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INTRODUÇÃO

Quinze  anos  depois  de  entrar  em 
funcionamento, o Fundo para a Convergência 
Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) se 
consolidou como o primeiro mecanismo 
solidário de financiamento de investimentos 
públicos próprio dos Estados Partes do 
MERCOSUL.

Entre 2004 e 2005 os países criaram o Fundo e 
definiram seus objetivos, sua regulamentação 
e seu funcionamento, tendo sido aprovado o 
financiamento do primeiro Projeto no ano de 
2007.

Seu objetivo central  de redução de 
assimetrias, basicamente refletidas no 
desenvolvimento desigual das infraestruturas 
dos Estados do bloco, tem guiado as 
principais atividades do Fundo através da 
execução de Projetos destinados a alcançar a 
convergência estrutural. Estes Projetos 
concentram mais de 90% do financiamento 
concedido pelo Fundo até  hoje. Além disso, a 
intervenção do FOCEM em áreas sociais, de 
investigação científica, de melhorias nos 
processos produtivos, entre outras, tem 
c o n t r i b u í d o  p a r a  a  p r o m o ç ã o  d a 
competitividade e do desenvolvimento social, 
particularmente nas economias menores do 
MERCOSUL. 

Até  de 2021, os Estados Partes do maio
MERCOSUL apresentaram ao Fundo um total 
de 53 Projetos, dos quais 49 passaram para a 
etapa de execução, por um montante total de 
US$  1 ,5  b i lhão,  correspondendo  a 
financiamento FOCEM não reembolsável 
mais de US$ 1 bilhão.

Os projetos aprovados e em execução se 
enquadram em quatro Programas FOCEM 
que abrangem diferentes áreas de ação, tais 
como: distribuição de energia eléctrica, 
saneamento e acesso a água potável, 
construção e reabilitação de rodovias e 
ferrovias, construção de moradias, melhoria 
de infraestrutura educacional com a reforma 
de escolas e construção de laboratórios, 
estímulos à competitividade de setores, ao 
associativismo, e a pesquisa científica.

O FOCEM tem se consolidado como um 
instrumento de cooperação sul-sul destinado 
a contribuir ao alcance das condições 
necessárias para fortalecer o processo de 
integração implementado pelos Estados 
Partes desde o ano de 1991.

A avaliação amplamente favorável do 
funcionamento do Fundo, comprovada 
através da concretização de resultados 
tangíveis, contribuiu para que fosse aprovada 
a continuidade do FOCEM por 10 anos 
adicionais na Cúpula de Presidentes do 
MERCOSUL realizada em Brasília em julho de 
2015.

O FOCEM vem avançando em seu caminho de 
ações concretas, priorizando a eficiência nos 
controles e transparência nos procedimentos, 
focando suas ações em melhorar a vida dos 
cidadãos do MERCOSUL. 

Este documento apresenta informações 
básicas sobre o FOCEM, incluindo também 
informações sobre vários projetos, indicando 
o país beneficiário, seu organismo executor, 
descrição, investimento total e de recursos 
FOCEM, estado atual de execução e seus 
resultados esperados ou já obtidos. 

Para mais informações, recomendamos o 
a c e s s o  a  n o s s o  c a n a l  d i g i t a l  – 
www.focem.mercosur.int.

Boa leitura!
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A distribuição destas contribuições para o 
financiamento dos projetos se realiza sob o princípio 
de solidariedade redistributiva. Deste modo, os 
países com economias menores recebem a maior 
porcentagem dos Fundos.

Os recursos são entregues em caráter não 
reembolsável (doação) para financiar até 85% do 
valor elegível dos projetos apresentados.

O QUE É FOCEM?
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O FOCEM é um fundo para o financiamento de Projetos apresentados pelas áreas públicas dos Estados Partes 
do MERCOSUL.

O financiamento das atividades e obras é efetuado através de um sistema de contribuição e distribuição de 
recursos de forma inversa, o que supõe que os países do bloco com economias maiores realizam maiores 
contribuições e, por sua vez, as economias menores recebem os maiores recursos para o financiamento de 
seus Projetos. 

As contribuições ao Fundo começaram no ano 2006, 
considerando um montante total anual de US$ 100 
milhões. Com o ingresso da Venezuela em 2012 e até 
o ano 2015, o Fundo passou a ser integrado com 
aportes de US$ 127 milhões anuais.

Contribuição ao FOCEM 
por país, segundo 

a Normativa - em %  

Distribuição dos recursos do 

FOCEM, por país, segundo 

a Normativa - em %  

Brasil Argentina Venezuela Uruguai Paraguai

0,79%
1,57%

21,26%

55,12%

21,26%

Brasil Argentina VenezuelaUruguaiParaguai

29,05%

43,65%

9,10%9,10%9,10%



5,48%

3,98%

Em consonância com as bases que orientam as 

ações do FOCEM para a redução das assimetrias 

entre os estados do MERCOSUL, Paraguai e 

Uruguai são os países que têm obtido a maior 

porcentagem de recursos, tendo recebido 64% e 

28%, respectivamente, dos fundos aprovados até 

hoje.

Os projetos que os Estados Partes do MERCOSUL 

apresentam para ser financiados pelo FOCEM 

devem enquadrar-se dentro dos quatro 

Programas aprovados:

(I) Convergência Estrutural 

(II) Desenvolvimento da Competitividade 

(III) Coesão Social 

(IV) Fortalecimento do Processo de Integração. 

Os recursos destinados para financiar os 49 

projetos aprovados foram distribuídos aos 

Programas FOCEM de acordo com o gráfico:

DISTRIBUIÇÃO POR PROGRAMAS

Maio 2021

Fortalecimento 
Institucional

Coesão socialCompetitividadeInfraestrutura

Distribuição dos recursos do

 FOCEM por Programa - em %  

Maio 2021

Distribuição dos recursos do 

FOCEM, por país, segundo a 

execução dos Projetos - em %  

DISTRIBUIÇÃO POR PAÍS
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Brasil Programa IVUruguaiParaguai

28,18%

64,00%

0,13%

Argentina

5,38%

2,31%

90,40%

0,13%
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PROGRAMA
FOCEM I

CONVERGÊNCIA
ESTRUTURAL



ENERGIA

Com um financiamento FOCEM de mais de US$ 410 milhões, foram realizados três 

projetos para interconexão elétrica regional: Interconexão Elétrica ; Uruguai-Brasil

Ampliação da Margem Direita de Itaipu, Sub-Estação Villa Hayes e Linha de Transmissão 

até Villa Hayes ( ); e Vínculo de Interconexão ET Iberá – ET Paso de los Libres Paraguai

Norte ( ).Argentina

SANEAMENTO

Com fundos do FOCEM foi realizado um Projeto para construir um sistema de 

saneamento urbano em Ponta Porã (Brasil) e se encontram em execução um projeto 

binacional na zona fronteiriça de Aceguá (Uruguai-Brasil) e outro em comunidades 

rurais da região oriental do Paraguai e comunidades indígenas.

