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Sessão Temática sobre Transparência,
com 6 mesas redondas e discussão em grupo

1. Funcionamento dos Pontos Focais, China, Jamaica, China 
Taipei, Estados Unidos e Quênia

2. Registro e reação a medidas regulatórias e notificações de 
membros, Secretariado, Austrália, União Europeia, Vietnã, 
Estados Unidos (3), Uganda, Trindade e Tobago e Egito

3. Gestão e disseminação de comentários e respostas em 
base voluntária, União Europeia e Estados Unidos;

4. Decisão sobre se uma medida deve ser notificada aos 
Acordos SPS e/ou TBT, Secretariado, Brasil (2) e Canadá

5. Cooperação Técnica, Estados Unidos (2)

6. Notificações e disponibilidade de textos finais adotados, 
Secretariado

Relato do Coordenador da Sessão e apresentações disponíveis 
sob demanda a barreirastecnicas@inmetro.gov.br



37% ANVISA
34% MAPA
23% INMETRO

6% outros reguladores

Cerca de 160 notificações por ano:

As notificações TBT são para medidas emitidas
principalmente por:      

• ANVISA – Agência Brasileira de Vigilância Sanitária

• MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia



As notificações SPS são para medidas emitidas por:      

• ANVISA – Agência Brasileira de Vigilância Sanitária

• MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

80% ANVISA
20% MAPA

70% pesticidas
15% proteção territorial (plantas)

Cerca 160 notificações por ano:



Regulators notify all technical regulations that have 
impact on trade, including less trade restrictive  
measures and those based on international standards, 
going beyond what is prescribed in both Agreements.

That is enhanced transparency!

And the number of “double” notifications (TBT and 
SPS) have increased over the past year.

Ano 2001 2003 2006 2007 2008 2017 2018 2019 Total

ANVISA 1 1 0 0 0 0 8 1 11

MAPA 1 0 1 2 4 1 1 1 11

Total 2 1 1 2 4 1 9 2 22



Conclusion

It is important to say that even when a 
technical regulation or conformity assessment 
procedure is, at first sight, just an 
administrative procedure, on a second revision 
it could be considered as a measure under one 
of the objectives foreseen in the SPS 
Agreement.

Members are encouraged to continue 
discussion on the possibilities of double 
notification to both TBT and SPS Agreements.



CTBT – 12/11/2019

Sessão Temática sobre Normas, para discutir a 
incorporação de normas por referência em 
regulamentos técnicos

Canadá (3), China, União Europeia,
Estados Unidos (2) e Austrália

1. What are the policy considerations for 
incorporating standards by reference?

2. What guidelines exist for incorporating 
standards by reference?

3. What are best practices for incorporating 
standards by reference in regulations?



CTBT – 12 e 13/11/2019

Sessão Temática sobre Avaliação da Conformidade:
infraestrutura nacional da qualidade,
com 6 mesas redondas

1. Acreditação, Indonésia, União Europeia e Egito

2. Metrologia, BIPM

3. Normalização, Japão, Estados Unidos e União Europeia

4. Procedimentos de avaliação da conformidade, Nova 
Zelândia e Austrália

5. Sistemas de Infraestrutura Nacional da Qualidade, 
Trindade e Tobago, China, Turquia, Argentina, Estados 
Unidos e Moçambique

6. Abordagens regionais para a infraestrutura da qualidade, 
África do Sul, Vanuatu e Estados Unidos.
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Restruturação do
Sistema Alerta Exportador

Criado em março de 2002, com as funcionalidades:

a. Base de dados sobre regulamentos técnicos e 
procedimentos de avaliação da conformidade (de todos os 
países membros da OMC)

b. Envio de mensagens personalizadas (sobre países e 
produtos);

c. Consulta a regulamentos (base de documentos notificados 
à OMC);

d. Gestão de comentários apresentados às notificações;

e. Solicite Informações (pertinentes ao Acordo TBT);

f. Denuncie Barreiras Técnicas!;

g. Consulta a exigências não notificadas (base países x 
produtos).



