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Apresentação 

O Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI), da Fundação Alexandre de 

Gusmão (FUNAG), elabora o "Repertório de Política Externa”. Trata-se de uma compilação, 

organizada por temas, de trechos selecionados de manifestações públicas de altas autoridades 

brasileiras no campo da política externa e das relações internacionais. As citações são retiradas de 

discursos, artigos e entrevistas do presidente da República, do vice-presidente da República, do 

ministro de Estado e do secretário-geral das Relações Exteriores, além de outras altas autoridades, e 

notas de imprensado Itamaraty. 

O objetivo desse trabalho é o de divulgar, para estudantes, pesquisadores e demais 

interessados, a visão do governo brasileiro sobre os principais temas da agenda internacional e de 

nossa ação externa, buscando facilitar as iniciativas de pesquisa e estudo de nossa diplomacia. Este 

volume tem registros datados de 1º de abril a 30 de junho de 2017.  

Para ter acesso aos repertórios dos períodos anteriores, acesse: 

www.funag.gov.br/ipri/repertorio 
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ASPECTOS GERAIS DA DIPLOMACIA E POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

“Daí, porque esta é a hora em que os senhores terão, os senhores e as senhoras terão 

oportunidade de falar ao mundo sobre o Brasil. É hora, na verdade, de projetar um novo 

país, de oportunidades, que nasce dessas reformas, que nasce do renovado vigor 

institucional. É hora de atrair parceiros, convenhamos, investimentos dos novos 

negócios. A diplomacia não se destina apenas, e isso tem sido uma tônica da diplomacia 

brasileira, apenas revelar, vamos dizer assim, formalmente, o Brasil lá fora, mas 

também ao revelar o Brasil lá fora, sob determinadas formalidades, e incentivar os 

investimentos no nosso País, e nós carecemos muito de investimentos”. (Presidente da 

República, Michel Temer, discurso durante cerimônia de formatura de duas turmas 

do Instituto Rio Branco, Brasília, 20/04/2017) 

“Isso quer dizer que, na defesa de nossos interesses globais, é preciso granjearmos, cada 

vez mais, poder para influir de modo decisivo. Essa influência se conquista com esforço 

metódico, com avanços econômicos, mas também científicos, culturais, tecnológicos e 

de cooperação, capazes de imprimir densidade em nossas relações com outros países. E 

a conquista dessas condições passa, necessariamente, como lembra Rubens Ricupero, 

em obra editada pela Fundação Alexandre de Gusmão, pelo processo de 

desenvolvimento. Uma prioridade da nossa tradição diplomática, inscrita nos nossos 

códigos de conduta, nos nossos objetivos, desde a década de 1930, pelo menos. A 

atuação de nosso país no mundo tem a seu favor um atributo essencial, que é a 

credibilidade lastreada em uma nítida identidade nacional. Vocês já têm ocasião de 

constatar, a forma como o Brasil é visto no exterior. Quando nos perguntam quem é o 

Brasil, nossa resposta está naquilo que nós fazemos, na forma como nós nos 

comportamos. O Brasil é visto como uma grande democracia, um país amante da paz, 

comprometido com o direito internacional e a solução pacífica de controvérsias”. 

(Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, discurso por ocasião da 

cerimônia de formatura das turmas D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha 

Lutz 92015-2017) do Instituto Rio Branco, Brasília, 20/04/2017) 

 

“Intimamente ligada à ideia de Estado, de soberania e de interesse nacional, a 

diplomacia está claramente definida, com as suas atribuições precisas, as suas 

idiossincrasias, as suas exigências, a forma de ser, de falar e de ocultar o pensamento 

que lhe são peculiares, e até a maneira de se vestir que exige dos seus quadros. Agentes 

do Estado, agentes do diálogo entre os Estados, os diplomatas cumprem um papel 

imorredouro nas nossas sociedades. Enquanto houver soberanias, haverá diplomatas. E, 

enquanto houver diplomatas, haverá uma linguagem da diplomacia, feita de palavras, 

gestos e atitudes, que é preciso aprender, praticar e valorizar. Esta é também uma 

carreira que se elege com a consciência de tudo aquilo que o Estado e o seu povo 

precisam extrair da relação com o mundo – mais acesso, mais conhecimento, mais 

recursos, mais segurança, paz e estabilidade em todo o mundo, a prevalência da 



 

democracia e dos direitos humanos, o império do direito sobre a força e da razão sobre a 

prepotência. É uma escolha que pressupõe uma permanente disponibilidade para o seu 

país, abertura ao mundo e à diversidade cultural, capacidade de colocar-se na 

perspectiva do interlocutor, imensa generosidade, a disposição sincera de ajudar os 

brasileiros no exterior e um permanente estado de alerta para o interesse nacional e a 

sua defesa. É a lembrança perene dessa escolha que os guiará quando a sua vontade for 

uma e outra vez testada pelas exigências desta carreira complexa que tem a missão de 

administrar uma sólida política externa que o Estado brasileiro persegue, com 

consistência invejável, ainda que com matizes e modulações, desde a nossa 

independência. (...) A lembrança da pátria onde quer que estejamos, ensinou-nos para 

sempre o Barão. Que privilégio é poder servi-la como diplomatas, amparados por um 

prestígio fundado em continuadas conquistas pacíficas e na consciência plena do dever 

cumprido que Rio Branco, que hoje celebramos, encarna como poucos na história deste 

país”. (Embaixador Sérgio França Danese, discurso por ocasião da cerimônia de 

formatura das turmas D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz (2015-

2017), Brasília, 20/04/2017) 

 



 

 

O Brasil e a Ordem Mundial 

“[O] mundo de hoje está muito distante do mundo dos inícios do século XX, quando o 

Rio Branco foi chanceler. Mas não será nenhum exagero dizer que esses dois mundos 

têm em comum o traço das profundas transformações. Rio Branco e seus 

contemporâneos tiveram que lidar com o equilíbrio europeu que se desfazia. Tiveram 

que discernir em meio a complexidades das mudanças em curso, o deslocamento de 

eixos de poder. Passado mais de um século, também nós nos vemos confrontados com o 

cenário externo que, convenhamos, desafia a compreensão. 

Os contornos que nos habituamos a reconhecer no cenário internacional vão, a olhos 

vistos, se esgarçando, e frequentemente não nos é dado antecipar que novas formas 

tomarão. Nós vivemos na verdade, convenhamos, tempos de incerteza e de 

instabilidade, até dizê-lo já se tornou um lugar comum. Mas um lugar comum que só faz 

confirmar-se a cada dia.  

A contestação de fórmulas políticas consolidadas ganha terreno, mesmo em 

democracias maduras. Tendências isolacionistas fazem contrapeso a dinâmicas de 

integração que pareciam asseguradas. Do conflito na Síria a tensão na península 

Coreana, só para dar dois exemplos. 

Os focos de efervescência geopolítica não dão sinais de ceder. O extremismo violento 

ceifa a vida de homens, mulheres, crianças, indistintamente. O terrorismo mesmo chega 

a cidades e povoados, presentes e ausentes de nosso imaginário geográfico, prolonga-se 

o drama dos refugiados e de imigrantes. E as instituições internacionais, convenhamos, 

não oferecem tantas das respostas que todos nós buscamos, das respostas de que 

precisamos. 

Portanto, esses fortíssimos ventos de transformação trazem sem dúvida motivos de 

apreensão. Mas eu devo dizer que são ventos que abrem também outra perspectiva, que 

quero enfatizar aos senhores formandos, a de que a história está sempre em construção, 

confrontados com parâmetros que se acreditavam gravados em pedra, e não o eram, 

somos coletivamente levados de que nossa ação pode sim moldar a realidade; somos 

coletivamente lembrados de que nossas políticas podem sim dar-lhe novos rumos; 

somos coletivamente lembrados em suma de que sem voluntarismo infundados e com 

os pés no chão, para usar uma expressão de um dos oradores, temos poder sobre o nosso 

futuro. (...) 

Portanto, meus senhores e minhas senhoras, nesta etapa de agudas imprevisibilidades, 

importante missão que nos cabe é prestigiar o sistema de regras e princípios que o Brasil 

ajudou a erguer ao longo das últimas décadas. Urge defender o primado do Direito, urge 

fortalecer os mecanismos de governança global”. (Presidente da República, Michel 

Temer, discurso durante cerimonia de formatura de duas turmas do Instituto Rio 

Branco, Brasília, 20/04/2017) 

“A prioridade ao nosso entorno, na Ásia, que é um polo dinâmico da economia global. 

Estivemos na China, na Índia, no Japão, no G20, no Brics, unimos esforços em favor 



 

desses processos decisórios mais representativo.  Aqui mesmo, neste auditório, nós 

recebemos os governantes dos países da CPLP,  e nós até, temos a honra de exercer a 

presidência da CPLP, neste momento. E tendo por horizonte a agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável. Nas Nações Unidas, quando tive a honra de lá me 

manifestar, nós levamos nossa palavra de abertura ao mundo e de apreço por sua 

pluralidade. Pluralidade que compõe a própria essência do nosso País. E que como 

também assinalaram  os oradores de ambas as turmas, está crescentemente refletida, em 

nosso serviço exterior”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante 

cerimonia de formatura de duas turmas do Instituto Rio Branco, Brasília, 

20/04/2017) 

“Também em outros quadrantes, países e povos olham angustiados e esperançosos para 

as suas próprias instituições e para as instituições da governança global e regional. 

Pedem-lhes que os ajudem a resistir às recorrentes ameaças à paz, à estabilidade e ao 

progresso econômico e social, que há muito deviam estar banidas da existência humana 

e que voltam a manifestar-se em múltiplas formas, inclusive no unilateralismo dos que 

acreditam na salvação individual das nações num mundo sem fronteiras naturais, onde 

tudo pode afetar a todos, onde estiverem, a qualquer tempo. Nesse mundo, do qual o 

Brasil depende muito, vocês terão de ver desafios onde há ameaças, possibilidades onde 

há obstáculos, oportunidades onde há problemas. Esse é o otimismo dos diplomatas”. 

(Embaixador Sérgio França Danese, discurso por ocasião da cerimônia de formatura 

das turmas D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz (2015-2017), Brasília, 

20/04/2017) 

 

 



 

 

Princípios e Objetivos da Política Externa Brasileira 

“[A] Constituição, como lembrou o ministro Aloysio, tem inúmeros trechos reveladores 

da presença do Brasil e de como deve conduzir-se o Brasil nas suas relações 

internacionais. Sem dizer do dispositivo explícito, pelo ministro mencionado, que 

determina o Brasil que se integre em uma comunidade latino-americana de nações. (...) 

Este é o ânimo com que seguiremos. O ânimo de fazer da política externa uma política 

pública que responde verdadeiramente as demandas dos brasileiros”. (Presidente da 

República, Michel Temer, discurso durante cerimonia de formatura de duas turmas 

do Instituto Rio Branco, Brasília, 20/04/2017) 

“Essa é a orientação que recebi e que todos nós recebemos do presidente Temer: 

executar uma política de estado que, sendo universalista por vocação e também por 

tradição, tem os seus olhos voltados para o nosso entorno regional. Até porque esse é 

um mandamento da nossa constituição: buscar a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina. A nossa diplomacia há de ser sempre um 

instrumento a serviço da modernização e da prosperidade do nosso país; uma política de 

estado em prol da estabilidade da nossa região e do mundo. (...) Mas erra, minhas 

senhoras e meus senhores, quem pensa que as relações internacionais são feitas apenas 

de interesses. Sem a argamassa dos valores e dos princípios, aliás, todos eles fixados, 

meu caro presidente, na nossa constituição, no artigo 4º da nossa constituição; sem a 

argamassa desses princípios, o edifício das relações entre países não resiste à primeira 

intempérie. Nós ganhamos consistência na nossa atuação internacional quando 

refletimos as preocupações com os direitos humanos, com a democracia e com a 

sustentabilidade. E fazemos isso porque é isso que espera de nós a sociedade brasileira”. 

(Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, discurso por ocasião da 

cerimônia de formatura das turmas D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha 

Lutz 92015-2017) do Instituto Rio Branco, Brasília, 20/04/2017) 

“O Brasil precisa reencontrar o caminho do desenvolvimento. Não desperdicemos uma 

boa crise. Crises oferecem a oportunidade de reavaliar prioridades e de inovar, bem 

como de refletir sobre o papel da diplomacia no progresso social e econômico do Brasil 

e a respeito de nossa missão como diplomatas em prol desse objetivo. O Itamaraty 

desde sempre contribuiu ativamente para o desenvolvimento nacional, para atrair 

investimentos, abrir mercados, valorizar nossa cultura no mundo”. (Secretária Camilla 

Neves Moreira, discurso da oradora da Turma Dom Paulo Evaristo Arns (2014-2016) 

por ocasião do Dia do Diplomata, Brasília, 20/04/2017) 

[Brasil e Espanha] concordaram com a importância de um multilateralismo eficaz, o 

respeito ao direito internacional e o diálogo permanente como instrumentos para a 

manutenção da paz e segurança internacionais, bem como com importância da luta 

contra o terrorismo e outros flagelos, a promoção do desenvolvimento sustentável e o 

respeito aos direitos humanos no âmbito do Sistema das Nações Unidas. (Nota à 

imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo 

do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 



 

“A cooperação, portanto, meus amigos, é um instrumento de presença do país no 

mundo, é uma modalidade de exercício de soft power que é próprio de um país 

democrático, de um país que não tem ambições hegemônicas, um país que quer ter uma 

relação construtiva no contexto internacional e cujo fortalecimento dotará a política 

externa brasileira de condições ainda melhores para seguir mantendo uma voz ativa na 

arquitetura da cooperação internacional para o desenvolvimento”. (Ministro das 

Relações Exteriores, Aloysio Nunes, discurso por ocasião das comemorações dos 30 

anos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Brasília, 08/06/2017)  

“Visitarei na próxima semana a Rússia e a Noruega. Meus compromissos incluirão 

reuniões com o presidente Vladimir Putin, em Moscou, e com o rei Harald V e a 

primeira-ministra Erna Solberg, em Oslo. Nas duas capitais, falarei também a 

investidores sobre o momento de modernização econômica que vive o Brasil – 

momento de responsabilidade fiscal, de maior racionalidade e de mais segurança 

jurídica. Apresentarei as oportunidades de negócios que daí decorrem, em especial no 

âmbito do programa Crescer. Uma vez mais, porei a diplomacia presidencial a serviço 

das prioridades dos brasileiros: o crescimento econômico e a geração de empregos”. 

(Artigo do presidente da República, Michel Temer, “O Brasil na Rússia e na 

Noruega”, publicado em O Estado de S. Paulo, 16/06/2017) 

 

 

  



 

Relação entre a política externa e a política interna 

“Hoje não somos os únicos fazendo política externa: parlamento, empresas, sociedade 

civil – muitos querem falar pelo Brasil, e precisamos dialogar com todos, se queremos 

exercer o protagonismo que nos cabe”. (Secretário João Soares Viana Neto, discurso 

do orador da Turma Bertha Lutz (2015-2017) por ocasião do Dia do Diplomata, 

20/04/2017) 

“Eu quero dizer que em cada passo o que nos guiou foi precisamente um sentimento de 

responsabilidade. No particular, a responsabilidade fiscal. E, se de fato nós queremos 

um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B. Afinal, a 

responsabilidade rende frutos. Já foi dito aqui que a inflação, que chegara a níveis 

alarmantes, está novamente sob controle. Já abaixo do centro da meta, que é 4,5%. 

Confesso até que em diálogos com a área econômica, esperava-se que isso viesse a 

ocorrer no segundo semestre deste ano. Que se iniciasse a redução dos níveis 

inflacionários, mas deu-se muito antes, e deu-se muito antes precisamente em fase da 

confiança, da credibilidade que o País, em pouquíssimo tempo, adquiriu no cenário 

Nacional e no cenário Internacional. O que permite, efetivamente, a queda dos juros, 

que naturalmente barateia o crédito de forma consistente e sustentável. Nós demos, 

convenhamos, eu quero ressaltar este aspecto, uma injeção de profissionalismo em 

nossas estatais, com a consequente valorização de empresas como a Petrobras, da 

Eletrobras, com uma valorização extraordinária ao longo desse ano de governo. No 

BNDES, pusemos fim, quero também registrar este fato, ao equívoco da política dos 

chamados campeões nacionais. Nós introduzimos a racionalidade econômica e mais 

segurança jurídica em setores-chave, como o do petróleo e do gás. Estamos irrigando a 

economia com mais de 40 bilhões de reais, por meio da liberação das contas inativas do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Restabelecemos no País, portanto, ambiente 

de respeito aos contratos, de eficiência administrativa. E até já que as forças produtivas 

da Nação são de um lado os empresários, empregadores, de outro lado os trabalhadores, 

também no tocante ao Fundo de Garantia, governador Geraldo Alckmin, nós 

estabelecemos uma nova fórmula de remuneração mais valiosa para os depósitos do 

Fundo de Garantia e, de tempos em tempos tal como planejado pelo Dyogo Oliveira, 

serão liberados esses rendimentos para os trabalhadores, de molde a que isso injete 

também novos valores para a economia nacional. Portanto, fizemos muito em muito 

pouco tempo. E não é sem razão que o Brasil está voltando a crescer. Vamos aos dados: 

cresceu 1,12% nos primeiros três meses deste ano, em comparação ao último trimestre 

do ano passado. Convenhamos, em abril, foram criados 60 mil novos empregos formais. 

Mais uma vez devo registrar, que este eventual começo, retomada do emprego no nosso 

País, esperava-se possivelmente para o último trimestre deste ano, tamanha era a 

recessão com que apanhamos o governo. Mas ela está se dando a partir de agora. Basta 

dizer que neste mês de abril, tivemos superávit primário de mais de 12 bilhões de reais. 

Sem cair na tentação dos falsos atalhos, sem cair na sedução do populismo, deixamos 

para trás, portanto, a maior recessão que a história brasileira conheceu. Portanto, esta é a 

nossa trajetória de superação – trajetória que traz ganhos para investidores e 



 

consumidores, trabalhadores e empreendedores. Trajetória que traz investimentos para 

educação, saúde, programas como o Bolsa Família – que, aliás, que em 2016, 

aumentamos em mais de dois anos de reajuste”. (Presidente da República, Michel 

Temer, discurso durante abertura oficial do Fórum de Investimentos Brasil 2017, São 

Paulo, 30/05/2017) 

“Com o respaldo indispensável do Congresso Nacional, estamos levando adiante 

reformas que não se viam no Brasil há muitos anos. Os resultados já aparecem: pusemos 

a inflação novamente sob controle, criamos as condições para a queda consistente dos 

juros, deixamos para trás a recessão. Mas ainda há muito por fazer. E nessa empreitada 

a política externa desempenha papel de relevo. A reconstrução do Brasil passa, 

necessariamente, por uma maior e melhor integração ao mundo”. (Artigo do presidente 

da República, Michel Temer, “O Brasil na Rússia e na Noruega”, publicado em O 

Estado de S. Paulo, 16/06/2017) 

 “Eu sei naturalmente da importância da cooperação parlamentar, para o 

aprofundamento das relações entre países amigos. Portanto, eu vejo, com muita 

satisfação, o aumento desse diálogo parlamentar que eu chamo sempre de Diplomacia 

Parlamentar”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante encontro 

com a Senadora Valentina Matvienko, Presidente do Conselho da Federação da 

Rússia, Moscou, 21/06/2017) 

 

  



 

Política Externa e Identidade Brasileira 

“Tratar-se na verdade, escapando ao dogmatismo, estar a serviço dos valores da 

sociedade brasileira. E nosso interesse maior é o desenvolvimento do País, a inserção do 

Brasil no circuito internacional, igualdade de oportunidades, e, principalmente, nossos 

valores que tem sido, é da índole do povo brasileiro, a paz, a democracia, a preservação 

e enaltecimento dos direitos humanos. Para esta política externa, conduzida com 

absoluta segurança pelo chanceler Aloysio Nunes, é que eu tomo a liberdade de 

convocar os nossos novos diplomatas. Uma política externa universalista, como foi 

mencionado pelo Aloysio, sem preconceito. Uma política externa que acredita antes de 

tudo, como também já foi dito, na força transformadora do diálogo, do convencimento. 

É nosso dever garantir o lugar do Brasil neste mundo em mutação. Os que hoje se 

forma, já chegam com a responsabilidade de aportar sua energia para essa tarefa maior. 

Sei que não lhes faltam disposição e talento”. (Presidente da República, Michel Temer, 

discurso durante cerimonia de formatura de duas turmas do Instituto Rio Branco, 

Brasília, 20/04/2017) 

“O nosso território, imenso território, foi delineado por atos jurídicos, por acordos e 

tratados diplomáticos, que consolidaram não apenas a herança que recebemos dos 

portugueses, mas também a conquista territorial laboriosa dos nossos povoadores, dos 

nossos sacerdotes, e que foi sacramentada pelos nossos diplomatas. É um país que se 

pauta pelo respeito às instituições multilaterais e pela busca concertada de soluções para 

os grandes desafios globais, em áreas como comércio e finanças, paz e segurança, 

democracia, direitos humanos e mudança do clima. Nós somos admirados não apenas 

pela palavra empenhada, pela força da palavra empenhada, mas, sobretudo, por nossas 

ações como disse demonstradas em operações de paz de que participamos, na liderança 

do processo que permitiu a adoção do acordo de Paris sobre a mudança do clima, nas 

negociações em curso para assegurar o desarmamento nuclear, nos esforços para 

integrar a nossa região na democracia. Nós somos admirados também por uma cultura 

vibrante, pela diversidade da nossa população, pela força da nossa democracia, pela 

indústria forte, uma agricultura competitiva, e esse ativo estratégico extraordinário que é 

nossa biodiversidade”. (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 

discurso por ocasião da cerimônia de formatura das turmas D. Paulo Evaristo Arns 

(2014-2016) e Bertha Lutz 92015-2017) do Instituto Rio Branco, Brasília, 

20/04/2017)  

“Um país que se reconcilia consigo mesmo e tenta recriar a sua melhor tradição política, 

feita do diálogo, da conciliação, da busca de consensos ou de convergências, no respeito 

às regras democráticas e às instituições republicanas”. (Embaixador Sérgio França 

Danese, discurso por ocasião da cerimônia de formatura das turmas D. Paulo 

Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz (2015-2017), Brasília, 20/04/2017)  

 “Apesar de poucos, viemos de diferentes regiões do Brasil. Trazemos conosco nossa 

diversidade, que pomos a serviço desta Casa e de nosso País. O Itamaraty, como o 

Brasil, tem se transformado. Palavras como transparência, diversidade e inclusão se 



 

tornaram frequentes em nossos debates internos, e nos sentimos honrados por fazer 

parte desse processo”. (Secretária Camilla Neves Moreira, discurso da oradora da 

Turma Dom Paulo Evaristo Arns (2014-2016) por ocasião do Dia do Diplomata, 

Brasília, 20/04/2017) 

“Devemos, ainda, representar a diversidade social e étnica do nosso povo, um dos 

fundamentos de nossa projeção internacional, especialmente no diálogo com a África. 

Por isso nós louvamos o programa de ações afirmativas do ministério, que em 2002 foi 

pioneiro na esplanada, e reputamos essencial seu aperfeiçoamento, para incluir mais 

negros na carreira”. (Secretário João Soares Viana Neto, discurso do orador da 

Turma Bertha Lutz (2015-2017) por ocasião do Dia do Diplomata, Brasilia, 

20/04/2017) 

 “Portanto, o diálogo é outra marca do nosso governo. Para que nós possamos, também, 

convenhamos, pacificar o País. Nós temos e adotamos muito, e sentimos muito, hoje 

uma coisa que não existia no passado, que é brasileiro contra brasileiro. E a nossa tese 

governamental, a nossa apreensão, é fazer que todos estejamos juntos. Brasileiro com 

brasileiro. É claro que você terá divergências programáticas, divergências ideológicas, 

mas cujos os argumentos não poderão ser físicas, físicos, aliás, quando forem físicos 

como aconteceu em Brasília, nós não titubearemos, o nosso lema é o lema da Bandeira: 

Ordem e Progresso. Quando há depredação e coisas dessa natureza, nós tomamos 

medidas saneadoras, embora por pouquíssimo tempo, para que se restabeleça a ordem 

no nosso país. (...) Por isso eu digo aos senhores investidores, aos senhores investidores 

nacionais e estrangeiros que o Brasil reúne todas as condições para prosperar. Até 

menciono um fato importante. O Brasil vive em paz com seus 10 vizinhos há mais de 

100 anos. Estamos distantes dos grandes focos de tensão e de terrorismo. Não temos 

conflitos étnicos ou religiosos. Esses até, convenhamos, são bem escassos nos tempos 

atuais, de tantas conflagrações no mundo. Por isso são valiosos para o Brasil e não é por 

acaso que o Brasil se afirma como destino dos mais atraentes para investidores”. 

(Presidente da República, Michel Temer, discurso durante abertura oficial do Fórum 

de Investimentos Brasil 2017, São Paulo, 30/05/2017) 

 

 



 

 

Universalismo/regionalismo na política externa 

“Essa é a orientação que recebi e que todos nós recebemos do presidente Temer: 

executar uma política de estado que, sendo universalista por vocação e também por 

tradição, tem os seus olhos voltados para o nosso entorno regional. Até porque esse é 

um mandamento da nossa constituição: buscar a integração econômica, política, social e 

cultural dos povos da América Latina”. (Ministro das Relações Exteriores, Aloysio 

Nunes Ferreira, discurso por ocasião da cerimônia de formatura das turmas D. Paulo 

Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz 92015-2017) do Instituto Rio Branco, 

Brasília, 20/04/2017)  

 

 

  



 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

[Brasil e Espanha] salientaram a importância da colaboração no campo da Defesa, com 

base no acordo entre os dois Ministérios da Defesa de dezembro de 2010. Os dois 

governos continuarão a estimular a cooperação entre suas Forças Armadas em Missões 

de Manutenção da Paz no âmbito das Nações Unidas – com destaque para a participação 

de militares do Exército brasileiro no contingente espanhol na Missão UNIFIL no 

Líbano; participação e observação de exercícios militares; o ensino e a formação de 

oficiais; defesa cibernética e inteligência militar. A Comissão Mista de Defesa deve 

reunir-se regularmente. Atribuíram especial importância à cooperação em matéria de 

sistemas de armamento e indústrias de defesa, promovida através do Grupo de Trabalho 

Bilateral de Cooperação Industrial para Defesa. (...) A fim de aprofundar e fortalecer a 

cooperação e o intercâmbio de informações operacionais, inteligência criminal e 

operações conjuntas de policiamento, [ Brasil e Espanha] concordaram com a criação da 

Comissão Mista prevista no Convênio de 2007 entre a República Federativa do Brasil e 

o Reino da Espanha sobre o Combate à Criminalidade. Comprometeram-se a reforçar a 

cooperação policial técnica nas seguintes áreas de interesse comum: a formação da 

polícia na segurança pública, a luta contra o crime organizado e contra o terrorismo e 

seu financiamento, intercâmbio de experiências na aplicação de programas e sistemas de 

vigilância integrada de vias, costas e fronteiras com tecnologia espanhola e brasileira; 

programas de prevenção de crimes contra o meio ambiente; cooperação para prevenção, 

repressão e atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. Reconheceram o problema 

que ameaças cibernéticas apresentam para os Estados e seus cidadãos. Nesse sentido, 

afirmaram sua intenção de aumentar a cooperação bilateral na prevenção, detecção e 

resposta a ataques cibernéticos e uso malicioso de TICs, levando em conta a 

necessidade de promover e proteger os direitos humanos, em especial o direito à 

privacidade. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do 

presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

Cooperação entre países em desenvolvimento 

O Brasil mantém destacado projeto de cooperação naval com a Namíbia, iniciado em 

1994, que já resultou na formação de mais de 1.000 militares namibianos em escolas 

brasileiras, contribuindo para o objetivo comum de promover a paz e a segurança no 

Atlântico Sul. (Nota à imprensa nº 147. Visita do Ministro das Relações Exteriores, 

Aloysio Nunes Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 

05/05/2017) 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira viaja para Botsuana, país com o qual o Brasil 

mantém importantes projetos de cooperação nas áreas de cooperativismo e combate ao 

HIV/AIDS. (...) [O ministro] reafirmará o apoio brasileiro ao desenvolvimento daquele 

país e o propósito de fortalecer o relacionamento nas áreas de defesa e comércio, entre 

outras. Botsuana é um dos países de mais alto crescimento na África, o que oferece 

grandes oportunidades para o aumento do comércio e dos negócios com o Brasil. (Nota 

à imprensa nº 147. Visita do Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 05/05/2017) 

Moçambique é o maior parceiro de cooperação brasileira, com projetos pioneiros e 

estruturantes que abarcam áreas como saúde, agricultura, educação e formação 

profissional. O país também é importante destino de investimentos brasileiros, cujo 

estoque chega a 9 bilhões de dólares. (...) [O] ministro das Relações Exteriores visitará 

Nacala, onde participará da cerimônia de inauguração do Corredor Logístico de Nacala, 

importante investimento da Vale em parceria com a estatal Portos e Caminhos-de-Ferro 

de Moçambique. O projeto, que conferiu ao Brasil o status de maior investidor 

estrangeiro daquele país, contribuirá para o desenvolvimento das economias 

moçambicana e malawiana. Ainda em Moçambique, devem ser assinados o Acordo de 

Previdência Social, o Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de 

Consultas Políticas e, no âmbito da cooperação técnica, dois ajustes complementares ao 

Acordo Geral de Cooperação: um para a implementação de projeto em Fortalecimento 

da Educação Profissional e Tecnológica de Moçambique; e outro para a implementação 

de projeto em Capacitação Técnica em Inspeção e Relações de Trabalho. (Nota à 

imprensa nº 147. Visita do Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 

à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 05/05/2017) 

“Ao comemorar 30 anos, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) consolidou-se 

como alavanca para o desenvolvimento e importante instrumento de política externa, 

melhorando a vida das pessoas nos países parceiros e contribuindo para promover a 

imagem do Brasil no exterior. Primeira agência de cooperação internacional de um país 

em desenvolvimento, e hoje referência mundial, a ABC foi criada para gerir programas 

de cooperação técnica e evoluiu como coordenadora da cooperação técnica prestada por 

nosso. 

