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DIPr_02 - ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

I - CONCEITO 

 

Organizações Internacionais são: coletividades inter-estatais, criadas através de um 

tratado multilateral, com constituição e objeto definidos, que não possuem 

territórios ou populações, más uma associação voluntária de sujeitos de Direito 

Internacional, com vontade própria e personalidade jurídica.  

 

 

 

II – CONSTITUIÇÃO: As Organizações são constituídas com base em um tratado 

multilateral, assinado pelos Estados participantes da Organização, que vai reger as 

regras de constituição e operação e contém as regras de formação dos principais 

órgãos e seus poderes, os seus objetivos e os direitos e deveres dos Estados-

membros. 

 

 

 

III - CLASSIFICAÇÃO 

 

As Organizações Internacionais podem ser classificadas da seguinte forma:  

 

 

A. QUANTO AO OBJETO: atende ao objeto social de cada organização e está 

dividido em: 

 

 1. Organizações de fins gerais : que são políticas com multiplicidade de 

      fins: Ex. ONU, OEA, etc. 

 

   2. Organizações de fins especiais: visam um objeto determinado.  

      Ex. OTAN, BIRD, FMI, OIT, etc. 

 

 

B. QUANTO A ESTRUTURA JURÍDICA: 

São aquelas que atendem à estrutura jurídica das organizações:  

inter-governamentais (ONU, OEA, etc.) e  

supranacionais (CEE, CECA, FURATOM) 

 

 

C. QUANTO AO ÂMBITO DE SUA PARTICIPAÇÃO: 

São aquelas que atendem ao critério da maior ou menor dimensão no âmbito de sua 

atuação: Organizações para-universais = OIT, FMI, ONU e 

      Organizações regionais : Ex. OEA, OTAN, etc. 
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 Explicando cada um dos itens da Classificação comentada acima, teremos: 

 

A. QUANTO AO OBJETO: as Organizações Internacionais atendem ao objeto 

social de cada organização e está dividido em organizações de fins gerais e em 

organizações de fins especiais. 

A1. Organizações de fins gerais: normalmente são aquelas que possuem uma 

finalidade política, com uma grande quantidade de fins. Ex. ONU, OEA  

 

A2. Organizações com fins especiais: são as que visam um objeto 

determinado e pode se subdividir em outras, tais como:  

Organizações de cooperação Política;: Ex. Conselho da Europa. 

Organizações de cooperação econômica: Ex. BIRD, FMI, OCDE 

(Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Organizações de cooperação militar: Ex. OTAN, SEATO (Organização do 

Tratado do Sudeste Asiático). 

Organizações de cooperação social e humanitária: Ex. FAO 

(Organização Internacional para a Alimentação e Agricultura); OIT 

(Organização Internacional do Trabalho); OMS (Organização Mundial de 

Saúde). 

Organizações de cooperação com finalidades culturais: Ex. UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência)  

 

 

B. QUANTO A ESTRUTURA JURÍDICA: 

B1. Organizações inter-governamentais (também chamadas de 

interestaduais): são aquelas que têm como objetivo principal o de fomentar 

as relações multilaterais de cooperação, como o caso da ONU (Organização 

das Nações Unidas): OUA (Organização da Unidade Africana).  

 

B2. Organizações supranacionais (também chamadas de supra-

estaduais): são aquelas que limitam a soberania dos Estados, transferindo 

poderes dos Estados para a organização, como no caso das três 

Comunidades Européias – CECA (Comunidade Européia do Carvão e do 

Aço), CEE (Comunidade Econômica Européia) e EURATOM (Comunidade 

Européia da Energia Atômica). 

 

 

C. QUANTO AO ÂMBITO DE SUA PARTICIPAÇÃO: são aquelas que atendem ao 

critério da maior ou menor dimensão no âmbito de sua atuação, tais como: 

 

C1. Organizações parauniversais:são aquelas em que todos os Estados  

da sociedade internacional podem participar: OIT (Organização 

Internacional do Trabalho); FMI (Fundo Monetário Internacional). 