• Fundamentação: defasagem tecnológica provocou a paralização 
de algumas funcionalidades, demandando sua atualização e 
aperfeiçoamento;

• Projeto de reestruturação iniciado em maio/2018 (dividido em 
duas fases);

• Desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação do 
Inmetro, em parceria com a equipe da Coordenação-Geral de 
Articulação Internacional do Inmetro;

• Fase 1 concluída em setembro/2019.

Restruturação do Sistema Alerta Exportador



Considerando-se as restrições orçamentárias vigentes, foram 
priorizadas as seguintes funcionalidades na Fase 1:

a. Base de dados sobre regulamentos técnicos e 
procedimentos de avaliação da conformidade (de todos 
os países membros da OMC)

b. Envio de mensagens personalizadas (sobre países e 
produtos);

c. Consulta a regulamentos (base de documentos notificados 
à OMC);

A segunda fase do projeto, em que serão tratadas as 
demais funcionalidades, será programada 
oportunamente.

Restruturação do Sistema Alerta Exportador



Novo Sistema Alerta Exportador

É necessário o 
recadastramento, 
já solicitado a 
todos os usuários 
da base de dados 



Novo Sistema Alerta Exportador

Palavra-chave País Código notificação Tipos

Código HS ou ICS Data notificação inicial Data notificação final

Pesquisar        



Novo Sistema Alerta Exportador

Perfil do usuário Dados pessoais



Projeto Cessão do Sistema Alerta Exportador 

• Projeto “Cessão do Sistema Alerta Exportador ao 
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade 
(INNOQ) de Moçambique”, do Acordo de Cooperação 
INNOQ - União Europeia (África Austral - SADAC);

• Iniciado em agosto/2018;

• Treinamento de técnicos moçambicanos sobre o Novo 
Sistema Alerta Exportador em setembro/2019 no 
Inmetro, Rio de Janeiro, Brasil

• Atualmente em fase de homologação – ajustes finais

• Missão de Conclusão do Projeto e Lançamento do 
Sistema em Moçambique prevista para novembro 
2019





Léa Contier de Freitas
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Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade
MERCOSUL Estrutura do SGT nº 3

Coordenação Nacional do SGT nº 3 (INMETRO)
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Comissão da Indústria Automotiva (CIA)

Comissão de Alimentos (CA)

Pré-Medidos (CMPM)

Instrumentos (CMI)

Comissão de Avaliação da Conformidade (CAC)

Comissão sobre Segurança de Produtos Elétricos (CSPE)

Comissão de Metrologia

Comissão de Gás GLP

Uso Doméstico

GNV

Comissão de Brinquedos

Comissão de Bicicleta de Uso Infantil



Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB

BSB - Apresentação Inmetro: Novo Modelo Regulatório:

O Diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Gustavo Kuster, realizou 
uma apresentação sobre o novo modelo regulatório do Inmetro para os 
Coordenadores Nacionais.

Projetos de resolução elevados para o GMC para revogação:

BSB - Resolução GMC nº 05/92 “Recomendação para utilizar Normas da Série 
ISO/9000 e as Guias ISO/IEC”;

BSB - Resolução GMC Nº 42/92 “Institutos de Normalização de Intercâmbio de 
planos e cronogramas de trabalho”.

BSB - Revogação da Resolução GMC Nº 20/93 “Norma técnica MERCOSUL”

O motivo da revogação é a revisão do estoque regulatório do MERCOSUL, 
promovendo a revisão ou a revogação dos regulamentos técnicos 
considerados obsoletos. 



Projetos que continuam em consulta interna:

BA - Identidade e Qualidade do Alho;

BA - Identidade e Qualidade da Caseína Alimentar;

BA - Cintos de Segurança.

Projetos que entram em consulta interna:

BSB - Critérios Gerais de Metrologia Legal;

BSB - Instruções gerais sobre as atividades do controle metrológico legal;

BSB - Controle metrológico de produtos pré-medidos ou pré-embalados 
comercializados em unidade de massa ou volume de conteúdo nominal 
igual;

BSB - Disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e 
equipamentos metálicos em contato com alimentos.

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB



BA e BSB - Relacionamento com a
Associação MERCOSUL de Normalização (AMN)

Os Coordenadores Nacionais receberam a Secretária Executiva da AMN, 
Adriana Rigat, quem apresentou o relatório atual dos trabalhos realizados 
pelos Comitês Técnicos de Brinquedos (NM 300) e de Bicicleta de Uso Infantil 
(NM 301).

