
 
 

 

 
I Reunião Presencial do                                       ALADI/RP.GT.COD/I/Ata 

Grupo Técnico para a                                           26 de abril de 2017 
Certificação de Origem Digital 
da ALADI 
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I REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO TÉCNICO PARA A CERTIFICAÇÃO  

DE ORIGEM DIGITAL DA ALADI 
 
 
 

ATA 
 
 

Na cidade de Montevidéu, na Sede da ALADI, durante os dias 25 e 26 de abril de 
2017, realizou-se a I Reunião Presencial do Grupo Técnico para a Certificação de 
Origem Digital da ALADI, com a presença de delegados da Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e a Representação 
do Panamá. A relação de participantes inclui-se como Anexo I da presente Ata. 

  
1. Palavras de abertura   

 
O ato de abertura esteve a cargo do Subsecretário de Desenvolvimento do Espaço de 
Livre Comércio, Dr. César Augusto Llona, que deu as boas-vindas às delegações 
presentes lembrando que o Comitê de Representantes, mediante a Resolução 433, de 
6 de dezembro de 2016, criou o Grupo de Trabalho e designou-lhe a competência de 
avaliar as propostas de atualização das Especificações Técnicas e Procedimentos 
Gerais contidos no Documento ALADI/SEC/di 2327, modificando e incorporando 
aqueles procedimentos e especificações técnicas pertinentes.  
 
Destacou, ainda, por um lado, os avanços alcançados entre a Argentina e o Brasil ao 
assinar um Memorando de Entendimento, que representa um significativo avanço na 
matéria e o anúncio de que a partir de 10 de maio implementarão de forma definitiva a 
Certificação de Origem Digital da ALADI, finalizando assim o Plano Piloto; e, de outro 
lado, o compromisso contido no Programa aprovado no âmbito da reunião Aliança do 
Pacífico-MERCOSUL, de 7 de abril passado, de intercambiar avanços sobre a 
implementação da Certificação de Origem Digital da ALADI. 
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Finalmente, ressaltou a importância desta instância para avançar na implementação 
da certificação de origem digital como ferramenta de facilitação do comércio nos 
países da Região.  

 
Logo após, iniciou-se a jornada de trabalho. 
 
 
 
2. Aprovação da Agenda de Trabalho  
 
A Coordenação da Reunião esteve a cargo de Belquisse Pimentel -Chefe do 
Departamento de Integração Física e Digital- que submeteu a Agenda Tentativa à 
aprovação das delegações presentes. 
 
A esse respeito, a delegação do Brasil solicitou incorporar à Agenda reuniões 
bilaterais e o tratamento dos seguintes temas como “Assuntos diversos”:  
 

a) Incorporação da possibilidade de certificar origem digitalmente no âmbito dos 
Acordos Regionais; e 
 

b) Visualizador. 
 

A Agenda incorpora-se como Anexo II da presente Ata. 
 

Logo após, começou a análise dos temas incluídos na mesma. 
 

3. Ajustes e melhoras a serem incorporados no Sistema Informático de 
Certificação de Origem Digital da ALADI (SCOD)  

 
3.1. Papel da Secretaria-Geral no tratamento ou retificação de erros pelos 

países, nos dados carregados no Sistema   
 

A Secretaria-Geral manifestou que quando são cometidos erros pelos países no 

momento do upload de dados no SCOD, no campo correspondente ao correio 

eletrônico, depois de que o Sistema recebe a confirmação para seu registro, 

atualmente não permite sua modificação. 

 

Uma situação similar encontra-se no caso de uma mudança de domínio de uma 

entidade ou organismo de um país ou de uma modificação no correio eletrônico de um 

funcionário.  

 

Outra situação apresenta-se quando um FE ou FH é eliminado de uma EH e 

posteriormente deseja-se credenciar-se pela mesma EH ou por outra, mantendo o 

mesmo CID e mantendo ou não o mesmo correio eletrônico. Atualmente, o SCOD não 

permite reutilizar um CID que tenha sido ingressado anteriormente no Sistema.    

 

A esse respeito, e para atender as situações mencionadas, a Secretaria-Geral 

consultou às delegações seu parecer quanto a modificar a função do botão “Eliminar” 

um usuário (FA, FE, FH, UA e FEA) no SCOD, de modo que, além de que resulte 

como até agora em um descredenciamento lógico (não físico), permita utilizar 
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novamente o correio eletrônico, bem como o CID no caso dos usuários que requerem 

CID. 