 

C2. Organizações regionais: são aquelas de participação de um número 

reduzido de Estados, normalmente por região, como OEA (Organização dos 

Estados Americanos) OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) 
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ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

A. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

São entidades criadas mediante tratados, realizados como acordo de vontades, dos 

diversos Estados Internacionais, tendo constituição e objetivos definidos e ainda com 

personalidade jurídica independente dos seus participantes. 

 

B. ALGUMAS ORGANIZAÇÕES: 
 

1. O.N.U. (Organização das Nações Unidas) 

 

FINALIDADE : manter a paz entre os povos 

    mobilizar a comunidade internacional para deter uma agressão 

    promover o respeito aos Direitos Humanos 
 

2. ASSEMBLÉIA GERAL 
 

Atualmente conta com 191 Estados-membros, com direito a voto. 
 

Secretario Geral da ONU - Ban Ki-moon    - sul-coreano 
 

Conselho de Segurança da ONU  
 

Membros Permanentes – com poder de veto: 

Estados Unidos; França, Grã Bretanha, Rússia e China 
 

Membros temporários – sem poder de veto: Períodos de: 

2012 – 2013 – Argentina, Austrália, Coréia do Sul, Ruanda e Luxemburgo 

2013 – 2014 – Azerbajão, Guatemala, Marrocos, Paquistão e Togo 

 
 

Sedes Centrais da ONU 

ONU x EUA: Nova Iorque. 

ONU x Suíça : Sede européia da ONU e Escritórios em Genebra. 

ONU x Países Baixos: Corte Internacional de Justiça (C.I.J.) em Haia 

 

Estrutura da ONU:  
 

As Nações Unidas são constituídas por seis órgãos principais:  

a Assembléia Geral,  

o Conselho de Segurança,  

o Conselho Econômico e Social,  

o Conselho de Tutela,  

o Tribunal Internacional de Justiça e  

o Secretariado.  

IDIOMAS 

Os seis idiomas oficiais da Assembléia Geral das Nações Unidas são: inglês, francês, 

espanhol, árabe, chinês e russo.   

 

Os idiomas oficiais nos outros órgãos principais variam.  No Conselho de Segurança, por 

exemplo, eles são apenas cinco: inglês, francês, espanhol, chinês e russo. 
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ORIGEM DA ONU 

Organização das Nações Unidas, foi um nome concebido pelo Presidente Norte-Americano Franklin 

Roosevelt, e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas de 12 de janeiro de 1942, 
quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de que seus governos continuariam 
a lutar contra as potências do Eixo. 
A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes à Conferência 
sobre Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 
As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a 
ratificação da Carta pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem 
como pela maioria dos signatários. Por isso, o 24 de outubro é comemorado em todo o mundo como o 
"Dia das Nações Unidas". 

 

PRINCÍPIOS DA ONU 

Principio da igualdade soberana de todos seus membros. 
 

Todos os membros se obrigam a cumprir de boa fé os compromissos da Carta. 
 

Todos deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo 

que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. 
 
Todos deverão abster-se em suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao emprego 

da força contra outros Estados. 
 

Todos deverão dar assistência às Nações Unidas em qualquer medida que a Organização tomar 

em conformidade com os preceitos da Carta, abstendo-se de prestar auxílio a qualquer Estado 

contra o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. 
 
Cabe às Nações Unidas fazer com que os Estados que não são membros da Organização ajam 

de acordo com esses princípios em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da 

segurança internacionais. 
 

Nenhum preceito da Carta autoriza as Nações Unidas a intervir em assuntos que são 

essencialmente da alçada nacional de cada país. 

QUADRO DE MEMBROS 

O direito de tornar-se membro das Nações Unidas cabe a todas as nações amantes da paz que 
aceitarem os compromissos da Carta e que, a critério da Organização, estiverem aptas e dispostas a 
cumprir tais obrigações. 
 

 

EMENDAS À CARTA 
Emendas à Carta entram em vigor uma vez aprovadas pelo voto de dois terços da Assembléia Geral 
e ratificadas por dois terços dos Estados-Membros das Nações Unidas, inclusive todos os membros 
permanentes do Conselho de Segurança.   
 