BA e BSB - Pedidos de Revisão:

• Aditivos alimentares • Rotulagem nutricional • Leite UAT (UHT)

• Limite Máximo 
Específico (LME) de 
Bisfenol A

• Conteúdos de 
Aerossóis

• Segurança de produtos 
elétricos:  maquina de 
lavar roupa, 
refrigeradores e 
centrífugas.

• Contaminantes 
Inorgânicos em 
alimentos

• Dispositivos para 
equipamentos que 
utilizam gás 

• Dispositivos para 
equipamentos que 
utilizam gás natural 
veicular (GNV)

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB



Temas em discussão nas Comissões Técnicas:

BA e BSB: Alimentos – 11 temas

a) Medicamentos veterinários em alimentos de origem animal;

b) Rotulagem de alimentos embalados;

c) Rotulagem nutricional de alimentos embalados;

d) Lista general harmonizada de aditivos alimentares;

e) Limites máximos para aditivos com alumínio;

f) Identidade e qualidade de pimentão;

g) Identidade e qualidade de morango;

h) Materiais de embalagens, revestimentos, utensílios, tampas e equipamentos 

metálicos em contato com alimentos;

i) Silicones destinados a elaboração de materiais, embalagens e equipamentos em 

contato com alimentos;

j) Embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos;

k) Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia para produtos lácteos.

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB



Temas em discussão nas Comissões Técnicas:

BA e BSB: Avaliação da conformidade – 3 temas

a) Identificação de mecanismos de aceitação dos resultados das atividades de

avaliação da conformidade;

b) Revisão da Resolução GMC nº 19/92 “Utilização de sistemas de certificação

propostos pela Organização Internacional de Normalização (ISO)”;

c) Proposta de cronograma para aplicação do mecanismo de revisão automática para

as resoluções aprovadas antes da Resolução GMC nº 45/17.

BA e BSB: Brinquedos – 1 tema

a) Revisão da Resolução GMC n°23/04 "RTM sobre segurança de brinquedos“.

BA e BSB: Bicicleta de uso infantil – 1 tema

a) Revisão da Resolução GMC n°45/03 “RTM sobre segurança de bicicletas de uso

infantil“.

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB



Temas em discussão nas Comissões Técnicas:

BA e BSB: Gás (doméstico, GNV e GLP) – 3 temas

a) RTM para cilindros de armazenamento de gás natural veicular (GNV);

b) RTM sobre requisitos mínimos de ensaio de reguladores de pressão para

recipientes que utilizam GLP como combustível.

c) RTM sobre requisitos mínimos de aprovação para conexões flexíveis em

recipientes para uma pressão normal de trabalho de 28 mbar que utilizam GLP

como combustível.

BA e BSB: Indústria automotiva  – 4 temas

a) Elaboração de RTM dispositivos de iluminação e sinalização luminosa;

b) Elaboração de documento de trabalho sobre itens de segurança veicular;

c) Elaboração de documento de trabalho sobre equivalências de normas técnicas UN

e FMVSS para itens de segurança veicular;

d) Revisão da Resolução GMC nº 23/02 “RTM sobre para choque traseiro dos

veículos de carga”.

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BA e BSB



Temas em discussão nas Comissões Técnicas:

BA e BSB: Segurança de produtos elétricos – 3 temas

a) Identificação de mecanismos de aceitação dos resultados das atividades de

avaliação da conformidade;

b) Revisão da Resolução GMC nº 19/92 “Utilização de sistemas de certificação

propostos pela Organização Internacional de Normalização (ISO)”;

c) Proposta de cronograma para aplicação do mecanismo de revisão automática para

as resoluções aprovadas antes da Resolução GMC nº 45/17.

BA e BSB: Metrologia – 2 temas

a) Critérios Gerais de Metrologia Legal;

b) Instruções Gerais sobre as Atividades do Controle Metrológico Legal”.