RODOVIAS

A reparação de mais de 790 km de rodovias na região e sua infra-estrutura 

complementar em pontes, passos de nível, deságues, etc., são financiadas com fundos 

do FOCEM.

FERROVIAS

Com uma contribuição do FOCEM de US$ 133,6 milhões, o Uruguai recuperou mais de 

450 km de ferrovias que facilitam a conexão do país com a Argentina e o Brasil.
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RESULTADOS

Projeto: Reabilitação e melhoramento de
estradas de acesso e anéis viários
de Grande Assunção. 

DESCRIÇÃO

PAÍS

Paraguai

US$ 27.997.991

US$ 12.230.839

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR 

As obras construídas por meio do Projeto resultaram na melhoria do trânsito de passageiros e de 

mercadorias de uma área densamente povoada da Grande Assunção, permitindo a redução dos tempos 

de viagem, economia nos custos de operação dos veículos, redução de acidentes, aumento do comércio na 

área de influência do Projeto e acesso mais rápido aos serviços de saúde e educação.

O Projeto prevê a melhoria de 78,40 km de vias de comunicação que se encontram em cidades 

densamente povoadas.
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Projeto: Rota 26 - Trecho Melo - 
Arroyo Sarandi de Barceló. 

PAÍS

Uruguai

US$ 9.903.268

US$ 5.179.036

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR

Concluído. 

STATUS

As obras desenvolvidas por meio do Projeto alavancam o aumento da conectividade no transporte 

rodoviário de interconexão do MERCOSUL, permitindo a diminuição dos tempos de viagem no trecho 

reabilitado, a redução dos custos de operação e manutenção de veículos utilizados no trecho e a melhoria 

dos valores de conservação e do estado de conforto da estrada em relação aos valores base.

O Projeto consiste na reabilitação de 54 km da Rodovia 26 no trecho Melo - Sarandí de Barceló, por meio 

da execução de tratamento betuminoso duplo na estrada e simples  nos acostamentos, além 

da instalação de sinalização.
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Projeto: Rota 12: Trecho de Conexão 
Rota 54 – Rota 55.

PAÍS

Uruguai

US$ 6.370.517 

US$ 2.832.930 

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

ORGANISMO EXECUTOR

Concluído. 

STATUS

As obras construídas por meio do Projeto alavancam o aumento da conectividade no transporte 

rodoviário de interconexão do MERCOSUL, permitindo a diminuição dos tempos de viagem no trecho 

reabilitado, a redução dos custos de operação e manutenção de veículos utilizados no trecho e a melhoria 

dos valores de conservação e do estado de conforto da estrada em relação aos valores base.

Reconstrução de 12,9 km da Rodovia 12 com tratamento asfáltico e sinalização viária.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). 

Projeto: Construção e Melhoria de Sistemas 
de Água Potável e Saneamento Básico em
Pequenas Comunidades Rurais e 
Indígenas do País.  

PAÍS

Paraguai

US$ 20.339.133 

US$ 10.606.582

STATUS

ORGANISMO EXECUTOR 

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Em execução. 

O Projeto se desenvolve com a construção de sistemas de água potável para comunidades rurais e 

indígenas, e com a construção de latrinas para comunidades indígenas e implantação de saneamento 

básico para pequenas cidades do interior do país.

O Projeto resultará em comunidades rurais, indígenas e pequenas cidades dotadas com infraestrutura 

que permitirá acesso a água potável e saneamento básico.
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Projeto: Recapeamento Asfáltico do Trecho
Alimentador da Rota 8, Corredor de Integração
Regional, Rota 8 – San Salvador – Borja – Iturbe e
Ramal a Rojas Potrero. 

PAÍS

Paraguai

US$ 8.592.532

US$ 4.902.000 

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

ORGANISMO EXECUTOR

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

As obras construídas através do Projeto conseguiram o aumento da conectividade entre os vilarejos da 

região, permitindo deslocamentos mais rápidos com redução de acidentes, redução dos tempos de 

viagem e economia nos custos de operação dos veículos, bem como facilitando o escoamento das 

matérias-primas produzidas nesta área, particularmente a cana-de-açúcar. 

Recapeamento asfáltico de 39 km sobre empedrado entre o acesso à Rodovia Nacional N° 8 e a cidade de 

Iturbe. 
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Projeto: Pavimentação asfáltica sobre 
empedrado do trecho alimentador das 
Rotas 6 e 7, corredores de integração 
regional, Presidente Franco - Cedrales. 

PAÍS

Paraguai

US$ 7.957.561

US$ 4.499.695 

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

ORGANISMO EXECUTOR

Concluído. 

STATUS

As obras construídas por meio do Projeto resultaram no aumento da conectividade no transporte 

rodoviário de interconexão do MERCOSUL, permitindo a diminuição dos tempos de viagem e acidentes, a 

redução dos custos de operação de veículos, possibilitando um acesso mais rápido a serviços de saúde e 

escolas, assim como o aumento do comercio na área de influência do Projeto.

Reabilitação de 29 km de rodovia compreendida entre as cidades de Presidente Franco e Cedrales no 

Departamento de Alto Paraná no Paraguai.
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Projeto: Pavimentação asfáltica sobre empedrado
do trecho alimentador da Rota 2, corredor de
integração regional, Itacurubí de la Cordillera –
Valenzuela – General Bernardino Caballero. 

PAÍS

Paraguai

US$ 6.066.002 

US$ 3.928.101 

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Realização de recapeamento asfáltico sobre empedrado em 27,3 km que conectam as cidades de 

Itacurubí de la Cordillera, Caballero e Valenzuela, nos Departamentos d  e  Cordillera e Paraguarí.  

