
DOSSIÊ URUGUAI 

Até os anos 1960, a República Ocidental do Uruguai era conhecida 

internacionalmente como a Suíça da América, devido ao perfil de país 

desenvolvido e ao alto padrão de bem-estar social e  qualidade de vida que o 

país apresentava. De 1959 a 1962 o país foi dirigido predominantemente por 

representantes da coalizão Unión Blanca Democrática. O governo desse grupo 

foi o primeiro do Partido Nacional (ou Partido Blanco) desde 1830, período em 

que os líderes políticos eram sempre Partido Colorado.  

Os blancos referem-se ao setor conservador da política uruguaia. Eles 

afirmavam as vantagens da economia natural1, dos direitos da propriedade 

privada e dos benefícios derivados do livre câmbio. Quando chegaram ao 

poder implantaram o modelo econômico liberal e defenderam o fim do 

protecionismo e a minimização da interferência estatal na economia. Durante o 

período, o retrocesso nas práticas de desenvolvimento social e os recursos 

menos equitativos de distribuição, agravados pelo aprofundamento da crise 

econômica, provocaram uma persistente agitação social. Tornaram-se comuns 

acusações de infiltração comunista no âmbito sindical e no sistema de ensino. 

Levando a regulamentações sindicais por parte do governo no ano de 1960.  

Também em 1960, o Uruguai assinou o Tratado de Montevidéu, que fundava a 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC)2. Em 1961, Punta 

del Este recebeu a reunião que na qual criou-se a Aliança para o Progresso3.  

Punta del Este sediou também a VIII Reunião de Ministros de Relações 

Exteriores da OEA, em janeiro de 1962. Com o discurso de defesa dos direitos 

                                                           
1
 É uma economia em que os artigos não são produzidos para troca, mas para o consumo 

próprio, dentro de um determinado grupo.  É o modelo oposto àquele que propõe a economia 
de mercado, na qual os produtos do trabalho se destinam ao mercado.  
2
 “Em sua época, foi considerada um marco na diplomacia sul-americana, até pelo fato de se 

constituir como o primeiro esquema de integração econômica que contemplou países não 
europeus.1 Fruto de um contexto de grande efervescência do ideário desenvolvimentista, essa 
associação foi fundada por meio do Tratado de Montevidéu, assinado em 18 de fevereiro de 
1960, na capital uruguaia, tendo entrado em efetivo funcionamento em junho de 1961, com as 
seguintes nações signatárias: Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, mais 
a adesão, ainda em 1961, de Colômbia e Equador (a Bolívia entraria em 1966 e a Venezuela 
em 1967).” (CLAVAK, 2012, p. 38 e 39). 
3
 Programa de ajuda externa norte-americana, direcionado  para a América Latina, tendo como 

base o desenvolvimento econômico e social para a promoção da luta contra o comunismo na 
região.  



e deveres expressos pelo Sistema Interamericano, o ministro uruguaio Homero 

Martínez Montero declarou-se favorável à suspensão de Cuba da OEA.  
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