 

As delegações manifestaram sua conformidade com a sugestão realizada pela 

Secretaria-Geral. 

3.2. Relatório de ajustes que estão sendo realizados no SCOD  
 
A Secretaria-Geral informou sobre os ajustes que estão sendo realizados no SCOD 

com vistas a seu aperfeiçoamento. Esses ajustes se referem a: 

1) Modificar a programação do Serviço Web para corrigir a descrição correspondente 

ao código de resposta 01.  

 
2) Habilitar para as Aduanas o relatório das consultas realizadas ao Serviço Web, 

permitindo que visualizem unicamente o relativo ao seu país.  

 

3) Incluir no menu de Aduanas e de Administrador Geral um relatório das ACs onde 

constem as novas, as eliminadas e aquelas que atualizem seu CID. Este 

requerimento foi solicitado pela Argentina, Brasil e Chile. 

 
4) Incorporar ao menu de cada usuário do Sistema o Manual correspondente a seu 

perfil e  permitir seu download. 

 

As delegações estiveram de acordo com os ajustes que estão sendo implementados.  

 

A delegação do Brasil solicitou que a Autoridade Habilitadora tivesse acesso à vista do 

menu das Entidades Habilitadas, a fim de ministrar capacitação a essas  Entidades e a 

seus funcionários, para gerir a informação correspondente no SCOD. 

 

Solicitou, ainda, analisar a possibilidade de que as Entidades Habilitadas tenham a 

oportunidade de invocar o Serviço Web do SCOD -igual que as Aduanas- a fim de 

poder verificar os CIDs dos FHs de sua Entidade (vigência e validade), bem como sua 

situação (habilitado/desabilitado), de forma prévia à emissão do COD.  

 

A esse respeito, a Secretaria-Geral analisará os impactos para incorporar essas 

funções e informará oportunamente. 

 

4. Publicação da versão XSD 1.8.2 
 

A Secretaria-Geral sugeriu que a publicação da versão 1.8.2 do XSD (e a consequente 

eliminação da versão 1.8 beta) se realize conjuntamente com a publicação do 

documento ALADI/SEC/di 2327/Rev.3, uma vez aprovado este último, de modo a 

assegurar a concordância entre ambos.  

 

A esse respeito, lembrou os principais ajustes que contemplará a nova versão com 

relação à versão 1.8.1: 
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- Foram modificadas as especificações da maioria dos campos de tipo string 

para tipo token. 

- Foram modificadas as especificações de todos os campos numéricos (integer) 

por positiveInteger.  

- Não permitir que os campos Mandatórios viajem vazios e no caso de 

AgreementName como mínimo tenha o comprimento de AgreementAcronym. 

- Geraram-se subtipos de dados para agrupar dados de um mesmo tipo.   

 

As delegações manifestaram sua conformidade com a nova versão do XSD, que será 

publicada no Diretório de versões como Versão 1.8.2.  

5. Reuniões bilaterais  
 
Realizaram-se dezenove (19) reuniões bilaterais entre os países, e entre eles e a 

Secretaria-Geral.  

 

Argentina - Chile 

 

As delegações avançaram em concretar o último intercâmbio de lotes de XML válidos 

para a semana de 22 de maio. Logo após, definiu-se coordenar uma videoconferência 

para culminar à homologação externa para depois definir os termos de referência do 

Projeto Piloto do COD, como por exemplo, a duração do mesmo, definição de 

entidades emissoras, exportadores e importadores frequentes, acompanhamento das 

operações com CODs válidos, entre outros, com vistas à implementação da 

Certificação de Origem Digital da ALADI entre ambos os países. 

 

Argentina – México 

 

As delegações intercambiaram informação sobre o estado de situação referente aos 

avanços registrados em matéria da implementação do COD no âmbito da ALADI.  

 

Argentina – Uruguai 

 

Ambos os países acordaram finalizar o processo de homologação externa no mês de 

maio do presente ano e avançar nos instrumentos bilaterais que permitam a 

implementação do Plano Piloto. 

