REUNIÃO ESPECIALIZADA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO
1. OBJETIVO DA RECYT:
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros do
MERCOSUL e modernizar suas economias, com vistas a ampliar a oferta e a qualidade
dos bens e serviços disponíveis, bem como propiciar melhores condições de vida a seus
habitantes. Suas ações estão estruturadas no sentido de:
Ø aumentar a produtividade das economias do MERCOSUL;
Ø viabilizar a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os Paísesmembros; e
Ø aumentar a competitividade dos segmentos produtivos do MERCOSUL em terceiros
mercados.

2. PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA DA RECYT
Coordenação: formada pelos coordenadores nacionais de cada país do MERCOSUL.
Sua estrutura deverá contar com duas Comissões Temáticas, encarregadas de
implementar as tarefas definidas pela Reunião Especializada. Também participam da
RECYT e de suas Comissões Temáticas, os países associados.
Poderão ser criados grupos de trabalhos temáticos e temporários para implementar as
ações previstas nos programas de trabalho.
Comissões Temáticas
Ø Capacitação de Recursos humanos e projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
1) definir mecanismos de apoio à capacitação de recursos humanos e a projetos de
pesquisa e desenvolvimento na área de C&T, envolvendo organismos dos paísesmembros;
2) ampliar as oportunidades existentes para a formação e capacitação de Recursos
Humanos;
3) identificar os recursos para pesquisa e desenvolvimento disponíveis visando lograr a
execução de projetos de pesquisa conjuntos com objetivos de interesse comum para
os países da região, estabelecendo procedimentos adequados para tanto.

Ø Sociedade da Informação

1) promover o intercâmbio de informações e o apoio mútuo entre os países do
MERCOSUL para a evolução integrada dos mesmos rumo à Sociedade da
Informação;
2) conceber, viabilizar e acompanhar a implantação de projetos e estudos no âmbito da
RECYT/MERCOSUL que contribuam para a integração, em nível regional, das
iniciativas de cada país rumo à Sociedade da Informação. Tais estudos e projetos
deverão contribuir para:
- infra-estrutura de redes e processamento de alto desempenho;
- serviços genéricos do tipo Internet-2;
- protótipos de aplicações em áreas estratégicas;
- divulgação das iniciativas regionais para conhecimento e discussão pública; e
- estudos de impacto social das novas Tecnologias da Informação na região;
3) promover a articulação dos esforços regionais (cf. ii) a iniciativas internacionais de
igual teor rumo à Sociedade da informação
Áreas temáticas prioritárias propostas: Agroindústria, Biotecnologia, Meio Ambiente,
Novos Materiais, Química, Saúde. A estas áreas poderão ser acrescentadas outras, de
acordo com as prioridades estabelecidas para o MERCOSUL.
Organização Interna em cada País: Cada país deverá criar um Comitê Coordenador
Local, que será o grupo assessor dos trabalhos da RECYT em cada país. Deste Comitê
deverão participar, além do coordenador da RECYT e dos coordenadores das Comissões
Temáticas, os principais parceiros incumbidos de auxiliá-los auxiliar na viabilização e
concretização das ações previstas no programa de trabalho da Reunião Especializada.
Proposta de
composição do Comitê Coordenador Brasileiro: Coordenador
(MCT/SETEC), Assessoria Internacional do MCT, representante do CNPq, representante
da FINEP, representante do Setor Produtivo (CNI), representante do Grupo de Educação
do MERCOSUL e os coordenadores das comissões temáticas.
Ambiente Externo: trata-se das diversas instituições, foros e programas com os quais a
RECYT deverá articular-se, visando a implantação de suas ações, dentro das prioridades
definidas. Principais parceiros identificados:
Grupos do MERCOSUL, Governo, Setor Produtivo, Academia,
Internacionais, Programas de Cooperação Internacional, outros.

Organismos

3. FORMA DE ATUAÇÃO DA RECYT
A RECYT deverá atuar como um fórum promotor de ações, como agente facilitador do
processo de integraçã. Deverá ainda promover a orientação estratégica, o planejamento,
estabelecer metas, orientar a correção de eventuais distorções das ações planejadas
bem como apoiar a articulação institucional para a viabilização dos trabalhos.

As Comissões Temáticas serão encarregadas da administração operacional das ações
previstas pela Recyt.
A proposta é que a Recyt, por meio de suas Comissões Temáticas, volte-se sobretudo
para as questões estratégicas, para a definição de áreas de interesse comum que
possam alavancar o desenvolvimento da região, não se constituindo em um fórum
executor.
Sua forma de atuação deverá prever:
Ø Identificação das atividades que já estão sendo realizadas nos diversos países, nas
áreas temáticas prioritárias, com vistas a incrementar a cooperação ou associação.
Ø Identificação, em cada país, de instituições que tenham interesse em apoiar
atividades conjuntas, que sejam de interesse dos países e que venham incrementar a
atividade de C&T no MERCOSUL.
Ø Definição de campos do conhecimento (áreas temáticas) e setores prioritários com
vistas a identificar e solucionar problemas de um determinado setor ou região e
organizar plataformas (foros onde as partes interessadas da sociedade se reúnem
para identificar os gargalos ligados a um determinado setor ou região e para definir as
ações prioritárias para eliminá-los). As plataformas geram a formação de parcerias
entre institutos de P&D, universidades e representantes do setor produtivo para a
elaboração de projetos cooperativos que venham a contribuir para o aumento da
competitividade.
Além de propostas de projetos cooperativos, outras ações podem resultar da prática de
plataformas, como a promoção de negócios, a criação de associações
específicas e/ou de mecanismos permanentes de informação, etc.
Para a execução dessas atividades, deverão ser promovidas parcerias com instituições
que tenham condições de concretizar as ações propostas tanto no que se refere aos
aspectos técnicos como a alocação de recursos financeiros.
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Poderão ser criados grupos de trabalhos temáticos para implementar as ações
previstas nos programas de trabalho da comissões.
As áreas temáticas serão definidas pela RECyT

