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RECOMENDAÇÕES DA XXI RECOMEX 
 
 

As delegações dos organismos nacionais dos países-membros da ALADI, 
como resultado dos trabalhos realizados no âmbito da XXI RECOMEX, acordaram 
elevar ao Comitê de Representantes da Associação as seguintes recomendações: 

 

 
Primeira Recomendação  
 

Apoiar as atividades relacionadas com o desenvolvimento e a manutenção de 
software, além da infraestrutura informática que facilite o aperfeiçoamento e a 
atualização do site da Associação e dos portais conexos.  
 
Segunda Recomendação  
 

Encomendar à Secretaria-Geral a manutenção do “Manual de Instruções” em 
virtude da atualização das recomendações e dos padrões internacionais, focando 
especialmente naqueles conceitos e definições que afetam os critérios estabelecidos 
para o fornecimento de informações dos organismos nacionais à Secretaria-Geral.  
 
Terceira Recomendação  
 

Encomendar à Secretaria-Geral continuar trabalhando, em parceria com os 
organismos nacionais responsáveis pelo fornecimento de informações, na permanente 
atualização das informações divulgadas sobre comércio exterior de mercadorias, 
priorizando os casos daqueles países-membros que registram maior atraso no 

fornecimento de dados estatísticos à Secretaria-Geral. 
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Quarta Recomendação  
 
Encomendar à Secretaria-Geral continuar com as atividades de cooperação 

desenvolvidas em parceria com a UNCTAD em matéria de estatísticas nas indústrias 
criativas.  

 
Quinta Recomendação 
 

Encomendar à Secretaria-Geral a retomada do acompanhamento dos avanços 
que cada país realizar no concernente à incorporação da perspectiva de gênero nas 
estatísticas de comércio exterior. Para tanto, os países acordam encaminhar para a 
Secretaria informações sobre esse tema, à medida que elas estiverem disponíveis. 

 
Sexta Recomendação 

 
Encomendar à Secretaria-Geral a criação de um Fórum Virtual que ofereça um 

espaço dinâmico e interativo para intercambiar práticas e experiências em matéria 
estatística, entre os escritórios fornecedores de informação e a Secretaria-Geral.  

 
Sétima Recomendação 

 
 Encomendar à Secretaria-Geral a criação de uma instância prévia à 
RECOMEX, com o objetivo de analisar as estatísticas-espelho entre os países-
membros interessados. 

 
 

__________ 
 