Sua atuação alcança cerca de 3.000 projetos em 108 países, em áreas como agricultura, 

segurança alimentar, saúde, educação e formação profissional.(...) Em minha recente 

viagem de trabalho ao continente africano, pude atestar que os projetos da ABC, além 

de contribuírem para a melhoria das condições de vida das populações locais, também 



 

exercem a função de "embaixadores" do Brasil, divulgando ações de nosso país em 

diversos setores associados ao desenvolvimento social e econômico. 

Um país com a dimensão e o perfil do Brasil não pode prescindir da cooperação como 

parte de sua inserção internacional. É nosso dever preservar esse patrimônio brasileiro, 

modernizando seus instrumentos e fortalecendo sua base jurídica. Com esse objetivo, 

pretendo apresentar ao presidente da República, para posterior apreciação ao Congresso 

Nacional, um projeto de lei que estabelece a Política Nacional de Cooperação para o 

Desenvolvimento. 

A ABC está pronta para um novo salto de qualidade e para continuar a fazer diferença 

na vida das pessoas. Seguirá ajudando a projetar, nos diversos países em que atua, a 

capacidade do Brasil de encontrar soluções aos desafios do desenvolvimento. Parabéns 

à ABC e a todas as instituições parceiras, no país e no exterior, pelos êxitos alcançados 

nesses 30 anos de muito trabalho”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, 

Aloysio Nunes Ferreira, “30 anos de trabalhos e êxitos”, publicado na Folha de S. 

Paulo, 25/05/2017) 

“A ABC é uma instituição do Estado brasileiro. A ABC, ao longo desses 30 anos, criou 

um modelo exitoso de cooperação internacional. (...) A ABC é uma agência que 

coordena, que ajuda a formular, que capta a sensibilidade dos parceiros, que avalia,  e 

avalia com o objetivo de aprimorar programas, aprimorar programas em curso, como 

bem lembrou o representante de Moçambique aqui nesta solenidade. É uma agência de 

coordenação, de formulação, e cuja execução é compartilhada com amplíssimo universo 

de agentes do governo brasileiro, de organizações internacionais, da sociedade civil, e 

se constitui realmente como uma conquista do nosso país. Todos nós temos consciência, 

meus amigos, da importância que tem a ABC e a cooperação, de maneira geral, como 

instrumento de promoção da cooperação técnica, parte de uma estratégia de inserção 

internacional de nosso país, esse papel vem sendo desempenhado pela ABC desde a sua 

criação, por meio, como disse, da coordenação de ações voltadas ao compartilhamento 

de experiências, de conhecimentos, de tecnologias com os nossos parceiros em via de 

mão dupla, e é um trabalho de cooperação que não tem apenas a dimensão da 

solidariedade aos parceiros da cooperação prestada. Ela é também indutora do nosso 

próprio desenvolvimento nacional ao incentivar constante reflexão sobre as nossas 

práticas de modernização do setor produtivo de ampliação dos mecanismos de 

promoção de direitos, de inovação da gestão pública, de fortalecimento da sociedade 

civil. (...) É uma Co-operação, cooperar juntos, e essa é uma característica que distingue 

a cooperação brasileira de outras experiências de cooperação e é por isso que a 

cooperação brasileira é bem-vinda, é respeitada, ainda que nossos recursos sejam 

bastante escassos neste momento. 

Nós temos mais de 3 mil projetos executados em uma centena de países desde a criação 

da ABC e os principais países beneficiários estão localizados, por razões geográficas e 

afinidades culturais na América Latina, Caribe e África, com especial destaque para 

países de menor índice de desenvolvimento relativo - menor índice agora, porque a 

África é um continente em franca transformação, em alguns lugares progredindo muito 

mais aceleradamente do que a própria América Latina - e evidentemente os países com 

os quais compartilhamos a última flor do lácio que é a língua portuguesa. Eu recordo, 

acabei de dizer, o périplo que fiz por seis países africanos onde tive a oportunidade de 



 

estreitar relações políticas e econômicas e impulsionar os projetos de cooperação 

técnica mantidos com esses parceiros. Eu queria ressaltar a seguinte constatação: a 

nossa cooperação é uma cooperação desinteressada. Nós não fazemos cooperação para 

vender equipamentos, não fazemos cooperação visando a conquistar posições 

estratégicas em outros continentes, mas evidentemente a cooperação é um passaporte 

para o estreitamento de relações políticas entre os nossos países, é uma credencial, é 

uma carta de visita daquilo que nós podemos fazer juntos. A partir daí, evidentemente, 

se abre um amplo horizonte de intercâmbio econômico, intercâmbio cultural (...) Ali 

pude rever dois velhos amigos que participaram da luta pela independência e pude, ao 

falar da cooperação entre os nossos países, verificar como os laços culturais, afetivos, 

históricos, contribuem para azeitar o relacionamento e como esse relacionamento 

contribui para aprofundar essas relações que já existem, tornando-as mais sólidas e mais 

consistentes.  (...) 

A cooperação brasileira, cada vez mais, e esse é um sinal da sua evolução ao longo 

desses 30 anos, está sintonizada com a realização dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável estabelecidos pela agenda 2030 das Nações Unidas. O fato de ser um grande 

país em desenvolvimento que em grande medida já superou – está superando – gargalos 

no combate à pobreza e experimentou avanços sociais importantes aumenta o interesse 

externo pela cooperação técnica prestada pelo Brasil.  (...) [N]ós estamos trabalhando, 

sabem todos aqueles que trabalham aqui no ministério, e particularmente na ABC, na 

elaboração de um projeto de lei que será apresentado ao Presidente da República com o 

objetivo de eliminarmos determinadas ambiguidades legais e institucionais que 

embaraçam nosso trabalho e dotar realmente a ABC, agora depois desses 30 anos em 

que ela foi se modificando, foi se aprimorando, de uma estrutura institucional sólida e à 

altura da nossa aspiração de permanência dessa política”. (Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes, discurso por ocasião das comemorações dos 30 anos da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) , Brasília, 08/06/2017) 

Na área de cooperação, serão assinados Ajustes Complementares nas áreas de 

agricultura e gestão de recursos hídricos. A pedido da Guyana, o Brasil está tomando as 

providências para colocar em marcha projeto de cooperação, a ser executado pelo 

Exército Brasileiro, para a perfuração de poços artesianos em áreas da Guyana que 

enfrentam períodos prolongados de estiagem. Os dois lados também discutirão as 

possibilidades de cooperação na área de petróleo, tendo em vista as recentes descobertas 

na costa da Guyana e o interesse guianense de conhecer a experiência brasileira e 

capacitar-se para a futura exploração e produção de hidrocarbonetos. Na área de 

infraestrutura, a prioridade de ambos os países é o projeto de pavimentação de trecho de 

420 quilômetros da estrada Lethem-Linden, que conecta o estado de Roraima à capital 

da Guyana, Georgetown. O projeto facilitará o acesso das exportações agropecuárias 

dos estados do Amazonas e Roraima aos mercados norte-americano e caribenho, ao 

encurtar a distância entre essa região do Brasil e o Atlântico. Além disso, será um 

poderoso fator de dinamização da economia na região de fronteira e contribuirá para 

incrementar o comércio e os investimentos entre os dois países.  (Nota à imprensa nº 

209. Visita ao Brasil do Vice-Presidente e Ministro das Relações Exteriores da 



 

Guyana, Carl Greenidge, e do Ministro de Infraestrutura, David Patterson, 

27/06/2017)

 

  



 

Cooperação Trilateral 

[Brasil e Espanha] sublinharam ainda a importância da cooperação entre Brasil e 

Espanha no âmbito da ação humanitária, inclusive de envio e distribuição de alimentos 

em terceiros países. Assinalaram a assinatura em agosto de 2015, de um Memorando de 

Entendimento entre a (AECID) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) em 

Matéria de Cooperação Técnica Internacional para o Desenvolvimento, acordo de nova 

geração para a realização de atividades conjuntas de cooperação, incluindo cooperação 

trilateral em terceiros países, de preferência na América Latina, na África e no Caribe, 

cooperação regional e descentralizada, cooperação científica e tecnológica e nas 

temáticas prioritárias de políticas de igualdade e inclusão social, racial e de gênero, a 

proteção do meio ambiente, desenvolvimento rural, energias renováveis e luta contra as 

mudanças climáticas. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

“Temos falado aqui, frequentemente, em nossas reuniões de trabalho, da cooperação 

trilateral, uma cooperação que inaugurou... uma modalidade de cooperação 

internacional que está chamada a ser cada vez mais presente nas relações de cooperação 

entre os países. Com esta fórmula o Brasil empresta o seu know-how e as sua tecnologia 

social com o apoio financeiro e logístico de países desenvolvidos e de organismos 

multilaterais em benefício de países mais vulneráveis. É uma receita de sucesso e que 

nós pretendemos, meu caro Paulo Tarso, incentivar cada vez mais, não apenas por 

necessidade, mas também por razões de eficiência”. (Ministro das Relações Exteriores, 

Aloysio Nunes, discurso por ocasião das comemorações dos 30 anos da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC) , Brasília, 08/06/2017) 

 

  



 

DEMOCRACIA 

[Os governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai decidem]: 

1. Instar o Governo da Venezuela a adotar imediatamente medidas concretas, 

concertadas com a oposição, de acordo com as disposições da Constituição da 

República Bolivariana da Venezuela e demais normas aplicáveis, para assegurar 

a efetiva separação de poderes, o respeito ao Estado de Direito, aos direitos 

humanos e às instituições democráticas. 

2. Exortar o Governo da Venezuela a respeitar o cronograma eleitoral derivado de 

sua normativa institucional, a restabelecer a separação de poderes, a garantir o 

pleno gozo dos direitos humanos, das garantias individuais e das liberdades 

fundamentais e a libertar os presos políticos. 

3.  Continuar com as consultas entre si e promover consultas com a República 

Bolivariana da Venezuela com vistas ao restabelecimento da plena vigência das 

instituições democráticas nesse país, acompanhando o mencionado processo. 

4. Instruir a Presidência Pro Tempore a iniciar as consultas indicadas no parágrafo 

anterior, com todas as partes venezuelanas envolvidas. 

5. Reiterar sua solidariedade com o povo irmão da Venezuela, com as vítimas de 

perseguição política e de violação de direitos humanos, bem como sua 

disposição de colaborar na busca de uma solução pacífica e definitiva da crise 

política, institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa a 

República Bolivariana da Venezuela. 

(Nota à imprensa nº 104. Declaração dos estados partes do Mercosul sobre a 

República Bolivariana da Venezuela. 01/04/2017) 

O governo brasileiro lamenta a decisão da Controladoria-Geral da República 

Bolivariana da Venezuela de privar o governador do estado de Miranda, Henrique 

Capriles, do direito de exercer funções públicas por um período de 15 anos. Trata-se de 

mais uma grave violação pelas autoridades venezuelanas das garantias e liberdades 

fundamentais. O governo brasileiro reitera o chamado dos estados partes do Mercosul 

para que seja restaurada a plena vigência das instituições democráticas na Venezuela. 

(Nota à imprensa nº 118. Cassação de direitos do governador de Miranda 

(Venezuela), 07/04/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguai, Peru e Uruguai manifestam profundo pesar e repudiam a morte de 

seis cidadãos no contexto das manifestações ocorridas nos últimos dias na República 

Bolivariana da Venezuela. Expressam, ainda, solidariedade e condolências a seus 

familiares. Os governos reiteram seu repúdio à violência. Ademais, tendo em conta o 

anúncio de uma série de manifestações por parte da situação e da oposição para a 

quarta-feira, 19 de abril, conclamam o governo da República Bolivariana da Venezuela 

a garantir o direito à manifestação pacífica, assim como consagra a Constituição, e a 

impedir qualquer ato de violência contra os manifestantes. Adicionalmente, conclamam 

a oposição a exercer com responsabilidade seu direito a se manifestar e, assim, realizar 



 

uma manifestação pacífica em que as pessoas se expressem com tranquilidade.  

Exortam o governo da República Bolivariana da Venezuela a definir com celeridade as 

datas para dar cumprimento ao cronograma eleitoral que permita uma rápida solução à 

grave crise que vive a Venezuela e que preocupa a região. (Nota à imprensa nº 125. 

Comunicado sobre a Venezuela, 17/04/2017) 

O governo brasileiro condena a violenta repressão pelas autoridades venezuelanas das 

manifestações realizadas ontem em defesa da restauração das liberdades democráticas. 

Lamenta profundamente a ocorrência de mortes e estende suas condolências aos 

familiares das vítimas.  A responsabilidade primária pela violência cabe ao governo 

venezuelano, por tratar a liberdade de expressão e de opinião como ameaça e por 

incentivar a ação armada contra manifestações. O Brasil reitera a exortação ao governo 

venezuelano para que atue com moderação, de forma a criar as condições para a 

pacificação e para o diálogo. Conclama ainda o governo da Venezuela a respeitar o 

calendário eleitoral, fixando imediatamente a data das eleições regionais, bem como a 

restaurar os direitos e liberdades fundamentais, reconhecer e assegurar a independência 

dos poderes e libertar todos os presos políticos. (Nota à imprensa nº 129. Violência na 

Venezuela, 20/04/2017) 

O governo brasileiro condena a violenta repressão pelas autoridades venezuelanas das 

manifestações realizadas ontem em defesa da restauração das liberdades democráticas. 

Lamenta profundamente a ocorrência de mortes e estende suas condolências aos 

familiares das vítimas.  A responsabilidade primária pela violência cabe ao governo 

venezuelano, por tratar a liberdade de expressão e de opinião como ameaça e por 

incentivar a ação armada contra manifestações. O Brasil reitera a exortação ao governo 

venezuelano para que atue com moderação, de forma a criar as condições para a 

pacificação e para o diálogo. Conclama ainda o governo da Venezuela a respeitar o 

calendário eleitoral, fixando imediatamente a data das eleições regionais, bem como a 

restaurar os direitos e liberdades fundamentais, reconhecer e assegurar a independência 

dos poderes e libertar todos os presos políticos. (Nota à imprensa nº 130. Comunicado 

sobre a Venezuela, 21/04/2017) 

[Brasil e Espanha] manifestaram profunda preocupação com a situação na Venezuela. 

Afirmaram a necessidade do governo venezuelano assegurar a separação de poderes, o 

estado de direito e os direitos humanos no país, bem como respeitar o cronograma 

eleitoral, garantir o direito à manifestação pacífica e libertar os presos políticos. (Nota à 

imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo 

do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Paraguai e 

Uruguai se unem às manifestações de Sua Santidade, o papa Francisco, feitas nas 

últimas horas, a respeito da situação que vive a Venezuela. Como assinalou o sumo 

pontífice, é imprescindível contar com “condições muito claras” para uma saída 

negociada para a crise política, econômica e humanitária no referido país irmão. Neste 



 

sentido, concordam com o papa Francisco em que “tudo que se possa fazer pela 

Venezuela deve ser feito, mas com as garantias necessárias”, pelo que reiteram o 

chamado ao fim dos atos de violência, à plena vigência do estado de direito, à libertação 

dos presos políticos, à plena restituição das prerrogativas da Assembleia Nacional, e à 

definição de um cronograma eleitoral. (Nota à imprensa nº 141. Comunicado sobre a 

Venezuela, 30/04/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México e Paraguai deploramos a deterioração da situação interna e o recrudescimento 

da violência na Venezuela que, desde 6 de abril, vem deixando um número crescente de 

mortos e centenas de feridos. Condenamos o uso excessivo da força por parte das 

autoridades venezuelanas contra a população civil que marcha para protestar contra as 

medidas do governo que afetam a estabilidade democrática, polarizam ainda mais a 

sociedade venezuelana e causam a perda de vidas humanas, em sua maioria de pessoas 

jovens. Fazemos um chamado enérgico ao governo venezuelano para que respeite os 

Direitos Humanos de seus cidadãos, como prevê sua Constituição. Sendo atualmente 

membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Venezuela tem a 

obrigação de aplicar as normas mais estritas sobre a promoção e a proteção dos Direitos 

Humanos, em cumprimento dos compromissos e obrigações derivados dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos que assinou e ratificou. No marco do apego 

irrestrito ao Estado de Direito, e de forma a lograr a estabilização da situação na 

Venezuela, reiteramos a importância de cumprir o calendário eleitoral, libertar os presos 

políticos, restituir as funções da Assembleia Nacional democraticamente eleita, bem 

como garantir a separação dos poderes. Por último, fazemos um chamado a todos os 

setores para que não avalizem ações que gerem mais violência, e manifestamos nossa 

convicção de que chegou a hora de concretizar um acordo nacional inclusivo que 

proveja uma solução duradoura para a situação crítica que se vive na Venezuela. (Nota 

à imprensa nº 144. Comunicado sobre a situação na Venezuela, 04/05/2017) 

O governo brasileiro repudia as agressões da Guarda Nacional Bolivariana contra os 

parlamentares Juan Requesens e Miguel Pizarro em Caracas, no contexto das 

manifestações pacíficas realizadas em 4 de junho. Os deputados e outros manifestantes, 

incluindo menores de idade, foram golpeados com violência por forças públicas 

bolivarianas. O Brasil condena a escalada da repressão na Venezuela e faz apelo ao 

governo daquele país para que respeite a Constituição de 1999 e deixe de cercear 

liberdades civis e políticas. Solução definitiva para a crise por que passa o país vizinho 

somente resultará da observância estrita aos princípios do Estado Democrático de 

Direito. (Nota à imprensa nº 177. Agressão policial contra manifestações pacíficas na 

Venezuela, 06/06/2017) 

“Defendemos o respeito aos princípios democráticos para que o povo venezuelano 

possa voltar a ser senhor do próprio destino. 

Participei, no dia 31, da 29.ª Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), convocada para tratar da crise política e 



 

humanitária na Venezuela. O que motivou a Reunião de Chanceleres foi a constatação 

de que o estado democrático de direito deixou de vigorar na Venezuela. 

O que vemos diariamente naquele país é a arbitrariedade de um governo que cerceia as 

liberdades fundamentais de seus cidadãos, destrói a independência do judiciário, ignora 

a voz do legislativo, sufoca a oposição e se nega a organizar eleições. Prisioneiros 

políticos e de consciência lotam os porões do regime. O saldo crescente de mortos e 

feridos, resultante dos confrontos entre oposicionistas e forças governamentais nas ruas, 

é um verdadeiro escândalo em uma região que fez uma escolha decidida pela paz, pela 

democracia, pelos direitos humanos e pela busca do desenvolvimento. 

Podemos ter opiniões diversas, do ponto de vista político ou ideológico, sobre o 

governo venezuelano, mas o fato inegável é que, a cada dia, aumenta o número de 

cidadãos venezuelanos vitimados por uma impiedosa repressão governamental. Até 

quando isso vai continuar? Não podemos deixar o povo venezuelano desamparado. 

Nosso continente já sofreu demais o flagelo do autoritarismo, por isso qualquer ameaça 

de retrocesso nos toca profundamente e exige nossa ação. 

O governo brasileiro está firmemente comprometido com a criação das condições para 

uma saída política e pacífica para a Venezuela, que deve ser encontrada pelos próprios 

venezuelanos com o apoio e a facilitação de um grupo representativo de países e da 

OEA. 

Entre os países-membros da OEA, há reconhecimento generalizado da gravidade da 

crise, da urgência de um fim imediato para a violência e da necessidade de um diálogo 

efetivo, real, entre o governo e a oposição, com vistas à definição de um cronograma de 

transição política pacífica. O grupo de países composto por Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, 

Panamá, Peru e Uruguai já apresentou uma proposta sólida para avançar nesse sentido. 

Preocupa-nos, em especial, a convocação pelo governo venezuelano de uma Assembleia 

Constituinte segundo procedimento que está à revelia do princípio do sufrágio universal 

inscrito na própria Constituição bolivariana. 

Trata-se de medida que, além de alijar ainda mais o poder legislativo legítimo, 

provocará seguramente, se não for revertida, a radicalização cada vez maior da crise 

política e o alastramento da violência. Estamos trabalhando com os países caribenhos da 

OEA para aproximar a proposta deles da nossa e, assim, fortalecer nossa atuação 

conjunta em defesa da democracia e da paz na Venezuela. A Reunião de Chanceleres 

em Washington demonstrou que estamos unidos no firme propósito de ajudar os 

venezuelanos a alcançar uma solução para a crise o mais rápido possível. 

Não posso deixar de enfatizar a trágica dimensão humanitária da crise. Milhares de 

cidadãos venezuelanos atravessam todos os dias a fronteira com o Brasil. Vêm ao nosso 

País compelidos pela escassez na Venezuela de gêneros indispensáveis à sobrevivência. 

O governo da Venezuela não pode restringir mais a entrada no país e a distribuição, sem 

discriminações, de alimentos e medicamentos para socorrer sua população. A crise 

humanitária é consequência direta da privação de direitos sofrida pelos venezuelanos. 

Defendemos o respeito aos princípios democráticos para que o povo da Venezuela possa 

voltar a ser senhor do próprio destino. A soberania e a autodeterminação na Venezuela 

precisam emanar de um povo capaz de participar ativamente da vida da nação, em 



 

ambiente democrático verdadeiramente livre. Somente na democracia é possível trilhar 

o caminho da paz social e da prosperidade, que é o que nós brasileiros desejamos aos 

irmãos venezuelanos”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, 

“Por uma Venezuela novamente democrática”, publicado em O Estado de S. Paulo, 

06/06/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai expressam 

sua decepção diante da falta de consenso regional na XXIX Reunião de Consulta de 

Ministros das Relações Exteriores da OEA. Frente à interrupção do processo 

democrático na República Bolivariana da Venezuela, consideramos necessário persistir 

na busca de uma saída concertada, que envolva todos os atores venezuelanos, em 

beneficio povo desse país irmão. O referido acordo deve ser levado a cabo respeitando o 

seguinte: 

1. A libertação dos presos detidos por razões políticas e o cessar das detenções 

arbitrárias, assim como do julgamento de civis por tribunais não civis. 

2. O cessar de toda violência e o respeito irrestrito aos direitos humanos. 

3. o restabelecimento completo da ordem constitucional, incluindo a restituição dos 

plenos poderes da Assembléia Nacional e o respeito à separação dos poderes. 

4. A interrupção da convocatória para a Assembléia Nacional Constituinte, nos termos 

em que foi concebida.  

5. O estabelecimento de um calendário eleitoral, incluindo eleições regionais, locais e 

presidenciais, de acordo com as normas constitucionais venezuelanas, com o 

monitoramento de observadores internacionais independentes. 

6. A abertura de um canal humanitário para contribuir, com alimentos e medicamentos, 

de modo a aliviar a situação de emergência vivida pelo povo venezuelano. 

7. A criação de um Grupo e/ou de outro mecanismo de facilitação, que possa 

acompanhar um novo processo de diálogo efetivo entre os venezuelanos, assim como a 

plena disposição para ajudar em seus objetivos e trabalhos. (Nota à imprensa nº 199. 

Comunicado conjunto dos países afins sobre os resultados da XXIX reunião de 

consulta de ministros das Relações Exteriores da OEA, 20/06/2017) 

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

Meio-ambiente 

 “Com a Noruega temos relação duradoura em tema crucial para a sociedade brasileira e 

para todo o mundo: o meio ambiente. O Brasil é uma potência ambiental. Somos parte 

da solução para os problemas ambientais de escala global. E no desafio do 

desenvolvimento sustentável a Noruega é nossa parceira de primeira grandeza. Esteve 

na origem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e mantém-se como o maior financiador da iniciativa. A 

Noruega já aportou ao Fundo Amazônia R$ 2,8 bilhões. Hoje são 89 projetos em áreas 

como combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental 

de terras indígenas. São projetos geridos com transparência e com a participação dos 

governos dos Estados amazônicos e da sociedade civil. Reafirmaremos às mais altas 

autoridades norueguesas o significado que atribuímos a nossa atuação conjunta no 

fundo”. (Artigo do presidente da República, Michel Temer, “O Brasil na Rússia e na 

Noruega”, publicado em O Estado de S. Paulo, 16/06/2017) 

“E dessa visita aqui a Oslo, ela tem, na verdade, três vertentes principais: a primeira 

delas, sem dúvida alguma, é a questão do meio ambiente. E sobre ela tivemos 

oportunidade de conversar, não apenas hoje com a senhora primeira-ministra, mas 

igualmente ontem com os senhores investidores. E ressaltamos, tanto na minha fala 

quanto na do ministro Sarney Filho, o quanto o Brasil tem feito nestes últimos tempos 

para evitar o desmatamento. Ressaltei até que na região amazônica há 40, 50 anos atrás, 

o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia, e por isto muitas 

áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que 

exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isto mesmo que nós, no Dia Mundial 

do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais - dou aqui o 

exemplo de um parque chamado Chapada dos Veadeiros, e de igual maneira um parque 

nacional do Pará”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso na conferência 

de imprensa após encontro com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, Oslo, 

23/06/2017) 

E dessa visita aqui a Oslo, ela tem, na verdade, três vertentes principais: a primeira 

delas, sem dúvida alguma, é a questão do meio ambiente. E sobre ela tivemos 

oportunidade de conversar, não apenas hoje com a senhora primeira-ministra, mas 

igualmente ontem com os senhores investidores. E ressaltamos, tanto na minha fala 

quanto na do ministro Sarney Filho, o quanto o Brasil tem feito nestes últimos tempos 

para evitar o desmatamento. Ressaltei até que na região amazônica há 40, 50 anos atrás, 

o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia, e por isto muitas 

áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que 

exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isto mesmo que nós, no Dia Mundial 

do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais - dou aqui o 

exemplo de um parque chamado Chapada dos Veadeiros, e de igual maneira um parque 

nacional do Pará. (...) Essa, portanto, é umas das vertentes dessa nossa visita, tratar da 



 

questão do meio ambiente. Porque, evidentemente, quero ressaltar mais uma vez, como 

o fiz há poucos instantes, a importância das contribuições da Noruega para o Fundo da 

Amazônia. Ela - contribuição - é que tem permitido um policiamento, digamos assim, 

mais efetivo, policiamento administrativo, no sentido de evitar o 

desmatamento no nosso país, já que, sem dúvida alguma, o Brasil é uma das grandes, 

senão a maior reserva ambiental do mundo. (Presidente da República, Michel Temer, 

discurso na conferência de imprensa após encontro com a primeira-ministra da 

Noruega, Erna Solberg, Oslo, 23/06/2017) 

 
 

 

  



 

Mudança do Clima 

Os ministros do BASIC saudaram a rápida entrada em vigor do Acordo de Paris sob a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), com 

vistas a aperfeiçoar sua implementação, que reflete equidade e responsabilidades 

comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes 

circunstâncias nacionais.  

Os ministros afirmaram que o Acordo de Paris é uma conquista duramente obtida pela 

comunidade internacional, a qual fortalece a resposta global à mudança do clima em um 

contexto de desenvolvimento sustentável.  

Os ministros reiteraram que o esforço global contra a mudança do clima é um processo 

irreversível que não pode ser adiado. Ele oferece oportunidades valiosas para promover 

o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, os ministros destacaram o elevado 

compromisso político do BASIC com a implementação completa, efetiva e sustentada 

da Convenção, seu Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris em todos os seus aspectos.  

Os ministros discutiram a situação e os acontecimentos internacionais e reiteraram o 

compromisso inabalável de seus governos com o esforço global contra a mudança do 

clima. Exortaram todos os signatários a seguir o curso e manter o apoio ao Acordo de 

Paris para o bem de toda a humanidade e das futuras gerações.  

Os ministros enfatizaram a disposição do BASIC para trabalhar junto com todas as 

partes e interessados de modo a promover baixas emissões globais de gases do efeito 

estufa e um desenvolvimento sustentável e climaticamente resiliente. 

Os ministros saudaram os exitosos resultados da COP 22, em novembro de 2016, que 

demonstraram o ritmo irreversível do processo multilateral e adotaram o roteiro de 

trabalho requerido para a operacionalização do Acordo de Paris a partir de 2020. (...)  

Os ministros destacaram, ainda, que a COP 23 deve acelerar a implementação dos 

compromissos e ações pré-2020. Os ministros reiteraram que o trabalho tanto da agenda 

pré-2020 quanto da pós-2020 deve estar em total acordo com os princípios da equidade 

e das responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades. 

Enfatizaram, ainda, a importância da abertura, da transparência, da inclusividade e do 

fato de as negociações serem, por sua natureza, conduzidas pelas partes. 

Os ministros expressaram a disposição do BASIC em continuar trabalhando 

construtivamente para chegar a resultados equilibrados e significativos, em 2018, 

relativos à implementação do Acordo de Paris a partir de 2020. Com o objetivo de 

cumprir essa tarefa, eles destacaram a necessidade de se iniciarem as negociações 

textuais sobre modalidades, procedimentos e orientações para o Acordo de Paris tão 

cedo quanto possível, de modo a produzir-se um texto negociador abrangente na COP 

23, refletindo as visões e contribuições de todas as partes de maneira equilibrada. 

