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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 setembro a 31 de dezembro 2016.  

Para ter acesso aos outros volumes, acesse: 

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

Princípios e Objetivos da Política Externa Brasileira 

O Brasil considera inaceitável que arsenais atômicos continuem a desempenhar papel 

importante em doutrinas militares. A falsa noção de que tais armas aumentam a 

segurança de um país mina o regime internacional de desarmamento e não proliferação 

nuclear, além de enfraquecer a credibilidade do Tratado de Não Proliferação Nuclear e 

prejudicar os esforços para a entrada em vigor do Tratado de Proibição Completa de 

Testes Nucleares. (Nota à imprensa nº 330. Testes realizados pela República Popular 

Democrática da Coreia, 09/09/16) 

“Mesmo no domínio econômico, o mundo carece de normas que atenuem as assimetrias 

da globalização. Muitos cedem à resposta fácil do protecionismo. Não nos podemos 

encolher diante desse mundo. Ao contrário, temos de nos unir para transformá-lo. Mas 

transformá-lo pela diplomacia - uma diplomacia equilibrada, mas firme. Sóbria, mas 

determinada. Uma diplomacia com pés no chão, mas com sede de mudança. É assim, 

meus senhores e minhas senhoras, que o Brasil atua, na nossa região e além dela. Um 

país que persegue seus interesses sem abrir mão de seus princípios. Queremos para o 

mundo, Senhor Presidente, o que queremos para o Brasil: paz, desenvolvimento 

sustentável e respeito aos direitos humanos. Esses são os valores e aspirações de nossa 

sociedade. Esses são os valores e orientações que também nos orientam no plano 

internacional Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos 

regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de 

resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e 

negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem quem sabe, 

projetar-se nos mercados de Cabul, nas ruas de Paris, nas ruínas de Aleppo. (...) O 

Brasil, senhoras e senhores, fala com a autoridade de um país onde o uso da energia 

nuclear para fins exclusivamente pacíficos é obrigação inscrita na própria Constituição. 

(...) Nosso processo de desenvolvimento passa, principalmente, por parcerias em 

investimentos, em comércio, em ciência e tecnologia. Nossas relações com países de 

todos os continentes serão, aqui, decisivas.”. (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

“[É] com extraordinária satisfação que eu faço essa visita. Farei outras aos Estados da 

América do Sul para também colaborar para essa integração latino-americana de nações 

como, de resto, determina a própria Constituição Federal”. (Declaração à imprensa do 

presidente da República, Michel Temer, Assunção, 03/10/2016) 

“E esse é um traço comum na obra de nossos homenageados. Sua história profissional é 

marcada pelo empenho na defesa de valores que hoje são fundamentais na sociedade 

brasileira: a prevalência da lei, o acesso amplo à justiça e a promoção e a proteção dos 

direitos humanos.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por 



 

ocasião da cerimônia de entrega de condecorações da Ordem Nacional do Cruzeiro 

do Sul a juristas estrangeiros, Brasília, 27 de outubro de 2016).  

“O histórico compromisso do Brasil com a causa do desenvolvimento está presente no 

tema escolhido para guiar nossa presidência ao longo do próximo biênio: “A CPLP e a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.” (Discurso do Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da Sessão Solene de Encerramento da 

XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, Brasília, 1º de novembro 

de 2016).  

 

 

 

 

 

  



 

Regionalismo/Universalismo na política externa  

“É natural, portanto, que a inserção internacional do Brasil traga o signo do 

universalismo. Universalismo que se traduz em relações econômico-comerciais 

geograficamente equilibradas. Que se manifesta em histórico de cooperação com 

parceiros de distintos continentes. E que se revigora no diálogo político com países de 

todos os quadrantes.”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, na 

Cúpula ampliada dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS e do BIMSTEC, Goa, 

16 de outubro de 2016) 

  



 

O Brasil e a Ordem Mundial  

“A diplomacia e a solução pacífica de controvérsias perdem espaço num mundo 

marcado por conflitos civis e entre países. Direitos humanos conquistados arduamente 

ao longo de anos estão hoje ameaçados pela xenofobia, pelo populismo e por 

nacionalismos exacerbados. Na esfera econômico-comercial, ressurge a retórica 

protecionista. (...)  Creio que nossa comunidade transmite hoje uma mensagem que vai 

na contramão dessas forças desagregadoras. Reuniões como esta fazem-nos recordar o 

sentido de urgência diante dos grandes problemas enfrentados pela comunidade 

internacional. (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião 

da Sessão Solene de Encerramento da XI Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo da CPLP – Brasília, 1º de novembro de 2016). 

  



 

Relação entre a Política Externa e a Política Interna / Acesso à 

Informação  

O conhecimento das relações internacionais constitui desafio da globalização e da 

crescente interdependência entre os países. O alto preço dos livros e sua indisponibilidade 

em português já foram barreiras ao entendimento e à capacidade de formulação autônoma 

de ideias no contexto da disciplina. Atualmente, a situação vem mudando em razão das 

facilidades à informação e do acesso gratuito a importantes bibliotecas digitais, que 

permitem a compreensão das relações internacionais, bem como contribuem para 

desenvolver a capacidade de análise crítica das questões da agenda externa do Brasil. 

Disponível no portal www.funag.gov.br, essa biblioteca permite ampliar o conhecimento de 

disciplinas necessárias à compreensão do mundo e do papel do Brasil no contexto. 

Cumpre ainda a missão pedagógica de colaborar para a formação de opinião pública 

sensível aos problemas da convivência internacional. (...) Baixados sem custo, os livros 

têm contribuído, de um lado, para a democratização do acesso ao conhecimento das 

relações internacionais e, de outro, para levar nossas ideias, conceitos e valores a 

importantes centros culturais no exterior. Essa iniciativa da diplomacia pública tem ajudado 

na defesa dos interesses do país, na medida em que facilita seu entendimento. O acervo 

compreende, além de clássicos estrangeiros, traduzidos para o português e apresentados 

por especialistas brasileiros, documentos históricos de relevo para a política externa 

brasileira e obras sobre questões contemporâneas escritas por professores e diplomatas, 

bem como pesquisas e debates de interesse para o País e seus parceiros. (...) O propósito 

da Funag é que essa biblioteca digital gratuita continue contribuindo para que número 

cada vez maior de brasileiros de todas as classes sociais e de diferentes regiões do país 

possa ler livros de boa qualidade sobre esse universo multidisciplinar. Busca ainda ajudar 

a difusão no exterior das pesquisas e da literatura especializada, promovendo o acesso do 

pensamento brasileiro aos mercados editoriais formadores de opinião em todo o mundo. 

(Artigo do embaixador Sergio Eduardo Moreira Lima, “Acesso digital e democratização 

do conhecimento”, publicado no Correio Braziliense, 20/10/2016).  

  



 

Política Externa e Identidade Brasileira 

“Os últimos cento e vinte dias, sabem todos, foram de transformações em nosso país. 

Mesmo em um de período de interinidade, pudemos avançar. As expectativas dos 

agentes econômicos melhoraram, a confiança foi restabelecida, os indicadores começam 

a se recupera (...) O fundamento central do nosso governo é a responsabilidade. 

Responsabilidade fiscal, pois o gasto desmesurado penhora o futuro em troca de uma 

prosperidade efêmera e falsa. Responsabilidade, também, como puderam apreender das 

palavras do ministro Henrique Meirelles, na política monetária, que o controle da 

inflação é pressuposto do crescimento sustentado e do real progresso econômico e 

social. Responsabilidade política, porque só avançaremos pelo diálogo e pela união em 

torno de objetivos claros, planejamento cuidadoso e metas precisas. (...) Portanto, nós 

temos feito, no Brasil, um esforço extraordinário para recuperarmos a confiança do 

brasileiro, recuperarmos a estabilidade política e estabelecermos uma segurança jurídica 

absoluta nos contratos firmados. Isto já vem se consolidando ao longo destes últimos 

tempos. (...) E eu quero dizer que o Brasil, nestes últimos tempos, levantou-se e superou 

toda e qualquer crise que se esboçava no horizonte. Portanto, foi isso que começamos a 

fazer: reerguer o Brasil, num processo pleno de oportunidades.” (Discurso do 

presidente da República, Michel Temer, durante cerimônia de encerramento do 

Seminário Empresarial de Alto Nível Brasil-China,  Xangai, China, 02/09/2016) 

“O Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que 

se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Defendemos 

com afinco os princípios que regem esta Organização. Princípios que são, hoje, mais 

necessários do que nunca. (...) Mesmo no domínio econômico, o mundo carece de 

normas que atenuem as assimetrias da globalização. Muitos cedem à resposta fácil do 

protecionismo. Não nos podemos encolher diante desse mundo. Ao contrário, temos de 

nos unir para transformá-lo. Mas transformá-lo pela diplomacia - uma diplomacia 

equilibrada, mas firme. Sóbria, mas determinada. Uma diplomacia com pés no chão, 

mas com sede de mudança. É assim, meus senhores e minhas senhoras, que o Brasil 

atua, na nossa região e além dela. Um país que persegue seus interesses sem abrir mão 

de seus princípios. (...) O Brasil é obra de imigrantes, homens e mulheres de todos os 

continentes. Repudiamos todas as formas de racismo, xenofobia e outras manifestações 

de intolerância. Damos abrigo a refugiados e migrantes, como pude reiterar também no 

encontro de ontem. Num mundo ainda tão marcado por ódios e sectarismos, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos do Rio mostraram que é possível o encontro entre as nações 

em atmosfera de paz e energia. Pela primeira vez aliás, uma delegação de refugiados 

competiu nos Jogos Olímpicos. Por meio do esporte, pudemos promover a paz, lutar 

contra a exclusão e combater o preconceito. (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

“O Brasil concluiu recentemente um processo que foi levado adiante com rigoroso 

respeito à lei e às instituições, sob a condução do Parlamento (maioria de 2/3) e a 

permanente supervisão do Supremo Tribunal Federal. Essa página está agora 



 

definitivamente virada, e o país está pronto para concentrar suas energias em suas reais 

prioridades sociais e econômicas, que não são poucas nem pequenas. Agradeço os 

países de nossa região, e de todos no plano internacional, que se deram conta dessa 

cristalina realidade”. (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por 

ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

A superação da crise econômica brasileira está desenhada: será a combinação da 
responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Promoveremos, sim, o ajuste das 
contas públicas. Estamos estabelecendo um teto de gastos, que será inscrito na própria 
Constituição. Enviaremos ao Congresso Nacional, em breve, reforma do sistema de 
previdência social, de modo a torná-lo sustentável e mais justo. Queremos uma 
seguridade social que elimine privilégios e possa servir a todos, no médio e no longo 
prazo. Queremos preservar a saúde fiscal do Estado, condição para o bem-estar de cada 
um dos brasileiros. Responsabilidade fiscal é, para nós, um dever maior e tarefa urgente. 
É dever maior porque, sem ela, põem-se em risco os avanços sociais do Brasil. É tarefa 
urgente porque o desarranjo das contas públicas é a causa-mor da crise que enfrentamos. 
Mas temos consciência de que a responsabilidade fiscal, por si só, não basta. Dela, é 
indissociável a responsabilidade social, como duas faces da mesma moeda. No Brasil de 
hoje, responsabilidade social significa, antes de mais nada, empregos. Só teremos 
emprego com crescimento, e só teremos crescimento com o equilíbrio das contas públicas. 
O Brasil está promovendo novo modelo de parcerias com o setor privado para gerar 
empregos e aprimorar sua infraestrutura. Estamos articulando modelo previsível e seguro, 
que oferece as mais variadas oportunidades de investimento em portos, aeroportos, 
rodovias, ferrovias, exploração de petróleo e gás, entre outras áreas. A responsabilidade 
social traduz-se, também, em serviços públicos mais eficientes e na revalorização de 
nossa proteção social. É o que temos feito com saúde, educação e com programas de 
transferência de renda. Já começamos a colher os frutos. O Brasil começa a entrar nos 
trilhos. As previsões para a economia brasileira em 2017 já melhoraram. O Fundo 
Monetário Internacional estima o fim da recessão e a volta do crescimento do PIB 
brasileiro no próximo ano. A inflação tem cedido e, em setembro passado, tivemos o 
menor índice para o mês desde 1998. Já é possível verificar positiva reversão de 
expectativas, com decidida elevação nos níveis de confiança dos agentes econômicos. 

Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante encontro privado dos 

Chefes de Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

Minhas palavras, já falando para os empresários, são de otimismo quanto à recuperação 
da economia brasileira. Nosso governo está empenhado em promover reformas que trarão 
de volta o crescimento e o emprego. Também, devo registrar, estamos empenhados em 
melhorar o ambiente de negócios. Vamos desburocratizar processos, reduzir custos de 
operação e zelar pela previsibilidade e pela segurança jurídica. Lançamos já, o Programa 
de Parcerias de Investimentos fundado em regras estáveis. São 34 projetos iniciais nas 
áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. As agências 
reguladoras voltarão a ter papel efetivo de supervisão. Com as primeiras medidas 
adotadas, posso assegurar, que já podemos constatar sinais da volta de confiança. A 
inflação, que sabemos todos, dá sinais de desaceleração. Os índices de confiança da 

indústria e do consumidor registram altas. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, em reunião dos Chefes de Estado do BRICS com o Conselho Empresarial do 

BRICS, Goa, 16/10/2016) 

“A sociedade brasileira tem a marca do pluralismo. É na multiplicidade étnica e cultural 

que construímos nossa unidade. Orgulhamo-nos de uma longa tradição de abertura ao 

mundo – na realidade, nós somos obra dessa abertura. 

Nós brasileiros temos vocação para o diálogo. Temos aquele interesse genuíno um pelo 

outro, aquela inquietação permanente para compreender suas razões e seus anseios.” 

[RD1] Comentário: Política externa e 
identidade brasileira 

[RD2] Comentário: Política externa e 
identidade brasileira 



 

(Discurso do presidente da República, Michel Temer, na Cúpula ampliada dos Chefes 

de Estado e de Governo do BRICS e do BIMSTEC, Goa, 16/10/2016).  

“E aqui vai uma pequena coincidência: também no Brasil começa agora um processo de 

transformação. A retomada de crescimento econômico requer presença ativa no Brasil, 

não só internamente, mas nos principais mercados do mundo. Entre eles, evidentemente, 

com a Índia e nós temos grande sintonia com as prioridades do primeiro-ministro Modi, 

no sentido de manter o dinamismo econômico, criar empregos e controlar a inflação. 

Tive até a oportunidade de mencionar ao senhor primeiro-ministro uma medida de 

natureza constitucional com o objetivo de controlar os gastos públicos ou, em outras 

palavras, apenas gastar aquilo que se arrecada, processo que tem tido a extraordinária 

colaboração do poder Legislativo brasileiro.” (Declaração à imprensa, do senhor 

presidente da República, Michel Temer, durante a cerimônia de intercâmbio de atos 

bilaterais, Goa, 17 de outubro de 2016. 

“Apontávamos todos nós a esperança nesse novo Brasil, afinal, o Brasil é um país 

grande, como acabou de mencionar o senhor presidente do Keidanren, não só pelos 

mais de 200 milhões de habitantes, que significa um grande mercado consumidor, mas 

também um grande centro de produção e um grande centro de oportunidades. É isto que 

o Brasil é. E, precisamente, nós hoje temos a ideia de que ser simplesmente grande não 

basta, é preciso ser grande não basta. É preciso ser grande, com estabilidade 

institucional e com segurança jurídica, que é exata e precisamente o que nós vivemos, 

digamos assim, com muita franqueza, de uns dois meses para cá. Os senhores sabem 

que nós tivemos um pequeno período um pouco mais agitado. Mas, cumpridas todas as 

normas constitucionais, sem nenhuma instabilidade de natureza institucional, e passado 

esse momento, volto a dizer: a segurança jurídica e a estabilidade institucional revelam 

a importância para um contexto de responsabilidade macroeconômica. Portanto, quem 

lá for investir, terá a certeza que opera em um ambiente previsível, seguro e racional. 

Aliás, para revelar isto, porque não podemos apenas ficar nas palavras, o primeiro passo 

para esta seriedade governamental, digamos assim, da trilha da responsabilidade, é o 

equilíbrio das contas públicas. E para tanto, nós encontramos um déficit bastante 

elevado para este ano, igualmente para o ano que vem; propusemos uma emenda à 

Constituição Federal que estabelece o chamado teto para os gastos públicos. Ou seja, a 

cada ano você só pode renovar o orçamento aplicando o índice da inflação do ano 

anterior. Em outras palavras: você só pode gastar aquilo que vocês arrecada. E é um 

projeto, convenhamos, a longo prazo. É um projeto que prevê um prazo de 20 anos, 

revisável apenas daqui a 10 anos, se as condições do Brasil seguirem no ritmo que 

começam a seguir precisamente agora. Ou seja, pautado pela ideia da segurança jurídica 

e da estabilidade institucional. Eu até ouso dizer que esta, penso eu, é a medida 

legislativa mais séria e responsável que se deu desde que o Brasil promulgou uma nova 

Constituição em 5 de outubro de 1988. (...) Nós temos um inabalável compromisso com 

a estabilidade dos preços. Aliás, o mandato do nosso Banco Central é claro: manter a 

inflação sob controle.” (Discurso do presidente da República, Michel Temer, em 

encontro com empresários japoneses – Tóquio, 19 de outubro de 2016).  



 

“No mundo atual o direito terá papel ainda mais importante. Embora a globalização 

tenha avançado no plano econômico, ela ainda não se estendeu ao indivíduo, que 

enfrenta diariamente obstáculos para circular e exercer suas liberdades no mundo. 

Garantir que os direitos não se esgotem na esfera nacional, mas sejam respeitados 

também no plano internacional, continuará sendo um grande desafio que temos de 

enfrentar. Devemos por isso buscar uma ordem internacional que esteja assentada em 

regras mais justas e em menos desigualdades econômicas e sociais entre os países. Esse 

continuará sendo um dos paradigmas da atuação do Brasil no mundo.” (Discurso do 

Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da cerimônia de entrega de 

condecorações da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a juristas estrangeiros, 

Brasília, 27 de outubro de 2016).  

 

  



 

ÁREA CONSULAR 

Acordaram, ainda, que deve ser dada continuidade ao aprofundamento da cooperação 

bilateral técnico-policial, com destaque para a segurança e ordem públicas, cooperação 

policial e troca de informações, gestão e desenvolvimento de fronteiras, vigilância e 

patrulhamento marítimo, proteção civil e segurança rodoviária, entre outros domínios 

considerados relevantes para Portugal e para o Brasil. Nesse âmbito, tendo como 

objetivo o aprofundamento da agilização de circulação de pessoas entre os dois países, e 

no quadro da cooperação entre a Coordenação Geral de Polícia Federal do Brasil e do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, incubiram estas entidades de examinar 

a possibilidade de criar um programa comum de passageiros frequentes registrados, 

tendo em vista permitir a utilização de equipamentos eletrônicos de controle de fronteira 

instalados nos aeroportos internacionais dos dois países, por parte dos respectivos 

nacionais. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

Está disponível, no endereço http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br, nova versão do 
Portal Consular, com informações úteis para brasileiros que pretendam viajar para outros 
países ou que residam no exterior. (...) O Portal Consular está sendo atualizado 
constantemente com informações recebidas das unidades do Ministério das Relações 
Exteriores e das repartições consulares brasileiras no exterior. A reformulação do Portal 
Consular visa a atender a crescente demanda pelos serviços consulares do Itamaraty. 
Aproximadamente 8 milhões de brasileiros viajam anualmente ao exterior, ao passo que se 

estima em 3 milhões o número de nacionais residentes fora do Brasil. (Nota à imprensa 

nº460. Novo Portal Consular. 24 de novembro de 2016). 

  



 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Cooperação entre países em desenvolvimento 

“An important area of cooperation is related to the financing of joint research and 

development of medicines, vaccines and diagnostic tools, aimed at providing increased 

access to prevention and treatment of communicable diseases. I think that our 

development banks should play a role in financing public health institutions in our 

countries”. (Nota à imprensa nº 345. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, na reunião de chanceleres dos BRICS à margem da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, 20/09/2016) 

“Na área de investimentos, o alicerce mais profundo de parcerias sólidas, sem dúvida, é 

a confiança. Essa mesma confiança, que deve presidir a relação de todos, é necessária 

na indústria. As histórias de sucesso que pudemos ouvir de investidores chineses no 

Brasil atestam o potencial da cooperação industrial. (...) No agronegócio, que também 

aqui há, muitos desfrutantes e apoiadores do agronegócio, as oportunidades entre Brasil 

e China são mútuas. Uma delas se destaca: expor o consumidor chinês ao padrão de 

excelência dos produtos agropecuários do Brasil.” (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante cerimônia de encerramento do Seminário 

Empresarial de Alto Nível Brasil-China,  Xangai, China, 02/092016) 

Os líderes [ de Brasil e Índia] reiteraram a necessidade de se construir uma relação 

voltada para o futuro, por meio do aprofundamento do engajamento bilateral e do 

impulso às complementaridades existentes entre os dois países em áreas-chave de 

interesse mútuo, anteriormente identificadas por ocasião da Reunião da Comissão Mista 

Bilateral, em novembro de 2015, incluindo, entre outras: segurança energética; 

agricultura e segurança alimentar; saúde, produtos farmacêuticos e acesso a 

medicamentos; tecnologias da informação e de comunicações; segurança cibernética; 

espaço; defesa; aviação civil; e infraestrutura. Os dois lados chegaram a entendimento 

para diversificar a pauta de comércio bilateral. (Nota à imprensa nº 404. Visita do 

presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 17/10/2016). 

Reiteraram a relevância da cooperação para o desenvolvimento sustentável dos Estados-

Membros e para a consolidação e a projeção internacional da Comunidade. Destacaram, 

nesse sentido, o potencial que a cooperação da CPLP oferece, numa lógica de 

cooperação horizontal e triangular, para a partilha de conhecimento e de experiências 

entre a cooperação tradicional e a cooperação Sul-Sul e com outros contextos e atores 

internacionais. Reafirmaram a necessidade de fortalecer a ação dos Pontos Focais de 

Cooperação, de acordo com suas atribuições, promovendo designadamente a sua 

capacitação e a sua crescente articulação com os pontos focais setoriais, de modo a 

consolidar uma perspectiva integrada da cooperação na CPLP, em alinhamento com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no quadro da Agenda 2030 (...)  