Relato das Reuniões Ordinárias LXIX e LXX
01 a 05/07 e 02 a 06/09/2019 - BUA e BSB



Grupo Mercado Comum
BA - LI Reunião Extraordinária, 15/07/2019
BSB - CXIII Reunião Ordinária, 12 e 13/09/2019

BA e BSB - Acompanhamento dos trabalhos do SGT nº3

BSB – Apresentação do novo modelo regulatório do Inmetro

BSB - Acordo de Facilitação de Comércio Intra-MERCOSUL

O GMC aprovou o Projeto de Decisão nº 09/19, “Marco Geral para as Iniciativas
Facilitadoras de Comércio no MERCOSUL”, elaborado no âmbito do Grupo ad hoc de
Temas Regulatórios (GAH-TR) e levou à consideração do CMC.

BSB - Inclusão de temas no GAH-TR

A PPTB apresentou Projeto de Resolução para incluir, no mandato do GAHTR, a análise de
propostas referentes a coerência regulatória, a iniciativas facilitadoras de comércio e à
viabilidade de adoção de abordagem regulatória pelo MERCOSUL com base em requisitos
gerais e transversais, conforme o setor.



Próxima Reunião do SGT nº 3:
18 a 22 de novembro de 2019 – Brasília

Primeiro Semestre de 2020:
Presidência Pro Tempore do Paraguai





Reunião sobre 
Barreiras Técnicas ao Comércio

Participação brasileira no Comitê de Barreiras Técnicas 
ao Comércio da OMC e em negociações extrarregionais

Matheus Machado Hoscheidt
23 de outubro de 2019



SUMÁRIO
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• Comitê TBT nov/2019
• Perspectivas

• Negociações extrarregionais
• UE/Canadá/EFTA 
• Coreia/Singapura/Líbano/Aliança do Pacífico
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Comitê TBT jun/2019

• Reunião de coordenação da delegação brasileira (21/10)

• Sessões temáticas e reunião regular (12-15/11)

• ANVISA, ANATEL, Apex, INMETRO, MAPA, ME, MRE 

Reunião informal

• Desenvolvimento de guias não-prescritivas para apoiar reguladores 

na escolha de procedimentos de avaliação da conformidade (PACs) 

mais adequados
• Proposta europeia 

• Proposta americana

2



Reunião informal

• Chile 
• Países em desenvolvimento não podem contar com infraestrutura legal e 

capacidade de vigilância pós mercado na definição de seus modelos regulatórios;

• Dificuldade em realizar análise de risco enseja preferência por PAC de 3ª parte;

• Canadá
• Critica viés em prol de PAC de primeira parte no documento europeu;

• Sugere inclusão de benefícios relacionados a esquemas como ILAC/IAF.

Comitê TBT jun/2019
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Sessão temática sobre transparência

• Funcionamento geral dos Pontos Focais;
• Rastreando a reagindo a medidas e notificações de membros;
• Tratamento de comentários, disseminação de comentários e respostas 

em bases voluntárias;
• Definindo se uma medida deveria ser notificada sob o Acordo SPS e/ou 

sob o Acordo TBT;
• Inmetro

• MAPA

• Cooperação técnica
• EUA: Diálogos Comerciais com Brasil e Argentina

• Grupos focais 

Comitê TBT jun/2019
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PCEs levantadas pelo Brasil

• EU – Organic production and labelling – Maté (erva-mate) (ID 524)
• Brasil negou pedido da UE de retirar PCE após Regulamento 848/2018. Brasil solicitou, 

mais uma vez, solução transitória para evitar que os exportadores brasileiros continuem 

a ser prejudicados pelos próximos dois anos. EU garantiu resposta interlocutória. 

• EU – Non-renewal of approval of the active substance picoxystrobin (ID 535)
• Brasil reiterou PCEs passadas. Preocupação sistêmica com o tratamento de temas SPS 

no Comitê TBT e com fundamentação no princípio da precaução, sem realização da 

devida análise de risco e consideração das diretrizes do CODEX. Posição brasileira: 1) 

notificação em comitê adequado; ou, sem definição clara, 2) notificar em ambos os 

Comitês. Brasil acompanha notificação SPS sobre redução de LMRs de picoxistrobina. 

Comitê TBT jun/2019
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PCEs contra o Brasil

• Draft Technical Regulation on labelling of beverages, wine and grape derivatives (ID 557)
• Alega que Portaria 51/2017 do MAPA incorpora requisitos desnecessários e não coerentes para a rotulagem de 

vinhos. Brasil alega que a Portaria e as respostas aos comentários europeus seguem em fase de elaboração. 