Os ministros afirmaram que os resultados do trabalho relativo à implementação do 

Acordo de Paris devem refletir diferenciação, a natureza nacionalmente determinada das 

contribuições das partes e flexibilidade para os países em desenvolvimento. Além disso, 

os ministros defenderam que, quando da implementação do Acordo de Paris, as partes 

sejam encorajadas a compartilhar suas melhores práticas e cooperar para aperfeiçoar as 

ações progressivamente. 



 

Os ministros recordaram as obrigações legais dos países desenvolvidos, sob a 

Convenção e seu Acordo de Paris, de prover recursos financeiros, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e apoio à construção de capacidades para todos os países em 

desenvolvimento, para sua efetiva implementação e ações ambiciosas. Os ministros 

enfatizaram a necessidade de maior clareza e metodologias robustas para monitorar e 

registrar a provisão de recursos financeiros pelos países desenvolvidos.  

Os ministros, logo, exortaram os países desenvolvidos a honrar seus compromissos e a 

elevar o financiamento climático até o objetivo de US$100 milhões por ano, marca a ser 

elevada significativamente após 2025. Em relação ao período pós-2025, os ministros 

conclamaram os países desenvolvidos a prover recursos financeiros para auxiliar os 

países em desenvolvimento, com respeito tanto à mitigação quanto à adaptação, em 

continuação às suas obrigações existentes sob a Convenção. Os ministros enfatizaram 

que a adaptação é um assunto que requer uma urgente resposta global e reiteraram tanto 

a importância do objetivo global de adaptação quanto da comunicação em matéria de 

adaptação como um componente das NDCs das partes para cumprir o propósito do 

Acordo de Paris.(...) 

Os ministros destacaram os resultados substanciais que os países do BASIC continuam 

a demonstrar no combate à mudança do clima, tanto na implementação de ações de 

mitigação e adaptação para o período pré-2020 quanto em suas ambiciosas NDCs. Os 

países do BASIC fizeram progressos notáveis em direção a baixas emissões de gases do 

efeito estufa e a um desenvolvimento climaticamente resiliente. Eles estão 

comprometidos a compartilhar experiências e a apoiar-se reciprocamente, enquanto 

buscam avançar em suas políticas e ações climáticas domésticas. 

Os ministros reiteraram que a UNFCCC é o principal fórum internacional para 

coordenar a resposta global à mudança do clima. Nesse sentido, expressaram disposição 

de fortalecer a voz do BASIC em outros fóruns multilaterais que abordem temas 

relativos à mudança do clima, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

Organização Internacional de Aviação Civil, a Organização Marítima Internacional e o 

Protocolo de Montreal, bem como o G20. Os ministros reiteraram que medidas e 

resoluções adotadas nesses fóruns devem ser consistentes com a UNFCCC e devem 

estar em linha com os princípios da equidade e das responsabilidades comuns porém 

diferenciadas e respectivas capacidades. (Nota à imprensa nº 124. Declaração 

Conjunta Emitida na Conclusão da 24ª Reunião Ministerial do BASIC sobre 

Mudança do Clima - Pequim, China - 11 de abril de 2017, 17/04/2017)  

[Brasil e Espanha] reiteraram o compromisso com os objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Colaborarão na realização de políticas de combate à 

mudança do clima, bilateralmente e nas Nações Unidas, para o cumprimento do 

acordado na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Saudaram a 

entrada em vigor, em novembro de 2016, do Acordo de Paris, previsto na mencionada 

Convenção, e reiteram seu compromisso com o multilateralismo para enfrentar o 

desafio da mudança de clima, avançando em direção à resiliência climática e ao 

desenvolvimento mediante baixa emissão de gases de efeito estufa. (Nota à imprensa nº 



 

132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia 

de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo 

de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e 

"renegociar" sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e 

cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais. O Brasil continua 

comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a 

implementação do Acordo de Paris. O combate à mudança do clima é processo 

irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico, em que se 

vislumbram oportunidades para promover o desenvolvimento sustentável e para novos 

ganhos em setores de vanguarda tecnológica. O governo brasileiro continua disposto a 

trabalhar com todos os Países Partes do Acordo e outros atores na promoção do 

desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente 

aos efeitos adversos da mudança do clima. (Nota à imprensa nº 171. Nota conjunta 

do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente Mudança 

do Clima, 01/06/2017) 

The Ministers [of BRICS] welcome the entry into force of the Paris Agreement on 

climate change on 4 November 2016 and urge all countries to implement the Paris 

Agreement under the principles of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change including the principles of equity and common but differentiated 

responsibilities and respective capabilities. They further call upon developed countries 

to fulfill their commitment to provide necessary financing, technology transfer and 

capacity building support to developing countries. (Nota à imprensa nº 200. 

Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 

20/06/2017) 

 

 
 

 

  



 

Sustentabilidade/ Agenda 2030 

[Brasil e Espanha] reafirmaram o compromisso com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento sustentável e a disposição de reforçar a cooperação no âmbito das 

operações de manutenção da paz, e em prol da agenda referente a mulheres, paz e 

segurança. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do 

presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

The Ministers [of BRICS] underscore the importance of the full implementation of the 

2030 Agenda for Sustainable Development within the framework of revitalized global 

partnership for sustainable development. They urge the developed countries to honor 

their Official Development Assistance commitments.  (Nota à imprensa nº 200. 

Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 

20/06/2017) 
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DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO ECONÔMICA 

Acesso a Mercados 

[Brasil e Espanha] ressaltaram a importância especial que atribuem à conclusão, no 

menor prazo possível, do Acordo de Associação Birregional entre a União Europeia e o 

MERCOSUL, que inclua um acordo comercial equilibrado e ambicioso, e se declararam 

firmemente comprometidos a apoiar e encorajar, em seus respectivos blocos regionais, 

as negociações atualmente em curso. Esse Acordo, mutuamente benéfico, terá um 

impacto de grande importância, não só nas relações econômicas e comerciais entre as 

duas regiões, mas também do ponto de vista estratégico para ambos os grupos de países. 

Destacaram os benefícios globais que o Acordo trará não só ao comércio de bens, mas 

também de serviços, investimentos, compras governamentais, regulamentação e 

aspectos não tarifários. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

Agricultura  

[Brasil e Espanha] congratularam-se pela cooperação em áreas sanitárias e 

fitossanitárias, incluindo a extensão de equivalência de controle oficial sanitário dos 

produtos de origem animal, já reconhecidos na Espanha. Comprometeram-se a 

colaborar mediante o intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos sobre o 

registro e controle das denominações de origem e indicações geográficas, bem como no 

desenvolvimento de indústrias agroalimentícias de qualidade. No âmbito da pesca, a 

Espanha ofereceu sua experiência e cooperação para desenvolvimento do setor 

pesqueiro brasileiro (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

 

  



 

Comércio Internacional / Acesso a Mercados 

 “Também no plano comercial as oportunidades se multiplicam. O comércio com a 

Espanha já reflete a recuperação da economia brasileira. Em 2017, nosso intercâmbio 

aumentou 23% em relação ao mesmo período de 2016. Mas ainda podemos fazer mais, 

e a finalização do acordo Mercosul – União Europeia contribuirá muito nessa direção. O 

papel da Espanha para o progresso das negociações bi-regionais foi fundamental.” 

(Artigo do Presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: uma nova 

colaboração entre velhos amigos”, publicado em El País no dia 21/04/2017) 

 

“Essa é nossa colaboração com a Espanha: uma colaboração para o desenvolvimento. É 

o que demonstra, de resto, nossa colaboração em ciência, tecnologia e inovação. O 

projeto de cabo submarino de fibra ótica, que unirá o Brasil e a Espanha, possibilitará 

conexões à Internet muito mais rápidas e baratas. Na visita do Primeiro-ministro, 

agências de fomento à pesquisa brasileiras e espanholas assinarão novos acordos de 

cooperação.” (Artigo do Presidente da República, Michel Temer, ““Brasil e Espanha: 

uma nova colaboração entre velhos amigos”, publicado em El País no dia 

21/04/2017) 

The Ministers [of BRICS] reiterate their support for more balanced economic 

globalization, reject protectionism, and renew their commitment to the promotion of 

global trade and investment which is conducive to an equitable, inclusive innovative, 

invigorated and interconnected world economy. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado 

Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

 

 

  



 

Investimentos 

[Brasil e Espanha] sublinharam a importância das relações econômicas bilaterais entre 

Brasil e Espanha e a interdependência econômica entre os dois países, tendo presente 

que, ao longo das últimas décadas, a Espanha se converteu em um dos principais 

investidores no Brasil, que hoje se situa entre os primeiros destinos de investimentos 

espanhóis no mundo. O Brasil, por sua vez, vem aumentando seus investimentos na 

Espanha. Concordaram em trabalhar para promover investimentos de empresas 

brasileiras na Espanha e de companhias espanholas no Brasil. O presidente espanhol 

recordou as oportunidades oferecidas pela Lei 14/2013 de Apoio a Empreendedores e 

sua internacionalização, particularmente as diferentes possibilidades de financiamento 

para internacionalização para aprofundar nossa relação. Ressaltaram a importância da 

segurança jurídica para atrair investimentos produtivos em ambos os países, e envidarão 

esforços para facilitar o investimento e presença comercial das PMEs e empreendedores 

em ambos os mercados. (...) Concordaram em melhorar o diálogo sobre questões 

econômicas e comerciais. Para esse propósito, decidiram aumentar os esforços 

conjuntos nesta área, incluindo a promoção de investimentos mútuos, a 

internacionalização das respectivas empresas e acesso às fontes de financiamento do 

comércio e investimentos, com particular ênfase na promoção de investimentos de 

pequenas e médias empresas, por sua notável capacidade de criação de empregos e de 

geração de inovação e competitividade. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta 

por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 

24/04/2017) 

“Quando, na década de 90, alcançamos a estabilidade econômica no Brasil e ampliamos 

nossa abertura à economia global, foram muitas as empresas espanholas que se 

instalaram em nosso país. Foram empresas que se integraram plenamente à vida diária 

dos brasileiros. Hoje, os espanhóis se encontram entre os principais investidores 

estrangeiros no Brasil. Abriram um caminho que, mais recentemente, e no sentido 

inverso, está sendo trilhado por empresários brasileiros. A nossa colaboração se traduz 

em crescimento, em empregos e em bem-estar. 

E este é o momento de renovar essa colaboração. É o que faremos na próxima segunda-

feira, quando teremos o prazer de receber no Brasil o Presidente do Governo espanhol 

(primeiro-ministro), Mariano Rajoy. Será a primeira visita de caráter bilateral de um 

Chefe de Governo espanhol ao Brasil em nove anos.” (Artigo do Presidente da 

República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: uma nova cooperação entre velhos 

amigos”, publicado em El País, 21/04/2017) 

“No dia 7 de abril foi assinado o Protocolo de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos do Mercosul. O PCFI é o primeiro resultado expressivo da retomada do 

Mercosul na área econômico-comercial e um marco importante na ampliação da rede 

brasileira de acordos de investimentos, que já alcança 14 países. 

Com o PCFI, o Brasil passa a ter acordos de investimentos com os sócios originais do 

Mercosul, com todos os membros da Aliança do Pacífico e com países africanos como 

Angola, Moçambique e Malaui. Também encontram-se em fase final de revisão para 

assinatura os compromissos já negociados com Índia, Jordânia, Marrocos e Etiópia. 

Todos eles seguem, com variações, o mesmo modelo inovador de Acordo de 

Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI). 



 

Tais acordos oferecem proteção jurídica a investidores e investimentos brasileiros no 

exterior e dos países parceiros no Brasil: igualdade de tratamento; regulação da 

expropriação de ativos e da compensação devida; e liberdade de transferências de ativos 

financeiros ao exterior, entre outras medidas. 

Os ACFIs inovam ao consagrar a facilitação de investimentos como elemento-chave 

para estimular o fluxo de capitais e uma interação mais dinâmica e de longo prazo entre 

as partes. Para tanto, criam uma estrutura de governança institucional (Comitê Conjunto 

e Ombudsman) responsável por promover a cooperação entre os governos e o apoio 

prático e constante destes aos investidores. Estabelecem, ainda, agendas de cooperação 

em áreas que aprimoram o ambiente de investimentos, como vistos de negócios, 

remissão de divisas, regulação técnica e ambiental, logística e transportes. 

Com o PCFI, a rede de ACFIs passa a alcançar sete dos dez principais destinos de 

internacionalização de empresas brasileiras, segundo o Ranking FDC das 

Multinacionais Brasileiras 2016. (...) 

O Acordo de Ampliação Econômico-Comercial entre Brasil e Peru, que inclui um 

capítulo de investimentos no estilo ACFI, foi o primeiro acordo de investimentos 

aprovado nos últimos 60 anos. Os ACFIs com México, Chile, Angola, Moçambique e 

Malaui também já foram aprovados pelo Congresso. 

O pioneirismo do Brasil em incorporar a facilitação de investimentos a seus acordos 

internacionais tem gerado frutos nos planos plurilateral e multilateral. (...) 

O Brasil, que vem contribuindo para essa discussão [sobre a facilitação de 

investimentos]  com sua experiência acumulada com as negociações do ACFI, já 

ofereceu ideias concretas para o debate e poderá apresentar propostas de texto para 

eventual instrumento multilateral sobre o assunto. (...) 

Em decorrência da negociação de ACFIs, também houve, recentemente, uma 

promissora evolução institucional no Brasil: a criação do Ombudsman de Investimentos 

Diretos, que funcionará no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Sua 

função essencial será assistir os investidores de países com os quais o Brasil mantenha 

ACFIs na realização, condução e expansão de seus investimentos, procurando auxiliá-

los na solução de eventuais dificuldades concretas decorrentes da legislação e das 

práticas administrativas brasileiras, de forma a reforçar um ambiente de negócios 

favorável. 

A mesma estrutura será oferecida aos investidores brasileiros nos países com os quais o 

país possui ACFIs. É importante, assim, que os agentes econômicos brasileiros e 

estrangeiros tenham conhecimento e demandem essa inovadora e embrionária estrutura 

governamental à sua disposição. 

Outro importante desdobramento institucional recente, embora não diretamente ligado a 

esses acordos, foi a criação do Comitê Nacional de Investimentos (Coninv) da Camex. 

O órgão visa a formular propostas e recomendações voltadas ao fomento e à facilitação 

de investimentos estrangeiros diretos no país e de investimentos brasileiros diretos no 

exterior. 



 

Esse balanço dos acontecimentos permite uma avaliação positiva do progresso já obtido 

em matéria de política de acordos de investimentos. Desde os primeiros acordos 

firmados até os mais recentes ACFIs houve um contínuo aprimoramento do modelo, 

focando-se mais nas garantias jurídicas aos investidores, em cláusulas modernas de 

responsabilidade social e corporativa e de prevenção de controvérsias. Tudo isso sem 

perder de vista o seu caráter pragmático e objetivo de melhoria dinâmica e efetiva do 

ambiente de negócios entre as partes”. (Artigo do embaixador Carlos Márcio 

Cozendey e de Abrão Miguel Árabe Neto, “Um balanço até aqui dos acordos de 

investimentos”, publicado no Valor Econômico, 29/05/2017) 

“E nós, já verificamos logo nos primeiros leilões, que estamos fazendo, Portos, 

Aeroportos, Rodovias, Ferrovias, Energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós 

tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isso até é um sinal muito acentuado de 

credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. 

Quem quiser ganhar hoje, investe no Brasil, no setor de petróleo e gás, a nova lei 

aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as 

barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo de 

que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no 

setor. (...) O investimento estrangeiro no Brasil também ganha força. Basta salientar a 

vossa senhoria, vossa excelência, que no setor de infraestrutura, foram investidos mais 

de 11 bilhões de dólares apenas neste ano – o que representa um aumento de 500% em 

relação ao mesmo período de 2016. O investimento externo direto, por exemplo, já 

atingiu 21 bilhões e meio de dólares”.  (Presidente da República, Michel Temer, 

discurso durante Seminário de Captação de Investimentos Russos no Brasil, Moscou 

20/06/2017) 

“Por outro lado, nós estamos também com uma vertente de cooperação econômica. 

Ainda ontem, nós nos reunimos, disse eu, com os investidores noruegueses no nosso 

país, e cada vez mais me impressiono com o número de investidores que lá esteve e que 

revelou o desejo, não só de continuar investindo, mas aumentar toda e qualquer 

capacidade de cooperação econômica entre o Brasil e a Noruega. (...) E quanto a esses 

investimentos, aliás, eu registro à vossa excelência que a Noruega foi o oitavo maior 

investidor estrangeiro no Brasil no ano passado. Vejam, portanto, a importância da 

presença norueguesa no nosso país. É útil para a Noruega e é útil para o Brasil”. 

(Presidente da República, Michel Temer, discurso na conferência de imprensa após 

encontro com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, Oslo, 23/06/2017) 



42 

 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 

Brasil e Espanha reafirmaram seu compromisso com a Organização Mundial de 

Comércio (OMC) e prometeram trabalhar em conjunto para alcançar um resultado 

ambicioso na 11ª Conferência Ministerial da Organização, a ser realizada em Buenos 

Aires, em dezembro de 2017. O presidente espanhol cumprimentou o Brasil pela 

reeleição de Roberto Azevedo como Diretor Geral da OMC. (Nota à imprensa nº 132. 

Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

O governo chinês adotou hoje, 22/05/17, medidas de salvaguarda contra as importações 

de açúcar. A decisão teria o objetivo de proteger os produtores locais contra alegado 

surto de importações de açúcar nos últimos anos. Tendo em vista que o Brasil é o maior 

exportador de açúcar para o mercado chinês, tendo exportado US$ 818 milhões em 

2016, o governo brasileiro acompanhou ativamente a investigação de salvaguardas 

iniciada em setembro de 2016. O governo brasileiro também manteve diversos contatos 

com as autoridades chinesas, tanto em Genebra, na Organização Mundial do Comércio 

(OMC), quanto em Pequim, a fim de manifestar suas preocupações com a investigação 

e questionar a necessidade das salvaguardas. O governo brasileiro seguirá em contato 

com o governo chinês, com o objetivo de obter maior clareza sobre a entrada em vigor e 

o conteúdo das medidas adotadas. Seguirá, também, desenvolvendo todas as ações 

possíveis para defender os interesses de nossos exportadores. (Nota à imprensa nº 156. 

Salvaguardas da China contra importações de açúcar, 22/05/20117) 

O Brasil articulou a formação de grupo de países amigos das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas na Organização Mundial do Comércio, em estreita coordenação com a 

Argentina, que sediará a XI Conferência Ministerial da OMC, em dezembro próximo. 

Os trabalhos do grupo serão abertos a todos os membros e visam propor medidas a 

serem adotadas na reunião ministerial de Buenos Aires, para estimular maior 

participação no comércio mundial por parte das micro, pequenas e médias empresas, em 

particular as originárias de países em desenvolvimento. Entre os resultados esperados da 

iniciativa estão a facilitação e o aumento das exportações de empresas de países como o 

Brasil. Os assuntos a serem discutidos pelo grupo incluem, entre outros: (i) aumento do 

acesso a informação e oportunidades de mercado; (ii) cumprimento de marcos 

regulatórios; (iii) transporte e logística; (iv) acesso a crédito; (v) conectividade digital; e 

(vi) desenvolvimento tecnológico. O documento que propôs a iniciativa foi apresentado 

na última reunião do Conselho-Geral da OMC e contou com o copatrocínio de Brunei 

Darussalam, Chile, Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Malásia, México, 

Panamá, Paraguai, Peru, Rússia, Singapura, Suíça, União Europeia, Uruguai e Vietnam, 

além de Brasil e Argentina. (Nota à imprensa nº 164. Grupo de países amigos das 

micro, pequenas e médias empresas na OMC, 26/05/2017)

 

  



 

Reforma das organizações econômico-financeiras 

Ambos os lados [Brasil e Espanha] concordaram com a necessidade de adaptar os 

mecanismos de governança global às mudanças contínuas por que passam as realidades 

geopolíticas e econômicas. Consideraram, ademais, que a retomada da confiança no 

comércio internacional será ferramenta indispensável para a promoção do 

desenvolvimento sustentável e inclusivo em escala global. (Nota à imprensa nº 132. 

Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO SOCIAL 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

Ambas partes [Brasil e Espanha] consideraram prioritário aprofundar a cooperação em 

ciência, tecnologia e inovação, com o envolvimento de entidades públicas e privadas.  

(...) Salientaram a promissora parceria bilateral na área de parques tecnológicos, que 

deverá aportar significativa contribuição para o desenvolvimento dos sistemas de 

inovação dos dois países.  (...) Congratularam-se pela constituição da Ella Link, 

empresa brasileiro- espanhola, a qual construirá cabo submarino de fibra óptica que 

comunicará de forma direta a Europa e a América do Sul. Concordaram que, uma vez 

finalizada sua instalação, o cabo melhorará a oferta de comunicações, especialmente em 

setores com demandas críticas, tais como saúde, computação em nuvem e o mercado 

financeiro. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do 

presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

Educação 

[Brasil e Espanha] reconheceram que a educação é fator chave para o desenvolvimento 

econômico, social e pessoal dos cidadãos, pelo que se constitui em prioridade da 

cooperação bilateral entre os dois países. A crescente demanda por acesso a melhores 

sistemas educacionais se manifesta em um aumento contínuo da mobilidade 

internacional e da atividade de pesquisa, com a consequente proliferação de redes 

acadêmicas internacionais. Registraram o dinamismo da cooperação educacional, 

reforçada pelos vínculos históricos e pela coordenação existente entre ensino e pesquisa 

de ambos os países. Recordaram com satisfação o fato de mais de 4 mil estudantes 

brasileiros de graduação e pós-graduação terem sido destinados a universidades 

espanholas entre 2012 e 2016, com o apoio do governo brasileiro, e esperam que essa 

participação se mantenha em futuros programas de mobilidade que estabeleça o governo 

brasileiro. Salientam também a importância das feiras "Estudar no Brasil" e "Estudar na 

Espanha", que se realizarão ao longo deste ano com o apoio de ambos os governos para 

continuar a promover a mobilidade acadêmica e colaboração entre os dois países. 

Reconheceram a cooperação educacional como eixo estratégico das relações bilaterais e 

decidiram promover, no mais alto nível, a coordenação entre as autoridades e 

instituições de ensino e pesquisa. Concordaram em intensificar o intercâmbio de 

estudantes, professores e pesquisadores; trabalhar para a implementação de programa de 

mobilidade de talentos, colaborar para aperfeiçoar os procedimentos de reconhecimento 

mútuo de títulos acadêmicos e profissionais e aumentar a cooperação mútua em 

atividades educacionais. Para esta finalidade, dispuseram-se a promover contatos diretos 

entre organismos públicos de fomento e instituições de ensino superior públicas e 

privadas, bem como reuniões de reitores de universidades de ambos os países. (Nota à 

imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo 

do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

Promoção da Língua Portuguesa 

Os dois presidentes [do Brasil e da Espanha] afirmaram dar prioridade à promoção e 

difusão das línguas espanhola e portuguesa, co-oficiais do MERCOSUL e elo 

fundamental na conformação da Comunidade Ibero-americana de Nações. (...) 

Manifestaram, também, apreço pelo trabalho feito pela Casa do Brasil em Madri, o 

Centro Cultural do Brasil em Barcelona e o Centro de Estudos Brasileiros, realizado em 

conjunto com a Universidade de Salamanca em favor do ensino do Português e 

promoção da cultura brasileira na Espanha. Saudaram o reconhecimento do certificado 

CELPE-Bras como certificado válido para certificação do português como língua 

estrangeira na Espanha aprovado pela Conferência de Reitores das Universidades 

Espanholas (CRUE). (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

DESASTRES NATURAIS 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, das inundações e 

deslizamentos ocorridos no Sri Lanka, em consequência das fortes monções que 

atingiram o país na última semana, afetando centenas de milhares de srilankeses. O 

Brasil expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena 

recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Sri Lanka. 

(Nota à imprensa nº 167. Inundações e deslizamentos no Sri Lanka, 29/05/2017) 

O governo brasileiro recebeu com pesar e consternação a notícia do incêndio florestal 

ocorrido na região de Leiria, em Portugal, no sábado, 17/06, que já dura mais de 24 

horas e resultou em mais de 60 mortos e outras dezenas de feridos. O Brasil manifesta, 

neste momento de dor, sua solidariedade ao governo e ao povo do país irmão e às 

famílias das vítimas e faz votos de plena recuperação aos feridos. (Nota à imprensa nº 

197. Incêndio em Leiria, 18/06/2017) 

O governo brasileiro recebeu, com pesar, a notícia do deslizamento de terra na província 

de Sichuan, no sudoeste da China, no último dia 24, que soterrou 40 casas e deixou mais 

de uma centena de desaparecidos. Ao lamentar o ocorrido, o governo brasileiro 

manifesta sua solidariedade aos feridos, à população e ao governo da China, bem como 

suas condolências aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 207. Deslizamento 

de terra na China, 26/06/2017) 

 

  



 

DIREITOS HUMANOS 

“Amparar a criança é cultivar o presente para um amanhã melhor. Essa proteção, esse 

amparo são, antes de tudo, dever dos Estados. Mas são tarefas, também, das associações 

civis, da imprensa, dos empresários, dos trabalhadores, dos acadêmicos. Este é um 

grande valor agregado do Fórum Global da Criança: mobilizar os setores da sociedade 

em torno da grande causa comum que é a defesa da infância. Essa defesa há que ser 

abrangente. Precisa estender-se aos mais diferentes aspectos da vida de nossos jovens. 

Do combate ao trabalho infantil à saúde na infância. Do ensino de qualidade à 

transferência de renda. Da luta contra a exploração sexual à proteção de crianças em 

conflitos armados. Nossas responsabilidades, por isso mesmo,  são múltiplas, porque 

múltiplos são os desafios, porque múltiplas são as ameaças a quem ainda não pode 

proteger-se. No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política 

de Estado. Ao longo de diversos governos, de diversas administrações, soubemos 

avançar. É trajetória já longa, que tem por marcos fundamentais a Constituição de 1988 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que, nos anos 90, se estende ao 

premiado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, à universalização do ensino 

fundamental, aos primeiros programas de transferência de renda atrelada ao 

desempenho escolar e à saúde pré-natal. (...) O aumento, recentemente revelado, 

Majestades, de incidência de trabalho infantil entre 2013 e 2015 é sinal preocupante de 

que não nos podemos desviar do caminho certo. É sinal de que o bem-estar das crianças 

exige eterna vigilância. Exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições 

de investir em programas sociais. Exige responsabilidade social, que só existe de 

verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal”. (Presidente da República, Michel 

Temer, discurso durante cerimônia de abertura do Global Child Forum on South 

America, São Paulo, 03/04/2017) 

[O presidente do Brasil e o presidente de governo da Espanha] declararam o 

compromisso de promover e defender os direitos humanos, especialmente no âmbito 

das Nações Unidas, a Comunidade Ibero-Americana de Nações e outros fóruns 

multilaterais, onde envidarão esforços conjuntos para alcançar uma moratória e eventual 

abolição da pena de morte, combater a discriminação de gênero ou por orientação 

sexual, promover os direitos das pessoas com deficiência, os direitos humanos à água e 

saneamento, a proteção dos defensores e defensoras dos direitos humanos e cooperar no 

tema de responsabilidade de empresas e direitos humanos. (Nota à imprensa nº 132, 

Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

Realizou-se, em 27 de abril, em Bruxelas, a sexta edição do Diálogo de Alto Nível em 

Direitos Humanos Brasil-União Europeia. O diálogo permitiu um intercâmbio 

abrangente de visões em temas bilaterais e multilaterais. Durante os debates, Brasil e 

União Europeia examinaram o atual estágio de desenvolvimento da agenda de direitos 

humanos das Nações Unidas, em Genebra e Nova York. Foram analisados temas 

específicos como direitos das mulheres, no contexto da Comissão sobre o Status da 

Mulher e do Conselho de Direitos Humanos; defensores de direitos humanos; racismo, 



 

Década Internacional dos Afrodescendentes e o Processo de Durban; empresas e 

direitos humanos; e pena de morte. Brasil e União Europeia também trataram de temas 

ligados a direitos dos povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, migrações e 

refugiados, discriminação racial e intolerância religiosa. Ambos acordaram identificar 

conjuntamente ações específicas de seguimento, com vistas a fortalecer temas como 

educação em direitos humanos, apoio ao direito de pessoas LGBTI, proteção de 

defensores de direitos humanos, vítimas e testemunhas, bem como prevenção de tortura. 

Foram exploradas formas de estreitar a cooperação em temas de interesse estratégico. 