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

ORGANISMO EXECUTOR

Concluído. 

STATUS

As obras desenvolvidas pelo Projeto aprimoraram a ligação entre as cidades de Itacurubí da Cordillera, 

Valenzuela e Gral. Bernardino Caballero, e destas com outros vilarejos da região, permitindo 

deslocamentos mais rápidos com redução de acidentes, redução dos tempos de viagem e economia nos 

custos de operação dos veículos, bem como facilitando o escoamento das matérias-primas produzidas 

nesta área, particularmente o abacaxi e a cana-de-açúcar. 
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Projeto: Recapeamento do trecho
Alimentador das rotas 1 e 6, corredores
de integração regional,
Rota 1 (Carmen del Paraná) – La Paz,
Rota Graneros del Sur.    

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

PAÍS

Paraguai

US$ 4.175.779

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 3.092.751

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

ORGANISMO EXECUTOR

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo). 

STATUS

As obras erigidas através do rojeto resultaram no aumento da conectividade entre os vilarejos da região, P

permitindo deslocamentos mais rápidos com redução de acidentes, redução dos tempos de viagem e 

economia nos custos de operação dos veículos, bem como facilitando o escoamento das matérias-primas 

produzidas nesta área, particularmente soja e lacticínios. 

Recapeamento asfáltico de 39 km sobre empedrado entre o acesso às cidades de Carmen del Paraná e 

La Paz (Departamento de Itapúa).
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Projeto: Interconexão Elétrica de 500 MW
Uruguai-Brasil. 

PAÍS

Uruguai

US$ 126.853.503

US$ 82.628.210

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE). 

DESCRIÇÃO

Concluído.

STATUS

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR 

RESULTADO

O Projeto consegue a interconexão elétrica entre os sistemas elétricos do Uruguai (50 hz) e do sul do Brasil 

(60 Hz) por meio da construção de uma linha de transmissão de 500 kV entre as estações de San Carlos e 

Melo, e outra linha de transmissão de 525 kV entre a estação de Melo e a fronteira do Uruguai com Brasil, 

para sua posterior interconexão com o sul do Brasil.

Sua implementação permitiu otimizar o uso dos recursos energéticos do Uruguai e da região, 

favorecendo intercâmbio de excedentes energéticos em nível regional. De 2016 até 2019 o Uruguai 

exportou ao Brasil 2.110.000 Mwh por um valor de US$ 156 milhões; 1.770.000 Mwh foram transmitidos 

através da rede elétrica construída com o Projeto.  
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Projeto: Vínculo de Interconexão em 132
Kv ET Iberá – ET Paso de los Libres Norte. 

PAÍS

Argentina

US$ 34.250.745

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 23.720.911

INVESTIMENTO FOCEM

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

Secretaría de Energía de la Provincia Corrientes.

ORGANISMO EXECUTOR 

O Projeto contribuiu com a melhoria do sistema de transmiss ão e da conectividade elétrica para o 

desenvolvimento da Província de Corrientes, bem como a disponibilização de energia elétrica para 

setores produtivos da Província.

Construção de uma Linha de Transmissão de 70 km, em 132 kV, Campo de Linha em 132 kV na Estação 

Transmissora de Iberá, bem como a construção da Estação Transmissora de Paso de los Libres Norte e 

obras relacionadas.
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Os principais benefícios com a implantação deste sistema de saneamento foram: o aumento da

qualidade de vida da população beneficiária com a coleta e tratamento de águas residuais, a

eliminação da poluição estética e visual, a preservação dos corpos hídricos das águas superficiais e

subterrâneas e a preservação dos solos. A médio prazo espera-se a redução nas despesas de serviços

de saúde da população beneficiária e a diminuição nos índices de mortalidade infantil, assim como a

valorização dos imóveis beneficiários do Sistema de Saneamento.      

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

A intervenção tem como finalidade contribuir para a melhoria da equidade social da população de

Ponta Porã-MS, através do aumento do acesso aos serviços públicos de saneamento. Antes da

intervenção do FOCEM na região, a maioria da população de Ponta Porã não tinha nenhum sistema de

coleta e tratamento de águas residuais. O uso de drenos e sumidouros inapropriadamente em áreas 

com elevada permeabilidade do solo, sem o tratamento adequado, havia gerado o início da

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas.    

PAÍS

Brasil

Concluído.

Empresa de Saneamento do Mato Grosso de Sul - S.A. (SANESUL). 

US$ 5.274.207

US$ 4.267.724 

INVESTIMENTO FOCEM

STATUS

Projeto: Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de
Ponta Porã - MS. 

INVESTIMENTO TOTAL

ORGANISMO EXECUTOR
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Projeto: Reabilitação e Pavimentação Asfáltica
do Trecho Concepción – Puerto Vallemí. 

PAÍS

Paraguai

US$ 160.295.050

US$75.309.382

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

DESCRIÇÃO

Em execução.

STATUS

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR 

RESULTADO
Através das obras estabelecidas pelo Projeto, espera-se o aumento da conectividade no transporte 

rodoviário de interconexão do MERCOSUL, permitindo a redução dos tempos de viagem e acidentes entre 

Concepción e a fronteira com Brasil, como também o aumento da frequência de ônibus na área, 

possibilitando um acesso mais rápido a serviços de saúde e escolas. Espera-se, ainda, um incremento no 

valor agregado da produção agrícola, resultado da melhoria da qualidade do serviço do transporte de 

cargas, de modo a permitir a ampliação do comércio entre os vilarejos da área de influência do Projeto. 

Por fim, as melhorias proporcionarão um acesso mais rápido aos pontos turísticos da área. 

Construçãoe reabilitação de 201,7km de rodovias que cruzam o Departamento de Concepción do sul 

ao norte entre as cidades de Concepción e San Lázaro (fronteira com o Brasil) e trechos de rodovias 

correspondentes ao acesso a Concepción, desvio à Rota 5, acesso urbano à cidade de Loreto, acesso a 

Tres Cerros, acesso a Cerro Morado.  
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Projeto: Construção da Linha de Transmissão 

500 kv Itaipu-Villa Hayes, a Sub-Estação 

Villa Hayes e a Ampliação da Sub-Estação 

Margem Direita Itaipu.  