MAPA realizará audiência pública para participação das partes interessadas. 

• TR setting the additional official identity, quality standards for wine and derivatives of grape and

wine products
• UE alega não ter tido oportunidade de comentar emenda à Instrução Normativa 48 do MAPA. Lamentou que 

Brasil não respondeu os comentários europeus, sobretudo aqueles relacionados à lista de parâmetros analíticos 

da IN 14, que seriam, segundo a EU, incompatíveis com as recomendações da OIV. 

• Brasil argumentou que respeitou os procedimentos definidos no Acordo TBT para estabelecimento da medida, 

a qual se baseou em padrões da OIV, a não ser quando esses se mostraram inaptos para atingir os objetivos 

políticos legítimos. Argumentou, ainda, que o regulamento não constitui obstáculo para as exportações de 

vinhos da Europa, região que concentra 40% da fatia de mercado no Brasil. 

Comitê TBT jun/2019
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PCEs apoiadas pelo Brasil

• União Europeia – Clorotalonil
• Não renovação de aprovação da substância com base unicamente no princípio da precaução, sem 

devida análise de risco e sem levar em conta que o Clorotalonil, cujos LMRs permitidos pelo Codex

chegam a 70mg/kg, é permitido em 109 países. Medida impacta exportações brasileiras de banana, café, 

frutas cítricas, entre outros. Brasil já adota LMRs abaixo dos estabelecidos pelo Codex para todos os 

produtos mencionados. 

• Em resposta, a UE garantiu que dará período de adaptação aos novos LMRs, em consonância com 

BPRs, tendo alegado que as autoridades competentes europeias não lograram descartar a 

genotoxicidade da substância com base nos estudos realizados.

Comitê TBT jun/2019
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PCEs apoiadas pelo Brasil

• UE - Período de transição para novos LMRs e consultas internacionais
• Levantada pelos EUA, a PCE foi apoiada por Brasil, Panamá, Canadá, El Salvador e Colômbia. 

Descumprimento do compromisso de conceder intervalo razoável entre a publicação de 

regulamentos técnicos e a sua entrada em vigor (artigo 2.12 do Acordo TBT). Decisão Ministerial 

da OMC (WT/MIN(01)/17): intervalo razoável é período não inferior a 6 meses. Tema SPS, mas 

abordagem no CTBT segue padrão europeu. UE alegou cumprir todas as obrigações de 

notificação emanadas dos Acordos TBT e SPS.

• EU – Draft Regulation on protected designations of origin and geographical indications, 

traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products (ID 345)
• Levantada pelos EUA e apoiada por Brasil e Argentina. Proibição do uso dos termos “reserva” e 

“gran reserva” em rótulos de vinhos constitui barreira não-tarifária sem lastro em objetivo legítimo. 

EU forneceu resposta interlocutória, alegando não haver prazo para conclusão dos exames. 
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PCEs apoiadas pelo Brasil

• Indonesia – Halal Product Assurance Law (ID 502)

• Levantada por EUA e EU. Demanda de maior transparência na formulação da normativa sobre certificação e 

rotulagem de produtos halal na Indonésia. Governo indonésio Afirmou que seguirão acreditando órgãos 

para emissão de certificação halal em países estrangeiros e que aceitará equivalências de certificados.

• EU – Hazard-based approach to plant protection products and setting of import tolerances (ID 393)

• Reafirmou-se que o regulamento em análise deve ser estabelecido de acordo com princípios científicos.  

Brasil enfatizou que a fixação de LMRs e de níveis de tolerância deve ser conduzida de acordo com os 

princípios do Acordo SPS. EU explicou que as normas sobre critérios para identificação de disruptores

endócrinos já estão vigentes e não serão emendadas. 

Comitê TBT jun/2019
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PCEs apoiadas pelo Brasil

• Egypt – Manufacturer Registration System (ID 505)
• Preocupação com a demora para obtenção de licenças nas áreas de cerâmica, artigos de 

mesa, cosméticos e alimentos. Medidas têm prejudicado os objetivos de diversificação do 

comércio no âmbito do ALC Mercosul-Egito. Em resposta, o Egito enfatizou que a medida não 

visa a restringir o fluxo de comércio. Solicitaram informações mais específicas dos casos 

concretos reportados para que sejam submetidas a órgão que lida com a matéria no governo 

egípcio.

