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Resumo 

 

A Agenda Binacional de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço foi aprovada por Brasil e 

Uruguai em 2002 e, desde então, se pôs em prática o Acordo de Permissão de Residência, 

Estudo e Trabalho para Fronteiriços. Em 2004, se instalou o Comitê Nacional de Intendentes 

e Prefeitos de Fronteira. Em 2010, foi criada a Comissão Bilateral de Planejamento 

Estratégico e Introdução Produtiva, cuja coordenação é conduzida, em ambas as chancelarias, 

em nível de Vice-ministros. Além disso, vários projetos têm sido fomentados na faixa de 

fronteira entre os dois países. Este projeto de pesquisa, desenvolvido em parceria com a 

UDELAR (Uruguai), foi iniciado em 2012 e deve estender-se até 2016, buscando atingir os 

seguintes objetivos: 1) analisar a dinâmica das relações trans-fronteiriças sob a influência das 

políticas adotadas a partir da aprovação, em 2002, da Agenda de Cooperação e 

Desenvolvimento Fronteiriço entre Brasil e Uruguai, e 2) formar recursos humanos em nível 

de graduação e de pós-graduação de ambos os países. A metodologia é variada uma vez que  a 

investigação desenvolve-se mediante a realização de diversas pesquisas de graduação e de 

pós-graduação sobre temas pontuais tais como, por exemplo, “Saneamento Básico Aceguá-

Aceguá”, e “Cooperação Acadêmica e Cultural”. Até o momento, foram realizados dois 

encontros entre as equipes uruguaia e brasileira e uma pesquisa de campo exploratória na 

faixa de fronteira entre Aceguá e Santana do Livramento, com o objetivo de reconhecer o 

campo e identificar contatos. Entrevistas iniciais foram realizadas com autoridades de ambas 

as cidades e com lideranças políticas e acadêmicas locais. No que concerne à formação de 

recursos humanos, houve o intercâmbio de mestrandos no primeiro ano da pesquisa que 

deverão produzir suas dissertações sobre aspectos do tema geral. Outra dissertação versará 

sobre o saneamento básico em Aceguá-Aceguá. 
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