Implantação de uma Linha de Transmissão de 345 km, em 500 kV, da margem direita de   Itaipu até a 

Subestação Villa Hayes; construção da Subestação Villa Hayes e ampliação da Subestação da Margem 

Direita de Itaipu.  

PAÍS

Paraguai

US$ 415.364.403

US$ 305.688.713

Itaipú Binacional.

Concluído.

STATUS

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR 

DESCRIÇÃO

RESULTADO
O Projeto contribuiu com um Sistema interligado nacional estável, beneficiando consumidores 

residenciais, comerciais e industriais de região metropolitana de Assunção.  
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RESULTADOS

Projeto de reabilitação de ferrovia I, atividades concluídas (em proceso de fechamento 
administrativo).
Projeto de reabilitação de ferrovia Il, atividades em execução. 

STATUS

PAÍS

Uruguai

US$ 190.786.478 (montante correspondente a ambos os Projetos).

US$ 133.620.408 (montante correspondente a ambos os Projetos). 

DESCRIÇÃO

Os Projetos de reabilitação de ferrovia têm o objetivo de melhorar a linha ferroviária de interconexão do

Uruguai com a região. Para o Nordeste, o trecho cruza o território uruguaio do sul ao norte, desde a cidade de

Paso de los Toros até a cidade fronteiriça de Rivera, chegando até a fronteira com Brasil e reabilitando 193

km de ferrovia e 14 km de ferrovias auxiliares e desvios. Na região oriental do Uruguai, o trecho se aproxima

ao Rio Uruguai na fronteira com a Argentina, reabilitando 176,056 km de ferrovia e ligando as estações entre

as cidades de Paysandú, Queguay e Tres Árboles.     

Projetos:
Reabilitação de Ferrovia, Linha Rivera: Trecho
Pintado (Km 144) – Fronteira (Km 566)
Reabilitação de Ferrovia II, (Trechos Piedra 
Sola – Tres Árboles – Algorta – Paysandú, 
Queguay – Salto – Salto Grande).  

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

ORGANISMO EXECUTOR

O Projeto de reabilitação da ferrovia no nordeste do país tem atividades concluídas enquanto o projeto de 

reabilitação de ferrovia da região oriental tem ainda algumas atividades de obras pendentes de 

finalização. O Projeto de reabilitação de ferrovia do nordeste alcançou uma economia de recursos pela 

diminuição da frota de caminhões, devido ao desvio do tráfego de caminhões para trens. Alem disso, 

alcançou uma redução dos tempos de viagem dos modais ferroviário e rodoviário enquanto também 

gerou externalidades positivas, pela redução do congestionamento urbano e rural e, do ponto de vista 

ambiental, pela redução de emissões de CO . Outros resultados são os efeitos indiretos (spillover) sobre 2

investimentos em logística e atividades conexas nas regiões de influência.
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Projeto: Construção da Avenida Costanera
Norte de Assunção - 2ª Etapa e Conexão
(Av. Primer Presidente) com a Rodovia
Nacional Nº 9. 

PAÍS

US$ 126.758.389 

US$ 83.242.689 

Em execução. 

STATUS

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

ORGANISMO EXECUTOR 

DESCRIÇÃO

RESULTADO

Paraguai

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Construção de 15 km de avenidas, divididos em 2 trechos: Trecho principal com a construção da "Avenida 

Costanera Norte" (e acessos) e Trecho "Avda. Primer Presidente", que contará com dois viadutos, sendo 

um de 460 metros e outro de 1.340 metros sobre a avenida.

O Projeto finalizado proporcionará uma melhora na infraestrutura da Cidade de Assunção que 

possibilitará o acesso ao microcentro com redução do tempo de viagem.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

O Projeto é executado pela CORSAN no Brasil e pela OSE no Uruguai. Propõe a construção e

implementação de um sistema de tratamento de efluentes nas cidades vizinhas de Aceguá Uruguai e

Aceguá Brasil por meio da construção de duas estações de tratamento, sistemas de redes de esgoto e

estações de bombeamento.   

STATUS

Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) Brasil. 
Obras Sanitarias del Estado (OSE) Uruguai.

ORGANISMOS EXECUTORES 

Projeto: Saneamento Urbano Integrado
Aceguá/Brasil e Aceguá/Uruguai.

PAÍS

Brasil / Uruguai

US$ 9.213.954

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 5.719.708

INVESTIMENTO FOCEM

Em execução.

A partir das obras realizadas pelo Projeto espera-se a melhoria da saúde da população e maior proteção 

do meio ambiente, produto da eliminação dos aterros clandestinos das fossas sépticas. Também se 

espera a recuperação dos corpos hídricos da região com melhoria da qualidade da água devido ao 

tratamento projetado, à eliminação dos efluentes dos caminhões de sucção de esgoto sem tratamento 

prévio em terrenos próximos à localidade e à eliminação dos efluentes clandestinos das fossas sépticas.

23



PAÍS

Uruguai

US$ 31.257.306 (montante correspondente a ambos os Projetos)

US$ 22.152.057 (montante correspondente a ambos os Projetos)

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

ORGANISMO EXECUTOR

Concluído. 

STATUS

Projetos: 

Reabilitação da Rota 8 Treinta y Tres – Melo /  

Trecho I: Km 310 ao Km 338.

Trecho II: Km 366 ao Km 393,1.

Reabilitação de 55,1 km da Rodovia 8 nos trechos Km 310 ao Km 338 e Km 366 ao Km 393,1, por meio de 

reconstrução com camada asfáltica e da realização de obras necessárias para a drenagem e a segurança 

viárias.

O Projeto contribuiu para integração regional e o desenvolvimento econômico e social do Uruguai através 

da melhoria do transporte rodoviário e o consequente aumento da competividade e interconexção com o 

MERCOSUL. A obra liga os Departamentos de Cerro Largo e Treinta y Tres, bem como a sua articulação 

com as rodovias BR 153, BR 392 e BR 116. 
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US$ 28.555.278 (montante correspondente aos quatro Projetos).

US$ 19.748.966 (montante correspondente aos quatro Projetos).

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Em execução. 

PAÍS

Uruguai

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

ORGANISMO EXECUTOR

STATUS

Projetos:

Reabilitação da Rodovia 30 

Trecho I: Ramal: Rodovia 3 - Tomás Gomensoro, 

Departamento de Artigas.