(...) No geral, as discussões ilustraram as opiniões semelhantes de Brasil e União 

Europeia no campo dos direitos humanos, e ambos os parceiros reafirmaram visões 

comuns e valores compartilhados. (Nota à imprensa nº 138. VI Diálogo de Alto Nível 

Brasil-União Europeia em Direitos Humanos – Bruxelas, 27 de abril de 2017 – 

Comunicado Conjunto, 27/04/2017) 

Chefiada pela ministra de Estado de Direitos Humanos, desembargadora Luislinda Dias 

de Valois Santos, a delegação brasileira apresentou os avanços recentes do Brasil na 

promoção e proteção dos direitos humanos, em especial aqueles decorrentes da 

implementação das recomendações recebidas no segundo ciclo de avaliação, em 2012, e 

respondeu a comentários e observações formuladas pelos demais países. No diálogo 

interativo que se seguiu, 103 países fizeram uso da palavra para valorizar os avanços 

ocorridos no Brasil desde a última revisão do país, como a redução das desigualdades 

sociais, a nova lei de migrações, a lei do feminicídio e as políticas de ações afirmativas 

e combate ao racismo e à discriminação racial. Foram também propostas novas 

recomendações, em áreas como sistema penitenciário, direitos de povos indígenas e 

proteção de defensores de direitos humanos. O governo brasileiro realizará consultas 

internas e com a sociedade civil para avaliar cada uma das recomendações recebidas, 

em processo aberto e transparente. O governo assume, desde já, o compromisso de 

seguir trabalhando, de modo amplo e democrático, pela implementação das 

recomendações da Revisão Periódica Universal. (Nota à imprensa nº 145. Mecanismo 

de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, 05/05/2017) 

Celebra-se hoje o Dia Mundial de Combate à Homofobia e à Transfobia. Essa data 

marca a decisão que a Organização Mundial da Saúde tomou, em 17 de maio de 1990, 

de retirar o termo “homossexualidade” da Classificação Internacional de Doenças. O 

Ministério das Relações Exteriores junta-se às homenagens a todas as pessoas que lutam 

em favor dos direitos humanos de pessoas LGBT. O Brasil tem sido vocal na promoção 

e defesa desses direitos em todos os foros internacionais pertinentes, no entendimento 

de que reconhecer os direitos humanos de pessoas LGBT não implica a criação de 

novos direitos, mas sim a aplicação do princípio da igualdade ao exercício de direitos 

humanos consagrados e o combate a toda e qualquer forma de discriminação. (Nota à 

imprensa nº 153. Dia Mundial de Combate à Homofobia e à Transfobia, 17/05/2017) 

O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, o teor desinformado e tendencioso 

do comunicado conjunto de imprensa emitido hoje pelo Alto Comissariado das Nações 



 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH). Causa espanto a leviandade com que o ACNUDH e a CIDH 

fantasiosamente querem induzir a crer que o Brasil não dispõe de instituições sólidas, 

dedicadas à proteção dos direitos humanos e alicerçadas no estado democrático de 

direito. A nota afasta-se dos princípios que devem fundamentar a ação desses órgãos, 

entre os quais o elementar respeito à verdade dos fatos. Em momento algum os autores 

da nota se preocuparam com a ameaça à segurança de funcionários públicos e de 

manifestantes pacíficos sujeitos a violência sistemática e claramente premeditada. Os 

eventos do último dia 24 de maio foram contaminados pela ação organizada de 

criminosos que depredaram os prédios dos Ministérios da Cultura, da Fazenda, do 

Planejamento e da Agricultura, incendiando alguns, pondo em grave risco a integridade 

física de pessoas. A pronta resposta do governo federal, a começar pela retirada em 

segurança de pessoas da área conflagrada, sempre amparada na Constituição Federal e 

nos princípios internacionais de defesa dos direitos humanos, garantiu a integridade 

física de milhares de servidores públicos e de manifestantes pacíficos que foram 

aterrorizados por atos de vandalismo e agressão premeditada. 

Em atitude que beira a má-fé, a nota evoca episódio de violência agrária no sul do Pará, 

que não tem qualquer relação com os acontecimentos do último dia 24 e que, além 

disso, já está sendo apurado por autoridade competente no quadro da legislação 

brasileira. Da mesma forma, o governo brasileiro lamenta que a ação das autoridades de 

São Paulo, que tampouco guarda relação com o ocorrido em Brasília, seja capitalizada 

pela nota, cinicamente e fora de contexto, para fins políticos inconfessáveis. O combate 

ao tráfico de drogas, bem como o apoio a dependentes químicos, enseja atuação da 

máxima seriedade, que é a marca das reconhecidas políticas públicas brasileiras no 

enfrentamento ao problema mundial das drogas. O governo brasileiro atua amparado na 

Constituição Federal e de acordo com os princípios internacionais de proteção aos 

direitos humanos. É surpreendente e condenável que nota subjetiva e distante da 

realidade sacrifique o compromisso de seriedade e imparcialidade de organismos 

internacionais cuja ação o Brasil apoia e promove. (Nota à imprensa nº 163. Nota à 

imprensa, 26/05/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento da nota à imprensa divulgada hoje por 

relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos sobre direitos dos povos indígenas e direito 

ambiental. O Brasil considera infundada a afirmação dos relatores, segundo a qual "os 

direitos dos povos indígenas e o direito ambiental estão sob ataque no Brasil". Os 

relatores fazem tal afirmação com base em sua leitura de relatório de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito e de textos legislativos ora em tramitação no Congresso 

Nacional. (...) O governo considera, portanto, sem fundamento e inadequadas as ilações 

de que o Brasil estaria considerando enfraquecer sua legislação em matéria de direitos 

dos povos indígenas e de direito ambiental. O governo brasileiro recorda que os mais 

altos padrões de proteção dos direitos humanos, especialmente com relação a povos 

indígenas, estão assegurados na Constituição Federal de 1988 e nos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é parte. O governo sublinha, ainda, que o debate livre 



 

no âmbito do Congresso Nacional constitui uma das bases da democracia brasileira. No 

país, o Poder Judiciário, forte e independente, atua como guardião dos direitos e valores 

previstos pela Constituição e o Ministério Público, autônomo, aciona habitualmente a 

Justiça em caso de riscos a direitos. Entre os avanços dignos de registro em matéria de 

direitos dos povos indígenas sobressaem os fatos de que as terras indígenas demarcadas 

correspondem hoje a quase 13% do território nacional e de que a população indígena no 

Brasil tem crescido nas últimas décadas, chegando hoje a quase 1 milhão de pessoas. O 

governo brasileiro mantém postura aberta e construtiva com relação aos órgãos 

internacionais e regionais de direitos humanos, reconhecida e elogiada pelo alto 

comissário das Nações Unidas na abertura da 35ª sessão do Conselho de Direitos 

Humanos, no último dia 6, em Genebra. (Nota à imprensa nº 181. Nota à imprensa dos 

relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU e do relator especial da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 08/06/2017) 

Hoje, 21/06, a jurista brasileira Flavia Piovesan foi eleita membro da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para mandato de quatro anos (2018-

2021), em eleições realizadas no âmbito da 47ª Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), em Cancun, México.  (...) Ao cumprimentar os demais 

eleitos, o Brasil agradece aos países membros da OEA a confiança e o firme apoio que 

estenderam à candidatura brasileira.  O resultado da eleição traduz e confirma o 

continuado compromisso do Brasil com a promoção e a proteção dos direitos humanos 

no âmbito do sistema interamericano e reflete o reconhecimento internacional da 

contribuição positiva e constante do Brasil para os trabalhos da OEA e, em particular, 

da CIDH, desde sua criação em 1960. (Nota à imprensa nº 202. Eleição de Flavia 

Piovesan como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

21/06/2017) 

O embaixador Silvio José Albuquerque e Silva foi eleito hoje, 22 de junho, para integrar 

o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas. O mandato do 

perito brasileiro inicia-se em 1º de janeiro de 2018 e termina em 31 de dezembro de 

2021. (...) O governo brasileiro agradece aos membros das Nações Unidas pelo apoio 

recebido. A eleição do embaixador Silvio Albuquerque, cuja trajetória profissional e 

acadêmica tem ênfase na proteção internacional da pessoa humana, nos direitos sociais 

e na eliminação da discriminação racial, reflete a credibilidade do Brasil no âmbito do 

sistema universal de direitos humanos e, em especial, nos temas relativos ao combate ao 

racismo e à discriminação racial. (Nota à imprensa nº 203. Eleição do Embaixador 

Silvio Albuquerque como perito do Comitê para a Eliminação da Discriminação 

Racial das Nações Unidas, 22/06/2017) 

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou por consenso, durante 

sua 35ª sessão, em Genebra, no dia 23 de junho, as seguintes resoluções relativas ao 

direito à saúde, aos diretos humanos nas cidades e à promoção e o respeito dos direitos 

humanos dos afrodescendentes, cuja negociação foi liderada pelo Brasil: 



 

O Direito à Saúde na Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável: O Brasil tem sido o principal promotor da discussão a respeito do direito à 

saúde no âmbito do CDH. (...)  

Diretos Humanos nas Cidades e Outros Assentamentos Humanos: Ao buscar 

oferecer uma visão integrada e transversal dos direitos humanos sob a ótica das cidades 

e outros assentamentos humanos, a iniciativa brasileira visa a contribuir para a 

implementação da Nova Agenda Urbana, documento adotado por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável (Habitat III), bem como do Objetivo 11 da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, relativo à construção de cidades e assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Consideração de uma Declaração para a Promoção e o Pleno Respeito dos Direitos 

Humanos dos Afrodescendentes: Como país de maior população negra fora do 

continente africano, o Brasil liderou, juntamente com países africanos e latino-

americanos, a adoção de resolução que convoca reunião para discutir sobre a elaboração 

de uma Declaração das Nações Unidas para a Promoção e o Pleno Respeito dos Direitos 

Humanos dos Afrodescendentes. O Brasil reafirma, assim, seu compromisso com a 

implementação da Década Internacional dos Afrodescendentes (2015-2024) e com a 

eliminação da desigualdade racial no país e no mundo. (Nota à imprensa nº 206. 

Resoluções aprovadas no Conselho de Direitos Humanos da ONU, 26/06/2017) 
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INFRAESTRUTURA E ENERGIA 

Infraestrutura 

A parte brasileira convidou as empresas espanholas a participar de concursos para a 

concessão de infraestrutura de transporte (portos, aeroportos, ferrovias e rodovias) e de 

energia dentro do programa chamado "Projeto Crescer". (Nota à imprensa nº 132. 

Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 
 

  



 

Energia  

[Brasil e Espanha] empenharam-se em cooperar no setor da energia, especialmente no 

setor de energias renováveis (eólica, termossolar, fotovoltaica e bioenergia), bem como 

na produção, transporte, comercialização e distribuição de gás natural, setores em que já 

existem investimentos significativos de suas empresas, a fim de garantir a segurança do 

fornecimento e reduzir as emissões de CO2. (Nota à imprensa nº 132. Declaração 

Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao 

Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

GOVERNANÇA DA INTERNET 

[Brasil e Espanha] reafirmaram o interesse em estreitar a cooperação em temas afetos à 

sociedade da informação, incluindo o reforço do intercâmbio de posições e exploração 

de possibilidades de atuação conjunta nos foros e organismos de governança da Internet, 

tais como a ICANN e o IGF, assim como no debate internacional sobre economia 

digital, em foros como o G-20 e a OCDE. (Nota à imprensa nº 132. Declaração 

Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao 

Brasil, 24/04/2017)
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ITAMARATY – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAMENTO INTERNO 

“O Itamaraty celebra hoje, 20 de abril, com a honrosa presença do senhor presidente da 

República, o Dia do Diplomata. É um dia que marca o nascimento do barão do Rio 

Branco, e a formatura de novos diplomatas. A observância dessa data é uma das 

tradições mais caras ao Itamaraty, e ela é retomada hoje, com a presença do presidente 

da República entre nós, depois de um hiato de cinco anos.  Nós estamos voltando à 

normalidade. E que sejam as minhas primeiras palavras as de agradecimento ao senhor 

presidente Michel Temer, por ter recolocado o Itamaraty no centro da formulação e da 

execução da política externa brasileira, seguindo uma rota que conquistou, para nossa 

diplomacia, respeito e apreço no Brasil e no mundo. (...)Uma carreira que é uma espécie 

de sacerdócio laico, porque vocês já notaram que ingressaram em uma corporação, no 

bom sentido da palavra, que atua segundo códigos regulamentares e que cultiva 

tradições, para poder cumprir com eficiência as suas tarefas e atribuições”.  (Ministro 

das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, discurso por ocasião da cerimônia 

de formatura das turmas D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz 92015-

2017) do Instituto Rio Branco, Brasília, 20/04/2017) 

 “Pensem na instituição, no nosso Itamaraty, uma das mais sólidas e reconhecidas 

chancelarias do mundo, com 200 anos de bons serviços prestados à Nação brasileira, 

como a sua própria Casa. Lembrem-se de que é na fortaleza institucional que nós nos 

realizamos individualmente. Nós só seremos respeitados como diplomatas, oficiais e 

assistentes de chancelaria se vivermos em uma Casa querida e amparada pelos seus. E 

essa Casa sempre recompensa a lealdade, a dedicação e o jogo honesto”. (Embaixador 

Sérgio França Danese, discurso por ocasião da cerimônia de formatura das turmas 

D. Paulo Evaristo Arns (2014-2016) e Bertha Lutz (2015-2017), Brasília, 20/04/2017) 

 



 

  

ORGANISMOS MULTILATERAIS 

Nações Unidas 

The Ministers [of BRICS] reaffirm their commitment to safeguarding the purposes and 

principles of the Charter of the United Nations as well as a fair and just international 

order, upholding the basic norms of international law such as equal sovereignty and 

non-interference in other countries' internal affairs, promoting greater democracy and 

rule of law in international relations, building a brighter shared future for the global 

community through mutually beneficial international cooperation. They express their 

commitment to resolutely reject the continued attempts to misrepresent the results of 

World War II. (…) The Ministers recommit their strong support to multilateralism and 

the central role of United Nations in international affairs. They commit to strengthening 

the coordination and cooperation among BRICS in the areas of mutual and common 

interest within the United Nations and other multilateral institutions, including through 

regular meetings among their permanent representatives in New York, Geneva and 

Vienna and further enhance the voice of BRICS in international fora. (Nota à imprensa 

nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 

20/06/2017) 

 

  



 

Reforma do Conselho de Segurança  

The Ministers [of BRICS] recall the 2005 World Summit Outcome document. They 

reaffirm the need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, 

with a view to making it more representative, effective and efficient, and to increase the 

representation of the developing countries so that it can adequately respond to global 

challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the status and role 

of Brazil, India and South Africa in international affairs and support their aspiration to 

play a greater role in the UN. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da 

Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

  



 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) 

No dia 23 de junho, o Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) 

adotou resolução pela qual rejeitou, por ampla maioria (19 votos contra e 4 a favor), a 

Objeção Preliminar dos Estados Unidos à petição do Brasil contra aquele país no âmbito 

do contencioso iniciado pelo Governo brasileiro em 2 de dezembro de 2016. Na petição, 

o Brasil alega que os Estados Unidos violaram a Convenção de Chicago ao não 

instaurarem procedimento legal ou administrativo compatível com sua obrigação sob 

esse instrumento internacional em relação aos pilotos do jato Legacy que se chocou, em 

29 de setembro de 2006, com o Boeing da companhia aérea GOL que fazia o voo 1907, 

acidente que resultou na morte dos 154 ocupantes da aeronave da empresa brasileira. 

Com a referida decisão do Conselho da OACI, o contencioso, que fora suspenso em 

razão da apresentação da Objeção Preliminar, retomará seu andamento, de acordo com 

as regras da Organização relativas à solução de diferenças entre Estados-membros. Nas 

próximas semanas, os Estados Unidos deverão apresentar sua defesa, e se iniciarão 

consultas diretas entre os dois países, com a mediação do presidente daquele Conselho. 

(Nota à imprensa nº 205. Resolução do Conselho da OACI sobre o contencioso 

Brasil-Estados Unidos em relação a pilotos envolvidos em acidente no Brasil, 

26/06/2017) 

 

  



 

MECANISMOS INTER-REGIONAIS 

BASIC 

Os ministros do BASIC saudaram a rápida entrada em vigor do Acordo de Paris sob a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), com 

vistas a aperfeiçoar sua implementação, que reflete equidade e responsabilidades 

comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes 

circunstâncias nacionais.  

Os ministros afirmaram que o Acordo de Paris é uma conquista duramente obtida pela 

comunidade internacional, a qual fortalece a resposta global à mudança do clima em um 

contexto de desenvolvimento sustentável.  

Os ministros reiteraram que o esforço global contra a mudança do clima é um processo 

irreversível que não pode ser adiado. Ele oferece oportunidades valiosas para promover 

o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, os ministros destacaram o elevado 

compromisso político do BASIC com a implementação completa, efetiva e sustentada 

da Convenção, seu Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris em todos os seus aspectos.  

Os ministros discutiram a situação e os acontecimentos internacionais e reiteraram o 

compromisso inabalável de seus governos com o esforço global contra a mudança do 

clima. Exortaram todos os signatários a seguir o curso e manter o apoio ao Acordo de 

Paris para o bem de toda a humanidade e das futuras gerações.  

Os ministros enfatizaram a disposição do BASIC para trabalhar junto com todas as 

partes e interessados de modo a promover baixas emissões globais de gases do efeito 

estufa e um desenvolvimento sustentável e climaticamente resiliente. 

Os ministros saudaram os exitosos resultados da COP 22, em novembro de 2016, que 

demonstraram o ritmo irreversível do processo multilateral e adotaram o roteiro de 

trabalho requerido para a operacionalização do Acordo de Paris a partir de 2020. (...)  

Os ministros destacaram, ainda, que a COP 23 deve acelerar a implementação dos 

compromissos e ações pré-2020. Os ministros reiteraram que o trabalho tanto da agenda 

pré-2020 quanto da pós-2020 deve estar em total acordo com os princípios da equidade 

e das responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades. 

Enfatizaram, ainda, a importância da abertura, da transparência, da inclusividade e do 

fato de as negociações serem, por sua natureza, conduzidas pelas partes. 

Os ministros expressaram a disposição do BASIC em continuar trabalhando 

construtivamente para chegar a resultados equilibrados e significativos, em 2018, 

relativos à implementação do Acordo de Paris a partir de 2020. Com o objetivo de 

cumprir essa tarefa, eles destacaram a necessidade de se iniciarem as negociações 

textuais sobre modalidades, procedimentos e orientações para o Acordo de Paris tão 

cedo quanto possível, de modo a produzir-se um texto negociador abrangente na COP 

23, refletindo as visões e contribuições de todas as Partes de maneira equilibrada. 

Os ministros afirmaram que os resultados do trabalho relativo à implementação do 

Acordo de Paris devem refletir diferenciação, a natureza nacionalmente determinada das 

contribuições das Partes e flexibilidade para os países em desenvolvimento. Além disso, 

os Ministros defenderam que, quando da implementação do Acordo de Paris, as partes 



 

sejam encorajadas a compartilhar suas melhores práticas e cooperar para aperfeiçoar as 

ações progressivamente. 

Os ministros recordaram as obrigações legais dos países desenvolvidos, sob a 

Convenção e seu Acordo de Paris, de prover recursos financeiros, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e apoio à construção de capacidades para todos os países em 

desenvolvimento, para sua efetiva implementação e ações ambiciosas. Os ministros 

enfatizaram a necessidade de maior clareza e metodologias robustas para monitorar e 

registrar a provisão de recursos financeiros pelos países desenvolvidos.  

Os ministros, logo, exortaram os países desenvolvidos a honrar seus compromissos e a 

elevar o financiamento climático até o objetivo de US$100 milhões por ano, marca a ser 

elevada significativamente após 2025. Em relação ao período pós-2025, os ministros 

conclamaram os países desenvolvidos a prover recursos financeiros para auxiliar os 

países em desenvolvimento, com respeito tanto à mitigação quanto à adaptação, em 

continuação às suas obrigações existentes sob a Convenção. Os ministros enfatizaram 

que a adaptação é um assunto que requer uma urgente resposta global e reiteraram tanto 

a importância do objetivo global de adaptação quanto da comunicação em matéria de 

adaptação como um componente das NDCs das Partes para cumprir o propósito do 

Acordo de Paris.(...) 

Os ministros destacaram os resultados substanciais que os países do BASIC continuam 

a demonstrar no combate à mudança do clima, tanto na implementação de ações de 

mitigação e adaptação para o período pré-2020 quanto em suas ambiciosas NDCs. Os 

países do BASIC fizeram progressos notáveis em direção a baixas emissões de gases do 

efeito estufa e a um desenvolvimento climaticamente resiliente. Eles estão 

comprometidos a compartilhar experiências e a apoiar-se reciprocamente, enquanto 

buscam avançar em suas políticas e ações climáticas domésticas. 

Os ministros reiteraram que a UNFCCC é o principal fórum internacional para 

coordenar a resposta global à mudança do clima. Nesse sentido, expressaram disposição 

de fortalecer a voz do BASIC em outros fóruns multilaterais que abordem temas 

relativos à mudança do clima, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

Organização Internacional de Aviação Civil, a Organização Marítima Internacional e o 

Protocolo de Montreal, bem como o G20. Os ministros reiteraram que medidas e 

resoluções adotadas nesses fóruns devem ser consistentes com a UNFCCC e devem 

estar em linha com os princípios da equidade e das responsabilidades comuns porém 

diferenciadas e respectivas capacidades. (Nota à imprensa nº 124. Declaração 

Conjunta Emitida na Conclusão da 24ª Reunião Ministerial do BASIC sobre 

Mudança do Clima - Pequim, China - 11 de abril de 2017, 17/04/2017)

 

 

  



 

BRICS 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira recebeu hoje, 25 de abril, Kundapur Vaman Kamath, 

presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que realiza sua primeira visita 

oficial ao Brasil. Foram discutidos os principais temas da atual agenda do banco, entre 

os quais seu processo de consolidação institucional e a adesão de novos membros.  

O NDB foi criado em julho de 2014, na Cúpula de Fortaleza do BRICS, com o objetivo 

de mobilizar recursos para o financiamento de projetos de infraestrutura e 

desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul têm representação paritária no banco. O banco já aprovou sete 

diferentes operações de empréstimos nos cinco países do grupo BRICS, que somadas 

totalizam US$ 1,5 bilhão e se destinam a ações nas áreas de energias renováveis e 

infraestrutura de transporte rodoviário. Financiamento da ordem de US$ 300 milhões 

foi concedido ao BNDES para financiar projetos na área de energias renováveis. (Nota 

à imprensa nº 135. Audiência do presidente do Novo Banco de Desenvolvimento 

(NDB), Kundapur Vaman Kamath, com o ministro Aloysio Nunes Ferreira, 

25/04/2017) 

The Ministers [of BRICS] reaffirm their commitment to safeguarding the purposes and 

principles of the Charter of the United Nations as well as a fair and just international 

order, upholding the basic norms of international law such as equal sovereignty and 

non-interference in other countries' internal affairs, promoting greater democracy and 

rule of law in international relations, building a brighter shared future for the global 

community through mutually beneficial international cooperation. They express their 

commitment to resolutely reject the continued attempts to misrepresent the results of 

World War II. 

The Ministers recall the 2005 World Summit Outcome document. They reaffirm the 

need for a comprehensive reform of the UN, including its Security Council, with a view 

to making it more representative, effective and efficient, and to increase the 

representation of the developing countries so that it can adequately respond to global 

challenges. China and Russia reiterate the importance they attach to the status and role 

of Brazil, India and South Africa in international affairs and support their aspiration to 

play a greater role in the UN. 

The Ministers recommit their strong support to multilateralism and the central role of 

United Nations in international affairs. They commit to strengthening the coordination 

and cooperation among BRICS in the areas of mutual and common interest within the 

United Nations and other multilateral institutions, including through regular meetings 

among their permanent representatives in New York, Geneva and Vienna and further 

enhance the voice of BRICS in international fora. 

The Ministers underscore the importance of the full implementation of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development within the framework of revitalized global partnership for 

sustainable development. They urge the developed countries to honor their Official 

Development Assistance commitments. The Ministers reiterate their support for more 

balanced economic globalization, reject protectionism, and renew their commitment to 



 

the promotion of global trade and investment which is conducive to an equitable, 

inclusive innovative, invigorated and interconnected world economy. 

The Ministers welcome the entry into force of the Paris Agreement on climate change 

on 4 November 2016 and urge all countries to implement the Paris Agreement under the 

principles of the United Nations Framework Convention on Climate Change including 

the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective 

capabilities. They further call upon developed countries to fulfill their commitment to 

provide necessary financing, technology transfer and capacity building support to 

developing countries. 

The Ministers deplore the continued terrorist attacks, including in some BRICS 

countries. They condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever 

committed and by whomsoever. They reaffirm solidarity and resolve in the fight against 

terrorism, call upon the international community to establish a genuinely broad 

international counter-terrorism coalition and support the United Nations' central 

coordinating role in the international counter-terrorism cooperation. They recall the 

responsibility of all States to prevent financing of terrorist networks and terrorist actions 

from their territories. The Ministers highly value the 2nd BRICS Counter-Terrorism 

Working Group Meeting held in Beijing on 18 May 2017. They call upon an expedited 

adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the UN 

General Assembly. (…) 

They support political and diplomatic solution of conflicts, such as Libya and the 

Korean Peninsula, and promote preventive diplomacy in a consensus-based manner. 

They condemn unilateral military intervention or economic sanctions in violation of 

international law and universally recognised norms of international relations. 

The Ministers reiterate that the only lasting solution to the Syria crisis is an inclusive 

"Syrian-led, Syrian-owned" political process which safeguard the state sovereignty, 

independence and territorial integrity of Syria, in pursuance of the United Nations 

Security Council Resolution 2254(2015). The Ministers strongly support the Geneva 

Peace Talks and the Astana process, and welcome the creation of the de-escalation areas 

in Syria. They oppose the use of chemical weapons by anyone, for any purpose and 

under any circumstance. 

The Ministers reaffirm their support to the process of "Afghan-led and Afghan-owned" 

national reconciliation, the ongoing international efforts in support of achieving 

practical results in that regard, combating terrorism and drug-threat, and support the 

national reconstruction efforts. The Ministers support the efforts of the Afghan National 

Defense and Security Forces in fighting against terrorist organizations. 

The Ministers reiterate the need for a just, lasting and comprehensive settlement of the 

Israeli-Palestinian conflict in order to achieve peace and stability in the Middle East on 

the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid Principles, the Arab Peace 

Initiative and previous agreements between the parties through negotiations with a view 

to create an independent, viable, territorially contiguous Palestinian State living side by 

side in peace and security with Israel. 

The Ministers commend the efforts of African countries, the African Union and sub-

regional organisations in addressing regional issues and maintaining regional peace and 



 

stability, and emphasize the importance of collaboration between the United Nations 

and the African Union in accordance with the Charter of the United Nations. They 

reaffirm their support for African Union’s implementation of its various programs 

including Agenda 2063 in pursuit of its continental agenda for peace and socio-

economic development. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião 

dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 
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Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

“(...) nós que atribuímos grande significado a CPLP, estamos determinados a fortalecê-la. 

Aliás, já vou colher essa proposta da Rosangela, de colocar essa temática na primeira 

reunião da Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Quero também registrar que o 

trabalho da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar de nossa comunidade, são da 

maior relevância. Está evidenciado até pelo discurso da deputada Rosangela. O Poder 

Legislativo, nosso protagonista de importantes decisões para nossas sociedades. Mas não 

só no Brasil, em qualquer país, o Legislativo sempre tem uma função fundamental. E a 

dimensão parlamentar da CPLP tem aberto novas oportunidades de cooperação e 

aproximação entre os países. (...) Portanto, reitero que é com satisfação que recebo 

vossas excelências. Até para fazer uma coisa preciosa no dia de hoje - quero 

cumprimentar mais uma vez os embaixadores que aqui estão -, para assistir a ratificação 

de um acordo sobre concessão de vistos a estudantes da CPLP. (...) E, com isso, nós 

estamos na verdade facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam 

que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e 

social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação 

maior do que a simples assinatura. Ou que a simples participação dos países integrantes 

da CPLP. Porque em tempos que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional 

tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais 

cooperação, e mais diálogo. (...) [N]ada mais auspicioso do que facilitar também na 

mobilidade dos nossos jovens, que estarão mais à vontade para circular em face dessa 

facilitação dos vistos que nós estamos assinando. E também nós esperamos que todos 

sejam líderes, forjados no respeito à diversidade, que hoje, muitas vezes, sofre uma ou 

outra restrição, e no exercício da tolerância, que são marcas da nossa comunidade, do 

Brasil e dos países integrantes da CPLP”.  (Presidente da República, Michel Temer, 

discurso durante encontro com a Delegação de Deputadas integrantes da Rede de 

Mulheres da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa - AP-CPLP, Brasília, 05/04/02017) 

 

  



 

PAZ E SEGURANÇA INTERNACIONAL 

Desarmamento e não proliferação 

Ao sublinharem a relevância da aplicação efetiva da Resolução 1540 (2004) do 

Conselho de Segurança da ONU para a não proliferação de armas de destruição em 

massa, [Brasil e Espanha] enfatizaram a importância de fazer progressos urgentes no 

desarmamento nuclear e não proliferação, com o objetivo de avançar em direção a um 

mundo livre de armas de destruição em massa. (Nota à imprensa nº 132. Declaração 

Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao 

Brasil, 24/04/2017)

 

  



 

Uso da força e intervenção 

They [the Ministers of BRICS] support political and diplomatic solution of conflicts, 

such as Libya and the Korean Peninsula, and promote preventive diplomacy in a 

consensus-based manner. They condemn unilateral military intervention or economic 

sanctions in violation of international law and universally recognised norms of 

international relations. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião 

dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

  



 

Operações de Paz 

[Brasil e Espanha] salientaram a importância da colaboração no campo da defesa, com 

base no acordo entre os dois Ministérios da Defesa de dezembro de 2010. Os dois 

governos continuarão a estimular a cooperação entre suas Forças Armadas em missões 

de manutenção da paz no âmbito das Nações Unidas – com destaque para a participação 

de militares do Exército brasileiro no contingente espanhol na Missão UNIFIL no 

Líbano; participação e observação de exercícios militares; o ensino e a formação de 

oficiais; defesa cibernética e inteligência militar. A Comissão Mista de Defesa deve 

reunir-se regularmente. Atribuíram especial importância à cooperação em matéria de 

sistemas de armamento e indústrias de defesa, promovida através do Grupo de Trabalho 

Bilateral de Cooperação Industrial para Defesa. (Nota à imprensa nº 132. Declaração 

Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao 

Brasil, 24/04/2017) 

Durante a visita, o ministro Aloysio Nunes Ferreira participará da cerimônia de 

passagem de comando do 25º para o 26º e último contingente militar de tropas 

brasileiras da MINUSTAH, marcando assim o período final da bem-sucedida atuação 

do Brasil no âmbito da Missão. Mais de 36 mil militares brasileiros passaram pela 

Missão desde seu estabelecimento, em 2004, fazendo do Brasil o maior país 

contribuinte de tropas. Durante todo este período, o componente militar da MINUSTAH 

esteve sob o comando de oficiais brasileiros. O Brasil mantém ampla agenda de 

cooperação técnica com o governo do Haiti, com particular destaque para as áreas de 

saúde e formação profissional. Atuou também em várias frentes de assistência 

humanitária para o alívio do estado de emergência provocado pela passagem do furacão 

Matthew, em outubro de 2016. (Nota à imprensa nº 173. Visita do ministro de estado 

das Relações Exteriores ao Haiti – Porto Príncipe, 2 e 3 de junho de 2017, 

01/06/2017) 

 

  



 

Terrorismo 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do ataque cometido no 

dia de hoje em Estocolmo e condena firmemente esse ato que causou a morte de ao 

menos quatro pessoas e deixou feridos. Ao expressar repúdio a tal violência, o governo 

brasileiro expressa sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao 

governo e ao povo da Suécia, ao qual o Brasil se mantém unido por históricos laços de 

amizade. (Nota à imprensa nº 117. Ataque em Estocolmo, 07/04/2017) 

 

Os governos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México, do Paraguai, 

do Peru e do Uruguai condenam o cruel atentado perpetrado hoje na cidade de 

Estocolmo, Suécia, e transmitem suas condolências e solidariedade ao governo e ao 

povo suecos, aos familiares das vítimas fatais e aos feridos, a quem expressam votos de 

pronta recuperação. Reafirmam, ainda, o propósito de intensificar a luta contra o 

terrorismo e de preservar a paz e a segurança internacionais dentro dos parâmetros do 

direito internacional e do respeito aos direitos humanos. (Nota à imprensa nº 119. 