Comitê TBT jun/2019
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PCEs relevantes para o Brasil

• PCE 7 - Uruguay - Analysis of Imported Products - Resolution of the Board of the 

National Grape-Growing and Wine Production Institute (INAVI) of 14 February 2019. 

Resolution of the Board of INAVI postponing implementation until 1 May 2019) -

exogenous water in wine;

• PCE 9 - European Union - Concerns on regulations with regard to eco-design 

requirements for various products in EU;

• Uruguay - Labelling of Packaged Food (ID 578).

Comitê TBT jun/2019
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4 encontros bilaterais
• Uruguai, Chile, União Europeia e Canadá

• Uruguai
• Brasil transmitiu questionamentos sobre o projeto de decreto relativo a rotulagem de 

alimentos empacotados (2017);

• Delegado uruguaio afirmou que equipe técnica responsável pelo regulamento elaborou 

metodologias para avaliar qual a melhor alternativa de rotulagem. Tais estudos 

demonstraram que o modelo de "stop sign" seria o mais adequado, já que permitiria que 

os consumidores encontrassem mais facilmente as informações nutricionais;

• Projeto encontra-se no Parlamento e que não é possível precisar prazo para o fim da 

tramitação.

Comitê TBT jun/2019
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• Chile
• Chile solicitou encontro bilateral com o Brasil para tratar da Portaria 79 do 

MAPA, de maio de 2019;

• A delegação brasileira garantiu o caráter não-discriminatório da medida;

• Brasil busca alinhar-se às boas práticas enológicas consagradas no Codex

Enológico Internacional. Comentou que ainda não é possível definir 

estimativa para entrada em vigor de texto final do regulamento;

• A representante do Chile relembrou que as negociações do acordo de 

comércio Mercosul-Chile geraram fórum propício para discussões em 

matéria comercial. 

Comitê TBT jun/2019
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• Canadá

• Canadá apresentou suas preocupações sobre aspectos das Portarias 

503, 563 e 598 do INMETRO, relativas ao setor de brinquedos;

• Brasil informou que o texto está sendo finalizado e deverá ser 

publicado até meados de julho;

• Assegurou que os comentários submetidos foram propriamente 

considerados e que a matéria será objeto de notificação com prazo 

de 60 dias para consulta pública.

Comitê TBT jun/2019
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• União Europeia

• Temas: PCE 557, Instrução Normativa nº 14 e Instrução Normativa Nº 

67

Comitê TBT jun/2019
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• Sessões temáticas

• Incorporação de normas por referência em regulamentos

• Procedimentos de avaliação da conformidade (Infraestrutura Nacional 

da Qualidade)

• ANATEL: “New conformity assessment framework for telecommunications 

products in Brazil”

• Videoconferência preparatória com os EUA (7/11)

• Acolhemos propostas de pautas
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• Temas bilaterais

• Egito – certificado de exportação (avanços recentes)

• Peru – Rotulagem (ABICAB)

• Chile – Ley REP

• Austrália – Cachaça

• União Europeia – Ecodesign (ABICHAMA)
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• Mercosul-Canadá

• VII Rodada: 29/7-2/8

• Mercosul-EFTA

• Conclusão de negociações - ago/2019

• Legal-scrubbing

• Mercosul-UE

• Conclusão de negociações – jun/2019 (Capítulo TBT e Car Annex)

• Legal-scrubbing

Negociações extrarregionais
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Negociações extrarregionais

• Mercosul-Coreia

• III Rodada: 8-12/07/19 (Montevidéu)

• Apresentação de proposta do Mercosul 

• Mercosul-Singapura
• I Rodada: 22-24/04/19 (Buenos Aires)

• II Rodada: VDC (24-25/10)

• Mercosul-Líbano
• Nova rodada – out/2019

• Avanços significativos nas negociações

• Mercosul-Aliança do Pacífico
• Instrumento para consolidar IFCs
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CONTATO
matheus.hoscheidt@Itamaraty.gov.br

+55 61 2030 8877

OBRIGADO!

Reunião sobre 
Barreiras Técnicas ao Comércio