Trecho II: Tomás Gomensoro - Acesso Oeste 

Arroio Cuaró, Departamento de Artigas.

Trecho III: Acesso Leste Arroio Cuaró - Javier de 

Viana, Departamento de Artigas.

Trecho IV: Javier de Viana – Arroio Chiflero, 

Departamento de Artigas.

Conjuntamente, os quatro Projetos preveem a reabilitação de 119,2 km da rodovia no trecho que se inicia 

em Tomas Gomensoro (Ramal da Rodovia 30) estendendo-se até o Arroio Chiflero (marco 124k300 da 

Rodovia 30).

Com a reabilitação concluída nos quatro trechos da rodovia, espera-se uma melhora na conexão nacional 

e regional no Noroeste do país, contribuindo para a integração comercial e aumento da competitividade.
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Projeto: Melhorias na Conectividade Física do
Departamento de San Pedro. 

PAÍS

Paraguai

US$ 155.708.655

US$ 92.993.387

Espera-se um aumento de 40% do tráfego diário médio e de 20% do investimento na área de 

intervenção do Projeto. 

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

A reabilitação das rodovias começa na Rodovia Nacional N° 11, a 17,39 km da cidade   de San Pedro del 

Ycuamandiyú. A partir daí, inicia o traçado na direção norte sobre o  caminho existente, continua em um

desvio, para logo atravessar o limite estadual - no cruzamento da ponte do Rio Ypané - para chegar à 

cidade de Belén, em um traje  t  o  total de 88,67 km, que se considera o traçado principal do Projeto. 

Da cidade de Belén o traçado continua até a conexão com a Rodovia Nacional N° 5 por uma extensão de

17 km; e, a partir do traçado principal, bifurca-se até o acesso a Puerto Ybapobó, em    um percurso total 

de 17,43 km.  

Em execução. 

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

ORGANISMO EXECUTOR

STATUS
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8

PROGRAMA
FOCEM II

Desenvolvimento 
da Competitividade



PESQUISA EM SAÚDE

Através do FOCEM estão sendo financiadas pesquisas conjuntas entre os países do 

MERCOSUL, bem como a compra de equipamento de alto nível e a construção de 

laboratórios.

COMPETITIVIDADE

Ações voltadas para o rastreamento e controle de sanidade de animais e vegetais e 

garantia da segurança e da qualidade de seus produtos e subprodutos de valor 

econômico; crescimento e associatividade das pequenas e médias empresas, seu 

vínculo com os mercados regionais e promoção da criação e desenvolvimento de novos 

empreendimentos foram executadas com financiamento FOCEM nos Estados Partes 

do MERCOSUL para o fortalecimento de capacidades do setor produtivo. 
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Projeto: Programa de Apoio Integral
a Microempresas.

DESCRIÇÃO

PAÍS

Paraguai

US$ 5.484.038

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 4.144.604 

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

ORGANISMO EXECUTOR

RESULTADOS

O objetivo do Projeto é dar apoio a microempresas e organizações de microempresas para a melhoria de 

suas capacidades, bem como contribuir para o desenvolvimento tanto de novos negócios como daqueles 

já existentes, através de ações de capacitação e assistência técnica, fomento ao Associativismo 

Empresarial e o estabelecimento de um Centro de Informação Microempresarial.

As ações do Projeto resultaram em microempresários capacitados, empresas assessoradas, 

associativismo fomentado e o funcionamento de um Centro de informação para setor microempresarial.
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Projeto: Laboratório de Biossegurança e
Fortalecimento do Laboratório de
Controle de Alimentos. 

PAÍS

Paraguai

US$ 5.261.440

US$ 4.080.000 

RESULTADOS

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

DESCRIÇÃO

STATUS

ORGANISMO EXECUTOR 

INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO FOCEM

Em execução. 

As ações desenvolvidas no âmbito do Projeto contribuirão à dinamização da economia promovida pela 

participação dos atores sociais da cadeia da indústria animal, ao acesso a novos mercados internacionais 

(regional e mundial), à segurança dos profissionais do laboratório, à melhoria da saúde pública por meio 

da oferta de diagnósticos oportunos de ampla cobertura das doenças animais, ao aumento da oferta de 

produtos com maior competitividade com selo de garantia pelas certificações sanitárias e de segurança, 

ao aumento da oferta de serviços a outras instituições e ao fortalecimento institucional do SENACSA.

Por meio do Projeto, executado pelo MAG em benefício do Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA), objetiva-se fortalecer e readequar a capacidade de diagnóstico através da construção do 

laboratório de nível 2 de biossegurança do SENACSA, dotando o país da infraestrutura necessária para a 

manipulação de amostras de campo para o diagnóstico de doenças de alto risco para saúde animal e a 

saúde pública, bem como o controle de produtos biológicos e de alimentos de origem animal destinados 

ao consumo humano, através da adequação do laboratório de controle de alimentos. 
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Projeto: MERCOSUL Livre de Febre Aftosa.

PAÍS

Pluriestatal

US$16.804.610

INVESTIMENTO TOTAL

US$13.888.598

INVESTIMENTO FOCEM

DESCRIÇÃO

São realizadas intervenções de saúde agropecuária, coordenando os siste  m   a  s   da  sanitários 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, articulando ações em áreas   de risco sanitário.

Concluído.

STATUS

Comité MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa (CMA).

ORGANISMO EXECUTOR 

RESULTADOS

Por meio das ações do Projeto conseguiu-se a construção e reforma de 12 postos de controle em zonas de 

risco, a habilitação de 13 laboratórios de biossegurança, o provimento de 483 equipamentos para 

vacinação e amostragem, e cerca de 96% de aumento da proporção de vacinas aprovadas/produzidas.
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Projeto: Internacionalização da especialização
produtiva - desenvolvimento e capacitação
tecnológica dos setores de 'software', biotecnologia
e eletrônica e suas respectivas cadeias de valor. 

DESCRIÇÃO

O Projeto financia atividades de assistência técnica especializada, capacitação técnica, aquisição de

equipamento, promoção de melhores práticas, gestão ambiental, criação de marcas col etivas,

processos de certificação de produtos, pesquisas de mercados especializados, desenvolvimento de

canais de comercialização e distribuição, e melhorias na qualidade de produtos e atividades das

empresas com o fim de aumentar a competitividade das empresas vinculadas aos setores de

Biotecnologia, Eletrônica e Software.