Declaração conjunta sobre atentado na Suécia, 07/04/2017). 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista ocorrido em Mastung, Paquistão, no dia 

12 de maio, que deixou pelo menos 25 mortos e 35 feridos. O ataque, reivindicado pelo 

autodenominado "Estado Islâmico", teve como alvo o comboio do Vice-Presidente do 

Senado paquistanês, Abdul Ghafoor Haideri. Ao expressar suas condolências às 

famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade 

com o povo e o governo do Paquistão, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer 

ato de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 150. Atentado 

no Paquistão, 12/05/2017) 

O governo brasileiro recebeu, com consternação, a notícia do atentado terrorista que 

deixou dezenas de mortos e feridos em estádio na cidade britânica de Manchester. Ao 

expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação 

aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Reino Unido, o Brasil reitera 

sua condenação a todo tipo de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à 

imprensa nº 157. Atentado a bomba em Manchester, 23/05/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande consternação, do ataque 

terrorista contra ônibus em que viajavam cristãos, na província de Minia, ao sul do 

Cairo, enquanto se dirigiam ao Mosteiro de São Samuel. O ataque deixou dezenas de 

mortos e feridos. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de 

plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o 

Brasil reitera veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, 

independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 160. Atentado contra cristãos no 

Egito, 26/05/2017) 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista ocorrido em Cabul, Afeganistão, hoje, 

31 de maio, que deixou pelo menos 80 mortos e mais de 350 feridos. Ao expressar suas 

condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua 



 

solidariedade com o povo e o governo do Afeganistão, o Brasil reitera sua condenação a 

todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 

168. Atentado no Afeganistão, 31/05/2017) 

O governo brasileiro repudia os atentados terroristas ocorridos em Kolofata, extremo 

norte do Cameroun, no dia 2 de junho, que deixou pelo menos nove mortes e dezenas de 

feridos. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena 

recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Cameroun, o 

Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 174. Atentados em Kolofata, Cameroun, 05/06/2017) 

O governo brasileiro deplora os ataques terroristas ocorridos na noite de sábado, em 

diferentes localidades de Londres, que deixaram dezenas de vítimas, entre mortos e 

feridos, muitos deles em estado gravíssimo. Ao transmitir seu sentimento de pesar às 

famílias das vítimas e os votos de recuperação aos feridos, o Brasil reitera sua 

condenação a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 175. Atentados terroristas em Londres, 05/06/2017) 

O governo brasileiro repudia os ataques terroristas que deixaram ao menos 12 mortos e 

dezenas de feridos na sede do Parlamento e no mausoléu do Aiatolá Khomeini, em 

Teerã, hoje, 7 de junho. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus 

votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do 

Irã, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, 

independentemente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 178. Atentados no Irã, 

07/06/2017) 

O governo brasileiro condena os atentados terroristas cometidos hoje nas cidades de 

Musayyib e Karbala, no Iraque, que deixaram mais de duas dezenas de mortos, além de 

grande número de feridos. O Brasil reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de 

terrorismo, independentemente de sua motivação, e manifesta sua solidariedade ao 

governo e ao povo do Iraque e às famílias das vítimas e seus votos de plena recuperação 

aos feridos. (Nota à imprensa nº 183. Atentados no Iraque, 09/06/2017) 

O governo brasileiro condena a explosão de um artefato em local de grande circulação 

de pessoas em Bogotá, que causou mortes e feridos. O governo brasileiro transmite suas 

condolências aos familiares das vítimas e expressa sua solidariedade ao governo e ao 

povo colombianos. (Nota à imprensa nº 196. Explosão em Bogotá, 18/06/2017) 

The Ministers [of BRICS] deplore the continued terrorist attacks, including in some 

BRICS countries. They condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever 

committed and by whomsoever. They reaffirm solidarity and resolve in the fight against 

terrorism, call upon the international community to establish a genuinely broad 

international counter-terrorism coalition and support the United Nations' central 

coordinating role in the international counter-terrorism cooperation. They recall the 

responsibility of all States to prevent financing of terrorist networks and terrorist actions 

from their territories. The Ministers highly value the 2nd BRICS Counter-Terrorism 



 

Working Group Meeting held in Beijing on 18 May 2017. They call upon an expedited 

adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism in the UN 

General Assembly. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião dos 

Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, de atentado ocorrido 

ontem, em Londres, em que automóvel investiu contra muçulmanos que terminavam as 

orações do Ramadã. O Brasil manifesta seu repúdio a todo e qualquer ato de violência 

contra civis e expressa solidariedade e condolências aos familiares da vítima, ao povo e 

ao governo Reino Unido e votos de pronta recuperação aos feridos. (Nota à imprensa nº 

201. Incidente em Londres, 20/06/2017) 
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ÁFRICA 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira realizará visit a a cinco países do continente africano 

no período de 8 a 15 de maio: Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do 

Sul. A missão do ministro Aloysio Nunes Ferreira dá feição concreta à prioridade que o 

Brasil atribui às relações com a África. O engajamento político brasileiro no continente 

fortaleceu múltiplas vertentes de cooperação, comércio e investimentos nas últimas 

décadas. A visita reafirma esses laços e abre perspectivas de cooperação, apostando na 

África como uma das regiões mais promissoras para a celebração de parcerias 

econômicas e comerciais e um ator destinado a assumir crescente destaque na cena 

global. (Nota à imprensa nº 147. Visita do Ministro das Relações Exteriores, Aloysio 

Nunes Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 

05/05/2017)  

“Amanhã, darei início a um périplo pela África Austral, uma das regiões com maior 

potencial de crescimento econômico do planeta. Em uma semana, visitarei cinco países: 

Namíbia, Botsuana, Malaui, Moçambique e África do Sul. O objetivo é reforçar a 

agenda de diálogo político e cooperação econômica, demonstrando a prioridade da 

África nas relações exteriores do Brasil. O Brasil é o maior país africano fora da África, 

uma identidade da qual nos orgulhamos e um cartão de visitas capaz de abrir portas e 

angariar a boa vontade dos países africanos. Queremos traduzir essa afinidade histórica 

em ações concretas, aprofundando projetos de cooperação, ampliando o comércio e os 

investimentos e criando novas parcerias em áreas como defesa, energia, e ciência e 

tecnologia. Queremos também aprofundar o diálogo diplomático sobre temas da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). 

Mantemos programas importantes de cooperação com a maioria dos países africanos, 

sobretudo nas áreas de saúde, agricultura, educação e formação profissional. Esses 

programas demonstram o interesse brasileiro em contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social do continente, mas é preciso ir além. As lideranças africanas pedem 

a presença do Brasil não apenas como prestador de cooperação, mas também e cada vez 

mais como investidor e parceiro nos negócios. Visitarei alguns dos países acompanhado 

de empresários interessados em identificar as imensas oportunidades para o comércio e 

os investimentos. Pretendo avaliar exemplos emblemáticos de parcerias que desejamos 

multiplicar. Em Moçambique, participarei da inauguração do corredor de Nacala, 

empreendimento da Vale com empresa local, que representa o maior investimento 

estrangeiro naquele país. Na África do Sul, buscarei identificar novas oportunidades 

inspiradas, por exemplo, no êxito do programa de desenvolvimento conjunto de um 

míssil ar-ar de curto alcance, além de estreitar nossa coordenação em temas 

multilaterais e no âmbito dos grupos Brics e Ibas. 

 Em cada um dos países visitados, há uma robusta agenda em andamento e muitas 

oportunidades inexploradas. Com a Namíbia, temos uma cooperação histórica na área 

de defesa, tendo sido o Brasil responsável pela criação da Marinha daquele país e 



 

formado mais de mil militares namibianos nos últimos anos. Botsuana é um país 

estável, de crescimento acelerado e uma das maiores rendas médias da África, ou seja, 

um mercado promissor para as exportações brasileiras. A minha visita ao Malaui será a 

primeira de um chanceler brasileiro ao país, que também conta com investimentos 

brasileiros em mineração e com cooperação no setor algodoeiro. Neste século, o 

continente africano tem apresentado índices de crescimento acima da média mundial. 

Apesar da crise nos últimos anos, as exportações brasileiras para a África alcançaram 

US$ 7,8 bilhões em 2016, em sua maior parte compostas por manufaturados (40%) e 

semimanufaturados (22,6%). A tendência de longo prazo é positiva. Aproveitarei meus 

contatos para estimular a organização de missões comerciais à África, de modo a 

aproveitar melhor a entrada em vigor do Acordo de Preferências Comerciais Mercosul-

Sacu. 

Parto para a África com a certeza de que temos muito a ganhar com o fortalecimento 

desses laços de cooperação, sobretudo no contexto das atuais transformações políticas e 

econômicas no mundo, em que o continente africano, ao lado do asiático, é um polo em 

ascensão. A parceria com a África é não apenas uma decorrência natural de nossas 

afinidades históricas e culturais, mas um imperativo na construção de uma ordem 

mundial mais favorável aos nossos interesses e aspirações”. (Artigo do ministro das 

Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira,  “O imperativo da parceria com a 

África”, publicado no Correio Braziliense, 06/05/2017) 

“Hoje, encaramos o continente africano como um novo polo dinâmico da economia 

mundial. Queremos que os valores comuns sejam o motor de parcerias concretas nas 

mais diversas áreas do relacionamento, traduzindo as afinidades culturais e os vínculos 

afectivos em parcerias geradoras de oportunidades de negócios, investimentos, bem-

estar e desenvolvimento. É com esse espírito que escolhi o continente africano como 

destino de minha primeira viagem para além da América do Sul”. (Artigo do ministro 

das Relações Exteriores, Aluisyo Nunes Ferreira, “Moçambique e Brasil: Histórias 

cruzadas, parcerias sólidas”, O País –Moçambique, 11/05/2017) 

The Ministers [of BRICS] commend the efforts of African countries, the African Union 

and sub-regional organisations in addressing regional issues and maintaining regional 

peace and stability, and emphasize the importance of collaboration between the United 

Nations and the African Union in accordance with the Charter of the United Nations. 

They reaffirm their support for African Union’s implementation of its various programs 

including Agenda 2063 in pursuit of its continental agenda for peace and socio-

economic development. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião 

dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

 

  



 

África do Sul 

O governo brasileiro recebeu com profundo pesar a notícia do acidente de trânsito com 

veículo de transporte escolar ocorrido 21 de abril, na região de Bronkhorstpruit, nos 

arredores de Pretória, que causou a morte de 18 crianças e 2 adultos. O Brasil expressa 

sua solidariedade e apresenta condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao 

povo da África do Sul. (Nota à imprensa nº 134. Acidente rodoviário na África do Sul, 

24/04/2017) 

Brasil e África do Sul desenvolvem parceria estratégica, que se articula por meio de 

projetos de cooperação, pela atuação coordenada em fóruns internacionais e pela 

participação em grupos como o IBAS e o BRICS. (Nota à imprensa nº 147. Visita do 

ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, à Namíbia, Botsuana, 

Malawi, Moçambique e África do Sul, 05/05/2017) 

 

  



 

Botsuana 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira viaja para Botsuana, país com o qual o Brasil 

mantém importantes projetos de cooperação nas áreas de cooperativismo e combate ao 

HIV/AIDS. (...) [O ministro] reafirmará o apoio brasileiro ao desenvolvimento daquele 

país e o propósito de fortalecer o relacionamento nas áreas de defesa e comércio, entre 

outras. Botsuana é um dos países de mais alto crescimento na África, o que oferece 

grandes oportunidades para o aumento do comércio e dos negócios com o Brasil. (Nota 

à imprensa nº 147. Visita do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 05/05/2017)

 

  



 

Cameroun 

O governo brasileiro repudia os atentados terroristas ocorridos em Kolofata, extremo 

norte do Cameroun, no dia 2 de junho, que deixou pelo menos nove mortes e dezenas de 

feridos. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena 

recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Cameroun, o 

Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 174. Atentados em Kolofata, Cameroun, 05/06/2017) 

 

  



 

Egito 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande consternação, do ataque 

terrorista contra ônibus em que viajavam cristãos, na província de Minia, ao sul do 

Cairo, enquanto se dirigiam ao Mosteiro de São Samuel. O ataque deixou dezenas de 

mortos e feridos. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de 

plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o 

Brasil reitera veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, 

independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 160. Atentado contra cristãos no 

Egito, 26/05/2017) 

 

 

  



 

Gana 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo de Gana concedeu 

"agrément" a Maria Elisa Teófilo de Luna como embaixadora extraordinária e 

plenipotenciária do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação 

ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 149. 

Concessão de "agrément" à embaixadora do Brasil em Gana, 11/05/2017) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a Abena 

Pokua Adompim Busia como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da 

República de Gana no Brasil.Brasil e Gana mantêm relações diplomáticas desde 1960. 

(Nota à imprensa nº 189. Concessão de "agrément" à embaixadora de Gana, 

16/06/2017) 

 

  



 

Malawi 

Trata-se da primeira viagem de um chanceler brasileiro àquele país desde o 

estabelecimento das relações diplomáticas, em 1964. O relacionamento com o Malawi 

diversificou-se nos últimos anos com o lançamento de uma agenda de cooperação e 

investimentos. Durante a visita, serão assinados o Memorando de Entendimento para 

Facilitação de Vistos de Negócios, o Acordo de Isenção de Vistos para Portadores de 

Passaportes Diplomáticos, Oficiais e de Serviço e o Acordo para o Exercício de 

Atividades Remuneradas por Dependentes.(...) [O] ministro das Relações Exteriores 

visitará Nacala, onde participará da cerimônia de inauguração do Corredor Logístico de 

Nacala, importante investimento da Vale em parceria com a estatal Portos e Caminhos-

de-Ferro de Moçambique. O projeto, que conferiu ao Brasil o status de maior investidor 

estrangeiro daquele país, contribuirá para o desenvolvimento das economias 

moçambicana e malawiana.  (Nota à imprensa nº 147. Visita do ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e 

África do Sul, 05/05/2017)

  



 

Moçambique 

Moçambique é o maior parceiro de cooperação brasileira, com projetos pioneiros e 

estruturantes que abarcam áreas como saúde, agricultura, educação e formação 

profissional. O país também é importante destino de investimentos brasileiros, cujo 

estoque chega a 9 bilhões de dólares. (...) [O] ministro das Relações Exteriores visitará 

Nacala, onde participará da cerimônia de inauguração do Corredor Logístico de Nacala, 

importante investimento da Vale em parceria com a estatal Portos e Caminhos-de-Ferro 

de Moçambique. O projeto, que conferiu ao Brasil o status de maior investidor 

estrangeiro daquele país, contribuirá para o desenvolvimento das economias 

moçambicana e malawiana. Ainda em Moçambique, devem ser assinados o Acordo de 

Previdência Social, o Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de 

Consultas Políticas e, no âmbito da cooperação técnica, dois ajustes complementares ao 

Acordo Geral de Cooperação: um para a implementação de projeto em Fortalecimento 

da Educação Profissional e Tecnológica de Moçambique; e outro para a implementação 

de projeto em Capacitação Técnica em Inspeção e Relações de Trabalho. (Nota à 

imprensa nº 147. Visita do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 

à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 05/05/2017) 

“Moçambique está claramente no centro de nossas atenções na África. Os laços 

históricos e culturais que unem o Brasil à África e a Moçambique forneceram a base 

para a construção de relações sólidas e maduras. (...)(...)Sou portador de uma clara 

mensagem do presidente Michel Temer e do povo brasileiro: Moçambique é e 

continuará a ser um parceiro prioritário para o Brasil. Construímos, nos últimos 41 anos, 

uma relação rica e abrangente, marcada por um diálogo político fluido, por um 

intercâmbio económico intenso e diversificado, e por uma expressiva e crescente 

convergência cultural. Estabelecemos uma efectiva relação de parceria, baseada na 

confiança, no respeito mútuo e na inequívoca disposição de aproximar nossas 

sociedades, de sempre avançar. 

Tenho a convicção de que podemos estreitar ainda mais os fortes laços de amizade e 

cooperação que unem nossos povos. Compartilhamos, no âmbito da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa, os valores da democracia, da promoção da paz e do 

desenvolvimento sustentável. Defendemos uma ordem internacional mais justa e aberta 

aos anseios de todos os países. O Brasil seguirá apostando na realização do imenso 

potencial económico de Moçambique. Com uma população jovem e empreendedora e 

abundantes recursos naturais, o país apresenta oportunidades promissoras. 

Investimentos brasileiros em Moçambique já alcançam USD 9 bilhões. Continuaremos 

trabalhando na identificação de novas parcerias em áreas estratégicas, como agricultura 

e produção de energia, com o objectivo de aproximar ainda mais os sectores produtivos 

de nossos países. 

No dia 12 de Maio, terei a honra de acompanhar o Presidente Filipe Nyusi na 

inauguração oficial do Corredor Logístico de Nacala. Símbolo do potencial económico 

resultante da associação entre empresas moçambicanas e brasileiras, o Corredor 

Logístico de Nacala dará relevante contribuição para o desenvolvimento das regiões 



 

centro e norte do país. É com orgulho que ressalto que Moçambique é o maior parceiro 

da cooperação sul-sul prestada pelo Brasil. Projectos pioneiros da Agência Brasileira de 

Cooperação são desenvolvidos nos sectores de saúde, agricultura familiar, educação, 

alimentação escolar, seguridade social e planeamento urbano. Por meio de um processo 

de aprendizagem recíproca e sem imposição de condicionalidades, técnicos 

moçambicanos e brasileiros compartilham experiências exitosas que são aplicadas na 

melhoria da qualidade de vida da população. Assinarei, com o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Balói, novos projectos que ampliam o escopo da 

cooperação bilateral. 

Moçambicanos e brasileiros partilham uma visão de mundo baseada na tolerância e na 

valorização da diversidade. Influências recíprocas - presentes na música, na literatura, 

na dança e na culinária - enriquecem nossas culturas e aproximam nossos povos. O 

Centro Cultural Brasil-Moçambique, fundado em 1989, é um dos símbolos dessa grande 

convergência. Por isso, com a finalidade de fortalecer ainda mais o intercâmbio entre as 

artes e as culturas do Brasil e de Moçambique, terei a grande alegria de inaugurar o 

auditório Vinicius de Moraes, grande poeta, músico e diplomata brasileiro, no âmbito da 

cerimónia de reabertura do Centro Cultural Brasil-Moçambique”. (...)Não hesito em 

afirmar que Moçambique e Brasil continuarão a estreitar os laços de amizade e 

cooperação. As perspectivas para o fortalecimento de nossas relações políticas e 

económico-comerciais são extremamente promissoras. Vamos continuar a utilizar a 

forte amizade e a afinidade cultural que nos unem como promotores do 

desenvolvimento económico e social, em benefício de nossos povos”. (Artigo do 

ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, “Moçambique e Brasil: 

Histórias cruzadas, parcerias sólidas”, publicado em O País–Moçambique, 

11/05/2017) 

 

 

  



 

Namíbia 

O Brasil mantém destacado projeto de cooperação naval com a Namíbia, iniciado em 

1994, que já resultou na formação de mais de 1.000 militares namibianos em escolas 

brasileiras, contribuindo para o objetivo comum de promover a paz e a segurança no 

Atlântico Sul. (Nota à imprensa nº 147. Visita do ministro das Relações Exteriores, 

Aloysio Nunes Ferreira, à Namíbia, Botsuana, Malawi, Moçambique e África do Sul, 

05/05/2017)

 



 

Tunísia 

Nos últimos anos, o relacionamento bilateral com a Tunísia vem-se fortalecendo, com a 

intensificação de missões nas mais diversas áreas. A visita do ministro Khemaïes 

Jhinaoui, a primeira de chanceler tunisiano ao Brasil em mais de dez anos, bem como a 

realização da III Sessão da Comista Brasil-Tunísia, atestam o novo momento das 

relações. Além de temas da agenda regional e internacional, serão discutidas 

oportunidades para a dinamização dos fluxos de comércio e investimentos bilaterais, 

bem como iniciativas de cooperação em áreas como desenvolvimento social, educação, 

saúde e ciência e tecnologia. No plano econômico-comercial, a Tunísia figura como o 8º 

principal destino das exportações brasileiras para a África. A corrente de comércio 

bilateral em 2016 foi de US$ 245 milhões, com superávit brasileiro de US$ 150 

milhões. Em dezembro de 2014, foi celebrado Acordo-Quadro de Comércio e 

Cooperação Econômica entre o Mercosul e a Tunísia. (Nota à imprensa nº 136. Visita 

ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Tunísia, Khemaïes 

Jhinaoui, 25/04/2017) 

 

  



 

AMÉRICA DO NORTE  

Estados Unidos 

O encontro [no dia 2 de julho entre os chanceleres do Brasil e dos EUA] servirá para 

discutir a agenda bilateral e fazer um balanço da atualidade regional e de temas globais. 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira transmitirá ao secretário de Estado norte-americano 

propostas brasileiras nas áreas de comércio e investimentos, aviação civil, espaço, 

infraestrutura, energia, agricultura, saúde, economia digital, defesa e segurança. As 

iniciativas têm por objetivo tornar a relação bilateral ainda mais dinâmica, eficiente e 

coesa, orientada para projetos concretos e com impactos visíveis na vida dos cidadãos 

dos dois países. As propostas brasileiras visam a atrair o setor privado, gerar maior 

integração produtiva e promover a modernização e o aumento de competitividade. Os 

EUA são o maior mercado mundial para produtos manufaturados brasileiros, que 

possuem maior valor agregado e representaram, em 2016, 60% da nossa pauta 

exportadora para aquele país. (Nota à imprensa nº 170. Visita do ministro Aloysio 

Nunes Ferreira aos Estados Unidos – Washington, 2 de junho de 2017, 01/06/2017) 

 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira transmitirá ao secretário de Estado norte-americano 

propostas brasileiras nas áreas de comércio e investimentos, aviação civil, espaço, 

infraestrutura, energia, agricultura, saúde, economia digital, defesa e segurança. As 

iniciativas têm por objetivo tornar a relação bilateral ainda mais dinâmica, eficiente e 

coesa, orientada para projetos concretos e com impactos visíveis na vida dos cidadãos 

dos dois países. As propostas brasileiras visam a atrair o setor privado, gerar maior 

integração produtiva e promover a modernização e o aumento de competitividade. Os 

EUA são o maior mercado mundial para produtos manufaturados brasileiros, que 

possuem maior valor agregado e representaram, em 2016, 60% da nossa pauta 

exportadora para aquele país. (Nota à imprensa nº 170. Visita do ministro Aloysio 

Nunes Ferreira aos Estados Unidos – Washington, 2 de junho de 2017, 01/06/2017) 

O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia 

de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo 

de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e 

"renegociar" sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e 

cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais. O Brasil continua 

comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a 

implementação do Acordo de Paris. O combate à mudança do clima é processo 

irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico, em que se 

vislumbram oportunidades para promover o desenvolvimento sustentável e para novos 

ganhos em setores de vanguarda tecnológica. O governo brasileiro continua disposto a 

trabalhar com todos os Países Partes do Acordo e outros atores na promoção do 

desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente 

aos efeitos adversos da mudança do clima. (Nota à imprensa nº 171. Nota conjunta do 



 

Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente Mudança do 

Clima, 01/06/2017) 

O encontro [no dia 2 de julho entre os chanceleres do Brasil e dos EUA] servirá para 

discutir a agenda bilateral e fazer um balanço da atualidade regional e de temas globais. 

O ministro Aloysio Nunes Ferreira transmitirá ao secretário de Estado norte-americano  

No dia 23 de junho, o Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) 

adotou resolução pela qual rejeitou, por ampla maioria (19 votos contra e 4 a favor), a 

Objeção Preliminar dos Estados Unidos à petição do Brasil contra aquele país no âmbito 

do contencioso iniciado pelo Governo brasileiro em 2 de dezembro de 2016. Na petição, 

o Brasil alega que os Estados Unidos violaram a Convenção de Chicago ao não 

instaurarem procedimento legal ou administrativo compatível com sua obrigação sob 

esse instrumento internacional em relação aos pilotos do jato Legacy que se chocou, em 

29 de setembro de 2006, com o Boeing da companhia aérea GOL que fazia o voo 1907, 

acidente que resultou na morte dos 154 ocupantes da aeronave da empresa brasileira. 

Com a referida decisão do Conselho da OACI, o contencioso, que fora suspenso em 

razão da apresentação da Objeção Preliminar, retomará seu andamento, de acordo com 

as regras da Organização relativas à solução de diferenças entre Estados-membros. Nas 

próximas semanas, os Estados Unidos deverão apresentar sua defesa, e se iniciarão 

consultas diretas entre os dois países, com a mediação do presidente daquele Conselho. 

(Nota à imprensa nº 205. Resolução do Conselho da OACI sobre o contencioso 

Brasil-Estados Unidos em relação a pilotos envolvidos em acidente no Brasil, 

26/06/2017) 

 

  



 

AMÉRICA LATINA  

[Brasil e Espanha] assinalaram os efeitos positivos do relacionamento entre a América 

Latina e o Caribe e a União Europeia, por meio das cúpulas birregionais, das reuniões 

ministeriais e dos diálogos especializados e comprometeram-se a utilizar os 

mecanismos de coordenação existentes, para impulsionar as relações e consolidar seus 

resultados, principalmente durante o processo preparatório para a III Cúpula CELAC-

UE, que será celebrada em outubro próximo, em São Salvador. (Nota à imprensa nº 

132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino da 

Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

 

  



 

 

Aliança do Pacífico 

“É mais um passo que daremos no resgate dos propósitos originais do Mercosul com 

vistas a tornar o bloco uma plataforma para a inserção competitiva de nossos países na 

economia internacional. Um dos caminhos para alcançar esse objetivo é o 

estabelecimento de acordos comerciais com outros países ou blocos. (...) A 

convergência entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico pode significar o nascimento de 

um novo polo dinâmico da economia mundial. Queremos aproveitar a rede de acordos 

que já nos unem para dar um salto de qualidade. Possuímos hoje acordos de livre 

comércio com todos os países sul-americanos da Aliança do Pacífico. Com o Chile, já 

alcançamos liberalização total do comércio e, com Peru e Colômbia, estamos muito 

perto disso. Em 2019, graças aos acordos existentes, será concluída uma virtual área de 

livre comércio na América do Sul. O Brasil procura, atualmente, completar essa rede de 

acordos, ampliando seu acordo comercial com o México, a segunda principal economia 

da América Latina. Com todos os países da Aliança, concluímos acordos de facilitação 

de investimentos e assinamos ou estamos negociando acordos sobre serviços e compras 

governamentais. (...) A agenda de cooperação entre os dois blocos ambiciona ir além 

dos acordos comerciais em vigor, buscando simplificar os trâmites de comércio exterior 

e incentivar parcerias empresariais, com atenção especial às pequenas e médias 

empresas. Queremos aproveitar também as complementaridades entre as economias e 

fomentar as cadeias produtivas regionais. Os vínculos entre Mercosul e Aliança do 

Pacífico se veem hoje fortalecidos por uma coincidência de visões entre os nossos 

governos, que compreendem que têm muito a ganhar com a convergência entre os dois 

blocos. A situação econômica brasileira e a conjuntura externa oferecem oportunidade 

que não deve ser desperdiçada para que o Brasil fortaleça a integração com seus 

vizinhos em busca de um novo ciclo de desenvolvimento nacional. Tenho certeza de 

que a reunião de Buenos Aires ajudará a impulsionar a integração entre esses dois 

blocos irmãos, abrindo um novo e auspicioso capítulo na integração latino-americana.” 

(Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, “Parceria para o 

futuro”, publicado em O Globo, 05/04/2017) 

Chile e Brasil compartilham ampla agenda bilateral, que inclui temas como comércio e 

investimentos, projetos de infraestrutura, assuntos antárticos, ciência e tecnologia, 

defesa e cooperação técnica. Os dois países coincidem sobre valores fundamentais, 

como a promoção da democracia e a defesa dos direitos humanos, e mantêm estreita 

coordenação em foros regionais e multilaterais. No âmbito sul-americano, os governos 

brasileiro e chileno estão empenhados na aproximação entre a Aliança do Pacífico e o 

Mercosul. (Nota à imprensa nº 121. Visita do ministro Aloysio Nunes Ferreira ao 

Chile, 07/04/2017) 

 



 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

“É mais um passo que daremos no resgate dos propósitos originais do Mercosul com 

vistas a tornar o bloco uma plataforma para a inserção competitiva de nossos países na 

economia internacional. Um dos caminhos para alcançar esse objetivo é o 

estabelecimento de acordos comerciais com outros países ou blocos. (...) A 

convergência entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico pode significar o nascimento de 

um novo polo dinâmico da economia mundial. Queremos aproveitar a rede de acordos 

que já nos unem para dar um salto de qualidade. Possuímos hoje acordos de livre 

comércio com todos os países sul-americanos da Aliança do Pacífico. Com o Chile, já 

alcançamos liberalização total do comércio e, com Peru e Colômbia, estamos muito 

perto disso. Em 2019, graças aos acordos existentes, será concluída uma virtual área de 

livre comércio na América do Sul. O Brasil procura, atualmente, completar essa rede de 

acordos, ampliando seu acordo comercial com o México, a segunda principal economia 

da América Latina. Com todos os países da Aliança, concluímos acordos de facilitação 

de investimentos e assinamos ou estamos negociando acordos sobre serviços e compras 

governamentais. (...) A agenda de cooperação entre os dois blocos ambiciona ir além 

dos acordos comerciais em vigor, buscando simplificar os trâmites de comércio exterior 

e incentivar parcerias empresariais, com atenção especial às pequenas e médias 

empresas. Queremos aproveitar também as complementaridades entre as economias e 

fomentar as cadeias produtivas regionais. Os vínculos entre Mercosul e Aliança do 

Pacífico se veem hoje fortalecidos por uma coincidência de visões entre os nossos 

governos, que compreendem que têm muito a ganhar com a convergência entre os dois 

blocos. A situação econômica brasileira e a conjuntura externa oferecem oportunidade 

que não deve ser desperdiçada para que o Brasil fortaleça a integração com seus 

vizinhos em busca de um novo ciclo de desenvolvimento nacional. Tenho certeza de 

que a reunião de Buenos Aires ajudará a impulsionar a integração entre esses dois 

blocos irmãos, abrindo um novo e auspicioso capítulo na integração latino-americana.” 

(Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, “Parceria para o 

futuro”, publicado em O Globo, 05/04/2017) 

“Ergamos nossas pontes, exploramos novas trilhas em ativismo lúcido que não se afasta 

de nossas premências, nem se deixa dispensar. Em ativismo lícito que não ignora a 

realidade, nem por ela deixa intimidar-se. É nesse espírito que na nossa Região estamos, 

por exemplo, revitalizando o Mercosul, resgatando a sua vocação original de 

democracia e livre mercado. E também, tal como está fazendo o ministro Aloysio, 

estamos nos aproximando dos parceiros da Aliança do Pacífico. Não devemos ter 

divisões, devemos ter, isto sim, união entre vários países da América do Sul e da 

América Latina”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante 

cerimonia de formatura de duas turmas do Instituto Rio Branco, Brasília, 

20/04/2017) 

[Brasil e Espanha] ressaltaram a importância especial que atribuem à conclusão, no 

menor prazo possível, do Acordo de Associação Birregional entre a União Europeia e o 



 

MERCOSUL, que inclua um acordo comercial equilibrado e ambicioso, e se declararam 

firmemente comprometidos a apoiar e encorajar, em seus respectivos blocos regionais, 

as negociações atualmente em curso. Esse Acordo, mutuamente benéfico, terá um 

impacto de grande importância, não só nas relações econômicas e comerciais entre as 

duas regiões, mas também do ponto de vista estratégico para ambos os grupos de países. 

Destacaram os benefícios globais que o Acordo trará não só ao comércio de bens, mas 

também de serviços, investimentos, compras governamentais, regulamentação e 

aspectos não tarifários. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

Após quatro dias de negociações, a 1ª rodada de negociações entre os estados membros 

do MERCOSUL e da EFTA sobre um Acordo de Livre Comércio chegou a bom termo. 

As negociações ocorreram em uma atmosfera muito construtiva e amigável, obtendo-se 

bom progresso em todas as áreas. (...)As partes realizaram intercâmbios de informação 

produtivos em todas as áreas, incluindo: comércio de bens; regras de origem; facilitação 

de comércio e cooperação aduaneira; medidas sanitárias e fitossanitárias; comércio de 

serviços; barreiras técnicas ao comércio; propriedade intelectual; compras 

governamentais; comércio e desenvolvimento sustentável; defesa comercial; 

investimento; concorrência e disposições horizontais, legais e institucionais. (Nota à 

imprensa nº 193. 1ª Rodada de Negociações entre os estados da EFTA e do 

MERCOSUL sobre um Acordo de Livre Comércio, 16/06/2017)
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Cúpula Ibero-Americana 

[Brasil e Espanha] expressaram interesse e apoio ao sistema de cúpulas ibero-

americanas como espaço privilegiado de diálogo e cooperação entre nossos países, que 

compartilham história e cultura. (...) Recordaram o compromisso com as reformas do 

processo de renovação da Conferência Ibero-Americana e manifestaram satisfação com 

os resultados alcançados na XXV Cúpula Ibero-Americana em Cartagena das Índias de 

2016, entre os quais o Pacto Ibero-Americano para a Juventude e os progressos no 

âmbito da mobilidade de talentos, bem como a consolidação dos três espaços de 

cooperação ibero-americana: a coesão social, cultura e conhecimento. (Nota à imprensa 

nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo do Reino 

da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 
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Argentina 

O secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, conduzirá, 

juntamente com seu homólogo argentino, embaixador Pedro Villagra, a I Reunião do 

Mecanismo de Coordenação Política Brasil-Argentina, a realizar-se no Palácio 

Itamaraty, em Brasília, em 30 de maio corrente. O Mecanismo de Coordenação Política 

Brasil-Argentina foi criado em maio de 2016, por meio de Memorando de 

Entendimento bilateral. O Mecanismo deverá conferir contornos formais e regularidade 

às reuniões de coordenação de alto nível entre ambas as chancelarias. Trata-se de 

relevante instrumento de aprofundamento da concertação entre os dois países. 

Convocada por ocasião da visita do presidente Maurício Macri ao Brasil, em fevereiro 

último, a I Reunião do Mecanismo de Coordenação Política será oportunidade para que 

os vice-chanceleres passem em revista os principais temas da ampla agenda política e 

econômica bilateral, regional e multilateral. Em particular, o encontro proporcionará 

ocasião para reflexão conjunta sobre medidas destinadas a revigorar o MERCOSUL nos 

planos interno e externo, em contexto de sucessão entre a atual Presidência Pro 

Tempore argentina do bloco e a futura Presidência Pro Tempore brasileira, a partir do 

segundo semestre. A Argentina foi destino da primeira visita bilateral do presidente 

Michel Temer, em outubro, e de numerosas missões bilaterais de nível ministerial. O 

presidente Macri visitou Brasília em fevereiro de 2017, ocasião em que foram adotados 

Plano de Ação e Declaração Conjunta Presidencial, documentos que traçaram roteiro 

para o aprofundamento da relação em áreas prioritárias. O Brasil é o principal destino 

das exportações argentinas e o principal fornecedor de produtos para o país vizinho. Em 

2016, o intercâmbio bilateral somou mais de US$ 22 bilhões. Nesse período, a 

Argentina foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. (Nota à imprensa nº 166. I 

Reunião do Mecanismo de Coordenação Política Brasil-Argentina – Brasília, 30 de 

maio de 2017, 29/05/2017) 
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Belize 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo de Belize concedeu 

"agrément" a Luciano Helmold Macieira como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação 

ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 133. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil em Belize, 24/04/2017) 
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Chile 

Chile e Brasil compartilham ampla agenda bilateral, que inclui temas como comércio e 

investimentos, projetos de infraestrutura, assuntos antárticos, ciência e tecnologia, 

defesa e cooperação técnica. Os dois países coincidem sobre valores fundamentais, 

como a promoção da democracia e a defesa dos direitos humanos, e mantêm estreita 

coordenação em foros regionais e multilaterais. No âmbito sul-americano, os governos 

brasileiro e chileno estão empenhados na aproximação entre a Aliança do Pacífico e o 

Mercosul. (Nota à imprensa nº 121. Visita do ministro Aloysio Nunes Ferreira ao 

Chile, 07/04/2017) 
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Colômbia 

O governo brasileiro condena a explosão de um artefato em local de grande circulação 

de pessoas em Bogotá, que causou mortes e feridos. O governo brasileiro transmite suas 

condolências aos familiares das vítimas e expressa sua solidariedade ao governo e ao 

povo colombianos. (Nota à imprensa nº 196. Explosão em Bogotá, 18/06/2017) 
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Guyana 

Na área de cooperação, serão assinados Ajustes Complementares nas áreas de 

agricultura e gestão de recursos hídricos. A pedido da Guyana, o Brasil está tomando as 

providências para colocar em marcha projeto de cooperação, a ser executado pelo 

Exército Brasileiro, para a perfuração de poços artesianos em áreas da Guyana que 

enfrentam períodos prolongados de estiagem. Os dois lados também discutirão as 

possibilidades de cooperação na área de petróleo, tendo em vista as recentes descobertas 

na costa da Guyana e o interesse guianense de conhecer a experiência brasileira e 

capacitar-se para a futura exploração e produção de hidrocarbonetos. Na área de 

infraestrutura, a prioridade de ambos os países é o projeto de pavimentação de trecho de 

420 quilômetros da estrada Lethem-Linden, que conecta o estado de Roraima à capital 

da Guyana, Georgetown. O projeto facilitará o acesso das exportações agropecuárias 

dos estados do Amazonas e Roraima aos mercados norte-americano e caribenho, ao 

encurtar a distância entre essa região do Brasil e o Atlântico. Além disso, será um 

poderoso fator de dinamização da economia na região de fronteira e contribuirá para 

incrementar o comércio e os investimentos entre os dois países.  (Nota à imprensa nº 

209. Visita ao Brasil do Vice-Presidente e Ministro das Relações Exteriores da 

Guyana, Carl Greenidge, e do Ministro de Infraestrutura, David Patterson, 

27/06/2017) 
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Haiti  

Durante a visita, o ministro Aloysio Nunes Ferreira participará da cerimônia de 

passagem de comando do 25º para o 26º e último contingente militar de tropas 

brasileiras da MINUSTAH, marcando assim o período final da bem-sucedida atuação 

do Brasil no âmbito da Missão. Mais de 36 mil militares brasileiros passaram pela 

Missão desde seu estabelecimento, em 2004, fazendo do Brasil o maior país 

contribuinte de tropas. Durante todo este período, o componente militar da MINUSTAH 

esteve sob o comando de oficiais brasileiros. O Brasil mantém ampla agenda de 

cooperação técnica com o governo do Haiti, com particular destaque para as áreas de 

saúde e formação profissional. Atuou também em várias frentes de assistência 

humanitária para o alívio do estado de emergência provocado pela passagem do furacão 

Matthew, em outubro de 2016. (Nota à imprensa nº 173. Visita do ministro de estado 

das Relações Exteriores ao Haiti, 01/06/2017) 
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México 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo dos Estados Unidos 

Mexicanos concedeu “agrément” a Mauricio Carvalho Lyrio como embaixador 

extraordinário e plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, 

essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à 

imprensa nº 155. Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil no México, 

22/05/2017) 

Os ministros de Relações Exteriores do Brasil e do México acordaram em reunião hoje 

em Washington acelerar as negociações para a ampliação do acordo comercial entre os 

dois países. Aloysio Nunes Ferreira e Luis Videgaray decidiram assegurar impulso 

político de alto nível para chegar ainda neste ano a um acordo ousado e ambicioso, que 

leve ao aumento do comércio bilateral e acelere a atração de investimentos estrangeiros 

produtivos para os dois países. Para Aloysio Nunes, a ampliação e o aprofundamento da 

rede de acordos comerciais é essencial para a retomada do crescimento econômico do 

Brasil. (Nota à imprensa nº 168. Reunião de Chanceleres do Brasil e do México em 

Washington, 31/05/2017) 

Realizou-se em Brasília, de 12 a 14 de junho, a VI Reunião Negociadora para a 

Ampliação e o Aprofundamento do Acordo de Complementação Econômica Nº 53 

(ACE-53), da qual participaram representantes dos governos do Brasil e do México. 

(...)Reuniram-se, na oportunidade, os grupos negociadores sobre acesso a mercados, 

serviços, facilitação do comércio, regras de origem, medidas sanitárias e fitossanitárias, 

barreiras técnicas ao comércio e solução de controvérsias. Os grupos de compras 

governamentais, coerência regulatória e propriedade intelectual manterão reunião 

proximamente. O objetivo das negociações é alcançar uma ampliação significativa do 

universo tarifário com preferências no âmbito do Acordo, com a inclusão de novos 

produtos agrícolas e industriais. Os representantes dos dois países sublinharam a 

importância de aprofundar a relação comercial e de investimentos entre as duas maiores 

economias da América Latina e do Caribe. (Nota à imprensa nº 186. VI Reunião 

Negociadora para a Ampliação e o Aprofundamento do Acordo de Complementação 

Econômica Nº 53 (ACE-53) Brasil e México – Brasília, 12 a 14 de junho de 2017, 

14/06/2017) 
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Paraguai 

O governo brasileiro lamenta o episódio de violência que resultou na morte de um 

jovem líder político e manifesta sua confiança nas medidas já tomadas pelo presidente 

Horacio Cartes para a apuração das responsabilidades no caso. (Nota à imprensa nº 

107. Situação no Paraguai. 01/04/2017)  
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Trinidad e Tobago 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo de Trinidad e Tobago 

concedeu "agrément" a José Antonio Gomes Piras como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Brasil naquele país. De acordo com a Constituição, essa designação 

ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado Federal. (Nota à imprensa nº 151. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil em Trinidad e Tobago, 

16/05/2017) 
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Uruguai 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu “agrément” a Gustavo 

Vanerio Balbela como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Uruguai no 

Brasil. (Nota à imprensa nº 161. Concessão de "agrément” ao embaixador do 

Uruguai, 26/05/2017) 
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Venezuela 

[Os governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai decidem]: 

6. Instar o Governo da Venezuela a adotar imediatamente medidas concretas, 

concertadas com a oposição, de acordo com as disposições da Constituição da 

República Bolivariana da Venezuela e demais normas aplicáveis, para assegurar 

a efetiva separação de poderes, o respeito ao Estado de Direito, aos direitos 

humanos e às instituições democráticas. 

7. Exortar o Governo da Venezuela a respeitar o cronograma eleitoral derivado de 

sua normativa institucional, a restabelecer a separação de poderes, a garantir o 

pleno gozo dos direitos humanos, das garantias individuais e das liberdades 

fundamentais e a libertar os presos políticos. 

8.  Continuar com as consultas entre si e promover consultas com a República 

Bolivariana da Venezuela com vistas ao restabelecimento da plena vigência das 

instituições democráticas nesse país, acompanhando o mencionado processo. 

9. Instruir a Presidência Pro Tempore a iniciar as consultas indicadas no parágrafo 

anterior, com todas as partes venezuelanas envolvidas. 

10. Reiterar sua solidariedade com o povo irmão da Venezuela, com as vítimas de 

perseguição política e de violação de direitos humanos, bem como sua 

disposição de colaborar na busca de uma solução pacífica e definitiva da crise 

política, institucional, social, de abastecimento e econômica que atravessa a 

República Bolivariana da Venezuela. 

(Nota à imprensa nº 104. Declaração dos estados partes do Mercosul sobre a 

República Bolivariana da Venezuel,. 01/04/2017) 

O governo brasileiro lamenta a decisão da Controladoria-Geral da República 

Bolivariana da Venezuela de privar o governador do estado de Miranda, Henrique 

Capriles, do direito de exercer funções públicas por um período de 15 anos. Trata-se de 

mais uma grave violação pelas autoridades venezuelanas das garantias e liberdades 

fundamentais. O governo brasileiro reitera o chamado dos Estados Partes do Mercosul 

para que seja restaurada a plena vigência das instituições democráticas na Venezuela. 

(Nota à imprensa nº 118. Cassação de direitos do governador de Miranda 

(Venezuela), 07/04/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguai, Peru e Uruguai manifestam profundo pesar e repudiam a morte de 

seis cidadãos no contexto das manifestações ocorridas nos últimos dias na República 

Bolivariana da Venezuela. Expressam, ainda, solidariedade e condolências a seus 

familiares. Os governos reiteram seu repúdio à violência. Ademais, tendo em conta o 

anúncio de uma série de manifestações por parte da situação e da oposição para a 

quarta-feira, 19 de abril, conclamam o governo da República Bolivariana da Venezuela 

a garantir o direito à manifestação pacífica, assim como consagra a Constituição, e a 

impedir qualquer ato de violência contra os manifestantes. Adicionalmente, conclamam 

a oposição a exercer com responsabilidade seu direito a se manifestar e, assim, realizar 
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uma manifestação pacífica em que as pessoas se expressem com tranquilidade.  

Exortam o governo da República Bolivariana da Venezuela a definir com celeridade as 

datas para dar cumprimento ao cronograma eleitoral que permita uma rápida solução à 

grave crise que vive a Venezuela e que preocupa a região. (Nota à imprensa nº 125. 

Comunicado sobre a Venezuela, 17/04/2017) 

O governo brasileiro condena a violenta repressão pelas autoridades venezuelanas das 

manifestações realizadas ontem em defesa da restauração das liberdades democráticas. 

Lamenta profundamente a ocorrência de mortes e estende suas condolências aos 

familiares das vítimas.  A responsabilidade primária pela violência cabe ao governo 

venezuelano, por tratar a liberdade de expressão e de opinião como ameaça e por 

incentivar a ação armada contra manifestações. O Brasil reitera a exortação ao governo 

venezuelano para que atue com moderação, de forma a criar as condições para a 

pacificação e para o diálogo. Conclama ainda o governo da Venezuela a respeitar o 

calendário eleitoral, fixando imediatamente a data das eleições regionais, bem como a 

restaurar os direitos e liberdades fundamentais, reconhecer e assegurar a independência 

dos poderes e libertar todos os presos políticos. (Nota à imprensa nº 129. Violência na 

Venezuela, 20/04/2017) 

O governo brasileiro condena a violenta repressão pelas autoridades venezuelanas das 

manifestações realizadas ontem em defesa da restauração das liberdades democráticas. 

Lamenta profundamente a ocorrência de mortes e estende suas condolências aos 

familiares das vítimas.  A responsabilidade primária pela violência cabe ao governo 

venezuelano, por tratar a liberdade de expressão e de opinião como ameaça e por 

incentivar a ação armada contra manifestações. O Brasil reitera a exortação ao governo 

venezuelano para que atue com moderação, de forma a criar as condições para a 

pacificação e para o diálogo. Conclama ainda o governo da Venezuela a respeitar o 

calendário eleitoral, fixando imediatamente a data das eleições regionais, bem como a 

restaurar os direitos e liberdades fundamentais, reconhecer e assegurar a independência 

dos poderes e libertar todos os presos políticos. (Nota à imprensa nº 130. Comunicado 

sobre a Venezuela, 21/04/2017) 

 

Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Paraguai e 

Uruguai se unem às manifestações de Sua Santidade, o papa Francisco, feitas nas 

últimas horas, a respeito da situação que vive a Venezuela. Como assinalou o sumo 

pontífice, é imprescindível contar com “condições muito claras” para uma saída 

negociada para a crise política, econômica e humanitária no referido país irmão. Neste 

sentido, concordam com o papa Francisco em que “tudo que se possa fazer pela 

Venezuela deve ser feito, mas com as garantias necessárias”, pelo que reiteram o 

chamado ao fim dos atos de violência, à plena vigência do estado de direito, à libertação 

dos presos políticos, à plena restituição das prerrogativas da Assembleia Nacional, e à 

definição de um cronograma eleitoral. (Nota à imprensa nº 141. Comunicado sobre a 

Venezuela, 30/04/2017) 
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Os governos de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México e Paraguai deploramos a deterioração da situação interna e o recrudescimento 

da violência na Venezuela que, desde 6 de abril, vem deixando um número crescente de 

mortos e centenas de feridos. Condenamos o uso excessivo da força por parte das 

autoridades venezuelanas contra a população civil que marcha para protestar contra as 

medidas do governo que afetam a estabilidade democrática, polarizam ainda mais a 

sociedade venezuelana e causam a perda de vidas humanas, em sua maioria de pessoas 

jovens. Fazemos um chamado enérgico ao governo venezuelano para que respeite os 

Direitos Humanos de seus cidadãos, como prevê sua Constituição. Sendo atualmente 

membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Venezuela tem a 

obrigação de aplicar as normas mais estritas sobre a promoção e a proteção dos Direitos 

Humanos, em cumprimento dos compromissos e obrigações derivados dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos que assinou e ratificou. No marco do apego 

irrestrito ao Estado de Direito, e de forma a lograr a estabilização da situação na 

Venezuela, reiteramos a importância de cumprir o calendário eleitoral, libertar os presos 

políticos, restituir as funções da Assembleia Nacional democraticamente eleita, bem 

como garantir a separação dos poderes. Por último, fazemos um chamado a todos os 

setores para que não avalizem ações que gerem mais violência, e manifestamos nossa 

convicção de que chegou a hora de concretizar um acordo nacional inclusivo que 

proveja uma solução duradoura para a situação crítica que se vive na Venezuela. (Nota 

à imprensa nº 144. Comunicado sobre a situação na Venezuela, 04/05/2017) 

O ministro Aloysio Nunes participará, na sede da Organização dos Estados Americanos, 

em Washington, no dia 31 de maio, da 29ª Reunião de Consultas de Ministros das 

Relações Exteriores daquele organismo, convocada para discutir a grave situação na 

República Bolivariana da Venezuela. (...) O Brasil espera que a reunião contribua de 

maneira decisiva ao esforço dos venezuelanos para reencontrar o caminho da plena 

democracia, com o apoio de todos os países das Américas. (Nota à imprensa nº 165. 

29ª Reunião de Consultas de Ministros das Relações Exteriores da OEA – 

Washington, 29/05/2017) 

O governo brasileiro repudia as agressões da Guarda Nacional Bolivariana contra os 

parlamentares Juan Requesens e Miguel Pizarro em Caracas, no contexto das 

manifestações pacíficas realizadas em 4 de junho. Os deputados e outros manifestantes, 

incluindo menores de idade, foram golpeados com violência por forças públicas 

bolivarianas. O Brasil condena a escalada da repressão na Venezuela e faz apelo ao 

governo daquele país para que respeite a Constituição de 1999 e deixe de cercear 

liberdades civis e políticas. Solução definitiva para a crise por que passa o país vizinho 

somente resultará da observância estrita aos princípios do Estado Democrático de 

Direito. (Nota à imprensa nº 177. Agressão policial contra manifestações pacíficas na 

Venezuela, 06/06/2017) 

“Defendemos o respeito aos princípios democráticos para que o povo venezuelano 

possa voltar a ser senhor do próprio destino. 
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Participei, no dia 31, da 29.ª Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), convocada para tratar da crise política e 

humanitária na Venezuela. O que motivou a Reunião de Chanceleres foi a constatação 

de que o estado democrático de direito deixou de vigorar na Venezuela. 

O que vemos diariamente naquele país é a arbitrariedade de um governo que cerceia as 

liberdades fundamentais de seus cidadãos, destrói a independência do Judiciário, ignora 

a voz do Legislativo, sufoca a oposição e se nega a organizar eleições. Prisioneiros 

políticos e de consciência lotam os porões do regime. O saldo crescente de mortos e 

feridos, resultante dos confrontos entre oposicionistas e forças governamentais nas ruas, 

é um verdadeiro escândalo em uma região que fez uma escolha decidida pela paz, pela 

democracia, pelos direitos humanos e pela busca do desenvolvimento. 

Podemos ter opiniões diversas, do ponto de vista político ou ideológico, sobre o 

governo venezuelano, mas o fato inegável é que, a cada dia, aumenta o número de 

cidadãos venezuelanos vitimados por uma impiedosa repressão governamental. Até 

quando isso vai continuar? Não podemos deixar o povo venezuelano desamparado. 

Nosso continente já sofreu demais o flagelo do autoritarismo, por isso qualquer ameaça 

de retrocesso nos toca profundamente e exige nossa ação. 

“O governo brasileiro está firmemente comprometido com a criação das condições para 

uma saída política e pacífica para a Venezuela, que deve ser encontrada pelos próprios 

venezuelanos com o apoio e a facilitação de um grupo representativo de países e da 

OEA. 

Entre os países-membros da OEA, há reconhecimento generalizado da gravidade da 

crise, da urgência de um fim imediato para a violência e da necessidade de um diálogo 

efetivo, real, entre o governo e a oposição, com vistas à definição de um cronograma de 

transição política pacífica. O grupo de países composto por Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, 

Panamá, Peru e Uruguai já apresentou uma proposta sólida para avançar nesse sentido. 

Preocupa-nos, em especial, a convocação pelo governo venezuelano de uma Assembleia 

Constituinte segundo procedimento que está à revelia do princípio do sufrágio universal 

inscrito na própria Constituição bolivariana. 

Trata-se de medida que, além de alijar ainda mais o Poder Legislativo legítimo, 

provocará seguramente, se não for revertida, a radicalização cada vez maior da crise 

política e o alastramento da violência. Estamos trabalhando com os países caribenhos da 

OEA para aproximar a proposta deles da nossa e, assim, fortalecer nossa atuação 

conjunta em defesa da democracia e da paz na Venezuela. A Reunião de Chanceleres 

em Washington demonstrou que estamos unidos no firme propósito de ajudar os 

venezuelanos a alcançar uma solução para a crise o mais rápido possível. 

Não posso deixar de enfatizar a trágica dimensão humanitária da crise. Milhares de 

cidadãos venezuelanos atravessam todos os dias a fronteira com o Brasil. Vêm ao nosso 

País compelidos pela escassez na Venezuela de gêneros indispensáveis à sobrevivência. 

O governo da Venezuela não pode restringir mais a entrada no país e a distribuição, sem 

discriminações, de alimentos e medicamentos para socorrer sua população. A crise 

humanitária é consequência direta da privação de direitos sofrida pelos venezuelanos. 

Defendemos o respeito aos princípios democráticos para que o povo da Venezuela possa 
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voltar a ser senhor do próprio destino. A soberania e a autodeterminação na Venezuela 

precisam emanar de um povo capaz de participar ativamente da vida da nação, em 

ambiente democrático verdadeiramente livre. Somente na democracia é possível trilhar 

o caminho da paz social e da prosperidade, que é o que nós brasileiros desejamos aos 

irmãos venezuelanos”. (Artigo do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, 

“Por uma Venezuela novamente democrática”, publicado em O Estado de S. Paulo, 

06/06/2017) 

Os governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai expressam 

sua decepção diante da falta de consenso regional na XXIX Reunião de Consulta de 

Ministros das Relações Exteriores da OEA. Frente à interrupção do processo 

democrático na República Bolivariana da Venezuela, consideramos necessário persistir 

na busca de uma saída concertada, que envolva todos os atores venezuelanos, em 

beneficio povo desse país irmão. O referido acordo deve ser levado a cabo respeitando o 

seguinte: 

1. A libertação dos presos detidos por razões políticas e o cessar das detenções 

arbitrárias, assim como do julgamento de civis por tribunais não civis. 

2. O cessar de toda violência e o respeito irrestrito aos direitos humanos. 

3. o restabelecimento completo da ordem constitucional, incluindo a restituição dos 

plenos poderes da Assembléia Nacional e o respeito à separação dos poderes. 

4. A interrupção da convocatória para a Assembléia Nacional Constituinte, nos termos 

em que foi concebida.  

5. O estabelecimento de um calendário eleitoral, incluindo eleições regionais, locais e 

presidenciais, de acordo com as normas constitucionais venezuelanas, com o 

monitoramento de observadores internacionais independentes. 

6. A abertura de um canal humanitário para contribuir, com alimentos e medicamentos, 

de modo a aliviar a situação de emergência vivida pelo povo venezuelano. 

7. A criação de um Grupo e/ou de outro mecanismo de facilitação, que possa 

acompanhar um novo processo de diálogo efetivo entre os venezuelanos, assim como a 

plena disposição para ajudar em seus objetivos e trabalhos. (Nota à imprensa nº 199. 