 

Bolívia - Equador 

 

Acordaram realizar uma segunda videoconferência entre estes países para atualizar a 

documentação que foi enviada em 10/03/201, que foi gerada na primeira 

videoconferência em 06/03/2017, referente à VUE – “Ventanilla Única Ecuatoriana” 

(Guichê Único Equatoriano), o Sistema de Gestão de Certificados de Origem (SIGCO), 

seu procedimento e utilização no Equador. Por outro lado, o Equador mostrou sua 

predisposição e apoio para que a Bolívia possa realizar uma visita técnica a esse país. 
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Brasil - Chile 

 

Acordou-se realizar provas de homologação externa depois de atualizar os CIDs pelo 

Chile, para validar a assinatura digital. Tendo um resultado positivo enviar-se-á um 

último lote de XML (todos válidos) na versão 1.8.0. a meados do mês de junho. O 

Brasil solicitou assinar um memorando de entendimento para formalizar o envio dos 

CODs com assinatura digital. Acordamos a realização de uma videoconferência para 

finalizar a etapa de homologação externa e começar o piloto.  

 
Brasil – México 

 

As delegações intercambiaram informação sobre o estado de situação quanto aos 

avanços registrados em matéria de implementação do COD no âmbito da ALADI. O 

México contatará o Brasil uma vez que conclua a Etapa 3 sobre o registro oficial no 

SCOD de homologação para ter uma videoconferência.  

 

Brasil - Paraguai 

 

O Paraguai comunicou que iniciará sua homologação interna em breve e informará ao 

Brasil a conclusão da mesma. Ambos os países iniciarão a homologação externa o 

quanto antes. 

 

Brasil – Uruguai 

 

Os países acordaram finalizar o processo de homologação externa no mês de maio do 

corrente ano e avançar nos instrumentos bilaterais que permitam a implementação do 

Plano Piloto. 

 

Chile – Colômbia 

 

Acordaram iniciar as provas de homologação externa no segundo semestre do ano, na 

versão 1.8.2. 

 

Chile - Equador  

 

O Equador, uma vez finalizados os ajustes aos seus sistemas, entrará em contato com 

o Chile para determinar um novo cronograma de provas de homologação externa, na 

versão 1.8.1.  

 

Chile – Paraguai 

 

Intercambiaram opiniões com relação ao avanço do projeto COD, acordando que uma 

vez que o Paraguai possa iniciar suas provas de homologação externa começarão o 

intercâmbio de XML em versão a ser definida. O compromisso do Chile é enviar um 

lote de XML em versão 1.8.1. de prova. 
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Chile - Uruguai  

 

As delegações avançaram na definição do envio de um último lote de XML na versão 

1.8.2, esse intercâmbio terá lugar na semana de 22 de maio do presente ano, para 

depois finalizar a etapa de homologação externa e passar a definir o Plano Piloto do 

COD. 

 

Bolívia – SG 

 

Realizaram-se esclarecimentos referentes a alguns aspectos sobre da plataforma de 

recebimento do Certificado de Origem Digital. Além disso, será enviado o Formulário 

de Carga Inicial do SCOD para realizar provas de homologação interna nesta gestão. 

 

Chile – SG 

 

Foi mencionada a problemática surgida ao tentar atualizar o CID de um FA, visto que 

as ACs raiz e intermediária não se encontravam registradas no SCOD. A delegação 

solicitou à SG que envie uma planilha com as ACs do Chile cujo CID esteja vigente ou 

vencido.  

 

Equador – SG 

 

Informou-se à delegação que não se dispõe de informação vigente no diretório seguro. 

A delegação mencionou que teve problemas ao enviar COD ao Chile em particular 

com os campos CertificateControlCode e EHId. A esse respeito, a Secretaria-Geral 

ofereceu uma explicação com relação ao preenchimento destes campos. Quanto ao 

certificado de um FA recebido pela Secretaria-Geral, está sendo analisado o problema 

com seu registro no diretório seguro.  

 

México – SG 

 

O México enviará em breve o formulário de upload inicial, bem como os CIDs das ACs 

e FAs, para que sejam registrados nos servidores de Homologação e Produção.  

 

Paraguai – SG 

 

A delegação informou que a plataforma de recebimento está pronta e a de emissão 

começará a operar em maio. A homologação interna terá lugar durante o primeiro 

semestre e o Plano Piloto com o MERCOSUL terá lugar no segundo semestre.  

 

6. Atualização do documento ALADI/SEC/di 2327 Rev. 2  
 
A Secretaria-Geral reiterou que, conforme estabelecido na Resolução 433 do Comitê 
de Representantes, a aprovação das modificações do documento ALADI/SEC/di 2327 
corresponde ao Grupo Técnico.  