PAÍS

Uruguai

US$ 2.338.278 

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 1.274.288

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

ORGANISMO EXECUTOR

33 dos 38 Projetos foram implementados por meio de associações com empresas de países pertencentes

ao MERCOSUL, 4 deles com a contraparte regional de dois países. 4 Projetos foram implementados em

parceria com Estados Associados do MERCOSUL, 1 deles com a contraparte de 2 países. Dos 38 Projetos,

11 foram desenvolvidos no setor de Biotecnologia, 9 em Eletrônica e 18 em Software. Ao finalizar o

Projeto foram realizadas enquetes e questionários que apresentaram os seguintes resultados:

incremento das exportações em todos os casos; novos mercados de exportação intra e extra zona

(Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Porto Rico, Espanha, Itália e Portugal); 76% das     

empresas consultadas afirmaram que a inovação e aplicação de novas tecnologias se realizou

maioritariamente sobre o produto comercializado; 40% aplicou inovação tecnológica aos processos de

fabricação, 48% aos processos de comercialização dos produtos obtidos e 16% aos processos

organizacionais.   

RESULTADOS
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Projeto: Desenvolvimento de Produtos 
Turísticos Competitivos na Rota Turística 
Integrada Iguazú-Misiones, Atração Turística 
do MERCOSUL . 

 

PAÍS

Paraguai

US$ 1.360.987

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 979.181

DESCRIÇÃO

Concluído.

Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR). 

RESULTADOS

STATUS

ORGANISMO EXECUTOR 

INVESTIMENTO FOCEM

As ações do Projeto resultaram no aumento da quantidade de turistas e grupos de escolas locais que 

visitam o monumento Moises Bertoni e na melhoria substancial da experiência dos visitantes com o 

sistema de luzes e som instalados na Missão de Trinidad. Além disso, foram construídos e 

operacionalizados escritórios fronteiriços de atendimento ao turista em Ciudad del Este e Pedro Juan 

Caballero, que se transformaram em relevantes centros de difusão de informação ao turista e de encontro 

do setor empresarial da zona.

O Projeto busca o aumento da competividade dos serviços e produtos turísticos, através da melhoria de 

infraestrutura, acessos e recepções nos locais históricos e reservas naturais. As zonas selecionadas para a 

intervenção recebem uma quantidade significativa de turistas ao longo do ano. A situação destes locais, 

com enorme potencial turístico, tinha começado a deteriorar-se, tanto do ponto de vista social e 

ambiental, como cultural. O acesso aos locais era precário e inseguro. A execução do Projeto permitiu 

manter e preservar um valioso patrimônio paraguaio.
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Projeto: Desenvolvimento tecnológico 
Inovação e Avaliação da Conformidade - 
DeTIEC. 

DESCRIÇÃO

PAIS

Paraguai

US$ 6.470.588

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 5.000.000

INVESTIMENTO FOCEM

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

ORGANISMO EXECUTOR 

RESULTADOS

O Projeto é estruturado em diferentes frentes que buscam desenvolver: ações de capacitação e 

intercâmbio de experiências internacionais relacionadas ao fortalecimento do “Organismo Nacional de 

Acreditación” (ONA); assistência técnica, financiamento da compra de equipamentos e realização de 

oficinas para o fortalecimento dos Órgãos de Avaliação de Conformidade; ações voltadas à formação de 

uma rede de avaliadores de projetos inovadores e tecnológicos; financiamento de projetos de inovação; 

implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e Centros de Incubação; realização de estudo 

para diagnóstico e revisão de normas e legislações com vistas à elaboração de projetos de normas 

técnicas nacionais sobre padronização de processos; e, por fim, realização de estudo para diagnóstico, 

propostas e boas práticas relacionadas a inovação.

Espera-se um incremento da competividade das empresas com incorporação de estratégias de qualidade 

e inovação, a partir do fortalecimento dos sistemas de qualidade e inovação do país.
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DESCRIÇÃO

Com o Projeto acabado, é esperado um aumento do adensamento e da integração na cadeia produtiva 

do setor automotivo do MERCOSUL, com incremento da competitividade dos pequenos produtores de 

autopeças.

RESULTADOS

PAÍS

Brasil

US$ 3.929.244

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 2.960.881

INVESTIMENTO TOTAL

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

ORGANISMO EXECUTOR

Projeto: Adensamento e Complementação
Automotiva no âmbito do MERCOSUL.  

Desenvolvimento da competividade dos fornecedores, através de capacita , interven  de ções ções

extens  tecnológica e dissemina  de boas práticas; acesso a oportunidades de negócios como ão ções

promo  comerciais; difus  tecnológica como realiza  de cursos e rodadas tecnológicas.ções ão ções
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Projeto: Investigação, Educação e
Biotecnologia aplicadas  saúde. à

DESCRIÇÃO

PAÍS

Pluriestatal

US$ 28.038.723

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 23.662.862

INVESTIMENTO FOCEM

Em execução

STATUS

ORGANISMOS EXECUTORES 

 

RESULTADOS

O Projeto é executado nos 4 Estados Partes do MERCOSUL e busca criar uma rede de institutos de 

pesquisa com laboratórios construídos e equipados, e com o desenvolvimento de Projetos de pesquisa 

sobre doenças metabólicas, neurológicas, imunológicas, infecciosas, psiquiátricas, genéticas e 

oncológicas. Por meio do Projeto foi lançado um programa de doutorado do qual podem participar 

pesquisadores dos institutos de pesquisa envolvidos.

Os institutos formaram uma rede que permite a pesquisa conjunta, o uso comum das plataformas 

tecnológicas disponíveis, o compartilhamento de resultados de pesquisa e a realização de publicações. O 

Projeto também foi responsável pela construção do Espaço Inovação no Instituto Pasteur do Uruguai, 

utilizado para a investigação e o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, bem como por construir 

e equipar o Laboratório do IBioBA, destinado às pesquisas do Projeto e equipes do Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) da Argentina. Foi lançado, ainda, o programa de 

doutorado em Ciências da Saúde, coordenado pela FIOCRUZ, dirigido aos pesquisadores dos Estados 

participantes. Além disso, a rede de institutos cumpriu com o programa de cursos, estágios, simpósios, 

apresentações em congressos e publicações de pesquisas.