Ressaltaram a necessidade de desenvolver estratégias e mecanismos para o 

financiamento das atividades de cooperação da CPLP. (Nota à imprensa nº 433. XI 

Conferência de chefes de estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - Declaração de Brasília, 01/11/2016) 

 



 

“Tenho dito que, ainda mais em democracias, a política externa deve estar a serviço dos 

valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia 

apontar em outra direção: defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas 

respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da Comunidade, que 

começa hoje, de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável. O desenvolvimento pleno em suas vertentes econômica, social e ambiental, 

é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa 

gente quer prosperidade e empregos, quer acesso a serviços públicos de qualidade, quer 

legar um planeta viável a seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos 

trabalhar na CPLP.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante 

sessão solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 

CPLP, Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

“Uma parte fundamental da nossa viagem é exatamente aquela que faz um encontro do 

empresariado brasileiro com o empresariado japonês, porque isso significa, penso eu, 

desenvolvimento e crescimento para ambas as partes, para o Brasil e para o Japão. O 

Brasil, que tem vínculos humanos e afetivos com o Japão, tendo em vista precisamente 

a imigração japonesa, que data de mais de 100 anos, pessoas que para ali foram e 

ajudaram, ao lado de outras tantas raças, a construir o nosso país. Mas, particularmente, 

também ele foi construído à vista das empresas japonesas que lá se instalaram há 

bastante tempo. O senhor presidente do Keidanren acabou de mencionar, 

acertadamente, que há cerca de 700 empresas japonesas no Brasil. Portanto, eu ressalto 

mais uma vez que um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por 

um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e 

industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer isso, eu quero significar que o 

Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país.” (Discurso do presidente 

da República, Michel Temer, em encontro com empresários japoneses, Tóquio, 19 de 

outubro de 2016).  

“Portanto, apesar da distância geográfica, Brasil e Índia compartilham os mesmos 

valores e objetivos. Nós todos, Brasil e Índia, estamos entre as maiores democracias do 

mundo em desenvolvimento. Somos, também, não vamos negar, economias de grande 

porte. Temos capacidade tecnológica em várias áreas e temos, também, a presença 

global. Naturalmente, nós também coincidimos na necessidade de aperfeiçoamento de 

regras e instituições internacionais. Assim é que têm trabalhado o Brasil e a Índia na 

organização das Nações Unidas. Sua excelência levantou temas importantíssimos para 

nós outros, como tema de defesa, do tema da agricultura, o tema dos remédios, portanto 

da indústria farmacêutica, e nós ajustamos que eu mandaria missões do Brasil, que 

trabalham nessas áreas, para que possamos ampliar as relações precisamente nessas 

áreas.” (Declaração à imprensa, do senhor presidente da República, Michel Temer, 

durante a cerimônia de intercâmbio de atos bilaterais, Goa, 17 de outubro de 2016).  

“É sobre esse pano de fundo que a Conferência Ibero-Americana mantém-se em 

destaque, com continuado foco nos programas de cooperação desenvolvidos por seus 



 

organismos. O Brasil está entre os principais prestadores de cooperação no âmbito da 

Conferência, com projetos importantes nas áreas da saúde, educação, cultura, turismo, 

moradia e infraestrutura.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

Considerando que as relações de cooperação entre a República Federativa do Brasil e a 

República Portuguesa têm sido fortalecidas no quadro do Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta e do Memorando de Entendimento para a criação de mecanismo 

de consultas bilaterais na área da cooperação para o desenvolvimento e ao amparo do 

Acordo Básico de Cooperação Técnica entre os Governos do Brasil e de Portugal, 

assinado em Lisboa, em 07 de setembro de 1966; Considerando que a ABC e o Camões, 

IP são as Agências Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento da 

República Federativa do Brasil e da República Portuguesa e que compartilham os 

compromissos no que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 

defesa e a promoção dos direitos humanos e ao fortalecimento das instituições 

democráticas; Considerando que os Governos de ambos os Estados partilham um forte 

interesse em estabelecer uma parceria estratégica de cooperação trilateral com ações 

conjuntas concretas em terceiros países em desenvolvimento, nomeadamente em países 

de língua oficial portuguesa da África e Timor Leste, e outros que acordar 

conjuntamente, e em matérias sobre as quais os seus dois Estados partilhem um 

interesse comum e que contribuam para a erradicação da pobreza e para o 

desenvolvimento sustentável dos países beneficiários (doravante designados como 

“países beneficiários”). (Memorando de Entendimento entre a Agência Brasileira de 

Cooperação e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, sobre cooperação 

técnica para o desenvolvimento em benefício de terceiros países, Atos assinados por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

Acordaram, ainda, que deve ser dada continuidade ao aprofundamento da cooperação 

bilateral técnico-policial, com destaque para a segurança e ordem públicas, cooperação 

policial e troca de informações, gestão e desenvolvimento de fronteiras, vigilância e 

patrulhamento marítimo, proteção civil e segurança rodoviária, entre outros domínios 

considerados relevantes para Portugal e para o Brasil. Nesse âmbito, tendo como 

objetivo o aprofundamento da agilização de circulação de pessoas entre os dois países, e 

no quadro da cooperação entre a Coordenação Geral de Polícia Federal do Brasil e do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, incubiram estas entidades de examinar 

a possibilidade de criar um programa comum de passageiros frequentes registrados, 

tendo em vista permitir a utilização de equipamentos eletrônicos de controle de fronteira 

instalados nos aeroportos internacionais dos dois países, por parte dos respectivos 

nacionais. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

“Nuestras empresas también están haciendo inversiones en asociación. El principal 

proyecto en curso es el cable submarino de fibra óptica que va a establecer una conexión 

directa entre América Latina y Europa. El proyecto TELEBRÁS e Islalink debe revolucionar 

la transmisión de datos, especialmente los datos científicos para la investigación, no sólo 

entre Brasil y España, sino también entre Europa y América Latina en su conjunto. Este es 

un excelente ejemplo de cooperación de nuestro sector privado en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, y apunta al gran potencial que tenemos en áreas relevantes para 

el incremento de la competitividad y de la productividad de nuestras economias”. 



 

(Discurso do Ministro José Serra no encerramento do seminário “Cómo Hacer 

Negocios con Brasil” [Espanhol], Madri, 23 de novembro de 2016). 

Em iniciativa integrada dos ministérios da Defesa, Saúde e Relações Exteriores, 

coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), o governo brasileiro 

enviou medicamentos e vacinas contra cólera para atendimento à população do Haiti. São 

mais de 18.000 unidades de medicamentos, testes rápidos para HIV, materiais de uso 

hospitalar e cerca de 4.000 doses de vacinas contra cólera. (...) Os donativos são parte da 

cooperação brasileira com o Haiti em razão da passagem do furacão "Matthew" em 

outubro passado. A nova doação integra a resposta humanitária do governo brasileiro a 

essa catástrofe socioambiental, que já contou com doações financeiras no total de US$ 

400 mil ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas, para atividades 

emergenciais de aquisição e distribuição de alimentos e outros itens de primeira 

necessidade a cerca de 800 mil pessoas, como também para ações de preparação para 

emergências. (Nota à imprensa nº 477. Brasil envia medicamentos e vacinas ao Haiti, 
09 de dezembro de 2016).  

 

 

  



 

DEMOCRACIA 

O governo brasileiro tem acompanhado com preocupação os distúrbios no Gabão, no 

contexto do anúncio do resultado da eleição presidencial ocorrida em 27 de agosto 

passado. O governo brasileiro encoraja todas as partes gabonesas a renunciarem ao uso 

de meios violentos e a resolverem seus diferendos por meio da concertação e do 

diálogo, em ambiente de moderação e em respeito à legislação gabonesa e à vontade 

popular. (Nota à imprensa nº 321. Distúrbios no Gabão, 01/09/2016) 

“Estamos muito preocupados com a multiplicação recente de detenções arbitrárias na 

Venezuela, como a do jornalista chileno Braulio Jatar, ocorridas à revelia do devido 

processo legal e em claro desrespeito a liberdades e garantias fundamentais. Esse é um 

desdobramento que dificulta ainda mais o diálogo entre governo e oposição, 

indispensável para a superação da dramática crise política, econômica, social e 

humanitária que afeta a Venezuela.” (Nota à imprensa nº 335. Declaração do ministro 

José Serra sobre a situação na Venezuela, 13/09/2016)  

O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação na República Democrática 

do Congo, onde protestos em razão do adiamento do anúncio do próximo calendário 

eleitoral resultaram na morte de ao menos 17 pessoas, entre manifestantes e policiais, 

hoje em Kinshasa. Ao recordar que a República Democrática do Congo tem alcançado 

avanços importantes em seu processo de consolidação da paz, o Brasil lamenta 

profundamente os episódios de violência ocorridos no país. O governo brasileiro exorta 

todas as partes envolvidas a atuarem em conformidade com a resolução 2277 do 

Conselho de Segurança e a buscarem, pela via do diálogo inclusivo, solução política 

para suas disputas, com vistas a realizar os justos anseios do povo congolês por 

crescente paz, prosperidade e democracia. (Nota à imprensa nº 344. Situação na 

República Democrática do Congo, 20/09/2016) 

“Trago às Nações Unidas, por fim, uma mensagem de compromisso inegociável com a 

democracia. O Brasil acaba de atravessar processo longo e complexo, regrado e 

conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte brasileira, que culminou em 

um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito 

constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo, verifica que não há 

democracia sem Estado de direito - sem que se apliquem a todos, inclusive aos mais 

poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio a um processo de 

depuração de seu sistema político. Temos um Judiciário independente, um Ministério 

Público atuante, e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não 

prevalecem vontades e isoladas, mas a força das instituições sob o olhar atento de uma 

sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Os chanceleres que assinam abaixo manifestam preocupação pela decisão do Conselho 

Nacional Eleitoral da República Bolivariana da Venezuela, de 21 de setembro, que, 

entre outros aspectos, implica um método determinado para a coleta de assinaturas 



 

equivalentes a 20% do registro eleitoral e que tem o efeito de postergar a realização do 

referendo revogatório até 2017, afetando, assim, o sentido da consulta. Além disso, 

reiteram seu apoio e disposição em contribuir para a realização de um diálogo entre o 

governo e os diferentes atores políticos e sociais venezuelanos, que permita, por meio 

do entendimento mútuo, promover a estabilidade política, a recuperação econômica e o 

pleno respeito aos direitos humanos. (Nota à imprensa nº 361. Situação na Venezuela, 

29/09/2016). 