ÓRGÃOS PRINCIPAIS 
 
Os órgãos principais da ONU são:  
Assembléia Geral,   

Conselho de Segurança,   

Conselho Econômico e Social,   

Conselho de Tutela,  

Corte Internacional de Justiça e   

Secretariado. 
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ASSEMBLÉIA GERAL 
 

Suas funções são: 
 

Examinar e fazer recomendações sobre os princípios da cooperação internacional 

para a manutenção da paz e da segurança, inclusive os princípios que regem o 

desarmamento e a regulamentação dos armamentos; 
 

Discutir quaisquer questões que afetem a paz e a segurança e, exceto quando 

uma situação ou controvérsia estiver sendo debatida pelo Conselho de Segurança, 

formular recomendações a respeito; 
 
Cada membro da Assembléia Geral tem direito a um voto. 
 

 
Sessões  
A Assembléia Geral reúne-se uma vez por ano em sessão ordinária que começa na 

terceira terça-feira do mês de setembro na sede da ONU, em Nova York.  

 

Sessões especiais podem ser convocadas a pedido do Conselho de Segurança, da maioria 

dos membros das Nações Unidas ou ainda de um só membro com a anuência da maioria.   

 

A Assembléia Geral, seguindo as determinações da resolução "Unidos para a Paz", também 

pode ser convocada em sessão especial de emergência, com o prazo de 24 horas de 

antecedência, a pedido do Conselho de Segurança, pelo voto de quaisquer membros do 

Conselho, ou por decisão da maioria dos membros das Nações Unidas ou de um só membro 

com a anuência da maioria. 
 

 

Comissões Principais 
 

1ª Comissão (Política e Segurança, inclusive a regulamentação dos armamentos). 
   Comissão Política Especial (questões políticas diversas) 

2ª Comissão (econômica e financeira) 
3ª Comissão (social, humanitária e cultural) 
4ª Comissão (de tutela, inclusive territórios não-autônomos) 
5ª Comissão (administrativa e orçamentária) 
6ª Comissão (jurídica) 
 

 
 

SECRETARIADO 
 

Presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e  

administra os programas e políticas que elaboram.  

 

Seu chefe é o Secretário-Geral, que é nomeado pela Assembléia Geral, seguindo 

recomendação do Conselho de Segurança.  
 
 

 



Edison Yague Salgado 
Advogado e Professor de Direito 

__________________________________________________________________________________________________ 

6 

2. O.I.T. (Organização Internacional do Trabalho). 

Foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, como parte da Sociedade das Nações. 

Em 1946 a OIT transformou-se em organismo especializado da ONU, composta de 

governo, empregados e empregadores e as suas decisões são de legitimidade 

indiscutível. 

 

 

3. U.N.E.S.C.O. (Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura) 

Foi criada em 1946, com a finalidade de promover a colaboração entre as Nações 

através da Educação, da Ciência e da Cultura, além de impulsionar a educação 

popular dos povos e a sua sede é em Paris-França. 

 

4. O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) 

Criada em 1948 com a função de erradicar as epidemias e também de estabelecer 

padrões internacionais para produtos biológicos e farmacêuticos e métodos de 

diagnósticos, auxiliar os governos e coordenar as atividades internacionais no tocante 

a saúde e contribuir para o desenvolvimento do ensino médico e a sua sede é em 

Genebra. 

 

5. F.A.O. (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) 

Também foi criada em 1945, com o objetivo de preparar informações sobre a 

produção, distribuição e consumo referente a agricultura, pesca, nutrição e silvicultura, 

promover a melhoria das áreas de assistência técnica e a sua sede fica na cidade de 

Roma. 

 

6. O.M.M. (Organização Meteorológica Mundial) 

Criada em 1951, com a finalidade de promover o rápido intercâmbio entre os Estados 

sobre as informações meteorológica, ampliar a aplicação  meteorológica na navegação 

marítima, aérea e a agricultura, estabelecer rede de estações meteorológicas e a sua 

sede é em Genebra. 

