
Workshop I
Meio ambiente, clima e comércio internacional
O capítulo sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável prevê que as partes não reduzirão as normas ambientais como 
estratégias para atrair comércio e investimento. Reforça que os países devem observar compromissos específicos nos 
domínios dos tratados internacionais em matérias ambientais e climáticas. Esse painel abordará os parâmetros e 
compromissos previstos no capítulo, buscando abarcar temas como: regulação e nível de proteção, comércio e mudança 
climática, manejo sustentável da floresta, biodiversidade, dentre outros temas. 

Workshop II
Condições de trabalho decente, gestão de cadeias de valor e comércio internacional
O capítulo sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável prevê o compromisso de não redução das normas laborais como 
estratégia para atrair comércio e investimento, bem como reforça a necessária observância das convenções da Organização  
Internacional do Trabalho relativas ao trabalho forçado e infantil, não discriminação no trabalho, liberdade de associação e 
direito à negociação coletiva. Esse workshop abordará os parâmetros e compromissos previstos no capítulo, buscando 
abarcar temas como: acordos multilaterais sobre condições de trabalho, gestão responsável de cadeias de suprimentos, 
conduta empresarial responsável, condições de trabalho decente, dentre outros temas.
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Workshop III
Monitoramento e implementação do Acordo
Este workshop visa discutir o papel que as organizações da sociedade civil dos países da União Europeia e do Mercosul 
terão no acompanhamento e monitoramento da implementação do Acordo, bem como temas envolvendo o cumprimento 
(enforcement) do Acordo e mecanismos de solução de controvérsias.

Mesa de abertura
O Acordo de Comércio UE-MCS e o Capítulo sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável: O papel 
das organizações brasileiras na implementação dos compromissos do Capítulo

- Abertura: Embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil. Sr. Ignacio Ybáñez Rubio
- Apresentação do capítulo sobre Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Representante da UE
- Apresentação da Metodologia da Iniciativa
- Audiência - Perguntas e respostas

Formulário de Avaliação ao final de cada evento 
Agradecemos a gentileza de responderem, após cada evento, rápida pesquisa para críticas, ideias e sugestões (através do 
EU survey – link a ser enviado posteriormente). 

Inscrição: Clique aqui! Dúvidas?
cds@sectordialogues.org

PROGRAMAÇÃO

Todos os eventos serão gravados. A plataforma para realizar todos os eventos da programação será ZOOM.  
Você receberá a confirmação por e-mail um dia antes da mesa redonda online, com link para acesso à sala de reunião virtual.
Quando necessário, a depender do expositor, os eventos contarão com tradução simultânea português-inglês e inglês-português. 
Não é obrigatório usar as funções de áudio ou webcam durante a sessão (https://zoom.us/de-de/privacy.html).
O Zoom funciona em PCs, smartphones e tablets, não é necessário o download do aplicativo; de qualquer forma, você pode 
encontrar o aplicativo "Zoom Cloud Meeting" na loja de aplicativos relevante. Para baixar, abrir seu URL de login pessoal instalará 
um programa cliente gratuito para PC, Mac ou Linux.

Organizado por:
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ON·LINE

CONTEXTO
O Acordo de Comércio UE-Mercosul, parte de um Acordo de 
Associação mais vasto com um pilar político e de cooperação, visa 
consolidar a parceria estratégica entre a UE e o Mercosul em nível 
político e econômico e criar importantes oportunidades de 
crescimento sustentável para ambas as partes.
O Acordo se baseia no pressuposto de que o comércio não deve ser 
realizado em detrimento do ambiente ou das condições de trabalho; 
pelo contrário, ele deve promover o desenvolvimento sustentável.
Neste contexto, a UE e o Mercosul acordaram em prosseguir a sua 
relação comercial de modo a contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e a desenvolver os seus compromissos multilaterais nos 
domínios do trabalho e do ambiente.
Diante disso, a série de workshops tem como escopo possibilitar o 
debate informado entre a UE e as organizações convidadas e permitir o 
conhecimento dos compromissos do capítulo sobre Comércio e 
Desenvolvimento Sustentável, de modo que as organizações possam se 
tornar atores ativos no acompanhamento e monitoramento do Acordo. 

A Delegação da União Europeia (UE) no 
Brasil tem o prazer de convidar um(a) 
representante de sua organização para 
participar da série de workshops on-line 
realizados em âmbito do projeto 
“Promoção do Comércio e Agenda 
Sustentável no Brasil e no Acordo de 
Comércio UE-Mercosul (Acordo 
UE-Mercosul)”.
A iniciativa está inserida nas ações da 
UE que buscam promover o diálogo 
sobre o Acordo UE-Mercosul, com 
especial atenção ao capítulo sobre 
Comércio e Desenvolvimento Sustentável.
A série de eventos se realizará 
conforme programação abaixo.   
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https://app.getresponse.com/site2/202010_workshop_ue_mercosul?u=z3APt&webforms_id=SNVAt

