
 

Palavras do Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 

Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, por ocasião da abertura do 

seminário “Diálogos de Inovação Brasil-China 2017”, no Rio de Janeiro, 

Palácio Itamaraty, em 28 e 29 de novembro de 2017.  

 

Embaixador Prisco Paraiso Ramos, Chefe do ERERIO 

Embaixador Valdemar Carneiro Leão, Presidente do Instituto de Estudos 

Brasil-China (IBRACH) 

Embaixador Luiz Augusto Castro Neves, Presidente do Conselho 

Empresarial Brasil-China (CEBC); 

Doutor José Pio Borges, Presidente do Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI). 

 

Senhoras e senhores,  

  É com satisfação que, em nome da Fundação Alexandre de Gusmão, 

dou as boas vindas aos participantes dos Diálogos de Inovação Brasil-

China. Gostaria de agradecer ao Escritório do Ministério das Relações 

Exteriores no Rio de Janeiro, na pessoa do Embaixador Prisco Paraíso 

Ramos, a cessão deste prestigioso espaço no antigo Palácio Itamaraty para 

sediar mais um encontro anual deste já tradicional evento do calendário de 

atividades acadêmicas e empresariais.  

2. O êxito dos Diálogos muito se deve à Professora Anna Jaguaribe, a 

quem cumprimento na condição de promotora e entusiasta do projeto, além 

de responsável por sua concepção e realização, juntamente com o Instituto 

de Estudos Brasil-China (IBRACH), aqui representado por seu Presidente, 
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o Embaixador Valdemar Carneiro Leão. O apoio da Funag e de outras 

instituições parceiras traduz o reconhecimento do mérito desta iniciativa.  

3. O propósito da Fundação é colaborar com o IBRACH e com as 

entidades aqui representadas para assegurar o êxito desses encontros 

voltados à promoção do conhecimento mútuo, à cooperação tecnológica e à 

parceria empresarial entre os dois países. Estou certo de que servirão como 

fonte de inspiração à pesquisa e ao debate de temas de interesse comum, 

em especial aqueles relacionados a estratégias e a políticas de inovação, 

suas tendências e desafios.  

4. Brasil e China compartilham interesses ligados ao desenvolvimento e 

à visão de uma ordem internacional mais inclusiva e justa que contribua 

para a promoção desse ideal comum. Para tanto, é preciso superar a 

distância geográfica e cultural entre nossos países. Em razão da prioridade 

conferida à China pela diplomacia brasileira, devemos ampliar as 

oportunidades de intercâmbio de ideias com vistas à melhoria das 

condições de vida de nossos povos.  

5. A FUNAG é uma instituição pública vinculada ao Ministério das 

Relações Exteriores que tem por finalidade: a) realizar e promover 

atividades culturais e pedagógicas em relações internacionais e na História 

Diplomática do Brasil, bem como estudos e pesquisas sobre problemas 

nessas áreas; b) divulgar a política externa brasileira em seus aspectos 

gerais e contribuir para a formação no País de uma opinião pública sensível 

às questões de convivência internacional; além de c) apoiar a preservação 

da memória diplomática do Brasil.  

6. Com mais de 600 livros de acesso online gratuito, a Biblioteca 

Digital da FUNAG constitui a maior plataforma digital sobre o tema das 

relações internacionais e da política externa brasileira. Tem contribuído 

para a democratização do conhecimento das relações internacionais e de 
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disciplinas correlatas. Trata-se de instrumento de divulgação do 

pensamento diplomático brasileiro e da literatura brasileira especializada 

nos grandes centros formadores de opinião no mundo. Em 2016, Estados 

Unidos, China e Alemanha foram os principais países de acesso aos livros e 

às atividades da Funag. Em 2017, cresceu exponencialmente o interesse 

internacional na biblioteca da FUNAG, consultado por 186 países. 70% dos 

acessos correspondem a consultas do exterior. Devemos atingir este ano 2 

milhões de acesso, 70% dos quais correspondem a consultas do exterior e 

30% do Brasil.    

7. Dada a importância do relacionamento entre Brasil e China, a 

Fundação tem encorajado e organizado eventos e publicado livros sobre o 

tema. Os dois últimos lançamentos da FUNAG que discutem as relações do 

Brasil com esse importante parceiro foram “Brasil e China: 40 anos de 

relações diplomáticas” e “Os desafios e oportunidades na relação Brasil-

Ásia na perspectiva de jovens diplomatas”, além do “BRICS Studies and 

documents”.  

8. Os acordos que temos firmado com instituições como o CICIR e o 

RDCY (Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade 

Renmin, sigla em inglês) buscam criar condições para o estudo conjunto de 

temas relevantes da agenda internacional, como também para a crescente 

apreciação das perspectivas próprias das relações internacionais desses 

países, que possam equilibrar certos pontos de vista de análises e estudos 

prevalecentes no mundo.  

9. A FUNAG fará a parte que lhe cabe no estudo conjunto de 

estratégias e políticas para criar condições favoráveis à inovação e à 

cooperação científica e tecnológica entre Brasil e China.  

10. Formulo os melhores votos de êxito aos organizadores e 

participantes. Muito obrigado. 


