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Palavras do Embaixador Sergio Eduardo Moreira Lima, Presidente da 

FUNAG, na cerimônia de abertura da VII Conferência sobre Relações 

Exteriores (CORE), no Teatro Madre Chantal, Faculdade DAMAS, 

em Recife, 2 e 3 de outubro de 2018. 

 

Irmã Miriam Vieira, Diretora-geral da Faculdade DAMAS, 

Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, Subsecretário-Geral da América 

Latina e do Caribe; 

Professor Thales Castro, Coordenador de Relações Internacionais da 

Faculdade DAMAS, 

Caros colegas; 

Senhoras e senhores, 

 

Sejam bem-vindos a VII Conferência sobre Relações Exteriores 

(CORE). Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Irmã Miriam Vieira e 

ao Professor Thales Castro o convite para realizar na Faculdade Damas este 

encontro anual em que debateremos “O Brasil e as Tendências do Cenário 

Internacional”. Agradeço a presença de professores, alunos, diplomatas e 

dos coordenadores de relações internacionais que vieram de várias partes 

do Brasil, bem como a todos os que colaboraram na organização da CORE.  

O Ministro interino das Relações Exteriores, Embaixador Marcos 

Galvão, gravou mensagem especial para a VII CORE, sobre o tema da 

Conferência, “O Brasil e as Tendências do Cenário Internacional”, que 

veremos ao final desta sessão de abertura. 

Anualmente, a Fundação Alexandre Gusmão realiza este encontro. 

Trata-se de um evento tradicional que reúne professores, pesquisadores, 

diplomatas e universidades brasileiras. A FUNAG tem levado a CORE a 
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diversos estados para possibilitar, nos quatro cantos do Brasil, o debate 

entre diplomacia e academia em torno da política externa dentro do 

contexto global.  

A Conferência sobre Relações Exteriores é concebida como um 

espaço de reflexão e interação. As edições anteriores da CORE foram 

realizadas em Fortaleza (2012), Vila Velha (2013), Brasília (2014), Rio de 

Janeiro (2015), Belém (2016), Brasília (2017) e, este ano, aqui estamos 

nesta bela cidade do Recife, em companhia da Irmã Miriam e do professor 

Thales. 

Pernambuco é berço de lutas, tradições e importantes memórias 

ligadas à autonomia e à identidade republicana do Brasil. A título de 

exemplo, ano passado, em 2017, bicentenário da Revolução Pernambucana 

de 1817, organizamos um ciclo de palestras sobre as Revoluções 

Autonomistas ocorridas neste estado em 1817, 1824 e 1848. 

A Funag tem por missão contribuir para a consciência da importância 

da politica externa e da preservação da memória da diplomacia brasileira. 

Esse exercício é feito por meio de encontros, palestras e debates em 

diferentes partes do país. Aspiramos democratizar o conhecimento das 

relações internacionais e levar o pensamento da diplomacia brasileira aos 

grandes centros formadores de opinião em todo o mundo.  

O foco desta edição da CORE recai na compreensão das tendências 

da evolução do poder no cenário internacional, desafios regionais, globais e 

oportunidades para o Brasil. Neste ano, a Conferência está dividida em 

quatro painéis temáticos, sendo eles: i) O Brasil na América do Sul e os 

Novos Desafios Políticos, Econômicos e Sociais na Região; ii) Estratégia 

de inserção do Brasil na Economia Global; iii) A Agenda Ambiental: 
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Estado da Arte e a Centralidade do Brasil no Debate; e iv) O Brasil nas 

Instituições Internacionais e o Futuro do Multilateralismo.  

A FUNAG tem colaborado, durante o ano de 2018, com diversas 

iniciativas do Itamaraty. Destaco a “Reunião de Consulta da América 

Latina e do Caribe como contribuição regional para o Pacto Global para 

Refugiados”, a Conferência Internacional “50 anos do Tratado de Não-

Proliferação de Armas Nucleares: Impasses e Perspectivas”, os seminários 

“A aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico” e “Quarenta anos 

do Tratado de Cooperação Amazônica - Sustentabilidade: Um paradigma 

para o desenvolvimento da Amazônia”, bem como as exposições 

“Desenhando para um palácio – O Itamaraty e o design” e “Centenário 

Nelson Mandela”, além de palestras sobre diversos temas relevantes da 

política externa brasileira.  

Em 2019, o Brasil sediará a XI Cúpula do BRICS. Trata-se de um 

dos mais importantes eventos internacionais a serem realizados no país. 

Será precedido de uma série de reuniões preparatórias com a participação 

da sociedade civil de cada um desses países. Caberá a Funag e ao IPEA a 

organização desses encontros people to people. 

Gostaria de ressaltar, ainda, as principais obras editadas pela Funag 

no ano de 2018: “A Obrigação Universal do Desarmamento Nuclear", do 

juiz da Corte Internacional de Justiça Antonio Augusto Cançado Trindade, 

“Mulheres Diplomatas no Itamaraty (1918-2011) - Uma análise de 

trajetórias, vitórias e desafios”, “A Política regional da Venezuela entre 

1999 e 2012 - Petróleo, integração e relações com o Brasil”, “História da 

África e Relações com o Brasil”, “The Road Ahead - The 21st-Century 

World Order in the Eyes of Policy Planners”, entre tantos outros. 
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A propósito, ainda hoje ao final do segundo painel, lançaremos o 

livro “The Road Ahead”, com a presença de um dos seus organizadores, o 

secretário Filipe Nasser. 

No último quinquênio, a Funag consolidou sua Biblioteca Digital de 

mais de 700 livros, maior plataforma digital sobre o tema das relações 

internacionais e da política externa brasileira. Algumas dessas obras foram 

recomendadas por prestigiosas instituições acadêmicas, como o King’s 

College de Londres. A Fundação também firmou diversas parcerias com 

entidades nacionais estrangeiras. Esse resultado confere nova dimensão à 

diplomacia pública do País, pois, de um lado, contribuímos para 

democratizar o conhecimento das relações internacionais e, de outro, para 

tornar o pensamento diplomático brasileiro mais conhecido no Brasil e no 

exterior.  

Dados recentes apontam que 187 países acessam os livros e as 

atividades da FUNAG, cuja plataforma digital tem-se revelado cada vez 

mais útil para brasileiros onde quer que estejam. Permite-lhes aprimorar 

sua formação acadêmica e profissional, preparar-se para concursos públicos 

e acessar obras clássicas e temáticas sobre relações internacionais. Por 

incidir sobre campo multidisciplinar, esses livros tratam também de meio 

ambiente, economia, comércio, direito e outras ciências e matérias de 

interesse geral, como saúde e educação. 

Gostaria de convidá-los a visitar o portal da Funag, suas redes sociais 

e baixar gratuitamente seus livros. Convido-os também a conhecer e 

acompanhar as atividades da Fundação, as palestras, entrevistas, debates e 

os livros publicados mensalmente. 

Formulo os melhores votos de êxito aos participantes da VII CORE. 

 

Muito obrigado.   