Reafirmando seu profundo compromisso com os princípios e valores democráticos e 

com a defesa dos direitos humanos, os governos [dos estados da Organização dos 

Estados Americanos] que subscrevem o presente comunicado expressam sua profunda 

preocupação com a decisão adotada pelo Conselho Nacional Eleitoral da República 

Bolivariana da Venezuela de postergar o processo de coleta dos 20% do registro 

eleitoral requeridos para ativar o referendo revogatório. A paralisação do processo, 

previsto para realizar-se entre os dias 26 e 28 de outubro, e a decisão do Poder 

Judiciário da Venezuela de proibir a saída do território venezuelano dos principais 

líderes da oposição desse país afetam a possibilidade de estabelecer um processo de 

diálogo entre o Governo e a oposição que permita uma saída pacífica para a situação 

crítica que atravessa essa nação irmã. Os governos que subscrevem o presente 

comunicado reiteram seu chamado a todos os atores políticos nesse país para que 

concretizem, com brevidade e em um clima de paz, os esforços de diálogo nacional, de 

maneira direta ou com o apoio de facilitadores, que permita encontrar soluções 

duradouras a favor da democracia e da estabilidade social, garantindo o pleno respeito 

aos direitos humanos, a separação dos poderes e o fortalecimento institucional. (Nota à 

imprensa nº 412. Comunicado conjunto de Estados Membros da OEA sobre os 

acontecimentos recentes na República Bolivariana da Venezuela, 22/10/2016) 

Observamos com preocupação a polarização acentuada por que está passando a 

Venezuela e reiteramos o apelo para que as partes tenham vontade política e 

estabeleçam um diálogo construtivo com soluções que respeitem o estado de direito e as 

garantias constitucionais e permitam a todos os venezuelanos exercerem seus direitos 

fundamentais. Esperamos que as manifestações de hoje se desenvolvam em total 

tranquilidade e que se garantam os direitos de todos os cidadãos venezuelanos de se 

expressarem respeitando as práticas democráticas de nossas sociedades. Damos as mais 

enfáticas boas vindas ao acompanhamento pelo Vaticano, de tal modo a dar uma maior 

agilidade, com sentido de urgência, às gestões para buscar, com o governo e com a 

oposição, soluções eficazes e duradouras para o povo venezuelano. (Nota à imprensa nº 

418. Comunicado dos governos de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai sobre a situação 

na Venezuela, 27/10/2016) 

Destacaram a realização de eleições regulares nos Estados-Membros e a legitimidade 

democrática que daí decorre, elementos essenciais de afirmação dos direitos do homem 

e do cidadão, e da preservação de instituições democráticas e representativas, bem como 

do reforço do Estado de direito democrático. (Nota à imprensa nº 433. XI Conferência 



 

de chefes de estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

Declaração de Brasília, 01/11/2016) 

“Atuei como deputado constituinte num momento importante da história do Brasil, em 

que retomávamos nossa democracia após um hiato de mais de duas décadas. Por isso, 

quero dizer que o estado de direito e o respeito aos direitos de cada um de nós é uma 

conquista que devemos trabalhar para preservar a cada dia, incansavelmente. Não 

podemos deixar jamais de encarecer a importância de que todos os poderes atuem 

sempre de acordo com a lei, sem interferir nas liberdades fundamentais dos cidadãos. 

Não pode haver democracia onde não há direito. O respeito à legalidade é a base de 

qualquer sistema político, pois é ele que nos protege de abusos e permite um 

encaminhamento adequado de conflitos.” (Discurso do Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, por ocasião da cerimônia de entrega de condecorações da 

Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a juristas estrangeiros, Brasília, 27 de outubro de 

2016).  

“O Brasil concluiu recentemente um processo que foi levado adiante com rigoroso 

respeito à lei e às instituições, sob a condução do Parlamento (maioria de 2/3) e a 

permanente supervisão do Supremo Tribunal Federal. Essa página está agora 

definitivamente virada, e o país está pronto para concentrar suas energias em suas reais 

prioridades sociais e econômicas, que não são poucas nem pequenas. Agradeço os 

países de nossa região, e de todos no plano internacional, que se deram conta dessa 

cristalina realidade.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por 

ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

Os governos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Guatemala, do México, 

do Paraguai e do Uruguai encorajam a manutenção do diálogo com resultados concretos 

que ponham fim à difícil situação que atravessa a Venezuela. Cabe ao governo e à 

oposição encontrar soluções, de maneira urgente, para o povo venezuelano. Por isso, 

reiteramos nosso chamamento para que se mantenham no caminho do diálogo e para 

que utilizem a linguagem com prudência, logrando assim superar a polarização na qual 

se encontra a sociedade venezuelana. Isso permitirá tomar decisões que beneficiem 

integralmente o país. Valorizamos o importante acompanhamento do Vaticano e dos ex-

presidentes e manifestamos nossa disposição de colaborar no que seja necessário. 

Reconhecemos os sinais positivos dos últimos dias, como a libertação de presos – 

esperamos que se acelere e que aumente o número de beneficiários desta medida –, 

assim como a suspensão das marchas por parte da oposição para dar oportunidade ao 

diálogo. Manter esta vontade nestes momentos é decisivo para o país. (Nota à imprensa 

n° 441. Comunicado conjunto sobre a Venezuela, 05 de novembro de 2016). 
 

O governo brasileiro saúda o governo e o povo haitianos pela realização, em 20 de 

novembro, das eleições presidenciais e legislativas, um passo importante para o 

fortalecimento da democracia no Haiti e para a preservação dos avanços institucionais 

do país. O governo brasileiro felicita as autoridades haitianas pelos esforços na 

organização e condução pacífica das votações, que contou com a colaboração da Missão 

das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) e da comunidade 

internacional. Ao exortar todos os atores políticos a aguardar pacificamente os 

resultados, o governo brasileiro reitera seu apoio ao processo eleitoral em curso, bem 

como seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do Haiti. (Nota à 



 

imprensa n° 456. Eleições presidenciais e legislativas no Haiti, 21 de novembro de 

2016).  

 

 

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

Meio Ambiente e recursos naturais  

“Os países do BRICS têm, também, grande peso em temas ambientais. É significativo 

que o Novo Banco de Desenvolvimento se tenha dedicado a projetos de energia 

renovável. Podemos ampliar a nossa parceria nessa área. Os resultados expressivos que 

o Brasil tem obtido na redução do desmatamento e no uso de energias renováveis nos 

animam a fazer cada vez mais.” (Palavras do senhor presidente da República, Michel 

Temer, em Sessão Plenária da VIII Cúpula do BRICS, Goa, 16 de outubro de 2016).  

 “Conversamos, também, sobre iniciativas na área ambiental. No tocante pessoalmente, 

às energias renováveis, nós registramos, primeiro-ministro Modi lançou recentemente a 

aliança solar internacional. E o Brasil está impulsionando a chamada plataforma para o 

bio-futuro. São planos que podem se complementar e daí porque nós renovamos o apoio 

do Brasil à aliança solar internacional.” (Declaração à imprensa, do senhor presidente 

da República, Michel Temer, durante a cerimônia de intercâmbio de atos bilaterais, 

Goa, 17 de outubro de 2016).  

Manifestaram, ainda, a sua satisfação com adoção, em 2015, da resolução da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o combate ao tráfico da vida selvagem e 

neste sentido reafirmaram o seu empenho no combate ao comércio ilegal de espécies da 

fauna e flora selvagens. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente 

da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa 

por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

 

  



 

Mudança do Clima 

O Presidente da República, Michel Temer, depositou hoje (21 de setembro) o 

instrumento de ratificação do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (Acordo de Paris), em evento promovido pelo 

Secretário-Geral das Nações Unidas, na sede da organização, em Nova York.  

O depósito do instrumento conclui o processo de ratificação do Brasil e constitui 

importante contribuição para a entrada em vigor do histórico Acordo.  

A celeridade do processo doméstico de ratificação reafirma o compromisso do Brasil no 

esforço global de combate à mudança do clima e reflete o consenso na sociedade 

brasileira sobre a importância e a urgência do tema. 

O Brasil participou ativamente das negociações que culminaram no Acordo e buscou 

sempre ampliar o grau de ambição do Acordo por meio de suas próprias ações no plano 

nacional. O Acordo de Paris, concluído em dezembro de 2015 na Conferência do Clima 

de Paris (COP-21) e assinado pelo Brasil em 22 de abril de 2016, representa um avanço 

inequívoco do esforço global de combate à mudança do clima.  

O Acordo estabelece marco ambicioso, equilibrado e duradouro para orientar as ações 

de combate à mudança do clima de todos os países e o apoio internacional a países em 

desenvolvimento. Ao fortalecer a Convenção-Quadro da ONU sobre clima, o Acordo 

representa também a importância do multilateralismo como ferramenta legítima para a 

resposta um dos maiores desafios que se impõem hoje à humanidade. 

(Nota à imprensa nº 347. Depósito do instrumento de ratificação do Acordo de Paris, 

21/09/2016) 

“A Agenda 2030, Senhor Presidente, é a maior empreitada das Nações Unidas em prol 

do desenvolvimento. Tirá-la do papel demandará mais do que a soma de esforços 

nacionais. O apoio aos países em desenvolvimento será decisivo para a concretização 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prosperidade e o bem-estar no 

presente não podem penhorar o futuro da humanidade. Mais do que possível, é 

necessário crescer de forma socialmente equilibrada com respeito ao meio ambiente. O 

planeta é um só. Não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas, sob o princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Depositarei, a propósito, amanhã, o 

instrumento de ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudança no clima”. 

(Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante Abertura do Debate 

Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O Brasil participou ativa e construtivamente do processo negociador que levou à adoção 

da emenda sobre HFCs ao Protocolo de Montreal. Em 2015, o Brasil copresidiu as 

consultas que levaram ao início formal das negociações. Ao longo de todo processo, o 

governo manteve intenso diálogo com a sociedade em geral e com o setor privado em 

particular. Em Kigali, a delegação brasileira, integrada por representantes do Itamaraty e 

do Ministério do Meio Ambiente, defendeu uma emenda ambiciosa e trabalhou para 

construir consensos em torno de propostas comuns que levaram ao acordo final. (Nota à 

imprensa nº 401. Adoção da emenda sobre HFCs ao Protocolo de Montreal, 

15/10/2016) 



 

Ambos os países enfatizaram que o Acordo deve continuar a ser guiado pelos princípios 

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

especial o princípio das “responsabilidades comuns porém diferenciadas”. Os dois 

países também permanecem comprometidos com a cooperação internacional no 

combate à mudança do clima, como evidenciado pela iniciativa indiana da Aliança 

Solar Internacional e pela iniciativa brasileira da Plataforma para o Biofuturo. (Nota à 

imprensa nº 404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto 

Brasil-Índia, 17/10/2016). 

Eles [os ministros do BASIC- Brasil, África do Sul, Índia e China] enfatizaram a 

importância da Conferência sobre Mudança do Clima de Marrakesh como uma etapa 

significativa no processo de implementação do Acordo de Paris e como um novo marco 

na aceleração da implementação pré-2020. Eles reafirmaram que os trabalhos para a 

implementação do Acordo de Paris e para a aceleração da implementação pré-2020 

devem estar plenamente alinhados aos princípios da equidade e das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. (...) Os ministros ressaltaram a 

importância de acelerar a implementação de compromissos e ações no período pré-2020 

e, em particular, de ratificar a Emenda Doha ao Protocolo de Quioto, assim como de 

tratar das lacunas em mitigação, adaptação e provisão de meios de implementação. A 

esse respeito, os Ministros instaram às Partes que são países desenvolvidos a rever e 

aumentar suas metas de redução de emissões quantificadas e a intensificar a provisão de 

meios de implementação, a fim de permitir que os países em desenvolvimento 

aumentem seus esforços de mitigação e adaptação, lançando bases sólidas para o 

aumento da ambição e da implementação pós-2020. (...) Os ministros reiteraram que os 

países desenvolvidos devem prover recursos financeiros, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento, voltados à 

implementação eficaz e a ações ambiciosas sob o Acordo de Paris por parte destes. (...) 