Esse projeto tem contribuído atualmente com ações voltadas para a pandemia de COVID-19  o que ,

possibilitou uma rápida ação coordenada de atenção a partir da aquisição e do desenvolvimento de 

testes diagnósticos e de acompanhamento epidemiológico. A partir dessa rede foram compartilhadas 

informações e estudos realizados para: o desenvolvimento de um teste para rastreamento 

epidemiológico; a seleção e aquisição de testes para diagnósticos de alta qualidade em um momento de 

escassez; a compra e o envio de materiais necessários entre institutos; entre outros.

- Instituto de Investigación de Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) – Argentina.

- Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)- Brasil.

- Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) e Centro para el Desarrollo de   

   Investigación Científica (CEDIC) – Paraguai.

- Instituto Pasteur de Montevideo – Uruguai.
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Projeto: Internacionalização da especialização
produtiva - desenvolvimento e capacitação
tecnológica dos setores de 'software', 
biotecnologia e eletrônica e suas respectivas
cadeias de valor (2ª etapa). 

PAÍS

Uruguai

US$ 3.536.485 

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 2.799.002

INVESTIMENTO FOCEM

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo). 

STATUS

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

ORGANISMO EXECUTOR

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

O Projeto financia atividades de assistência técnica especializada, capacitação técnica, aquisição de 

equipamento, promoção de melhores práticas, gestão ambiental ção, cria  de marcas coletivas, processos 

de certifica  de produtos, pesquisa de mercados especializados, desenvolvimento de canais de ção

comercializa  e distribui , e melhorias na qualidade de produtos e atividades das empresas com o ção ção

fim de aumentar a competividade das empresas vinculadas aos setores de Biotecnologia, Eletrônica e 

Software.

Ao finalizar a intervenção do Projeto, 4 em cada 10 beneficiários já identificam ter conseguido 

incrementar suas exportações ou iniciar as primeiras exportações. Do total de 45 beneficiários, 43 

apresentaram um vínculo com um sócio regional enquanto os 2 restantes optaram por algum dos 

mercados de países associados ao MERCOSUL.

Com relação à  nacionalidade dos sócios dos projetos associados, 15 são da Argentina, 13 do Brasil e 5 do 

Paraguai. Por último, 55,6% dos beneficiários aumentaram sua força de trabalho como resultado da 

intervenção do Projeto.
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Projeto: Polo de desenvolvimento local 
e regional da Universidade Nacional Arturo 
Jauretche no município de Florencio Varela.  

DESCRIÇÃO

PAÍS

Argentina

US$ 21.947.935

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 13.951.400

INVESTIMENTO FOCEM

Em execução.

STATUS

Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

ORGANISMO EXECUTOR 

RESULTADOS

O Projeto está estruturado em três pilares: disponibilização de infraestrutura educativa e científica 

adequada, capacitação de recursos humanos da universidade e das indústrias da região e fortalecimento 

comunitário através de ações de promoção cultural, científica e social aos setores vulneráveis.

Uma vez acabado o Projeto, espera-se que a Universidade de Jauretche se consolide como um polo de 

desenvolvimento de Florêncio Varela e das áreas vizinhas, contribuindo com a melhora integral da 

qualidade de vida de seus cidadãos.
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PROGRAMA
FOCEM III

Coesão Social

8



MORADIA

O FOCEM financia a reforma e construção de mais de 2300 moradias no Paraguai.

EDUCAÇÃO

Com o financiamento do FOCEM foram desenvolvidas obras que contribuíram para a 

melhoria de espaços educativos de níveis inicial, básico e médio em áreas do norte da 

Província de Santa Fé, Argentina.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos FOCEM foram alocados em Projetos que contribuíram para o fomento de 

renda em atividades de economia solidária e de combate à pobreza, com promoção do 

acesso a moradia, saúde, alimentação e educação de setores vulneráveis das regiões 

fronteiriças no Uruguai.

40



*
*

RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Projeto: MERCOSUL- Habitat de Promoção
Social, Fortalecimento de Capital Humano e
Social em assentamentos em condições de
pobreza.  

PAÍS

Paraguai

US$ 11.814.914

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 5.576.707 

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Secretaría de Acción Social (SAS).

ORGANISMO EXECUTOR

Durante o processo de avaliação final do Projeto, foram realizadas visitas às comunidades beneficiárias, 

onde se identificaram condições de apropriação dos resultados do Projeto por parte dos moradores. 

Entre os resultados estão a ampliação do centro comunitário pelos moradores da Comunidade de 

Mburucuyá, a melhoria das moradias com cercas e jardins e, na Comunidades de Marquetalia, a 

construção de uma creche organizada pelas mulheres da comunidade. Além disso, é importante 

destacar que, tanto o Projeto de construção de unidades habitacionais, quanto a qualificação da 

infraestrutura em termos de abastecimento de água, saneamento, e de abertura e pavimentação de vias 

nos assentamentos populares onde são inseridas as ações do Projeto, possibilitaram às famílias o acesso 

ao direito à moradia adequada. Consequentemente, em todos os assentamentos foi possível satisfazer 

ao menos uma das necessidades básicas de moradia adequada: disponibilidade de água potável, acesso 

a serviços de educação, capacidades de subsistência das famílias ou acesso a serviços de saúde.
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O objetivo do Projeto é a construção de unidades habitacionais em regime de mutirão, complementada 

com serviços básicos de água, energia elétrica e saneamento, assim como a melhoria das construções e 

dos equipamentos de salas de aula, postos de saúde e espaços comuns de recreação. Além disso, o 

Projeto tem como objetivo o fortalecimento do capital social das comunidades e o fortalecimento das 

capacidades e habilidades técnicas dos beneficiários do Projeto .



Projeto: MERCOSUL – Roga. 

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

PAÍS

Paraguai

US$ 13.823.553

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 7.500.000

INVESTIMENTO FOCEM

Atividades concluídas (em processo de fechamento administrativo).