 
Quanto à constituição do Grupo, a Secretaria-Geral lembrou que estará integrado por 
especialistas designados pelos países-membros e acreditados pelas respectivas 
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Representações Permanentes. Assinalou, ainda, que o Grupo terá sessões de 
maneira presencial e de forma permanente mediante um Fórum Virtual criado para 
esses efeitos.  
 
A esse respeito, a Secretaria-Geral informou que procederá à criação do referido 
Fórum Virtual e solicitará aos países, mediante nota, a designação das pessoas que 
integrarão o Grupo Técnico para sua inclusão no Fórum. 
 
Lembrou, ainda, que mediante Notas ALADI/SUBSE-LC 72/17, de 4 de abril de 2017 e 
ALADI/SUBSE-LC 85/17, de 11 de abril de 2017, enviou às Representações 
Permanentes junto à ALADI a Proposta de atualização e um quadro com três colunas 
onde consta o texto atual, a modificação proposta e a justificação da mudança com 
esclarecimento de quem a propôs. 
 
Quanto ao teor das modificações sugeridas, manifestou que a maioria das 
modificações têm como objetivo melhorar a estrutura do documento precisando e 
simplificando sua redação. Logo após, a Secretaria-Geral especificou as principais 
modificações sendo estas as seguintes: 
  

1) Reestruturação e explicação dos procedimentos de verificação do COD 
(Pontos 4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.2 e 4.3.3.3 da proposta); 

2) Reestruturação da mensagem de resposta do Serviço Web de verificação e 
precisão e explicação dos códigos de resposta (Ponto 4.3.3.4 da proposta);  

3) Modificação da forma de implementar a carga maciça de FH: em lugar de 
utilizar um Serviço Web, realizá-la mediante uma função do sistema (Pontos 
2.5.1 e 4.2.2.1 da proposta); e 

4) Procedimento de atualização do documento ALADI/SEC/di 2327 e 
procedimento para a gestão das versões do Esquema do XML (XSD) do COD 
(Pontos 4.5 e 4.6 da proposta). 

 
As delegações estiveram de acordo com as modificações propostas, e, em 
consequência, com a incorporação de alguns ajustes solicitados pelas delegações da 
Colômbia e do México, o Grupo Técnico considerou aprovada a Proposta de 
Atualização do documento ALADI/SEC/di 2327, que consta como Anexo III. Esse 
documento será publicado pela Secretaria-Geral como documento ALADI/SEC/di 
2327/Rev. 3.  
 
Adicionalmente, a delegação do México manifestou durante a reunião várias 
observações ao documento ALADI/SEC/di 2327 e aos seus Anexos, para que possa 
estar em condições de iniciar provas e colocá-lo em produção. Assinalou que essas 
observações serão enviadas à Secretaria-Geral mediante comunicação formal e 
ingressadas ao Fórum Virtual para seu tratamento no âmbito do Grupo Técnico.  
 
 
7. Assuntos diversos 

 
7.1. Incorporação da possibilidade de certificar origem digitalmente no âmbito 

dos Acordos Regionais 
 

A delegação do Brasil apresentou a consulta referente à forma mais adequada para 

incorporar certificação de origem digitalmente no âmbito dos Acordos Regionais que 

contêm preferências tarifárias. 
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A esse respeito, as delegações solicitaram que a Secretaria-Geral preparar uma 

proposta de Protocolo Adicional para ser considerada pelos países-membros no 

âmbito do Comitê de Representantes, por tratar-se de acordos de alcance regional.  

 
7.2. Visualizador 

 
A delegação do Brasil consultou à Secretaria-Geral quando estaria disponível a nova 
versão do Visualizador. A Secretaria-Geral informou que atualizará a programação 
para incorporar a versão 1.8.2 do XSD e comunicará mediante o Fórum Virtual a 
conclusão dos trabalhos respectivos.  
 
Por outro lado, a delegação da Argentina colocou à disposição um visualizador 
desenvolvido pelo seu país, que é possível acessar mediante a seguinte URL: 
http://www.afip.gov.ar/aladi/cod_visualizer.html 
 
 
Por último, a delegação do Brasil chamou a atenção sobre a necessidade de analisar 
novamente o tema relacionado sobre a substituição dos CODs quando estes não 
foram apresentados à Aduana de destino. As delegações acordaram que a análise 
deste ponto deveria ser realizada no âmbito do Fórum Virtual.  
 