Os ministros salientaram os esforços dos países do BASIC e de outros países em 

desenvolvimento no enfrentamento da mudança do clima, tanto pré- quanto pós-2020, e 

enfatizaram que estes representam esforços bem mais ambiciosos, se comparados com 

suas respectivas responsabilidades e capacidades. Os Ministros também elogiaram as 

iniciativas de ação climática por membros do BASIC, a saber, a Aliança Solar 

Internacional, liderada pela Índia, a Plataforma para o Bio-futuro liderada pelo Brasil, 

que será lançada na COP-22, e o Fundo de Cooperação Sul-Sul sobre Mudança do 

Clima da China. Os Ministros acordaram reforçar ainda mais a cooperação e a 

solidariedade entre os países do BASIC. (Nota à imprensa nº 407. Declaração 

Conjunta emitida na conclusão da 23ª Reunião de Ministros do BASIC sobre 

Mudança do Clima, 18/10/2016) 

“O Acordo de Paris, tantas vezes mencionado, sobre Mudança do Clima é caso 

significativo. Não apenas chegamos a um acordo, como estamos assegurando as 

ratificações necessárias a sua pronta entrada em vigor. O Acordo de Paris, tantas vezes 

mencionado, sobre Mudança do Clima é caso significativo. Não apenas chegamos a um 

acordo, como estamos assegurando as ratificações necessárias a sua pronta entrada em 

vigor.” (Discurso do presidente da República, Michel Temer, na Cúpula ampliada dos 



 

Chefes de Estado e de Governo do BRICS e do BIMSTEC, Goa, 16 de outubro de 

2016). 

Os chefes de governo manifestaram a sua satisfação com a rápida entrada em vigor do 

Acordo de Paris, marco fundamental no reforço da ação coletiva em nível global para as 

alterações do clima, e reafirmam a sua intenção de limitar o aumento da temperatura 

média global a níveis bem abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais e de 

prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-

industriais. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

À margem da Conferência do Clima (COP22), em Marraquexe, coalizão de 20 países, 

interessados nos campos da energia limpa e bioeconomia, anunciou o lançamento da 

Plataforma para o Biofuturo. O Brasil, propositor original da iniciativa, foi escolhido 

para coordenar inicialmente a implementação da Plataforma. A Plataforma para o 

Biofuturo abrange alguns dos países mais relevantes para mercados e inovação em 

biocombustíveis avançados e biomateriais. A lista dos participantes inclui Argentina, 

Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Egito, Estados Unidos, Filipinas, Finlândia, França, 

Índia, Indonésia, Itália, Marrocos, Moçambique, Países Baixos, Paraguai, Reino Unido, 

Suécia e Uruguai. (...) A Plataforma para o Biofuturo dá seguimento aos compromissos 

estabelecidos na Rio+20, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e no 

Acordo de Paris. A iniciativa representa um novo esforço coletivo para acelerar o 

desenvolvimento e a implantação de biocombustíveis avançados, nos setores mais 

diversos, como alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis. (Nota à imprensa n° 

450. Lançamento da Plataforma para o Biofuturo, 17 de novembro de 2016).  

“O Brasil tem feito sua parte, com uma política ambiciosa de misturas obrigatórias de 
etanol e biodiesel, e a disseminação da tecnologia flex-fuel. Essas políticas permitiram 
que, desde a introdução dos veículos flex, o País deixasse de lançar na atmosfera 352 
milhões de toneladas de CO2, marca superior à soma das emissões anuais de cinco 
países sul-americanos: Argentina, Peru, Equador, Uruguai e Paraguai. A introdução dos 
biocombustíveis pode reduzir consideravelmente o perfil de emissões do setor de 
transportes em qualquer país e, portanto, representar uma contribuição poderosa para 
suas metas nacionais de clima, mesmo que tais países não contem com produção 
doméstica de etanol. Para que essa possibilidade seja viável, as principais condições são: 
1º) a existência de oferta segura e sustentável de biocombustíveis, em escala suficiente e 
por produtores geograficamente diversificados; e 2º) um mercado global acessível e 
relativamente livre. Não por acaso, esses têm sido justamente os principais objetivos da 
atuação externa do Brasil no campo dos biocombustíveis. (...) Quero reiterar o 
compromisso do Itamaraty de continuar apoiando, ao lado de outras áreas do governo e 
do setor privado, o esforço de disseminação global da bioeconomia. A Plataforma para o 
Biofuturo é um primeiro passo nessa direção. Estou convicto de que o avanço da 
bioeconomia no Brasil e no mundo contribuirá para desenvolver ainda mais os setores 
agrícola, industrial e biotecnológico de nosso País. Convido-os a trabalharmos juntos na 
realização dessa promessa, trazendo os benefícios do biofuturo para o presente”. 
(Discurso do ministro José Serra por ocasião do encerramento do UNICA Forum 
2016, São Paulo, 23 de novembro de 2016). 

 

 

  



 

Sustentabilidade/ Agenda 2030 

“A Agenda 2030, Senhor Presidente, é a maior empreitada das Nações Unidas em prol 

do desenvolvimento. Tirá-la do papel demandará mais do que a soma de esforços 

nacionais. O apoio aos países em desenvolvimento será decisivo para a concretização 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prosperidade e o bem-estar no 

presente não podem penhorar o futuro da humanidade. Mais do que possível, é 

necessário crescer de forma socialmente equilibrada com respeito ao meio ambiente. O 

planeta é um só. Não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas, sob o princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Depositarei, a propósito, amanhã, o 

instrumento de ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudança no clima”. 

(Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante Abertura do Debate 

Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O governo brasileiro atribui especial importância à Nova Agenda Urbana, em particular, 

a temas caros para o país, como habitação, saneamento, urbanização de favelas, 

mobilidade, segurança no trânsito e o direito à cidade. A Nova Agenda Urbana 

articulará a busca do desenvolvimento sustentável em cidades e assentamentos 

humanos, ajudando a concretizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

aprovada nas Nações Unidas em setembro de 2015. (Nota à imprensa nº 413. 

Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável (Habitat III), 22/10/2016) 

A diplomacia também nos legou o mais abrangente plano global de promoção do 

desenvolvimento sustentável em seus três pilares – social, econômico e ambiental. A 

Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ensejam compromissos 

concretos.  (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante encontro 

privado dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

“Tenho dito que, ainda mais em democracias, a política externa deve estar a serviço dos 

valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia 

apontar em outra direção: defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas 

respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da Comunidade, que 

começa hoje, de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável. O desenvolvimento pleno em suas vertentes econômica, social e ambiental, 

é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa 

gente quer prosperidade e empregos, quer acesso a serviços públicos de qualidade, quer 

legar um planeta viável a seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos 

trabalhar na CPLP.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante 

sessão solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 

CPLP, Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

Reconhecendo a urgência na adoção de padrões de desenvolvimento socioeconômicos 

sustentáveis, decidiram intensificar a colaboração em sistemas sustentáveis de energia, 

incluindo a integração de fontes renováveis de energia, redes inteligentes de energia, e 

formas inovadoras de mobilidade urbana de baixa emissão de carbono. Reafirmaram o 
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compromisso comum de construir uma Sociedade da Informação voltada para as 

pessoas, inclusiva e orientada para o desenvolvimento, onde todos possam criar, aderir, 

utilizar e compartilhar informação e conhecimento. Nesse contexto, ressaltaram que as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) constituem ferramentas 

indispensáveis para alcançar os objetivos que integram a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Afirmaram, ainda, que o crescimento econômico, a 

produtividade industrial e a inovação tecnológica dependem de forma crescente e 

irreversível da evolução da economia digital. (...) Os dois chefes de governo 

reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o 

maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Reafirmaram a importância de uma abordagem integrada para o desenvolvimento 

sustentável, que considere de maneira equilibrada as suas três dimensões - econômica, 

social e ambiental. Comprometeram-se, nesse sentido, com a implementação da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e com o cumprimento dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, adotados na Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável de 2015. Destacaram, nesse contexto, a importância da 

cooperação internacional para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da 

República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 
“O setor sucroalcooleiro tem suas origens em nossa história colonial, mas se tornou, com o 
passar dos anos, moderno, competitivo e dinâmico, fornecendo alimento, combustível 
limpo e energia elétrica de forma sustentável e eficiente. É também um poderoso gerador 
de empregos, renda e divisas para nosso País. O Itamaraty está, há muitos anos, na linha 
de frente da promoção desse importante setor, tanto ao promover a expansão 
internacional da produção e do consumo de biocombustíveis, quanto ao abrir mercados 
para o açúcar e o etanol brasileiros.” (Discurso do ministro José Serra por ocasião do 
encerramento do UNICA Forum 2016, São Paulo, 23 de novembro de 2016).  
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DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO ECONÔMICA 

“E os senhores percebem que eu fiz questão, e faço questão de presidir esta reunião em 

seu novo formato, já que agora a Camex é presidida pela Presidência da República. E, 

naturalmente, é necessário fortalecê-la e incentivá-la cada vez mais. É necessário 

restaurar a centralidade do comércio e dos investimentos no conjunto das políticas de 

desenvolvimento do país. Nosso objetivo é restabelecer a capacidade do governo de 

articular uma política de comércio consistente e orgânica no plano exterior. Um 

conjunto de ações sistemicamente organizadas que convirjam para um propósito maior. 

Hoje, nosso propósito maior, não é novidade para ninguém, é retomar o crescimento 

econômico e gerar empregos de qualidade. Essa é a demanda número um da sociedade 

brasileira e esse, naturalmente, deve ser o norte de nossa política de comércio exterior. 

Aliás, eu tenho dito com muita frequência, senhores ministros, que o emprego é o 

primeiro dos direitos sociais. A Constituição estabelece como um dos seus suportes 

básicos a ideia da dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos do Estado 

brasileiro. E não há nada mais indigno do que o desemprego. Por isso que uma Camex 

revitalizada, ela vai ajudar na geração de empregos. (...) Nós estamos seguros de que 

poderemos aumentar nossa participação no comércio internacional, aumentá-la em 

termos qualitativos e quantitativos. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. 