7. U.P.U. (União Postal Internacional) 

Foi criada em 1948 uma organização especializada das Nações Unidas, com a 

finalidade de desenvolver a cooperação internacional e os serviços postais e a sua 

sede é em Berna. 

 

 

8. A.I.E.A.(Agência Internacional de Energia Atômica)Começou a funcionar em 1957 

e tem como objetivo facilitar a troca de dados e de cientistas, incrementando a 

utilização pacífica da energia atômica e a sua sede é em Viena. 

 

 

9. F.M.I. (Fundo Monetário Internacional) 

Foi criada em 1944 na Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, 

realizada em Bretton Woods, com a finalidade de desenvolver o comércio 

internacional; evitar a depreciação das moedas; colocar à disposição dos Estados-

membros os recursos de que dispõe e a sua sede é em Washington. 

 

10. B.I.R.D. (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) 

Nasceu da reunião de Bretton Woods, para favorecer o desenvolvimento e conceder 

empréstimos, sua sede é em Washington e também é conhecida como Banco Mundial. 
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11. A.I.D. (Associação Internacional de Desenvolvimento) 

Criada em 1960, atua como um órgão de complementação do BIRD, com objetivo 

fundamental de melhorar o nível de vida dos povos e aumentar a produtividade e a sua 

sede é em Washington. 

 

12. S.F.I. (Sociedade Financeira Internacional) 

Criada em 1954 pelo BIRD em virtude de uma resolução da Assembléia Geral da 

ONU, começou a funcionar em 1956, com a finalidade de incrementar o 

desenvolvimento econômico, auxiliando o crescimento da empresa privada produtiva 

nos países membros, principalmente nas menos desenvolvidas e sediada em 

Washington. 

 

13. U.I.T. (União Internacional de Telecomunicações) 

Entrou em funcionamento 1961 com a finalidade de cooperar no domínio das 

telecomunicações a nível internacional e desenvolver a técnica neste setor e a sua 

sede é em Genebra. 

 

14. I.M.C.O. (Organização Intergovernamental Marítima Consultiva ou 

“Internacional Maritime Organization”)  

Funciona a partir de 1958  visando cooperar e trocar informações no campo 

internacional a respeito de assuntos técnicos de navegação comercial, desenvolver a 

segurança no mar, reunir conferências sobre navegação e sua sede é em Londres 

 

15. O.A.C.I. (Organização da Aviação Civil Internacional) 

Foi criada em 1944 na cidade de Chicago, entrou em funcionamento em 1947 para dar 

maior segurança de vôo, incrementar o desenvolvimento ordenado da aviação civil, 

estudar os problemas da aviação civil internacional e sua sede é em Montreal. 

 

16. O.M.P.I. (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) 

Criada em 1967 para proteger a propriedade intelectual faz parte do sistema das 

Nações Unidas a partir de 1974 e a sua sede é em Genebra. 

 

17. U.N.C.T.A.D. (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento ou “United Nation Conference on Trade and Development) 

Criada em 1964 com objetivo de favorecer a expansão do comércio internacional, 

principalmente entre países em vias de desenvolvimento e a sua sede é em Genebra. 

 

18. UNIDO (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

ou “United Nations Industrial Development Organization”) 

Foi criada em 1965 com a finalidade de promover o desenvolvimento industrial nos 

países subdesenvolvidos e sua sede é em Viena.  

 

19. FIDA (Conferência das Nações Unidas para a Criação de um Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura). 

Foi criada em 1976 com a finalidade de aumentar a produção alimentar e melhorar o 

nível de nutrição das populações mais pobres, cooperando com a FAO e a sede é em 

Roma. 
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21. G.A.T.T. (Acordo Geral de Tarifas e Comércio ou “General Agreement on 

“General Agreement on Tariffs and Trade”. 

Surgiu em 1947, entrando em vigor em 1948 procurando promover o emprego, 

comércio internacional e aumentar o padrão de vida, reduzindo em base de 

reciprocidade e vantagens mútuas, as tarifas alfandegárias, eliminando a 

discriminação no comércio internacional e foi substituída pela O.M.C. 