8. Encerramento  
 
As delegações agradeceram à Secretaria-Geral o apoio oferecido durante o transcurso 
da reunião. 
 
Por sua vez, a Secretaria-Geral agradeceu a participação das delegações e o esforço 
realizado para alcançar a aprovação do documento ALADI/SEC/di 2327/Rev.3,  bem  
como da versão 1.8.2 do XSD.  
 
 
 
  

http://www.afip.gov.ar/aladi/cod_visualizer.html
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ANEXO I 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

 
ARGENTINA 
 

Claudio Jorge Levalle 

Director de la Dirección de Origen de Mercaderías 

Secretaría de Comercio - Ministerio de Producción 

cleval@mecon.gob.ar 

 

Pedro Monforte 

Jefe del Departamento de Informática 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

pmonforte@afip.gob.ar 

 

Gino Baldissare 

Gerente de Área Operativa 

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

ginobaldissare@cacec.com.ar 

 

Andrés Traverso 

Jefe de Departamento Comercio Exterior 

Cámara Argentina de Comercio 

atraverso@cac.com.ar 

 

Sergio Giordano 

Gerente Visaciones Comerciales 

Cámara de Exportadores de la República Argentina 

sgiordano@cera.org.ar 

 
Diego Sifón 
Sistemas 
Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) 
sistemas@aiera.org.ar 
 
Juan Carlos Ríos 
Consultor Técnico 
Cámara Argentina de Comercio 
jrios@saukuen.com 
 
Juan Carlos Pereyra 
Presidente 
Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) 
gerencia@aiera.org.ar 
 
Sergio Otero 
Gerente 
CERA/QAMWAN 
sergio@qamwan.com 

mailto:cleval@mecon.gob.ar
mailto:pmonforte@afip.gob.ar
mailto:ginobaldissare@cacec.com.ar
mailto:atraverso@cac.com.ar
mailto:sistemas@aiera.org.ar
mailto:jrios@saukuen.com
mailto:gerencia@aiera.org.ar
mailto:sergio@qamwan.com
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BOLIVIA 
 
José Alfredo Arroyo Santa Cruz 

Jefe de la Unidad de Sistemas y Planificación 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 

jarroyo@senavex.gob.bo 

 

Roberto Albarracín 

Supervisor Desarrollo de Sistemas 

Aduana Nacional de Bolivia 

ralbarracin@aduana.gob.bo 

 

BRASIL 

 

George Ney Fernandes 

Ministro Consejero  

Representación Permanente de Brasil ante ALADI y MERCOSUR 

brasaladi@itamaraty.gov.br 

 

Michael Lawson  

Segundo Secretario 

Representación Permanente de Brasil ante ALADI y MERCOSUR 

michael.lawson@itamaraty.gov.br 

 

Cibele Lemos Oldemburgo 

Analista de Comercio Exterior 

Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC) 

cibele.oldemburgo@mdic.gov.br 

 

Francisco Giménez Soler 

Ejecutivo COMEX 

Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil 

fgsoler@cacb.org.br 

 

Angela García Soares 

Coordinación Certificado de Origen 

Federación de Asociaciones Comerciales del Estado de San Pablo (FACESP) 

agarcia@acsp.com.br 

 

Gilmar Caregnatto 

Coordinador Técnico 

Federación de las Industrias del Río Grande del Sur (FIERGS) 

gilmar.caregnatto@fiergs.org.br 

 

  

mailto:jarroyo@senavex.gob.bo
mailto:ralbarracin@aduana.gob.bo
mailto:brasaladi@itamaraty.gov.br
mailto:michael.lawson@itamaraty.gov.br
mailto:cibele.oldemburgo@mdic.gov.br
mailto:fgsoler@cacb.org.br
mailto:agarcia@acsp.com.br
mailto:gilmar.caregnatto@fiergs.org.br
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Elaine M. Saquette 

Supervisora 

Federación de las Asociaciones Empresariales de Santa Catalina (FACISC) 

certificadodeorigem@facisc.org.br 

 

Sarah Saldanha Oliveira 

Gerente de Servicios de Internacionalización  

Confederación Nacional de la Industria (CNI) 

soliveira@cni.org.br 

 

Rodrigo Bregola 

Coordinador Sindical  

Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Paraná 

rodrigo@fcomerciopr.com.br 

 