Podemos melhorar essa posição. Há, portanto, muito espaço para maior e melhor 

integração do Brasil nos fluxos de comércio e investimentos internacionais. É urgente 

explorar esse espaço, o que requer política eficiência. E essa política, naturalmente, tem 

que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de 

infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser 

seriamente atacados. Políticas de comércio exterior voltada para o crescimento têm de 

incorporar também adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas 

dos setores produtivos nacionais. E, não menos importante, têm de incluir a abertura de 

mercados que façam sentido para a nossa oferta exportadora”. (Discurso do presidente 

da República, Michel Temer, durante abertura da 111ª reunião do Conselho da 

Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, Brasília, 28/09/2016) 

 

 

Agricultura  

No plano multilateral, reconheceram a importância da coordenação bilateral em 

agricultura e temas sanitários e fitossanitários (SPS), com vistas a que as legislações 

nacionais e comunitárias não venham a constituir barreiras injustificadas à expansão do 

comércio agrícola entre o Brasil e a União Europeia. Neste contexto, reafirmaram o seu 

compromisso no respeito do acordo SPS da Organização Mundial do Comércio, de que 

ambas as partes são signatárias. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do 

presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República 

Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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Crise Econômica Internacional  

“The BRICS leaders concurred, in the last G20 Summit in Hangzhou, that the global 

economic recovery remains uneven with significant downside risks. In this regard, they 

underlined the significance of macroeconomic policy coordination among G20 member 

countries, in order to avoid negative spillovers and to achieve strong, sustainable and 

balanced growth. (…) Eight years after the 2008 financial crisis, there are signs of 

recovery of the global economy. At the same time, sustained and universal resumption 

of growth is not ensured, as new challenges such as the potential impacts of Brexit add 

uncertainty to the global scenario. The BRICS countries have common interests on the 

reform of international financial institutions, such as the International Monetary Fund, 

as well as the construction of an international financial system capable of providing 

adequate levels of funding for long-term sustainable development”. (Nota à imprensa 

nº 345. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na reunião de 

chanceleres dos BRICS à margem da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 

20/09/2016) 

“O mundo ainda se recupera da crise financeira global. Já diante do primeiro impacto da 

crise, os BRICS afirmaram-se como esteio da reforma da governança financeira 

internacional. Consolidaram-se como fonte de dinamismo e como atores essenciais para 

a retomada da atividade econômica. (...) A contribuição do BRICS para a economia 

global será tanto mais eficaz quanto mais sólida forem as economias de seus integrantes. 

Meu governo tem consciência da necessidade de recuperarmos o dinamismo econômico 

do Brasil”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante encontro 

privado dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

 

  



 

Comércio Internacional / Acesso a Mercados 

“O sistema multilateral de comércio é parte da luta contra esse mal. De particular 

importância para o desenvolvimento é o fim do protecionismo agrícola. Já não podemos 

adiar o resgate do passivo da Organização Mundial do Comércio,  em agricultura. É 

urgente impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias continuem a ser utilizadas para 

fins protecionistas. É urgente disciplinar subsídios e outras políticas distorcivas de apoio 

doméstico no setor agrícola. Com sua agricultura moderna, diversificada e competitiva, 

o Brasil é um fator de segurança alimentar. Produzimos para nós mesmos e ajudamos a 

alimentar o mundo”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante 

Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

20/09/2016) 

“Queremos, agora, acelerar as negociações, por exemplo, entre o Mercosul e a União 

Europeia, e, também, aprofundar conversas com outros parceiros.A América Latina, 

também sabemos, é um dos principais destinos  das exportações brasileiras de bens 

manufaturados. Urge reverter a relativa perda de participação dos produtos brasileiros 

nas importações desses países nos últimos anos”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante abertura da 111ª reunião do Conselho da Câmara 

de Comércio Exterior – CAMEX, Brasília, 28/09/2016) 

Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre 

comércio. (Nota à imprensa nº 427. Discurso do Ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

Os estados membros da CPLP] Reafirmaram o interesse dos Estados-Membros em 

estimular o crescimento dos fluxos comerciais e de investimento entre os integrantes da 

CPLP, por meio do fortalecimento da coordenação entre os Estados. Destacaram, nesse 

sentido, a realização do Fórum Econômico Global, numa iniciativa inovadora, que 

aliando o esforço governamental às iniciativas empresariais da Comunidade, busca 

atrair investimentos para o desenvolvimento socioeconômico no espaço da 

Comunidade, em consentâneo com o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. (Nota à imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de estado e de 

governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Declaração de Brasília, 

01/11/2016) 

No domínio comercial, podemos avançar na remoção de barreiras não-tarifárias, como a 
simplificação de procedimentos aduaneiros e o reconhecimento mútuo de padrões e 
certificados. A assinatura, nesta Cúpula, de acordo aduaneiro entre os BRICS abre 
possibilidades de maior coordenação entre nossas autoridades portuárias e alfandegárias. 
Barreiras sanitárias e fitossanitárias são fonte de incerteza no comércio. Devemos impedir 
que essas medidas sejam utilizadas para fins protecionistas. (...) A parceria entre os 
BRICS poderá aumentar a competitividade dessas empresas e contribuir para o 
crescimento econômico e para a geração de empregos. É de grande importância, portanto, 



 

o papel a ser desempenhado pelo Conselho Empresarial dos BRICS nessa direção. 
(Palavras do presidente da República, Michel Temer, em Sessão Plenária da VIII 
Cúpula do BRICS, Goa, 16/10/2016). 

Os chefes de governo saudaram a excelência e o dinamismo do relacionamento 

comercial bilateral entre Portugal e o Brasil, e reafirmaram o seu mútuo empenho no 

desenvolvimento de iniciativas e ações conjuntas destinadas a aprofundar as trocas 

comerciais e o intercâmbio nos mais diversos setores econômicos. (...) No plano 

multilateral, reconheceram a importância da coordenação bilateral em agricultura e 

temas sanitários e fitossanitários (SPS), com vistas a que as legislações nacionais e 

comunitárias não venham a constituir barreiras injustificadas à expansão do comércio 

agrícola entre o Brasil e a União Europeia. Neste contexto, reafirmaram o seu 

compromisso no respeito do acordo SPS da Organização Mundial do Comércio, de que 

ambas as partes são signatárias. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do 

presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República 

Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
 

“O governo do presidente Michel Temer tem como uma de suas prioridades a abertura de 

mercados e a expansão das relações comerciais do Brasil com o mundo. O setor 

sucroalcooleiro é de grande relevância não só para a economia brasileira, mas, também, 

para nosso comércio exterior. Estamos comprometidos com a melhora do acesso de 

nossas exportações de açúcar e etanol a mercados prioritários. Trata-se, por exemplo, de 

setor fundamental nas negociações do acordo de livre comércio entre o MERCOSUL e a 

União Europeia. No meio tempo, concluímos recentemente negociações com a União 

Europeia para compensação ao Brasil em função da adesão da Croácia ao bloco. O 

resultado, embora inferior ao pleiteado, é ainda assim razoavelmente satisfatório, ao 

aumentar nossa cota de exportação com tarifa reduzida e abrir, por conseguinte, a 

possibilidade de ganhos reais de mercado para o açúcar brasileiro.” (Discurso do 

ministro José Serra por ocasião do encerramento do UNICA Forum 2016, São Paulo, 

23 de novembro de 2016). 

 

 

  



 

Investimentos 

Os dois líderes [do Brasil e da Índia] concordaram em buscar o estabelecimento de 

procedimentos simplificados para emissão de vistos de negócios, com base em 

reciprocidade, de modo a facilitar o comércio bilateral e os investimentos. (...) 

Concordaram em que oportunidades devem ser exploradas para a promoção da 

cooperação em investimentos em processamento de alimentos, especialmente em 

"megafoodparks" e infraestrutura de cadeias de refrigeração. (Nota à imprensa nº 404. 

Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 

17/10/2016). 

Convido, portanto, as empresas dos países do BRICS a investirem no Brasil - a 
participarem desse novo momento. As senhoras e os senhores encontrarão um país com 
estabilidade política, com segurança jurídica e com grande mercado consumidor. Também 
faço votos de que as empresas que já mantêm investimentos no Brasil, ampliem sua 
presença. Encorajo, ainda, a comunidade empresarial brasileira a conhecer mais as 
oportunidades de negócios existentes na Índia, na China, na África do Sul e na Rússia. 
Confio na capacidade de este Conselho fomentar parcerias entre nossos empresários e 

ser um catalizador de novos negócios. Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, em reunião dos Chefes de Estado do BRICS com o Conselho Empresarial do 

BRICS, Goa, 16/10/2016) 

“A ideia de que o poder público tudo possa fazer, é uma ideia ultrapassada no tempo. 

Por isto que, num primeiro momento, o Programa de Parcerias de Investimentos abre 

espaço para 34 projetos de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, óleo e gás e, para 

tanto, estamos fazendo também modificações de natureza legislativa. O que permitirá, 

com muita tranquilidade, os investimentos estrangeiros no nosso país. E nós vamos 

acabar com essa história das taxas de retorno de investimentos serem fixadas pelo 

governo. Elas hão de ser pautadas pela realidade dos fatos. O mercado é que dirá aquilo 

que é possível ter como retorno ou não. Uma parte fundamental da nossa viagem é 

exatamente aquela que faz um encontro do empresariado brasileiro com o empresariado 

japonês, porque isso significa, penso eu, desenvolvimento e crescimento para ambas as 

partes, para o Brasil e para o Japão. O Brasil, que tem vínculos humanos e afetivos com 

o Japão, tendo em vista precisamente a imigração japonesa, que data de mais de 100 

anos, pessoas que para ali foram e ajudaram, ao lado de outras tantas raças, a construir o 

nosso país. Mas, particularmente, também ele foi construído à vista das empresas 

japonesas que lá se instalaram há bastante tempo. O senhor presidente do Keidanren 

acabou de mencionar, acertadamente, que há cerca de 700 empresas japonesas no 

Brasil. Portanto, eu ressalto mais uma vez que um dos objetivos centrais da nossa 

presença no Japão, embora por um único dia, é exatamente incrementar e incentivar 

estas relações comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer 

isso, eu quero significar que o Japão tem longa história de envolvimento com o nosso 

país.” (Discurso do presidente da República, Michel Temer, em encontro com 

empresários japoneses, Tóquio, 19 de outubro de 2016).  

“Foram concluídas, também, as negociações de acordo de cooperação e facilitação de 

investimentos, que ampliará, naturalmente, este acordo, a segurança jurídica para os 

investidores. Aliás, nesta reunião de empresários que fizemos no dia de ontem e no dia 

de hoje, nós verificamos o grande interesse de empresários brasileiros em aplicarem 

aqui os seus recursos, na Índia, e estamos incentivando os empresários indianos no 
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sentido de aplicarem no Brasil.” (Declaração à imprensa, do senhor presidente da 

República, Michel Temer, durante a cerimônia de intercâmbio de atos bilaterais, Goa, 

17 de outubro de 2016).  