 

22. O.M.C. (Organização Mundial de Comércio) 

Criada em 1995 com a finalidade de substituir o GATT, por uma organização 

internacional,  tem sede na Suíça em Genebra, funciona como organismo da ONU, 

tendo por base o acordo e o consenso mútuo entre os governos. Esta organização era 

prevista desde 1947 na carta de Havana, para junto com o FMI , BIRD e OMC 

formarem o tripé da economia mundial, concretizado pelo acordo de Marrakesh em 

abril de 1994.  

 

23. COMECON (Conselho de Assistência Econômica Mútua). 

Foi criado em 1949 pelos países do bloco Soviético (URSS, Polônia, Hungria, Tcheco-

Eslováquia e Bulgária, depois Albânia, Mongólia, Vietnã e Cuba) visando aumentar a 

produtividade, elevar o nível social, desenvolver a economia de modo planificado e a 

industrialização entre outros. 

 

24. CECA (Comunidade Européia do Carvão e do Aço) 

Foi formada por um Tratado entre a França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, 

Holanda e Luxemburgo, que entrou em vigor em 1952, com a finalidade de estabelecer 

um mercado comum para o carvão e o aço. Posteriormente outros países vieram a 

integrar, como a Grã-Bretanha, Dinamarca e Irlanda. 

 

25. EURATOM (Comunidade Européia de Energia Atômica) 

Foi criada na cidade de Roma em 1957, visando estabelecer um mercado comum em 

matéria nuclear, incrementar pesquisar nucleares e as indústrias nucleares, com 

elevação do nível de vida dos Estados membros que compreendem a Comunidade 

Européia. 

 

26. C.E.E. (Comunidade Econômica Européia) 

Criada em 1957 pelo Tratado de Roma e hoje é mais conhecida como Mercado 

Comum Europeu, inicialmente formada pelos seis países da CECA. Em 1965 houve a 

fusão das organizações CECA, CEE e EURATOM, pelo Tratado de Bruxelas, criando 

uma Comissão Única das Comunidades, com a denominação de CE, que foi adotada 

por uma resolução do Parlamento Europeu. Esta CEE representa uma grandiosidade 

pelo seu projeto  e pelo que representa em experiência humana, econômica, social e 

política. Este tema será abordado em separado. 

27. UEO (União da Europa Ocidental) 

Foi criada em 1954 pelo Tratado de Bruxelas (França, Bélgica, Grã-Bretanha, 

Alemanha, Luxemburgo, Itália) com objetivo militar visando estabelecer uma aliança 

comum defensiva entre os membros. 

 

28. OTAN / NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte),  

Foi criada em 1954, com participação de: EUA, França, Itália, Bélgica, Inglaterra, 

Islândia, Dinamarca, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Holanda, Turquia, 

Grécia, Alemanha e Espanha. Constituindo-se um pacto de defesa coletiva, uma vez 
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que qualquer ataque desferido contra um de seus membros seria considerado como 

uma agressão a todos os demais, envolvendo ainda outros interesses, além do militar, 

tais como o econômico, social e cultural. 

 

A URR em resposta a OTAN, em 1955 criou a aliança militar com os países 

comunistas da Europa e a República Democrática Alemã, que acabou ficando 

conhecida como “Pacto de Varsóvia” que era uma Tratado de Amizade, Cooperação e 

Assistência Mútua, que acabou sendo extinto em 1991. 

 

29. ALALC/ALADI (Associação Latino-Americana de Livre Comércio) 

Criada em 1960 com o objetivo de estabelecer uma zona de livre comércio, com sede 

em Montevidéu. Quando concluído o Tratado de Montevidéu em 1980 a ALALC foi 

substituída pela ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, visando criar um 

mercado comum latino-americano, com: Brasil, Colômbia, Argentina, Bolívia, Equador, 

Venezuela, Chile, Paraguai, México, Peru e Uruguai. 

