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ACORDO 385 
 

CONVOCATÓRIA DA V REUNIÃO DE FUNCIONÁRIOS GOVERNAMENTAIS 
ESPECIALIZADOS EM ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO DE SERVIÇOS 

 
 
 
 O COMITÊ DE REPRESENTANTES,  
 
 TENDO EM VISTA os artigos 35 e 42 do Tratado de Montevidéu 1980 e a 
Resolução 72 (XV) do Conselho de Ministros. 
 
 CONSIDERANDO a IV Reunião de Funcionários Governamentais 
especializados em Estatísticas do Comércio de Serviços, realizada na sede da 
Associação em 27 e 28 de outubro de 2015, convocada mediante Acordo 373 do 
Comitê de Representantes (ALADI/RFG.ES/IV/Relatório Final, de 28 de outubro de 
2015); e 
 
    que, no âmbito dessa Reunião, as delegações 
entenderam pertinente convocar a uma V Reunião reafirmando a importância de 
continuar trabalhando sobre as estatísticas do comércio de serviços. 
 
 LEVANDO EM CONTA a atividade II.05 do Programa de Atividades da 
Associação para o ano 2016, aprovado mediante Resolução 425 do Comitê de 
Representantes. 
 
 

ACORDA: 
 
 
 Convocar à V Reunião de Funcionários Governamentais Especializados em 
Estatísticas do Comércio de Serviços de 25 a 26 de outubro de 2016, na sede da 
Associação, com a seguinte Agenda Preliminar. 
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AGENDA PRELIMINAR 
 
 

1. Abertura da Reunião 
 
2. Aprovação da Agenda 
 
3. Apresentação da Secretaria-Geral da ALADI sobre o avanço alcançado no Plano 

de Trabalho em matéria de Estatísticas do Comércio de Serviços na ALADI. 
 
4. Base de dados de estatísticas do comércio internacional de serviços da ALADI: 
 

i. Apresentação do relatório final da consultoria sobre “Elaboração de uma base 
de dados de estatísticas do comércio internacional de serviços (ECIS) para os 
países-membros da ALADI”. 

ii. Apresentação do desenvolvimento web da base de dados de estatísticas do 
comércio internacional de serviços. 

iii. Revisão da base de dados. 
iv. Fornecimento dos dados estatísticos.  
v. Estabelecimento de ações e de diretrizes futuras para a disponibilidade da base 

de dados.  
 
5. Assistência Técnica e Cooperação 

i. Apresentação do “Diagnóstico sobre a coleta e a divulgação de ECIS nos 
países-membros da ALADI”. 

 
6. Projeto de Programa em Estatísticas do Comércio Internacional de Serviços 

 
7. Assuntos diversos 
 
8. Conclusões e adoção do Relatório Final  
 
9. Encerramento da Reunião 

  
_____________ 
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