No plano dos investimentos, constataram, com satisfação, a instalação, em Portugal, de 

empresas brasileiras representativas de setores variados da atividade econômica, entre 

as quais a Embraer é o caso mais emblemático. Reafirmaram o interesse em ver 

ampliados os investimentos brasileiros em Portugal, no seguimento das visitas de Altos 

Dignatários portugueses ao Brasil em setembro deste ano, bem como os investimentos 

portugueses no Brasil. A esse respeito, indicaram o interesse na apresentação, ao 

empresariado e às autoridades portuguesas, do Programa de Parceria de Investimentos 

(PPI) brasileiro. O Brasil aguarda com interesse proposta portuguesa de instituir-se 

iniciativa com vistas a promover o acompanhamento e a intensificação dos fluxos 

bilaterais de investimentos. (...) Salientaram a importância de um enquadramento fiscal 

favorável ao desenvolvimento das trocas comerciais e dos fluxos de investimento entre 

ambos os países com vistas a uma atualização do referido enquadramento à luz da 

evolução recente da política fiscal internacional, designadamente as iniciativas 

internacionais no âmbito do combate à erosão das bases tributárias e à transferência de 

lucros, e do reforço da cooperação administrativa para prevenir e combater os 

fenômenos de fraude e evasão fiscais internacionais. (Nota à imprensa nº 435. 
Declaração conjunta do presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-

ministro da República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de 

novembro de 2016).  
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Organização Mundial do Comércio (OMC) 

“O sistema multilateral de comércio é parte da luta contra esse mal. De particular 

importância para o desenvolvimento é o fim do protecionismo agrícola. Já não podemos 

adiar o resgate do passivo da Organização Mundial do Comércio,  em agricultura. É 

urgente impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias continuem a ser utilizadas para 

fins protecionistas. É urgente disciplinar subsídios e outras políticas distorsivas de apoio 

doméstico no setor agrícola. Com sua agricultura moderna, diversificada e competitiva, 

o Brasil é um fator de segurança alimentar. Produzimos para nós mesmos e ajudamos a 

alimentar o mundo”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante 

Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

20/09/2016) 

“A Organização Mundial do Comércio, sabemos todos, é foro importante para o 

combate ao subsídios agrícolas, mas é preciso dedicar mais esforços a acordos com 

parceiros selecionados. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos 

anos. Negociamos poucos acordos, insuficiente em número e em impacto efetivo sobre 

nosso intercâmbio com o resto do mundo”. (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, durante abertura da 111ª reunião do Conselho da Câmara de 

Comércio Exterior – CAMEX, Brasília, 28/09/2016) 

Os líderes [do Brasil e da Índia] reiteraram seu apoio ao sistema de comércio 

multilateral e saudaram os resultados da Conferência Ministerial de Nairóbi da OMC. 

Também sublinharam a importância de se implementar tempestivamente as Decisões 

Ministeriais de Bali e de Nairóbi e da conclusão da Rodada de Doha conforme seu 

mandato para o desenvolvimento. Os líderes comprometeram-se a trabalhar em estreita 

colaboração para fortalecer a OMC, que é um sistema transparente e inclusivo. (Nota à 

imprensa nº 404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto 

Brasil-Índia, 17/11/2016) 

No plano multilateral, reconheceram a importância da coordenação bilateral em 

agricultura e temas sanitários e fitossanitários (SPS), com vistas a que as legislações 

nacionais e comunitárias não venham a constituir barreiras injustificadas à expansão do 

comércio agrícola entre o Brasil e a União Europeia. Neste contexto, reafirmaram o seu 

compromisso no respeito do acordo SPS da Organização Mundial do Comércio, de que 

ambas as partes são signatárias. (...) Os dois mandatários reafirmaram, ainda, a 

importância de se seguir aprimorando o sistema multilateral de comércio a fim de que 

contribua, crescentemente, para a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, 

sublinharam a disposição de seus países de envidar esforços para fazer avançar as 

negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio com vistas à obtenção de 

resultados na 11ª Conferência Ministerial da OMC e nas conferências seguintes. (Nota à 

imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República Federativa do 

Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira 

Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
 

O presidente do Conselho-Geral da OMC, embaixador Harald Neple (Noruega), 

divulgou carta a respeito do processo de seleção do Diretor-Geral (DG) para o mandato 



 

que se inicia em 1º de setembro de 2017. Circulou-se, em anexo, carta do atual Diretor-

Geral, embaixador Roberto Azevêdo, em que formaliza sua disposição a ser 

reconduzido para um segundo mandato de quatro anos, se os Membros assim o 

desejarem. Em seu atual mandato (2013-2017), o embaixador Roberto Azevêdo teve 

papel de liderança nas negociações que permitiram a conclusão de acordos relevantes e 

substantivos nas conferências ministeriais da OMC em Bali (2013) e Nairóbi (2015). 

Estes foram os primeiros entendimentos multilaterais desde a conclusão da Rodada 

Uruguai em 1994. A atuação do embaixador Roberto Azevêdo vem contribuindo para o 

fortalecimento do sistema de comércio multilateral em conjuntura internacional 

desafiadora. O Brasil saúda, assim, com satisfação, a decisão do DG-OMC de colocar-

se à disposição dos Estados-Membros para exercer novo mandato à frente da 

Organização e apoia decididamente sua recondução. O Governo brasileiro entende que 

o embaixador Roberto Azevêdo reúne as melhores credenciais para continuar a prestar 

serviços relevantes ao sistema de comércio internacional. (Nota à imprensa nº 439. 

Processo de seleção do Diretor-Geral da OMC (2017-2021), 04 de novembro de 2016).  

A Delegação do Brasil junto à OMC recebeu hoje, em Genebra, o relatório preliminar 

do painel que examinou regimes tributários brasileiros questionados por União Europeia 

e Japão. O Governo brasileiro analisará o relatório preliminar e apresentará os 

comentários que julgar pertinentes para consideração dos membros do painel antes de 

sua decisão final, que estará sujeita a apelação. O Brasil tem ressaltado que os 

programas brasileiros questionados dão importante contribuição ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico do País, bem como para a sustentabilidade ambiental. (Nota à 

imprensa nº 431, Contenciosos na OMC contra o Brasil por União Europeia e Japão 

sobre regimes tributários brasileiros (DS472 e DS497) Circulação do Relatório 

Preliminar do Painel, 11 de novembro de 2016).  

“Saliento, a propósito, nosso êxito na controvérsia contra a União Europeia acerca de 
subsídios à exportação de açúcar. Essa iniciativa levou à reformulação do Regime 
Açucareiro europeu, permitindo melhoras concretas nas condições de acesso do açúcar 
brasileiro ao mercado internacional. Recentemente, iniciamos, a pedido da UNICA, um 
contencioso contra a Tailândia, em que estão sendo questionadas várias medidas de 
apoio ao setor açucareiro, as quais geraram distorções importantes no mercado 
internacional. Mais uma vez estamos conduzindo o tema em estreita coordenação com a 
UNICA. O governo brasileiro tem também acompanhado atentamente a recém-instaurada 
investigação chinesa de salvaguardas sobre o açúcar, que afeta principalmente o Brasil, 
maior exportador do produto para a China. Temos realizado gestões junto ao governo 
chinês, com o intuito de garantir os interesses do exportador brasileiro à luz das regras 
multilaterais sobre o tema. (...) Na Organização Mundial do Comércio, o açúcar é um dos 
produtos cujas políticas de apoio e proteção continuam a ser objeto de maior escrutínio 
pelo Comitê de Agricultura. O governo brasileiro está atento às políticas dos demais 
Estados membros que podem ter impacto na competitividade do açúcar brasileiro. 
Questionamos recentemente os subsídios concedidos pela Índia e pela Tailândia, além do 
sistema de bandas de preços do Peru. Para a próxima Conferência Ministerial da OMC, o 
governo brasileiro está empenhado em obter resultados tangíveis que poderão beneficiar 
as exportações brasileiras de açúcar. O açúcar representa, aliás, parte da agenda da OMC 
na qual os avanços foram mais modestos: a da agricultura. O governo brasileiro mantém 
sua tradicional posição de buscar tratamento justo ao comércio de bens agrícolas, ainda 
afetado por diversas barreiras injustificadas.” (Discurso do ministro José Serra por 
ocasião do encerramento do UNICA Forum 2016, São Paulo, 23 de novembro de 
2016). 

 

 



 

  



 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) 

 

 
 

 

  



 

Promoção Comercial 

“Primeiramente, temos que compreender que, em matéria de acesso a mercados, há ao 
menos duas questões fundamentais para a conformação de posições nacionais, que 
moldam o tabuleiro das negociações: o primeiro é o grau de competitividade dos 
produtores envolvidos. O segundo, o nível de proteção tarifária ou não tarifária. Graças ao 
trabalho de todos vocês, o setor sucroalcooleiro do Brasil é o mais competitivo do mundo. 
Essa mesma competitividade traz, contudo, desafios: os produtos desse setor estão entre 
os mais protegidos do mundo. (...) Nesse cenário, uma das atuações centrais do Itamaraty, 
sempre em estreita coordenação com os demais órgãos do governo e com o setor privado, 
tem sido a de contestar barreiras que julgamos desleais ao nosso produto e a de discutir 
práticas de outros países que, entendemos, distorcem o comércio. O Ministério das 
Relações Exteriores continuará a trabalhar em conjunto com a UNICA para a superação 
das barreiras às exportações brasileiras de açúcar, inclusive, se necessário, por meio da 
abertura de contenciosos na OMC. (...) Além de defender a abertura de mercados para o 
açúcar em tantas frentes, o Itamaraty tem atuado para o melhor aproveitamento desses 
mercados, por meio de ações de promoção comercial. A UNICA tem sido nossa parceira, 
por meio do programa setorial estabelecido com a APEX, que busca, desde 2007, 
promover a imagem do etanol brasileiro de cana-de-açúcar como energia limpa e 
renovável no exterior, junto a governos, meios de comunicação, ONGs, consumidores, 
empresas de “trading”, e potenciais investidores e importadores. No período 2013-2016, no 
âmbito desse programa, foram executadas 43 ações de posicionamento de imagem e de 
geração de negócios, em sua maioria, missões prospectivas e comerciais. Os montantes 
exportados pelas empresas apoiadas pelo projeto totalizaram US$ 3,09 bilhões no triênio. 
No ano passado, o Brasil, com 27,7% do mercado mundial, figurou como o 2º maior 
exportador de etanol, depois dos Estados Unidos” (Discurso do ministro José Serra por 
ocasião do encerramento do UNICA Forum 2016, São Paulo, 23 de novembro de 
2016). 

 

 

  



 

DESENVOLVIMENTO – DIMENSÃO SOCIAL 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

Brasil e Índia expressaram satisfação com a cooperação em curso no setor de ciência, 

tecnologia e inovação. Os líderes manifestaram apreço pelo fato de que a reunião da 

Comissão Mista de Ciência e Tecnologia, a realizar-se em 2017, sinalizará uma 

cooperação contínua. Os líderes avaliaram que os campos da biotecnologia e das 

ciências médicas são de interesse mútuo e oferecem grande potencial para projetos 

conjuntos. Nesse contexto, mantêm a expectativa de intensificar os contatos diretos 

entre pesquisadores e institutos de ambos os países. (...)Os dois líderes saudaram os 

resultados da Revisão Abrangente da Implementação dos Resultados da Cúpula 

Mundial sobre Sociedade da Informação (WSIS+10) e reafirmaram seu compromisso de 

construir uma sociedade da informação centrada em indivíduos, inclusiva e orientada 

para o desenvolvimento. Nesse contexto, destacaram que Tecnologias da Informação e 

das Comunicações (TIC) e, em particular, a Internet são ferramentas indispensáveis para 

se atingir os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  (...) que 

Brasil e Índia têm grande interesse em aprofundar a cooperação em TIC, segurança 

cibernética e temas relacionados à economia digital. (Nota à imprensa nº 404. Visita do 

presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 17/10/2016). 

Somos países de grande capacidade científica e tecnológica. Temos instituições de ensino 
reconhecidas e pesquisadores destacados. A "universidade em rede" dos BRICS abre 
novas oportunidades de cooperação educacional. A criação de programas conjuntos de 
pós-graduação estreitará os vínculos entre nossas comunidades acadêmicas. Importantes 
universidades brasileiras estão empenhadas nessa iniciativa. (Palavras do presidente da 
República, Michel Temer, em Sessão Plenária da VIII Cúpula do BRICS, Goa, 
16/10/2016). 

