-4

(1) Classificação segundo a recomendação do GMC: (2) Indicar caráter

(A) Negociação do acordo. - Específico

(B) Implementação do acordo - Permanente

(C) Diagnóstico

(D) Acompanhamento

Prazo 

estimado
Atividade

Origem
Descrição da Atividade Tipo (1) Caráter (2)
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