 

30. O.E.A. (Organização dos Estados Americanos) 

Criada em 1948, no entanto só entrou em vigor em 1951, com reforma estrutural de 

sua carta em 1970 e em 1985, com objetivo de assegurar a paz no Continente e 

promover o bem estar social. Sea estrutura é similar a da ONU, contendo os seguintes 

órgãos: Assembléia Geral, Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 

Exteriores, Conselho Permanente da Organização, Conselho Interamericano 

Econômico e Social, Conselho de Educação e Cultura, Comissão Jurídica 

Interamericana de Direitos Humanos, Secretaria Geral, Junta Interamericana de 

Defesa e Organização Pan-Americana de Saúde, 

 

31.  Grupo Andino 

Formado em 1969 por: Chile, Equador, Bolívia, Peru e Colômbia, com a finalidade de 

desenvolvimento da região, contendo estrutura específica, inclusive com Corte de 

Justiça e a sua sede é em Lima. 

 

32. NAFTA (“Norte American Free Agreement” ou Acordo Norte-Americano de 

Comércio Livre) 

Foi assinado em 13/08/92 entre: EQA, Canadá e México, entrando em vigor em 

01/01/94 e atualmente está aberto a todos os Estados da América Central e do Sul. O 

principal objetivo é eliminar barreiras aduaneiras, bem como ocupar-se com a saúde, o 

ambiente e a segurança. 

 

33. MERCOSUL  (Mercado do Cone Sul)  

Foi concluído o Tratado em Assunção, entre: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 

para a eliminação de barreiras e estabelecimento de uma tarifa externa comum e 

encontra-se também aberto à adesão de todos os Estados membros da ALADI e 

estudaremos em parte específica. 

 

34. ALCA  (Área de Livre Comércio das Américas) 

Foi criada com a Primeira Cúpula das Américas, em dezembro/1994, em Miami (USA), 

com a participação de 35 países das Américas (exceto Cuba), criando negociações 

para a formação de um bloco econômico, com previsão de conclusão previsto para 

2005, onde todas as barreiras comerciais deverão ser derrubadas. 
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Todos os países deverão se preparar, procedendo mudanças em suas economias e 

principalmente nos parques industriais, pois com a derrubada de barreiras, 

principalmente tributárias, ficarão sujeitos a perder espaço, dado os preços da 

concorrência externa. 

 

 

35. OUTRAS ORGANIZAÇÕES E TRATADOS INTERNACIONAIS 

Existem muitas outras Organizações e Tratados, que complementam esta modesta 

relação que tem objetivo puramente didático e orientativo. 

 

 

Texto organizado pelo Professor Edison Yague Salgado, da cadeira de Direito 

Internacional, para os alunos dos 5º anos de Direito da U.M.C. com base nas Obras 

dos ilustres Mestres: Vicente Marotta Rangel, Hildebrando Accioly, José Francisco 

Rezek , Luis Ivani de Amorim Araujo e diversas fontes de pesquisa, que pretende ser 

uma síntese sobre as Organizações mais conhecidas, sem esgotar a matéria e sim 

com finalidade didática. 
 

EYS/ DIPr_02_2013 Organizacoes Internacionais .     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Reunião da Assembléia Geral da ONU na sede em Nova Iorque. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9ia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque


Edison Yague Salgado 
Advogado e Professor de Direito 
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ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

O.N.U. (Organização das Nações Unidas) 

 

 

O.E.A. (Organização dos Estados Americanos) 

 

 

OTAN / NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte),  

 

 

O.I.T. (Organização Internacional do Trabalho). 

 

 

F.M.I. (Fundo Monetário Internacional) 

 

 

B.I.R.D. (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) 

 

 

O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) 

 

U.N.E.S.C.O. (Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura) 

 

C.E.E. (Comunidade Econômica Européia) 

 

G.A.T.T. (Acordo Geral de Tarifas e Comércio ou “General Agreement on 

“General Agreement on Tariffs and Trade”. 

 

 

O.M.C. (Organização Mundial de Comércio) 

 

 

NAFTA (“Norte American Free Agreement” ou Acordo Norte-Americano de 

Comércio Livre) 

 

 

ALCA  (Área de Livre Comércio das Américas) 

 

 

MERCOSUL  (Mercado do Cone Sul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