Comunicado conjunto dos países afins sobre os resultados da XXIX reunião de 

consulta de ministros das Relações Exteriores da OEA, 20/06/2017) 
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ÁSIA E OCEANIA 

Afeganistão 

O governo brasileiro condena o ataque perpetrado contra militares afegãos em 21 de 

abril, próximo à cidade de Mazar-e Sharif, província de Balkh, que deixou mais de 140 

mortos e feridos. Ao manifestar seu  repúdio a todo ato terrorista, independentemente de 

sua motivação, o governo brasileiro expressa pesar aos familiares das vítimas, votos de 

pronto restabelecimento dos feridos e solidariedade ao povo e ao governo do 

Afeganistão. (Nota à imprensa nº 131. Atentado no Afeganistão, 22/04/2017) 

 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista ocorrido em Cabul, Afeganistão, hoje, 

31 de maio, que deixou pelo menos 80 mortos e mais de 350 feridos. Ao expressar suas 

condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua 

solidariedade com o povo e o governo do Afeganistão, o Brasil reitera sua condenação a 

todo e qualquer ato de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 

168. Atentado no Afeganistão, 31/05/2017) 

 

The Ministers [of BRICS] reaffirm their support to the process of "Afghan-led and 

Afghan-owned" national reconciliation, the ongoing international efforts in support of 

achieving practical results in that regard, combating terrorism and drug-threat, and 

support the national reconstruction efforts. The Ministers support the efforts of the 

Afghan National Defense and Security Forces in fighting against terrorist organizations. 

(Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do 

BRICS em Pequim, 20/06/2017) 
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Bangladesh 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a Mohammed 

Zulfiqur Rahman como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República 

Popular do Bangladesh no Brasil. Brasil e Bangladesh mantêm relações diplomáticas 

desde 1972. (Nota à imprensa nº 182. Concessão de "agrément" ao embaixador de 

Bangladesh, 09/06/2017)
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China 

No dia 16, participará, com o ministro de Negócios Estrangeiros da República Popular 

da China, Wang Yi, da 2ª sessão do Diálogo Estratégico Global Brasil-China 

(DEG).  Um dos principais mecanismos institucionais de coordenação entre os dois 

países, o Diálogo Estratégico oferece oportunidade de intercambiar, de forma regular e 

direta, percepções sobre assuntos das agendas bilateral, regional e multilateral. (Nota à 

imprensa nº 187. Visita do Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira 

à China – Pequim, 16 de junho de 2017, 15/06/2017) 
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Paquistão 

O governo brasileiro repudia o ataque terrorista ocorrido em Mastung, Paquistão, no dia 

12 de maio, que deixou pelo menos 25 mortos e 35 feridos. O ataque, reivindicado pelo 

autodenominado "Estado Islâmico", teve como alvo o comboio do Vice-Presidente do 

Senado paquistanês, Abdul Ghafoor Haideri. Ao expressar suas condolências às 

famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade 

com o povo e o governo do Paquistão, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer 

ato de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 150. Atentado 

no Paquistão, 12/05/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do tombamento e explosão de 

um caminhão-tanque, em estrada próxima à cidade de Bahawalpur, que ocasionou cerca 

de 150 mortos e dezenas de feridos. O Brasil expressa solidariedade e condolências aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Paquistão, bem como votos de pronta 

recuperação aos feridos. (Nota à imprensa nº 208. Acidente no Paquistão, 26/06/2017) 
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República Popular Democrática da Coréia  

O governo brasileiro associa-se à declaração à imprensa emitida ontem, 15 de maio, 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela qual condena os lançamentos de 

mísseis pela República Popular e Democrática da Coreia (RPDC) em 28 de abril e 13 de 

maio de 2017. O governo brasileiro conclama a RPDC a cumprir plenamente as 

resoluções pertinentes do Conselho de Segurança e contribuir ativamente para criar as 

condições necessárias à retomada das negociações relativas à paz e à desnuclearização 

da península coreana. (Nota à imprensa nº 152. Lançamento de Míssil pela Coreia do 

Norte, 16/05/2017) 

 

  



111 

Sri Lanka 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, das inundações e 

deslizamentos ocorridos no Sri Lanka, em consequência das fortes monções que 

atingiram o país na última semana, afetando centenas de milhares de srilankeses. O 

Brasil expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena 

recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Sri Lanka. 

(Nota à imprensa nº 167. Inundações e deslizamentos no Sri Lanka, 29/05/2017) 
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Tailândia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Surasak Suparat como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Reino da 

Tailândia junto à República Federativa do Brasil. Brasil e Tailândia mantêm relações 

diplomáticas desde 1959. (Nota à imprensa nº 143. Concessão de "agrément" ao 

embaixador do Reino da Tailândia, 03/05/2017) 
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EUROPA 

Alemanha 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento, no dia 

16 de junho, de Helmut Kohl, chanceler da Alemanha entre 1982 e 1998. Kohl 

representou, para a Alemanha e para o mundo, garantia de estabilidade e fonte de 

serenidade nos decisivos e turbulentos momentos da queda do Muro de Berlim. Sua 

firmeza e generosidade mostraram-se fundamentais para definir os rumos do processo 

de reunificação alemã, ao mesmo tempo em que confirmaram a importância da 

Alemanha no processo de integração europeia, conquistando-lhe influência política 

compatível com sua pujança econômica. O governo brasileiro oferece suas condolências 

ao povo e ao governo da Alemanha, bem como aos familiares e amigos do falecido 

chanceler. (Nota à imprensa nº 198. Falecimento de Helmut Kohl, 19/06/2017) 
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Espanha  

A visita do presidente Rajoy confirma o interesse mútuo em manter o dinamismo do 

relacionamento econômico entre os dois países. O encontro de alto nível constitui 

também uma oportunidade de ratificar o compromisso de ambas as partes de contribuir 

para o avanço das negociações entre MERCOSUL e União Europeia. A Espanha é hoje 

o segundo maior investidor no Brasil, com investimentos que alcançaram US$ 64 

bilhões em 2016. Se considerada a relação entre investimentos e PIB, a Espanha é o 

principal investidor entre as grandes economias globais, com o equivalente a 7% de seu 

PIB investido no Brasil. O Brasil, por sua vez, é o terceiro maior destino dos 

investimentos diretos espanhóis no mundo. Também é expressiva a corrente de 

comércio bilateral, que chegou a US$ 5,2 bilhões em 2016. (Nota à imprensa nº 126. 

Visita do presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy – 24 e 25 de abril de 

2017, 19/04/2017) 

“A amizade entre Brasil e Espanha já é antiga. O passado deu ao Brasil raízes ibéricas. 

E o tempo não fez mais do que aumentar as relações entre nossos povos. Relações que 

se estreitam ainda mais pela força dos espanhóis que escolheram o Brasil como sua casa 

e dos brasileiros que transformaram a Espanha em seu lar. Compartilhamos valores. 

Brasileiros e espanhóis conhecem o significado das liberdades democráticas, que 

precisamos conquistar. Defendemos o império da lei. Transformamos o diálogo e a 

cooperação em marcas de nossa presença internacional, tanto em nossos respectivos 

contextos geográficos como no mundo.  E também compartilhamos interesses. Quando, 

na década de 90, alcançamos a estabilidade econômica no Brasil e ampliamos nossa 

abertura à economia global, foram muitas as empresas espanholas que se instalaram em 

nosso país. Foram empresas que se integraram plenamente à vida diária dos brasileiros. 

Hoje, os espanhóis se encontram entre os principais investidores estrangeiros no Brasil. 

Abriram um caminho que, mais recentemente, e no sentido inverso, está sendo trilhado 

por empresários brasileiros. A nossa colaboração se traduz em crescimento, em 

empregos e em bem-estar. E este é o momento de renovar essa colaboração. É o que 

faremos na próxima segunda-feira, quando teremos o prazer de receber no Brasil o 

Presidente do Governo espanhol (primeiro-ministro), Mariano Rajoy. Será a primeira 

visita de caráter bilateral de um Chefe de Governo espanhol ao Brasil em nove anos”. 

(Artigo do presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: uma nova 

cooperação entre velhos amigos”, publicado em El País, 22/04/2017) 

A visita [do presidente Rajoy] desenvolveu-se no marco da Parceria Estratégica entre os 

dois países [Brasil e Espanha], fundada em sólidos laços históricos, culturais, humanos 

e econômicos, assim como em princípios, valores e interesses comuns com vistas a 

atualizar e fortalecer os compromissos registrados no Plano de Ação Estratégica de 

2003, na Declaração de Brasília sobre a Consolidação da Parceria Estratégica de 2005 e 

na Declaração de Madri de 2012. (...) Com o intuito de aprofundar a Parceria 

Estratégica entre Brasil e Espanha, concordaram em intensificar os mecanismos de 

consultas e coordenação entre ambos governos. A Comissão Ministerial de Diálogo 

Político Brasil-Espanha, presidida por ambos chanceleres, reunir-se-á a cada dois anos, 

alternadamente em cada país, sem prejuízo da possibilidade de os chanceleres manterem 

consultas mais frequentes, quando necessário.  (...) 
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[O presidente da República do Brasil  Michel Temer e o presidente de governo espanhol 

Mariano Rajoy] r]essaltaram a importância especial que atribuem à conclusão, no menor 

prazo possível, do Acordo de Associação Birregional entre a União Europeia e o 

MERCOSUL, que inclua um acordo comercial equilibrado e ambicioso, e se declararam 

firmemente comprometidos a apoiar e encorajar, em seus respectivos blocos regionais, 

as negociações atualmente em curso. Esse Acordo, mutuamente benéfico, terá um 

impacto de grande importância, não só nas relações econômicas e comerciais entre as 

duas regiões, mas também do ponto de vista estratégico para ambos os grupos de países. 

Destacaram os benefícios globais que o Acordo trará não só ao comércio de bens, mas 

também de serviços, investimentos, compras governamentais, regulamentação e 

aspectos não tarifários. (...) 

Sublinharam a importância das relações econômicas bilaterais entre Brasil e Espanha e a 

interdependência econômica entre os dois países, tendo presente que, ao longo das 

últimas décadas, a Espanha se converteu em um dos principais investidores no Brasil, 

que hoje se situa entre os primeiros destinos de investimentos espanhóis no mundo. O 

Brasil, por sua vez, vem aumentando seus investimentos na Espanha. Concordaram em 

trabalhar para promover investimentos de empresas brasileiras na Espanha e de 

companhias espanholas no Brasil. O presidente espanhol recordou as oportunidades 

oferecidas pela Lei 14/2013 de Apoio a Empreendedores e sua internacionalização, 

particularmente as diferentes possibilidades de financiamento para internacionalização 

para aprofundar nossa relação. Ressaltaram a importância da segurança jurídica para 

atrair investimentos produtivos em ambos os países, e envidarão esforços para facilitar o 

investimento e presença comercial das PMEs e empreendedores em ambos os mercados. 

(...) Concordaram em melhorar o diálogo sobre questões econômicas e comerciais. Para 

esse propósito, decidiram aumentar os esforços conjuntos nesta área, incluindo a 

promoção de investimentos mútuos, a internacionalização das respectivas empresas e 

acesso às fontes de financiamento do comércio e investimentos, com particular ênfase 

na promoção de investimentos de pequenas e médias empresas, por sua notável 

capacidade de criação de empregos e de geração de inovação e competitividade. (...)  

A parte brasileira convidou as empresas espanholas a participar de concursos para a 

concessão de infraestrutura de transporte (portos, aeroportos, ferrovias e rodovias) e de 

energia dentro do programa chamado "Projeto Crescer". (...) 

Empenharam-se em cooperar no setor da energia, especialmente no setor de energias 

renováveis (eólica, termossolar, fotovoltaica e bioenergia), bem como na produção, 

transporte, comercialização e distribuição de gás natural, setores em que já existem 

investimentos significativos de suas empresas, a fim de garantir a segurança do 

fornecimento e reduzir as emissões de CO2. (...) 

Congratularam-se pela cooperação em áreas sanitárias e fitossanitárias, incluindo a 

extensão de equivalência de controle oficial sanitário dos produtos de origem animal, já 

reconhecidos na Espanha. Comprometeram-se a colaborar mediante o intercâmbio de 

experiências e conhecimentos técnicos sobre o registro e controle das denominações de 

origem e indicações geográficas, bem como no desenvolvimento de indústrias 

agroalimentícias de qualidade. No âmbito da pesca, a Espanha ofereceu sua experiência 

e cooperação para desenvolvimento do setor pesqueiro brasileiro (...) 

Reiteraram o compromisso com os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. Colaborarão na realização de políticas de combate à mudança do clima, 
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bilateralmente e nas Nações Unidas, para o cumprimento do acordado na Convenção 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Saudaram a entrada em vigor, em 

novembro de 2016, do Acordo de Paris, previsto na mencionada Convenção, e reiteram 

seu compromisso com o multilateralismo para enfrentar o desafio da mudança de clima, 

avançando em direção à resiliência climática e ao desenvolvimento mediante baixa 

emissão de gases de efeito estufa. (...) 

Ambas partes consideraram prioritário aprofundar a cooperação em ciência, tecnologia 

e inovação, com o envolvimento de entidades públicas e privadas.  (...) Salientaram a 

promissora parceria bilateral na área de parques tecnológicos, que deverá aportar 

significativa contribuição para o desenvolvimento dos sistemas de inovação dos dois 

países.  (...) Congratularam-se pela constituição da EllaLink, empresa brasileiro- 

espanhola, a qual construirá cabo submarino de fibra óptica que comunicará de forma 

direta a Europa e a América do Sul. Concordaram que, uma vez finalizada sua 

instalação, o cabo melhorará a oferta de comunicações, especialmente em setores com 

demandas críticas, tais como saúde, computação em nuvem e o mercado financeiro. (...) 

Reconheceram que a educação é fator chave para o desenvolvimento econômico, social 

e pessoal dos cidadãos, pelo que se constitui em prioridade da cooperação bilateral entre 

os dois países. A crescente demanda por acesso a melhores sistemas educacionais se 

manifesta em um aumento contínuo da mobilidade internacional e da atividade de 

pesquisa, com a consequente proliferação de redes acadêmicas internacionais. 

Registraram o dinamismo da cooperação educacional, reforçada pelos vínculos 

históricos e pela coordenação existente entre ensino e pesquisa de ambos os países. 

Recordaram com satisfação o fato de mais de 4 mil estudantes brasileiros de graduação 

e pós-graduação terem sido destinados a universidades espanholas entre 2012 e 2016, 

com o apoio do governo brasileiro, e esperam que essa participação se mantenha em 

futuros programas de mobilidade que estabeleça o Governo brasileiro. Salientam 

também a importância das feiras "Estudar no Brasil" e "Estudar na Espanha", que se 

realizarão ao longo deste ano com o apoio de ambos os governos para continuar a 

promover a mobilidade acadêmica e colaboração entre os dois países. Reconheceram a 

cooperação educacional como eixo estratégico das relações bilaterais e decidiram 

promover, no mais alto nível, a coordenação entre as autoridades e instituições de 

ensino e pesquisa. Concordaram em intensificar o intercâmbio de estudantes, 

professores e pesquisadores; trabalhar para a implementação de programa de mobilidade 

de talentos, colaborar para aperfeiçoar os procedimentos de reconhecimento mútuo de 

títulos acadêmicos e profissionais e aumentar a cooperação mútua em atividades 

educacionais. Para esta finalidade, dispuseram-se a promover contatos diretos entre 

organismos públicos de fomento e instituições de ensino superior públicas e privadas, 

bem como reuniões de reitores de universidades de ambos os países. 

Os dois presidentes afirmaram dar prioridade à promoção e difusão das línguas 

espanhola e portuguesa, co-oficiais do MERCOSUL e elo fundamental na conformação 

da Comunidade Ibero-americana de Nações. (...) Manifestaram, também, apreço pelo 

trabalho feito pela Casa do Brasil em Madri, o Centro Cultural do Brasil em Barcelona e 

o Centro de Estudos Brasileiros, realizado em conjunto com a Universidade de 

Salamanca em favor do ensino do Português e promoção da cultura brasileira na 

Espanha. Saudaram o reconhecimento do certificado CELPE-Bras como certificado 

válido para certificação do Português como língua estrangeira na Espanha aprovado 

pela Conferência de Reitores das Universidades Espanholas (CRUE). 
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Reafirmaram o interesse em estreitar a cooperação em temas afetos à sociedade da 

informação, incluindo o reforço do intercâmbio de posições e exploração de 

possibilidades de atuação conjunta nos foros e organismos de governança da Internet, 

tais como a ICANN e o IGF, assim como no debate internacional sobre economia 

digital, em foros como o G-20 e a OCDE. (...) 

Ressaltaram a importância das relações bilaterais de turismo entre Brasil e Espanha e 

concordaram com a necessidade de promover, de maneira transversal, o 

desenvolvimento do turismo sustentável, responsável e acessível, como elemento 

dinamizador da economia e, portanto, como fonte de emprego e riqueza. Concordaram 

em intensificar a via tradicional de cooperação bilateral, reforçar o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências e promover a cooperação entre os setores privados de 

ambos os países para o investimento em turismo e, ao mesmo tempo, estimular a 

melhora da conectividade aérea e o aumento de fluxos de turistas. (...) 

Salientaram a importância da colaboração no campo da Defesa, com base no acordo 

entre os dois Ministérios da Defesa de dezembro de 2010. Os dois governos continuarão 

a estimular a cooperação entre suas Forças Armadas em Missões de Manutenção da Paz 

no âmbito das Nações Unidas – com destaque para a participação de militares do 

Exército brasileiro no contingente espanhol na Missão UNIFIL no Líbano; participação 

e observação de exercícios militares; o ensino e a formação de oficiais; defesa 

cibernética e inteligência militar. A Comissão Mista de Defesa deve reunir-se 

regularmente. Atribuíram especial importância à cooperação em matéria de sistemas de 

armamento e indústrias de defesa, promovida através do Grupo de Trabalho Bilateral de 

Cooperação Industrial para Defesa. (...) 

A fim de aprofundar e fortalecer a cooperação e o intercâmbio de informações 

operacionais, inteligência criminal e operações conjuntas de policiamento, concordaram 

com a criação da Comissão Mista prevista no Convênio de 2007 entre a República 

Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre o Combate à Criminalidade. 

Comprometeram-se a reforçar a cooperação policial técnica nas seguintes áreas de 

interesse comum: a formação da polícia na segurança pública, a luta contra o crime 

organizado e contra o terrorismo e seu financiamento, intercâmbio de experiências na 

aplicação de programas e sistemas de vigilância integrada de vias, costas e fronteiras 

com tecnologia espanhola e brasileira; programas de prevenção de crimes contra o meio 

ambiente; cooperação para prevenção, repressão e atendimento às vítimas do tráfico de 

pessoas. Reconheceram o problema que ameaças cibernéticas apresentam para os 

Estados e seus cidadãos. Nesse sentido, afirmaram sua intenção de aumentar a 

cooperação bilateral na prevenção, detecção e resposta a ataques cibernéticos e uso 

malicioso de TICs, levando em conta a necessidade de promover e proteger os direitos 

humanos, em especial o direito à privacidade. (...) 

Sublinharam ainda a importância da cooperação entre Brasil e Espanha no âmbito da 

ação humanitária, inclusive de envio e distribuição de alimentos em terceiros países. 

Assinalaram a assinatura em agosto de 2015, de um Memorando de Entendimento entre 

a (AECID) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) em Matéria de Cooperação 

Técnica Internacional para o Desenvolvimento, acordo de nova geração para a 

realização de atividades conjuntas de cooperação, incluindo cooperação trilateral em 

terceiros países, de preferência na América Latina, na África e no Caribe, cooperação 

regional e descentralizada, cooperação científica e tecnológica e nas temáticas 
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prioritárias de políticas de igualdade e inclusão social, racial e de gênero, a proteção do 

meio ambiente, desenvolvimento rural, energias renováveis e luta contra as mudanças 

climáticas. (...) 

Declararam o compromisso de promover e defender os direitos humanos, especialmente 

no âmbito das Nações Unidas, a Comunidade Ibero-Americana de Nações e outros 

fóruns multilaterais, onde envidarão esforços conjuntos para alcançar uma moratória e 

eventual abolição da pena de morte, combater a discriminação de gênero ou por 

orientação sexual, promover os direitos das pessoas com deficiência, os direitos 

humanos à água e saneamento, a proteção dos defensores e defensoras dos direitos 

humanos e cooperar no tema de responsabilidade de empresas e direitos humanos. 

Ambos os lados concordaram com a necessidade de adaptar os mecanismos de 

governança global às mudanças contínuas por que passam as realidades geopolíticas e 

econômicas. Consideraram, ademais, que a retomada da confiança no comércio 

internacional será ferramenta indispensável para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e inclusivo em escala global. Brasil e Espanha reafirmaram seu 

compromisso com a Organização Mundial de Comércio (OMC) e prometeram trabalhar 

em conjunto para alcançar um resultado ambicioso na 11ª Conferência Ministerial da 

Organização, a ser realizada em Buenos Aires, em dezembro de 2017. O Presidente 

espanhol cumprimentou o Brasil pela reeleição de Roberto Azevedo como Diretor Geral 

da OMC. 

Manifestaram profunda preocupação com a situação na Venezuela. Afirmaram a 

necessidade do Governo venezuelano assegurar a separação de poderes, o estado de 

direito e os direitos humanos no país, bem como respeitar o cronograma eleitoral, 

garantir o direito à manifestação pacífica e libertar os presos políticos. (...) 

Sublinharam, ainda, a importância dos processos de integração regional como 

plataforma de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, assim como de 

promoção dos direitos humanos, do Estado de Direito e da democracia. 

Expressaram interesse e apoio ao sistema de cúpulas ibero-americanas como espaço 

privilegiado de diálogo e cooperação entre nossos países, que compartilham história e 

cultura. (...) Recordaram o compromisso com as reformas do processo de renovação da 

Conferência Ibero-Americana e manifestaram satisfação com os resultados alcançados 

na XXV Cúpula Ibero-Americana em Cartagena das Índias de 2016, entre os quais o 

Pacto Ibero-Americano para a Juventude e os progressos no âmbito da mobilidade de 

talentos, bem como a consolidação dos três espaços de cooperação ibero-americana: a 

coesão social, cultura e conhecimento. (...) 

Assinalaram os efeitos positivos do relacionamento entre a América Latina e o Caribe e 

a União Europeia, por meio das cúpulas birregionais, das reuniões ministeriais e dos 

diálogos especializados e comprometeram-se a utilizar os mecanismos de coordenação 

existentes, para impulsionar as relações e consolidar seus resultados, principalmente 

durante o processo preparatório para a III Cúpula CELAC-UE, que será celebrada em 

outubro próximo, em São Salvador. 

Concordaram com a importância de um multilateralismo eficaz, o respeito ao direito 

internacional e o diálogo permanente como instrumentos para a manutenção da paz e 

segurança internacionais, bem como com importância da luta contra o terrorismo e 

outros flagelos, a promoção do desenvolvimento sustentável e o respeito aos direitos 

humanos no âmbito do Sistema das Nações Unidas. (...) 
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Reafirmaram o compromisso com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento sustentável e 

a disposição de reforçar a cooperação no âmbito das operações de manutenção da paz, e 

em prol da agenda referente a mulheres, paz e segurança. Ao sublinharem a relevância 

da aplicação efetiva da Resolução 1540 (2004) do Conselho de Segurança da ONU para 

a não proliferação de armas de destruição em massa, enfatizaram a importância de fazer 

progressos urgentes no desarmamento nuclear e não proliferação, com o objetivo de 

avançar em direção a um mundo livre de armas de destruição em massa. (Nota à 

imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da visita do presidente do governo 

do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

“[Eu] quero registrar, que o Presidente Rajoy e eu acabamos de ter uma produtiva 

conversa sobre as relações Brasil e Espanha. Concordamos até que o comércio e os 

investimentos estão no centro dessa nossa Agenda Bilateral. Não preciso dizer quão 

expressivo é o papel dos investidores espanhóis no nosso país. Aliás, basta olhar aqui 

para verificar a diversidade das empresas aqui presentes e, portanto, revelando a 

densidade das nossas relações econômicas. Aqui eu vejo telecomunicações, energia, 

transporte, finanças, tecnologia, portanto, uma diversidade extraordinária, e volto a 

dizer, ajuda muitíssimo o desenvolvimento do nosso país. E com isso também a 

Espanha, convenhamos, senhor Presidente do Governo, mostra que acredita e confia no 

Brasil. A sua visita mesma, depois de nove anos que um presidente do governo 

espanhol não nos visitava, estar a revelar esta circunstância. E ao longo do tempo, eu 

também registro que as empresas espanholas foram aumentando seus investimentos. A 

primeira onda desses investimentos ocorreram nos anos 90. Mas a segunda, até 

interessante teve lugar em meio a uma crise global, quando na verdade as empresas 

espanholas praticamente dobraram seus investimentos. E nós esperamos agora, senhor 

Presidente, que a terceira onda, vamos chamá-la assim, que comece agora, precisamente 

com o relançamento de uma parceria muito sólida entre o Brasil e a Espanha.” 

(Presidente da República, Michel Temer, discurso durante Reunião Bilateral com o 

presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, Brasília, 24/04/2017) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a Fernando 

María Villalonga Campos como embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

Espanha no Brasil. (Nota à imprensa nº 159. Concessão de "agrément" ao 

embaixador da Espanha, 24/05/2017) 
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França 

A eleição de Emmanuel Macron, por ampla margem de sufrágios, reafirma o apego do 

povo francês aos valores democráticos com os quais nós brasileiros nos identificamos 

profundamente. A França hoje vitoriosa é aberta, acolhedora e empenhada em 

perseverar na construção do projeto europeu. (Nota à imprensa nº 148. Declaração do 

ministro Aloysio Nunes Ferreira sobre as eleições na França, 07/05/2017) 
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Geórgia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément a David 

Solomonia como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Geórgia no Brasil. 

Brasil e Geórgia mantêm relações diplomáticas desde 1993. (Nota à imprensa nº 158. 

Concessão de "agrément" ao embaixador da Geórgia, 24/05/2017) 
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Luxemburgo 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Carlo Krieger como embaixador extraordinário e plenipotenciário de Luxemburgo, o 

primeiro embaixador residente do Grão-Ducado no Brasil. (Nota à imprensa nº 122. 

Concessão de "agrément" ao embaixador do Grão-Ducado de Luxemburgo, 

13/04/2017) 
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Noruega 

A Noruega é um dos principais parceiros do Brasil, sobretudo nos setores de petróleo e 

gás e da indústria naval. Das 150 empresas norueguesas presentes no Brasil, 75% atua 

na indústria de petróleo e gás e no setor marítimo. A Noruega também é parceira 

relevante na área de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável. Foi o primeiro 

doador do Fundo Amazônia e é responsável por seus principais aportes. Entre 2009 e 

2016, aportou cerca de R$ 2,8 bilhões ao fundo. (Nota à imprensa nº 195. Visita do 

presidente da República à Noruega – Oslo, 22 e 23 de junho de 2017, 17/06/2017) 

“Com a Noruega temos relação duradoura em tema crucial para a sociedade brasileira e 

para todo o mundo: o meio ambiente. O Brasil é uma potência ambiental. Somos parte 

da solução para os problemas ambientais de escala global. E no desafio do 

desenvolvimento sustentável a Noruega é nossa parceira de primeira grandeza. Esteve 

na origem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), e mantém-se como o maior financiador da iniciativa. A 

Noruega já aportou ao Fundo Amazônia R$ 2,8 bilhões. Hoje são 89 projetos em áreas 

como combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão territorial e ambiental 

de terras indígenas. São projetos geridos com transparência e com a participação dos 

governos dos Estados amazônicos e da sociedade civil. Reafirmaremos às mais altas 

autoridades norueguesas o significado que atribuímos a nossa atuação conjunta no 

fundo. Esse país escandinavo é, também, o oitavo maior investidor estrangeiro no 

Brasil, com marcada presença no setor de energia. O novo marco regulatório brasileiro, 

mais previsível e seguro, tem despertado particular interesse entre empresários 

noruegueses. Estamos empenhados em atrair novos investimentos.  Do mesmo modo, 

buscamos mais comércio com a Noruega. Acabamos de concluir a primeira rodada de 

negociações para acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio 

(Efta), de que fazem parte, além da Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça. Meus 

contatos em Oslo inserem- se em nosso esforço mais amplo de efetiva universalização 

das relações exteriores do Brasil, inclusive em matéria econômico-comercial. Assim 

como na Rússia, manterei com nossos parceiros noruegueses diálogo franco e aberto 

sobre temas da agenda global. A Noruega tem significativa participação em missões da 

ONU. É facilitadora do processo de paz que envolve as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (Farc) e integra, como o Brasil, o grupo de países que 

apoiam as conversas entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional 

(ELN). São muitos os interesses que compartilhamos também na pauta política”. 

