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Discurso do Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, 

Presidente da FUNAG, por ocasião da inauguração da II 

Mesa-Redonda sobre Política Externa e Energia. Brasília, 

Palácio Itamaraty, Sala Santiago Dantas, 11 de junho de 2015. 
 

Excelentíssimos Senhores,  

Embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho, Subsecretário-

Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia 

Embaixadora Mariangela Rebuá, Diretora do Departamento de 

Energia 

Senhoras e senhores, 

Como Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG), gostaria, em primeiro lugar, de dar às boas-vindas aos 

participantes da segunda Mesa-Redonda sobre Política Externa e 

Energia. É uma satisfação poder colaborar novamente com a 

Subsecretaria-Geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e 

Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores na organização 

desses encontros sobre tema tão importante da agenda interna e 

externa do Brasil.  



2 

 

 
 

O objetivo desta Mesa Redonda é a discussão das mudanças 

no cenário energético internacional, com efeitos para o Brasil e a 

política exterior do País no setor de energia. A expressiva 

ampliação da produção de petróleo e gás de xisto nos Estados 

Unidos e a acentuada queda nos preços internacionais do petróleo 

são exemplos de transformações que têm impacto no Brasil e na 

geopolítica energética global. O mesmo se verifica em relação ao 

crescimento da produção de energia a partir de fontes renováveis 

diante da preocupação com o desenvolvimento sustentável e as 

mudanças climáticas. Ademais, a área de energia representa 

importante vetor de integração na América do Sul. 

Nessas circunstâncias, é oportuna a decisão do 

Departamento de Energia de dar continuidade ao debate iniciado 

sobre este mesmo tema no Rio de Janeiro em 2012. 

Senhoras e Senhores 

É parte do mandato da FUNAG contribuir para a formação 

de uma opinião pública bem informada e sensível às questões e 

aos desafios da agenda internacional. Além dos eventos que 
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organiza, a Fundação possui  biblioteca digital com cerca de 600 

títulos sobre relações internacionais e disciplinas correlatas.  

A biblioteca digital representa um dos maiores, senão o 

maior, acervo bibliográfico online disponível gratuitamente sobre 

o tema das relações internacionais do Brasil. Convido todos os 

presentes a visitá-la.  Ela tem ajudado a promover a 

democratização do acesso ao conhecimento das relações 

internacionais e a divulgação do pensamento diplomático 

brasileiro em mercados editoriais formadores de opinião no 

mundo.  Há pouco tempo, esses objetivos pareciam remotos. 

Em 2014, pela primeira vez, o número de livros baixados do 

exterior superou o do Brasil, na proporção de 63% contra 37%.  

Os países com maior acesso ao portal foram os EUA, a China e a 

Alemanha. Naquele ano, alcançou-se a marca de 1 milhão e 

trezentos mil downloads de livros publicados pela FUNAG. Essa 

tendência se está consolidando no primeiro semestre deste ano, o 

que aumenta o alcance das atividades e dos livros editados pela 

Fundação. 
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Caros colegas e amigos, 

Espero que aproveitem os debates e reflexões dessa Mesa-

Redonda. Passo a palavra ao Senhor Subsecretário-Geral de Meio 

Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia, Embaixador José 

Antonio Marcondes de Carvalho. 