Ricardo Melo 

Supervisor  

Asociación de Comercio de Santos 

ricardo.melo@acs.org.br 

 

Kaio Cézar de Melo 

Coordinador de Comercio Exterior 

Federación de las Industrias del Estado de San Pablo 

kaio.melo@fiesp.com.br 

 

Camilla Mafissoni 

Analista de Políticas e Industria 

Confederação Nacional de Indústria - CNI 

camilla.mafissoni@cni.org.br 

 

CHILE 

 

Carola Cárdenas 

Encargada de SCOD 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 

ccardenas@direcon.gob.cl 

 

Miguel Ángel Arévalo Muñoz 

Jefe de Departamento de Certificación y Verificación de Origen  

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 

marevalo@direcon.gob.cl 

 

Alvaro Sepúlveda Castañeda 

Fiscalizador Depto. - Técnico Subdepartamento de Origen  

Servicio Nacional de Aduanas 

asepulveda@aduana.cl 

 

  

mailto:certificadodeorigem@facisc.org.br
mailto:soliveira@cni.org.br
mailto:rodrigo@fcomerciopr.com.br
mailto:ricardo.melo@acs.org.br
mailto:kaio.melo@fiesp.com.br
mailto:camilla.mafissoni@cni.org.br
mailto:ccardenas@direcon.gob.cl
mailto:marevalo@direcon.gob.cl
mailto:asepulveda@aduana.cl
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Alejandro Alvarez Ahumada 

Ingeniero de Software  

Servicio Nacional de Aduanas 

aalvareza@aduana.cl 

 

Mikel Valenzuela Urtubia 

Sub Gerente  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

mikelvalenzuela@ucco.cl 

 

Cristopher Araya  

Ejecutivo de Comercio Internacional  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

caraya@ucco.cl 

 

Leonardo Toledo 

Desarrollador JAVA EE  

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

Leonardo.toledo.munoz@gmail.com 

 

Priscilla Cruz 

Jefa de Administración y Recursos Humanos 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

pcruz@sofofa.cl 

 
Paula Correa Popovic 

Subgerente Comercio Exterior 

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 

pcorrea@sofofa.cl 

 

COLOMBIA 

 

Edgar Carrillo Moncada 

Jefe de Tecnología 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

ecarrillo@mincit.gov.co 

 

CUBA 

 

Frank Torres Valdés 

Agregado de la Embajada de Cuba en Uruguay 

consuladocuba@vera.com.uy 

 

José Antonio Fernández Esperón 

Funcionario 

Cámara de Comercio  

antonio@camara.com.cu 

 

mailto:aalvareza@aduana.cl
mailto:mikelvalenzuela@ucco.cl
mailto:caraya@ucco.cl
mailto:Leonardo.toledo.munoz@gmail.com
mailto:pcruz@sofofa.cl
mailto:pcorrea@sofofa.cl
mailto:consuladocuba@vera.com.uy
mailto:antonio@camara.com.cu
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ECUADOR 

 

Pedro Xavier Moreira Valenzuela 

Director de Origen 

Ministerio de Comercio Exterior 

pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec 

 

MEXICO 

 

Carolina Castillo Camacho 

Subdirectora de Diseño y Supervisión de Procesos de Certificados de Origen 

Secretaría de Economía 

carolina.castillo@economia.gob.mx 

 

Oscar R. Gallegos 

Primer Secretario 

Representación Permanente de México ante ALADI 

oscar.gallegos@economia.gob.mx 

 

PANAMA 

 

Elvia G. Martínez 

Representante Permanente ante la ALADI 

emartinez@mire.gob.pa 

 

PARAGUAY 

 

María Graciela Caballero Báez 

Representante Alterna 

Representación Permanente de Paraguay ante la ALADI y MERCOSUR 

mercoaladi@gmail.com 

 

Celso Alejandro Bareiro Recalde 

Ministerio de Industria y Comercio 

Director General de la Dirección General del Sistema Ventanilla Única de Exportación. 

cbareiro@mic.gov.py 

 

Edgar Vera Cabral  

Coordinador de la Ventanilla Única de Importación (VUI) 

Dirección Nacional de Aduanas 

evera@aduana.gov.py 

 

Leticia Paredes Sequeira 

Funcionaria 

Representación del Paraguay 

lparedes.aladi@gmail.com 

 