STATUS

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

ORGANISMO EXECUTOR

O MUVH realizou uma valoração do impacto e dos benefícios iniciais do Projeto. Entre eles, cabe salientar: 

eliminação dos focos de contaminação nos bairros insalubres, por meio das obras de infraestrutura 

desenvolvidas; melhoria nas condições de saúde, com diminuição de doenças do aparelho digestivo e do 

aparelho respiratório, bem como a diminuição das despesas em saúde devido a menor ocorrência de 

doenças; diminuição do absenteísmo escolar e profissional; aumento da percepção de segurança em suas 

moradias por parte das famílias; aumento da percepção de segurança em geral diante de condições 

perigosas do meio em que vivem; aumento da coesão social da comunidade. Vale destacar, ainda, o alto 

compromisso dos habitantes em várias participações junto ao Projeto, o que favoreceu substancialmente 

a conclusão das obras. Espera-se que as novas condições habitacionais proporcionem às populações 

beneficiárias um capital inicial de estabilidade que possa ser aproveitado para sair da espiral de 

marginalização social. 

O Projeto propõe a construção de moradias, centros de desenvolvimento comunitário, postos de saúde, 

infraestrutura básica e áreas verdes em 8 comunidades do Paraguai. Além disso, busca a organização da 

comunidade a partir da formação de unidades de gestão comunitária em cada um dos bairros, e o 

desenvolvimento de capacidades de autogestão e sustento da população beneficiária por meio de 

capacitações.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Projeto: Economia Social de Fronteira.

PAÍS

Uruguai

US$ 1.712.304

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 1.323.757 

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

ORGANISMO EXECUTOR

As ações do Projeto alcançaram avaliar 121 projetos formulados em sua viabilidade social, econômica e 

produtiva, assessorar 318 projetos apoiados com treinamento e assistência técnica em diferentes setores 

como produção agrári , pequenas indústrias, comércio, produção de a bens e serviços, assim como gerar 

contatos entre empreendedores e potenciais clientes, entre outros resultados.

São executadas instâncias de capacitação que compõem a etapa de formulação de Projetos associados e, 

na sequência, são realizadas instâncias de aprofundamento de conceitos de mercado, administrativos e 

de recursos humanos. Uma vez avaliados os Projetos associados, procede-se à sua implantação no 

território e seu respectivo acompanhamento técnico visando contribuir para a capacitação em aspectos 

administrativos, organizativos, produtivos e de mercado.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Projeto: Desenvolvimento de Capacidades
e Infra-estrutura para Classificadores Informais
de Resíduos Urbanos nas Localidades do Interior
do Uruguai. 

PAÍS

Uruguai

US$ 2.087.071

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 1.533.337

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

ORGANISMO EXECUTOR

As ações do Projeto conseguiram 10 processos de desenvolvimento local, 95 grupos de classificadores 

organizados em cooperativas e a entrega de equipamentos para acondicionamento dos produtos 

classificados.

São desenvolvidos circuitos limpos no território por parte de coletivos de classificadores, sistematizando 

a experiência em nível local e nacional, contribuindo para o fortalecimento institucional dos organismos 

e das instituições públicas envolvidos, e promovendo o exercício pleno de direitos por parte dos núcleos 

familiares de classificadores.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Projeto: Intervenções Múltiplas em
Assentamentos Localizados em Territórios de
Fronteira com Situações de Extrema Pobreza e
Emergência Sanitária, Ambiental e
Habitacional.    

PAÍS

Uruguai

US$ 2.042.771

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 1.196.737

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído.

STATUS

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

ORGANISMO EXECUTOR

O Projeto desenvolve uma estratégia de intervenção em comunidades vulneráveis através da 

sensibilização e capacitação de seus moradores, da seleção, capacitação e do desenho da intervenção em 

Economia Social, da melhoria das condições de habitabilidade e da melhoria do acesso a serviços de 

saúde, com ênfase na saúde sexual e reprodutiva.

As zonas de intervenção compreendem um total de 1.200 casas. O alcance do projeto atinge 

assentamentos fronteiriços localizados em zonas total ou parcialmente inundáveis, ou próximas a estas, 

com graves problemas de impacto ambiental.

As ações do Projeto resultaram na construção de moradias, no desenvolvimento de infraestrutura social e 

de saúde em zonas pré-selecionadas e no fortalecimento da organização institucional do MIDES nos 

diferentes territórios dos Departamentos do país.
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Espera-se uma redução da mortalidade infantil causada de doenças parasitarias e gastrointestinais 

de origem hídrico. 

RESULTADOS

PAÍS

Paraguai

US$ 1.507.086

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 478.977

INVESTIMENTO FOCEM

DESCRIÇÃO

Concluído.

STATUS

Secretaría de Acción Social (SAS).

ORGANISMO EXECUTOR

Projeto: MERCOSUL Yporã Promoção 
de acesso a água potável e saneamento básico 
em comunidades em situação de pobreza e 
extrema pobreza. 

O Projeto consiste em atividades voltadas à construção de um sistema de água potável com ligações 

domiciliares em comunidades carentes, à realização de capacitações com formação técnica e profissional 

para manutenção dos sistemas de água e à realização de oficinas de fortalecimento comunitário.
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RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Projeto: Intervenções integrais nos 
edifícios de ensino obrigatório nos 
Departamentos General Obligado, 
Vera, 9 de Julio, Garay e San Javier –
Província de Santa Fé. 

PAÍS

Argentina

US$ 13.416.124

INVESTIMENTO TOTAL

US$ 8.529.573

INVESTIMENTO FOCEM

Concluído

STATUS

Sub Secretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo-Ministerio de 
Economía, y Dirección Provincial de Infraestructura y Equipamiento Escolar -Ministerio
de Educación de la Provincia de Santa Fe.

ORGANISMO EXECUTOR

Os benefícios derivados das obras do Projeto se relacionam com: melhoria da qualidade de vida, da saúde 

e da segurança dos docentes e dos alunos das escolas; economia no curto e largo prazo na manutenção 

dos edifícios; economia imediata nas prestações de serviço do sistema de Atenção Primária de Saúde 

municipal e/ou provincial referentes a patologias relacionadas às vias respiratórias (que é o componente 

majoritário na lista de doenças atendidas diariamente por este sistema), devido à melhoria da 

infraestrutura escolar em decorrência de reformas e novas construções; e benefícios derivados da maior 

assiduidade dos alunos e da diminuição da taxa de repetência.

Realização de adequações prediais e melhoria da gestão de 72 prédios de ensino obrigatório em 5 dos 19 

municípios da Província de Santa Fé: General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay e San Javier.
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