(Artigo do presidente da República, Michel Temer, “O Brasil na Rússia e na 

Noruega”, publicado em O Estado de S. Paulo, 16/06/2017) 

“Para o Brasil, devo dizer aos senhores e as senhoras, este é um recomeço. E queremos 

que os investidores noruegueses façam parte deste momento muito saudável, muito 

próspero, que estamos realizando nosso País. Registro que a Noruega foi, em 2016, o 

oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil. Com, naturalmente, marcada presença no 

setor de energia. Estou certo, e esperançoso, de que mais investimentos virão, nos mais 
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variados setores, não apenas na energia. Na frente comercial, nós buscamos também 

aumentar as trocas com a Noruega. Nós acabamos de concluir a primeira rodada de 

negociações para acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, 

a EFTA. Em minhas conversas amanhã com a senhora primeira-ministra, eu direi que 

será de interesse da presidência brasileira do Mercosul, que se inicia no próximo mês, 

avançar rapidamente nesses entendimentos. É também parte de nossa agenda de 

reformas uma maior e melhor integração do Brasil ao mundo, inclusive em matéria 

econômico-comercial”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante 

Encontro com investidores noruegueses, Oslo, 22/06/2017) 

“E dessa visita aqui a Oslo, ela tem, na verdade, três vertentes principais: a primeira 

delas, sem dúvida alguma, é a questão do meio ambiente. E sobre ela tivemos 

oportunidade de conversar, não apenas hoje com a senhora primeira-ministra, mas 

igualmente ontem com os senhores investidores. E ressaltamos, tanto na minha fala 

quanto na do ministro Sarney Filho, o quanto o Brasil tem feito nestes últimos tempos 

para evitar o desmatamento. Ressaltei até que na região amazônica há 40, 50 anos atrás, 

o incentivo governamental era no sentido da ocupação da Amazônia, e por isto muitas 

áreas acabaram sendo ocupadas naquele momento. O momento atual é o momento que 

exige exatamente evitar-se o desmatamento. E por isto mesmo que nós, no Dia Mundial 

do Meio Ambiente, por exemplo, nós ampliamos alguns parques nacionais - dou aqui o 

exemplo de um parque chamado Chapada dos Veadeiros, e de igual maneira um parque 

nacional do Pará. (...) Essa, portanto, é umas das vertentes dessa nossa visita, tratar da 

questão do meio ambiente. Porque, evidentemente, quero ressaltar mais uma vez, como 

o fiz há poucos instantes, a importância das contribuições da Noruega para o Fundo da 

Amazônia. Ela - contribuição - é que tem permitido um policiamento, digamos assim, 

mais efetivo, policiamento administrativo, no sentido de evitar o 

desmatamento no nosso país, já que, sem dúvida alguma, o Brasil é uma das grandes, 

senão a maior reserva ambiental do mundo. Por outro lado, nós estamos também com 

uma vertente de cooperação econômica. Ainda ontem, nós nos reunimos, disse eu, com 

os investidores noruegueses no nosso país, e cada vez mais me impressiono com o 

número de investidores que lá esteve e que revelou o desejo, não só de continuar 

investindo, mas aumentar toda e qualquer capacidade de cooperação econômica entre o 

Brasil e a Noruega. (...) E quanto a esses investimentos, aliás, eu registro à vossa 

excelência que a Noruega foi o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil no 

ano passado. Vejam, portanto, a importância da presença norueguesa no nosso país. É 

útil para a Noruega e é útil para o Brasil. Também mantive com a senhora primeira-

ministra um intercâmbio muito franco e aberto sobre temas da agenda mundial. 

Registrei até que na reunião do G20 um dos pontos fundamentais é a questão do meio 

ambiente. E nós aqui, Noruega e Brasil, nós compartilhamos valores, como a 

democracia e os direitos humanos. Os dois países, ambos países, dão seu aporte em 

missões da ONU e defendem a ordem internacional baseada no Direito. Ou seja, Brasil 

e Noruega, quando fazem alguma intermediação entre setores em conflito ou países em 

conflito, sempre buscam necessariamente o diálogo para obter a tranquilidade, a 

harmonia e a paz”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso na conferência 
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de imprensa após encontro com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, Oslo, 

23/06/2017) 
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Portugal 

O governo brasileiro recebeu com pesar e consternação a notícia do incêndio florestal 

ocorrido na região de Leiria, em Portugal, no sábado, 17/06, que já dura mais de 24 

horas e resultou em mais de 60 mortos e outras dezenas de feridos. O Brasil manifesta, 

neste momento de dor, sua solidariedade ao governo e ao povo do país irmão e às 

famílias das vítimas e faz votos de plena recuperação aos feridos. (Nota à imprensa nº 

197. Incêndio em Leiria, 18/06/2017)
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Reino Unido 

O governo brasileiro recebeu, com consternação, a notícia do atentado terrorista que 

deixou dezenas de mortos e feridos em estádio na cidade britânica de Manchester. Ao 

expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de plena recuperação 

aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do Reino Unido, o Brasil reitera 

sua condenação a todo tipo de terrorismo, independente de sua motivação. (Nota à 

imprensa nº 157. Atentado a bomba em Manchester, 23/05/2017) 

O governo brasileiro deplora os ataques terroristas ocorridos na noite de sábado, em 

diferentes localidades de Londres, que deixaram dezenas de vítimas, entre mortos e 

feridos, muitos deles em estado gravíssimo. Ao transmitir seu sentimento de pesar às 

famílias das vítimas e os votos de recuperação aos feridos, o Brasil reitera sua 

condenação a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 175. Atentados terroristas em Londres, 05/06/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, de atentado ocorrido 

ontem, em Londres, em que automóvel investiu contra muçulmanos que terminavam as 

orações do Ramadã. O Brasil manifesta seu repúdio a todo e qualquer ato de violência 

contra civis e expressa solidariedade e condolências aos familiares da vítima, ao povo e 

ao governo Reino Unido e votos de pronta recuperação aos feridos. (Nota à imprensa nº 

201. Incidente em Londres, 20/06/2017) 
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Rússia 

A visita ocorre a convite do presidente Vladmir Putin e marca a retomada da agenda de 

alto nível entre os dois países. O encontro entre os dois presidentes, no dia 21, 

constituirá ocasião para discutir o aprofundamento da parceria estratégica bilateral, 

estabelecida em 2002. Os mandatários examinarão meios de reforçar o relacionamento 

econômico-comercial e avançar na cooperação em ciência e tecnologia. No encontro, 

deverão ser tratados, também, temas da agenda global. A Rússia é um importante 

parceiro do Brasil na esfera bilateral, bem como no âmbito das Nações Unidas, do G20 

e do BRICS. Ao final da reunião entre os presidentes Putin e Temer, deverão ser 

firmados atos bilaterais para avançar iniciativas de mútua importância nas áreas de 

promoção de investimentos, facilitação do comércio, agilização de trâmites 

alfandegários, incentivo à coprodução cinematográfica, adensamento do diálogo 

político, dentre outros. (Nota à imprensa nº 194. Visita do Presidente da República à 

Rússia – Moscou, 20 e 21 de junho de 2017, 17/06/2017) 

“A primeira etapa da viagem será a Rússia, potência incontornável do cenário 

internacional. Lá, nossa agenda de captação de investimentos partirá do forte interesse 

de investidores russos na área de energia. E iremos além: exploraremos possibilidades, 

igualmente, em empreendimentos de ferrovias, portos e outros domínios de 

infraestrutura. Levarei à capital russa a notícia da conclusão dos procedimentos 

internos, no Brasil, para a entrada em vigor, já nos próximos dias, de acordo bilateral 

para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. E, na visita, assinaremos novos 

acordos para promover investimentos e facilitar o comércio. Reflexo da trajetória de 

recuperação da economia de ambos os países, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a 

Rússia cresceu mais de 40% nos primeiros cinco meses de 2017, em comparação com o 

mesmo período do ano passado. Ainda nos achamos, contudo, abaixo do potencial. Em 

2016 o Brasil forneceu à Rússia 60% de suas importações de carnes. É volume de 

comércio expressivo, marcado pela confiança mútua. Dada a dimensão das duas 

economias, porém, há espaço para mais. Estamos engajados em ampliar o acesso de 

nossos produtos agropecuários ao mercado russo e em diversificar nossas exportações. 

Além disso, trabalharemos pela aproximação entre o Mercosul e a União Econômica 

Eurasiática, integrada por Rússia, Armênia, Belarus, Casaquistão e Quirguistão. Em 

Moscou trataremos, ainda, de estruturar o diálogo político, tornando-o mais sistemático. 

Assinaremos plano de consultas bilaterais para o período 2018–2021. Consolidaremos, 

assim, nossa interlocução sobre questões que mobilizam russos e brasileiros nas Nações 

Unidas, no G-20, no Brics e em outras instâncias internacionais”. (Artigo do presidente 

da República, Michel Temer, “O Brasil na Rússia e na Noruega”, publicado em O 

Estado de S. Paulo, 16/06/2017) 

“A vertente cultural não estará ausente de minha visita à Rússia. Firmaremos acordos 

que abrem caminho para o estabelecimento de centros culturais brasileiros na Rússia e 

russos no Brasil. Aliás, a Copa do Mundo de Futebol de 2018, que se realizará na 

Rússia, contribuirá para acercar ainda mais as nossas sociedades. De modo que, estando 

eu aqui, em Moscou, pela quarta vez, em visitas oficiais, anteriormente eu comparecia 
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como representante do Brasil na comissão de alto nível Brasil-Rússia, em um primeiro 

momento até, em uma reunião com o então chefe de governo e primeiro ministro Putin. 

Em uma segunda vez com o então primeiro ministro e chefe de governo Medvedev. E, 

agora, volto à Rússia para, mais uma vez, revelar uma relação muito próspera, muito 

saudável, economicamente, culturalmente, politicamente, que nós temos com o estado 

russo. Portanto, eu venho a Moscou com a confiança de quem vê o Brasil, Senhor 

Ministro, deixando para trás a mais aguda crise da nossa história. Venho com a certeza, 

e acho que todos estamos aqui, com a certeza que a Rússia já é importante parceiro na 

retomada de nosso crescimento. (...) Nosso comércio exterior também está aumentando. 

Mesmo o intercâmbio com a Rússia, realmente nos dois anos anteriores, foi mais baixo, 

mas neste primeiro semestre, já está registrando uma alta de mais de 40%, portanto nos 

primeiros cinco meses deste ano. Mas eu devo dizer, aqui vai a propaganda do Brasil, 

que a nossa economia abre espaço para muito mais. E essa, é com essa convicção que 

nós vamos assinar, amanhã, como o senhor acabou de salientar, vários acordos para 

facilitar o comércio entre nossos países. E até, devo registrar, que amanhã com o senhor 

presidente Putin, que nós partilharemos, trabalharemos pela aproximação entre o 

Mercosul e a União Econômica Eurasiática, que é uma coisa importante para o 

Mercosul”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante Seminário de 

Captação de Investimentos Russos no Brasil, Moscou 20/06/2017) 

“E eu de fato, tive a satisfação de ser um dos instrumentos nacionais brasileiros para 

incrementar as relações com a Rússia, já que tal como o senhor lembrou, eu era pelo 

lado brasileiro, o responsável pela comissão de alto nível Brasil-Rússia, enquanto vice-

presidente da República. E nessa oportunidade, eu tive a chance de fazer reuniões aqui e 

no Brasil, ora com o então primeiro-ministro Putin, o chefe de governo e, 

sequencialmente, com o primeiro-ministro Medvedev. De modo que eu venho nessa 

comitiva a Moscou, para mais uma vez reforçar os laços de amizade e a parceria 

estratégica entre o Brasil e a Rússia. Os senhores sabem que neste ano, em que eu 

assumi a Presidência, houve um incremento da relação comercial Brasil-Rússia em 40% 

de aumento entre exportações e importações. Aliás, amanhã nós vamos assinar vários 

atos que aumentam essa cooperação e revelam o amadurecimento  dessa parceria entre 

Brasil e a Rússia. (...)Aliás, foi com o apoio do parlamento que nós conseguimos 

aprovar, muito recentemente, um acordo de cooperação de defesa, de um lado, e a 

convenção (inaudível) a dupla tributação Brasil-Rússia. (...) As nossas relações vão 

muito além do domínio econômico, (inaudível) a relação que nós temos com o Brics é 

importantíssima para o Brasil, especialmente agora que (inaudível) o Banco do 

Desenvolvimento, e temos feito reuniões seguidas, bastante (inaudível) e também no 

G20, estamos juntos no G20, e nas Nações Unidas, o diálogo entre Brasil e Rússia tem 

sido muito respeitoso, muito produtivo. Da última vez (inaudível) com a nossa visita 

seja extremamente produtiva para fortalecer ainda mais os laços econômicos, políticos e 

culturais. O senhor sabe que a cultura russa tem uma presença muito forte no Brasil. 

Grandes escritores russos são devorados pelos leitores brasileiros há muito tempo. E de 

outro lado, o senhor sabe que o Brasil tem uma espécie de filial do Ballet Bolshoi, que 

nós temos em Joinville, uma cidade de Santa Catarina, terra do senador Paulo Bauer, 
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uma representação do Bolshoi, que faz um sucesso extraordinário. Eu quero agradecer 

mais uma vez a delicadeza com que nos receberam, (inaudível) e tenho plena convicção, 

que embora passe só um dia e meio em Moscou, tenho certeza que essa nossa presença 

fortalecerá ainda mais os laços de amizade entre o Brasil e a Rússia”. (Presidente da 

República, Michel Temer, discurso durante encontro com o Presidente da Duma de 

Estado, Deputado Vyacheslav Volodin, Moscou, 20/06/2017) 

“Nós renovamos uma parceria efetivamente estratégica entre dois países de grande 

extensão, de grande população e de grande expressão econômica. Brasil e Rússia são 

países conscientes de seu papel na cena internacional. Daí a nossa parceria no G20 e no 

BRICS. Temos muito a unir-nos. Brasileiros e russos temos em comum fundamentado 

orgulho da nossa história. O Brasil, que lutou na Segunda Guerra Mundial, sabe que o 

sacrifício da Rússia foi crucial para vitória sobre o nazi-fascismo. Nossa ligação com a 

Rússia é muito forte. A cultura russa tem apelo universal e tem sido presença marcante 

na sociedade brasileira ao longo do tempo. Aliás, no dia de ontem, à noite, tivemos 

oportunidade de, ao lado do presidente Putin, assistir a uma exibição do Ballet de 

Bolshoi, que tem, por assim dizer, uma filial em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil. 

Nomes como Dostoiévski e Tchaikovsky, só para citar dois exemplos, fazem parte de 

nosso próprio programa cultural. Na conversa que mantivemos, eu atualizei o senhor 

presidente Putin sobre o momento de modernização que vive a economia brasileira. 

Reafirmei o compromisso do meu governo com a nossa agenda de reformas. Tal como a 

Rússia, o Brasil está voltando a crescer. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o 

controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, 

aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, em 

investimentos e de aprofundamento no diálogo político. Presidente Putin e eu 

concordamos também quanto ao potencial ainda a explorar em nosso comércio bilateral. 

Nos primeiros cinco meses deste ano, 2017, nossas trocas aumentaram mais de 40%, se 

comparadas ao mesmo período no ano passado. Mas ainda há espaço para mais. Como 

disse ontem a empresários russos, há espaço, igualmente, para mais e mais 

investimentos no Brasil. Assegurei ao presidente Putin que no próximo semestre, 

quando o Brasil terá a presidência do MERCOSUL, trabalharemos por uma maior 

aproximação com a União Econômica Eurasiática. O presidente Putin e eu também 

mantivemos diálogos sobre questões globais. Compartilhamos o entendimento de que as 

instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Intercambiamos 

visões sobre alguns dos temas mais prementes da agenda de paz e segurança 

internacionais. Também conversei com o presidente Putin sobre a cooperação em outras 

áreas chave para o desenvolvimento de nossos países. Nosso objetivo é colocar a 

parceria com a Rússia também a serviço do nosso progresso científico e tecnológico. 

Avaliamos também positivamente os resultados obtidos por universidades brasileiras, 

no uso do sistema russo de navegação por satélite, o Glonass. E nós queremos expandir 

essa experiência.  Aproveitei também para desejar ao presidente Putin sucesso na 

realização da Copa do Mundo de 2018. Estou certo que tudo estará pronto na hora certa. 

Será uma Copa do Mundo tão boa, como aquela que tivemos no Brasil. Nossa seleção 

juntou-se aos anfitriões e já garantiu presença no campeonato. Veremos uma grande 
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confraternização entre russos e brasileiros. E quem sabe não teremos uma final entre as 

seleções do Brasil e da Rússia. Conheço bem as relações do Brasil com a Rússia. Presidi 

por anos seguidos do lado brasileiro nossa Comissão de Alto Nível. Por isso eu sei do 

que somos capazes de fazer juntos, por um futuro de maior bem estar para brasileiros e 

russos”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante Cerimônia de 

Assinatura de Atos, Moscou, 21/06/2017) 

“E até aproveito suas palavras para dizer que, fora a parte, as relações de amizade, nos 

grupos parlamentares, acho que devemos implementar também uma posição de busca de 

intensidade econômica, de tratamento econômico, por meio dos parlamentos do Brasil e 

da Rússia”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso durante encontro com 

a Senadora Valentina Matvienko, presidente do Conselho da Federação da Rússia, 

Moscou, 21/06/2017) 
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Suécia 

“Nós vivemos momento de particular dinamismo na nossa relação bilateral. A 

cooperação em defesa e inovação em torno do projeto do Gripen ocupa lugar central 

num relacionamento que traz a marca da maturidade e da solidez. São mais, como 

ressaltou o governador Geraldo Alckmin, mais de 200 empresas suecas no nosso País. 

Mas, como ressai também do discurso do governador, nós queremos mais. O que já 

construímos pode e deve inspirar novos avanços. Nosso comércio tem espaço para 

crescer. Os investimentos de lado a lado têm potencial de expansão. Confiamos que os 

empresários brasileiros e suecos saberão explorar as oportunidades que se abrem com a 

determinação que é seu traço distintivo. A presença hoje de representantes tão 

expressivos de nossos setores privados é mostra cabal de que rumamos na direção de 

um intercâmbio econômico ainda maior e melhor. Não tenho dúvida, o fórum de líderes 

empresariais Brasil-Suécia é peça importante na nossa parceria estratégica. Do diálogo 

aqui verificado, emanarão ideias que se traduzirão em projetos. E projetos que se 

converterão em bons negócios para os brasileiros e para os suecos”. (Presidente da 

República, Michel Temer, discurso durante encerramento do Conselho Empresarial 

Brasil-Suécia, com a presença do Rei Carlos XVI Gustavo e da Rainha Silvia, São 

Paulo, 03/04/2017) 

“E dizer que, interessante, esta visita que Suas Majestades fazem ao nosso País tem uma 

tripla significação. Em primeiro lugar, uma dimensão política. Porque, na verdade, 

cuida-se de uma aproximação muito grande, e maior ainda, entre o Brasil e a Suécia. 

Uma dimensão, de igual maneira, comercial e empresarial, revelada pelos trabalhos que 

hoje se deram neste palácio entre os empresários brasileiros e os empresários suecos. E 

uma dimensão social, na medida em que amanhã se instala, no Brasil, o Fórum 

Internacional em Defesa da Criança. Já programas exitosos na Suécia e em outros 

países. (...) Vamos continuar a compartilhar os valores e objetivos do Brasil e da Suécia, 

que são absolutamente os mesmos”. (Presidente da República, Michel Temer, discurso 

durante jantar oferecido pelo governador de São Paulo aos Reis da Suécia, Carlos 

XVI Gustavo e Silvia, São Paulo, 03/04/2017) 

 “Devo dizer que a visita do casal real ao Brasil transcende largamente um mero ritual 

protocolar. Suas Majestades vieram prestigiar valores que compartilhamos, vieram 
promover os muitos interesses que temos em comum. (...)O projeto Gripen, por sua vez, 
para falar do setor empresarial, da medida do muito que brasileiros e suecos somos 
capazes de fazer juntos. Aliás, eu estive na feira, uma feira internacional de defesa com o 
ministro Raul Jungmann, há poucos dias, e pude verificar o projeto do Gripen, que é uma 
coisa extraordinária. Mas tudo isso indica que devemos ir além. Com mais comércio, mais 
investimento, mais negócios. Pois foi auspicioso confirmar, que ir além é precisamente o 

ânimo dos nossos empreendedores. (...) A dimensão, volto a dizer, a dimensão humana 

nos aproxima. Como nos aproximam os valores da democracia e dos direitos humanos. 

O objetivo do desenvolvimento sustentável, o ideal da paz entre as nações.  

É denso e é firme o substrato de nossa parceria estratégica. Parceria estratégica, e não 

tenhamos dúvida, é obra em permanente construção. Parceria estratégica que 

seguiremos ampliando e aprimorando. Esse é o compromisso que renovamos nesta 
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visita de Suas Majestades em nome do bem-estar de nossos povos e em nome de um 

mundo cada vez mais justo” (Presidente da República, Michel Temer, discurso de 

brinde durante almoço em homenagem ao Rei e Rainha da Suécia, Brasília, 

06/04/2017) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do ataque cometido no 

dia de hoje em Estocolmo e condena firmemente esse ato que causou a morte de ao 

menos quatro pessoas e deixou feridos. Ao expressar repúdio a tal violência, o governo 

brasileiro expressa sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao 

governo e ao povo da Suécia, ao qual o Brasil se mantém unido por históricos laços de 

amizade. (Nota à imprensa nº 117. Ataque em Estocolmo, 07/04/2017) 

Os governos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México, do Paraguai, 

do Peru e do Uruguai condenam o cruel atentado perpetrado hoje na cidade de 

Estocolmo, Suécia, e transmitem suas condolências e solidariedade ao governo e ao 

povo suecos, aos familiares das vítimas fatais e aos feridos, a quem expressam votos de 

pronta recuperação. Reafirmam, ainda, o propósito de intensificar a luta contra o 

terrorismo e de preservar a paz e a segurança internacionais dentro dos parâmetros do 

direito internacional e do respeito aos direitos humanos. (Nota à imprensa nº 119. 

Declaração conjunta sobre atentado na Suécia, 07/04/2017). 
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União Europeia 

[Brasil e Espanha] ressaltaram a importância especial que atribuem à conclusão, no 

menor prazo possível, do Acordo de Associação Birregional entre a União Europeia e o 

MERCOSUL, que inclua um acordo comercial equilibrado e ambicioso, e se declararam 

firmemente comprometidos a apoiar e encorajar, em seus respectivos blocos regionais, 

as negociações atualmente em curso. Esse Acordo, mutuamente benéfico, terá um 

impacto de grande importância, não só nas relações econômicas e comerciais entre as 

duas regiões, mas também do ponto de vista estratégico para ambos os grupos de países. 

Destacaram os benefícios globais que o Acordo trará não só ao comércio de bens, mas 

também de serviços, investimentos, compras governamentais, regulamentação e 

aspectos não tarifários. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

“Também no plano comercial as oportunidades se multiplicam. O comércio com a 

Espanha já reflete a recuperação da economia brasileira. Em 2017, nosso intercâmbio 

aumentou 23% em relação ao mesmo período de 2016. Mas ainda podemos fazer mais, 

e a finalização do acordo Mercosul – União Europeia contribuirá muito nessa direção. O 

papel da Espanha para o progresso das negociações bi-regionais foi fundamental.” 

(Artigo do presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: uma nova 

cooperação entre velhos amigos”, publicado em El País no dia 21/04/2017) 

“Essa é nossa colaboração com a Espanha: uma colaboração para o desenvolvimento. É 

o que demonstra, de resto, nossa colaboração em ciência, tecnologia e inovação. O 

projeto de cabo submarino de fibra ótica, que unirá o Brasil e a Espanha, possibilitará 

conexões à Internet muito mais rápidas e baratas. Na visita do Primeiro-ministro, 

agências de fomento à pesquisa brasileiras e espanholas assinarão novos acordos de 

cooperação.” (Artigo do Presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: 

uma nova cooperação entre velhos amigos”, publicado em El País, no dia 

21/04/2017) 

“Também no plano comercial as oportunidades se multiplicam. O comércio com a 

Espanha já reflete a recuperação da economia brasileira. Em 2017, nosso intercâmbio 

aumentou 23% em relação ao mesmo período de 2016. Mas ainda podemos fazer mais, 

e a finalização do acordo Mercosul – União Europeia contribuirá muito nessa direção. O 

papel da Espanha para o progresso das negociações bi-regionais foi fundamental.” 

(Artigo do Presidente da República, Michel Temer, “Brasil e Espanha: uma nova 

cooperação entre velhos amigos”, publicado em El País no dia 21/04/2017) 

[Brasil e Espanha] ressaltaram a importância especial que atribuem à conclusão, no 

menor prazo possível, do Acordo de Associação Birregional entre a União Europeia e o 

MERCOSUL, que inclua um acordo comercial equilibrado e ambicioso, e se declararam 

firmemente comprometidos a apoiar e encorajar, em seus respectivos blocos regionais, 

as negociações atualmente em curso. Esse Acordo, mutuamente benéfico, terá um 

impacto de grande importância, não só nas relações econômicas e comerciais entre as 
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duas regiões, mas também do ponto de vista estratégico para ambos os grupos de países. 

Destacaram os benefícios globais que o Acordo trará não só ao comércio de bens, mas 

também de serviços, investimentos, compras governamentais, regulamentação e 

aspectos não tarifários. (Nota à imprensa nº 132. Declaração Conjunta por ocasião da 

visita do presidente do governo do Reino da Espanha ao Brasil, 24/04/2017) 

Realizou-se, em 27 de abril, em Bruxelas, a sexta edição do Diálogo de Alto Nível em 

Direitos Humanos Brasil-União Europeia. O diálogo permitiu um intercâmbio 

abrangente de visões em temas bilaterais e multilaterais. Durante os debates, Brasil e 

União Europeia examinaram o atual estágio de desenvolvimento da agenda de direitos 

humanos das Nações Unidas, em Genebra e Nova York. Foram analisados temas 

específicos como direitos das mulheres, no contexto da Comissão sobre o Status da 

Mulher e do Conselho de Direitos Humanos; defensores de direitos humanos; racismo, 

Década Internacional dos Afrodescendentes e o Processo de Durban; empresas e 

direitos humanos; e pena de morte. Brasil e União Europeia também trataram de temas 

ligados a direitos dos povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, migrações e 

refugiados, discriminação racial e intolerância religiosa. Ambos acordaram identificar 

conjuntamente ações específicas de seguimento, com vistas a fortalecer temas como 

educação em direitos humanos, apoio ao direito de pessoas LGBTI, proteção de 

defensores de direitos humanos, vítimas e testemunhas, bem como prevenção de tortura. 

Foram exploradas formas de estreitar a cooperação em temas de interesse estratégico. 

(...) No geral, as discussões ilustraram as opiniões semelhantes de Brasil e União 

Europeia no campo dos direitos humanos, e ambos os parceiros reafirmaram visões 

comuns e valores compartilhados. (Nota à imprensa nº 138. VI Diálogo de Alto Nível 

Brasil-União Europeia em Direitos Humanos – Bruxelas, 27 de abril de 2017 – 

Comunicado Conjunto, 27/04/2017) 
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ORIENTE MÉDIO 

O governo brasileiro acompanha com atenção a recente crise diplomática na região do 

Golfo e da Península Arábica. Ao reafirmar a confiança na solução pacífica de 

controvérsias, o Brasil conclama as partes envolvidas a retomarem o diálogo para a 

superação da crise, priorizando a moderação com vistas à estabilidade na região. (Nota 

à imprensa nº 176. Situação no Golfo e na Península Arábica, 06/06/2017) 
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Irã 

O governo brasileiro repudia os ataques terroristas que deixaram ao menos 12 mortos e 

dezenas de feridos na sede do Parlamento e no mausoléu do Aiatolá Khomeini, em 

Teerã, hoje, 7 de junho. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas, seus 

votos de plena recuperação aos feridos e sua solidariedade com o povo e o governo do 

Irã, o Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, 

independentemente de sua motivação. (Nota à imprensa nº 178. Atentados no Irã, 

07/06/2017)
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Iraque 

O governo brasileiro condena os atentados terroristas cometidos hoje nas cidades de 

Musayyib e Karbala, no Iraque, que deixaram mais de duas dezenas de mortos, além de 

grande número de feridos. O Brasil reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de 

terrorismo, independentemente de sua motivação, e manifesta sua solidariedade ao 

governo e ao povo do Iraque e às famílias das vítimas e seus votos de plena recuperação 

aos feridos. (Nota à imprensa nº 183. Atentados no Iraque, 09/06/2017) 
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Israel 

The Ministers [of BRICS] reiterate the need for a just, lasting and comprehensive 

settlement of the Israeli-Palestinian conflict in order to achieve peace and stability in the 

Middle East on the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid Principles, 

the Arab Peace Initiative and previous agreements between the parties through 

negotiations with a view to create an independent, viable, territorially contiguous 

Palestinian State living side by side in peace and security with Israel. (Nota à imprensa 

nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 

20/06/2017)  

 

  



140 

Palestina 

The Ministers [of BRICS] reiterate the need for a just, lasting and comprehensive 

settlement of the Israeli-Palestinian conflict in order to achieve peace and stability in the 

Middle East on the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid Principles, 

the Arab Peace Initiative and previous agreements between the parties through 

negotiations with a view to create an independent, viable, territorially contiguous 

Palestinian State living side by side in peace and security with Israel. (Nota à imprensa 

nº 200. Comunicado Conjunto da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 

20/06/2017)  
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Síria  

The Ministers [of BRICS] reiterate that the only lasting solution to the Syria crisis is an 

inclusive "Syrian-led, Syrian-owned" political process which safeguard the state 

sovereignty, independence and territorial integrity of Syria, in pursuance of the United 

Nations Security Council Resolution 2254(2015). The Ministers strongly support the 

Geneva Peace Talks and the Astana process, and welcome the creation of the de-

escalation areas in Syria. They oppose the use of chemical weapons by anyone, for any 

purpose and under any circumstance. (Nota à imprensa nº 200. Comunicado Conjunto 

da Reunião dos Chanceleres do BRICS em Pequim, 20/06/2017) 

 

 

 

 