 

mailto:pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec
mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:emartinez@mire.gob.pa
mailto:mercoaladi@gmail.com
mailto:cbareiro@mic.gov.py
mailto:evera@aduana.gov.py
mailto:lparedes.aladi@gmail.com
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PERU 

 

Michael Pérez Cáceres 

Profesional en Ingeniería de Computación y Sistemas de la Dirección de la Unidad de 

Origen 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 

mperezc@mincetur.gob.pe 

 

URUGUAY 

 

Pilar Silveira 

Representante Alterno de Uruguay ante ALADI y MERCOSUR 

urualadi@mrree.gub.uy 

 

Diego Fernández 

Asesor 

Asesoría de Política Comercial 

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

Gabriel Arimón 

Asesor 

Asesoría de Política Comercial 

gabriel.arimon@mef.gub.uy 

 

Matías Prieto 

Director Desarrollo de Sistemas 

Dirección Nacional de Aduanas 

matias.prieto@aduanas.gub.uy 

 

Enrique Almeida 

Director Concepto 

ealmeida@concepto.com.uy 

 

Mariana Sellanes 

Departamento Análisis y Diseño  

Dirección Nacional de Aduanas 

mariana.sellanes@aduanas.gub.uy 

 

Fabiana Fernández 

Encargada del Departamento Valor y Origen  

Dirección Nacional de Aduanas 

fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy 

 

Adriana Velazco 

Asesora 

a.velazco@u-business.com.uy 

 

  

mailto:mperezc@mincetur.gob.pe
mailto:urualadi@mrree.gub.uy
mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
mailto:gabriel.arimon@mef.gub.uy
mailto:a.velazco@u-business.com.uy
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Lorena Veiga 

Gerente 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

lorena.veiga@vuce.gub.uy 

 

Marines Cardozo 

Especialista en Asuntos Legales 

Ventanilla Única de Comercio Exterior 

marines.cardozo@vuce.gub.uy 

 

María Rossana Donamari 

Jefe de Sector Certificados de Origen 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

rdonamari@cncs.com.uy 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI 

 

César Llona 

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio 

cllona@aladi.org 

 

Belquisse Pimentel 

Jefe del Departamento de Integración Física y Digital 

bpimentel@aladi.org 

 

Sabina Barone 

Departamento de Integración Física y Digital 

sbarone@aladi.org 

 

Analía Correa 

Departamento de Acuerdos y Negociaciones 

acorrea@aladi.org 

 

Gloria Folle 

Departamento de Información y Estadística 

gfolle@aladi.org 

 

Julio C. Delgado Arce 

Departamento de Información y Estadística 

jdelgado@aladi.org 

 

Carolina Ramos 

Departamento de Integración Física y Digital 

cramos@aladi.org 

 

 

 

mailto:rdonamari@cncs.com.uy
mailto:cllona@aladi.org
mailto:bpimentel@aladi.org
mailto:sbarone@aladi.org
mailto:acorrea@aladi.org
mailto:gfolle@aladi.org
mailto:jdelgado@aladi.org
mailto:cramos@aladi.org
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ANEXO II 
 

AGENDA 
 

Primeira jornada: 25/04/2017 
 
 

Sessão matutina: 09h às 13h 

 
 

1. Abertura 

 

2. Aprovação da Agenda de Trabalho 

 

3. Ajustes e melhoras a serem incorporados no Sistema Informático de 

Certificação de Origem Digital da ALADI (SCOD) 

 

3.1 Papel da Secretaria-Geral no tratamento ou retificação de erros pelos 

países, nos dados carregados no Sistema. 

 

3.2 Relatório de ajustes que estão sendo realizados ao SCOD. 

 

4. Publicação da versão XSD 1.8.2 

 

5. Reuniões bilaterais  

 

Sessão vespertina: 15h às 18h 

 
 

6. Atualização do documento ALADI/SEC/di 2327 Rev. 2. 

 

 

Segunda jornada: 26/04/2017 
 

Sessão matutina: 09h às 13h 

 

 

7. Assuntos diversos 

 

7.1. Incorporação da possibilidade de certificar origem digitalmente no 

âmbito dos Acordos Regionais; e 

 

7.2. Visualizador 

 
8. Aprovação da Ata Final da I Reunião Presencial do Grupo Técnico para a 

Certificação de Origem Digital da ALADI 

 
9. Encerramento 

___________________



ANEXO III 
 

ALADI/SEC/di 2327/ Rev. 3 
 