O presidente Michel Temer e o primeiro-ministro António Costa recordaram que, em 

2016, se completam 30 anos da assinatura do Acordo de Cooperação Científica e 

Tecnológica entre o Brasil e Portugal, manifestando satisfação pelo profícuo e crescente 

relacionamento bilateral em ciência, tecnologia e inovação e reconhecendo existir ainda 

grande potencial a ser explorado neste domínio. (...) Reafirmaram especial interesse em 

cooperar para uma nova agenda científica e tecnológica sobre “Interações Atlânticas”. 

Reiteraram o empenho em aprofundar os trabalhos em curso de diplomacia cientifica e, 

em conjunto, acordaram examinar a criação de uma plataforma de cooperação 

internacional sobre este tema, ‘Azores International Research Center’ – AIR, uma nova 

instituição intergovernamental internacional envolvendo as infraestruturas dos Açores 

em rede com as infraestruturas espaciais e oceânicas do Brasil, cuja missão deve ser 

orientada para o desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial para fazer face 

aos desafios das alterações do clima. Acordaram desenvolver e promover uma estratégia 

internacional visando novas agendas de pesquisa e desenvolvimento e formação 

avançada sobre as interações entre a atmosfera e os oceanos, tendo por base o 

desenvolvimento em ciências e tecnologias do espaço e de energia, assim como novas 

formas de gerar e processar grandes volumes de dados e a sua utilização em acesso 

aberto. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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Cultura e Promoção da Língua Portuguesa 

“A vizinhança brasileira também se estende a nossos irmãos africanos, ligados a nós 

pelo Oceano Atlântico e por uma longa história. Sediaremos, aliás, neste ano, a Cúpula 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Dos nove membros da Comunidade, 

seis são africanos. O Brasil olha para a África com amizade e respeito, com a 

determinação de empreender projetos que nos aproximem ainda mais”. (Discurso do 

presidente da República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016. 

“Eu reitero que para cada um dos países lusófonos e para a CPLP é motivo de 

justificado orgulho que o secretário-geral da ONU fale português. Na voz do secretário-

geral, a língua portuguesa encontrará, simbolicamente, aquele que, sabemos, é seu 

patamar universal. Aliás, quem sabe, secretário Guterres, nós conseguimos, no seu 

período, fazer com que o português também seja língua oficial da ONU, não é 

verdade?” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

Os dois mandatários reafirmaram o compromisso do Brasil e de Portugal com a 

promoção da Língua Portuguesa como veículo de cultura, educação, informação, 

produção científica e como fonte de oportunidades econômicas. Com o objetivo de 

ampliar o impacto das atividades desenvolvidas, sublinharam a importância de se buscar 

uma maior proximidade nos seus esforços de promoção do idioma, em especial por 

meio da realização de projetos conjuntos pela rede Centros Culturais Brasileiros e pelas 

unidades do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, bem como pelas respectivas 

redes de Leitorados em universidades estrangeiras. (...) Os chefes de governo 

comprometeram-se a envidar esforços para a valorização da Língua Portuguesa no 

acesso ao ensino superior, nomeadamente em países onde ambos dispõem de uma vasta 

comunidade expatriada. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente 

da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa 

por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

 

  



 

Educação 

O Brasil considera de crucial importância a sistematização e o intercâmbio de dados, 

informações, boas práticas e trabalhos de pesquisa em matéria de juventude. 

Acreditamos que essas ações possibilitariam uma iniciativa conjunta ibero-americana, 

voltada ao desafio de valorizar o espírito empreendedor de nossos jovens e indicar 

alternativas de inserção no mercado de trabalho. (...)A Cúpula de Veracruz, em 2014, 

determinou que fossem priorizadas ações nos espaços da cultura, do conhecimento, com 

foco nas duas línguas –português e espanhol -, e da coesão social, incluindo economia e 

inovação. Valorizamos os programas de mobilidade acadêmica e a maior aproximação 

entre nossas sociedades, inclusive por meio da promoção do ensino do português e do 

espanhol, fundamentais para o fortalecimento da comunidade ibero-americana.  (...)É 

por meio da educação e da cultura que os nossos cidadãos terão acesso não apenas ao 

lazer, mas também ao conhecimento. Educação e cultura são, sim, uma prioridade e um 

dos grandes instrumentos para a construção de uma sociedade inclusiva, baseada na 

igualdade de oportunidades. (Nota à imprensa nº 427. Discurso do Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 

30/10/2016) 

“É por meio da educação e da cultura que os nossos cidadãos terão acesso não apenas ao 

lazer, mas também ao conhecimento. Educação e cultura são, sim, uma prioridade e um 

dos grandes instrumentos para a construção de uma sociedade inclusiva, baseada na 

igualdade de oportunidades.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 

2016).  

Os dois governantes enfatizaram a importância dos tradicionais laços de cooperação 

acadêmica entre Brasil e Portugal. Recordaram que as instituições de ensino superior 

portuguesas são um destino de referência para estudantes brasileiros e ressaltaram a 

importância de promover parcerias diretas entre as instituições de ensino superior dos 

dois países, como forma de aprofundar ainda mais a mobilidade acadêmica. (...) 

Assinalaram o compromisso mútuo de explorar medidas que simplifiquem e facilitem o 

processo de reconhecimento mútuo de graus e títulos acadêmicos, em articulação com 

as respectivas instituições de ensino superior, no sentido de ultrapassar obstáculos e de 

garantir a mobilidade de estudantes, investigadores e profissionais de todas as áreas. 

Recordaram que as instituições governamentais competentes dos dois países trocaram 

informações e exploraram vias de ação nas reuniões da Subcomissão de 

Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos. (Nota à imprensa nº 435. 
Declaração conjunta do presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-

ministro da República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de 

novembro de 2016).  

 

  



 

Juventude 

O Brasil considera de crucial importância a sistematização e o intercâmbio de dados, 

informações, boas práticas e trabalhos de pesquisa em matéria de juventude. 

Acreditamos que essas ações possibilitariam uma iniciativa conjunta ibero-americana, 

voltada ao desafio de valorizar o espírito empreendedor de nossos jovens e indicar 

alternativas de inserção no mercado de trabalho. Essa causa é especialmente urgente 

para nossos países, que enfrentam taxas demasiado altas de desemprego para os jovens 

– inclusive no Brasil. Eles integram, como sabemos, um dos grupos mais vulneráveis às 

crises econômicas, à estagnação e à falta de acesso a serviços básicos, como educação e 

saúde. (Nota à imprensa nº 427. Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José 

Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

“O compromisso de nossa comunidade está refletido no "Pacto Ibero-Americano da 

Juventude", ferramenta fundamental para orientar o trabalho 

conjunto de governos, sociedade civil e instituições regionais. Cumprimento a todos os 

envolvidos pelo resultado, construído a partir de proceso abrangente, ao qual 

contribuíram milhares de jovens de todos os países ibero-americanos. O Brasil 

considera de crucial importância a sistematização e o intercâmbio de dados, 

informações, boas práticas e trabalhos de pesquisa em matéria de juventude. 

Acreditamos que essas ações possibilitariam uma iniciativa conjunta ibero-americana, 

voltada ao desafio de valorizar o espírito empreendedor de nossos jovens e indicar 

alternativas de inserção no mercado de trabalho. Essa causa é especialmente urgente 

para nossos países, que enfrentam taxas demasiado altas de desemprego para os jovens 

– inclusive no Brasil. Eles integram, como sabemos, um dos grupos mais vulneráveis às 

crises econômicas, à estagnação e à falta de acesso a serviços básicos, como educação e 

saúde.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016). 

  



 

Saúde  

“The BRICS countries shall contribute to enhancing international cooperation in the 

health area, including the universal and equitable access to health services. (...) An 

important area of cooperation is related to the financing of joint research and 

development of medicines, vaccines and diagnostic tools, aimed at providing increased 

access to prevention and treatment of communicable diseases. I think that our 

development banks should play a role in financing public health institutions in our 

countries. I also think we should examine ways to provide access to more affordable 

medicines to our populations, in the prevention and cure of such serious diseases as 

Hepatitis C, including the possibility of issuing compulsory licenses.  There are huge 

challenges in the area of health. I firmly believe we will all benefit from concerted 

action among ourselves”.  (Nota à imprensa nº 345. Intervenção do ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, na reunião de chanceleres dos BRICS à margem da 

71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Brasil e Índia enfrentam desafios comuns no combate a doenças não-transmissíveis e 

transmissíveis, entre as quais se incluem HIV, hepatite C e tuberculose. Nesse sentido, 

os dois países enfatizaram seu compromisso prioritário com a ampliação da cooperação 

bilateral para o desenvolvimento conjunto de medicamentos, instrumentos para 

diagnóstico e equipamentos médicos a preços acessíveis, de modo a assegurar acesso 

universal a um atendimento médico seguro, efetivo e de alta qualidade, especialmente 

para suas populações mais vulneráveis. Para isso, Brasil e Índia decidiram somar 

esforços para desenvolver cinco medicamentos químicos e cinco medicamentos 

biológicos para o tratamento de doenças, incluindo hepatite C, tuberculose, câncer e 

HIV. Os dois países decidiram também intensificar a exitosa cooperação entre suas 

agências regulatórias, a fim de simplificar procedimentos de registro e comercialização 

de produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. (Nota à imprensa nº 404. Visita do 

presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 17/10/2016). 

 

  



 

Segurança Alimentar 

  



 

DESASTRES NATURAIS 

O governo brasileiro lamenta as inundações que atingem a República Popular 

Democrática da Coreia e que já causaram a morte e o desaparecimento de dezenas de 

pessoas. O governo de brasileiro manifesta ao governo e ao povo da Republica Popular 

Democrática da Coreia suas sinceras condolências pelas inestimáveis perdas humanas, 

bem como sua solidariedade pelo sofrimento dos desabrigado e pelos danos materiais 

causados pelas fortes chuvas. (Nota à imprensa nº 328. Inundações na República 

Popular Democrática da Coreia, 08/09/2016) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu 

o noroeste da Tanzânia neste domingo, que deixou dezenas de mortos e feridos, além de 

significativos danos materiais, especialmente na cidade de Bukoba. O Brasil solidariza-

se com as famílias das vítimas e manifesta seu sentido pesar ao governo e ao povo da 

Tanzânia. (Nota à imprensa nº334. Terremoto na Tanzânia, 11/09/2016) 

O Governo brasileiro segue atentamente os acontecimentos decorrentes do furacão 

"Matthew", que atingiu a América Central e Caribe, em especial Cuba e o Haiti, nos 

últimos dias, e que se encontra, no momento, a caminho da América do Norte. O Brasil 

solidariza-se com as famílias das vítimas e manifesta suas mais sinceras condolências 

aos povos e aos governos de Cuba e do Haiti. (Nota à imprensa nº 377. Furacão 

"Matthew": atendimento a brasileiros, 05/10/2016) 

Foi com profundo pesar que o Governo brasileiro tomou conhecimento das extensas 

perdas humanas e materiais no Haiti provocadas pelo furacão "Matthew". O Brasil 

expressa suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

Governo do Haiti. (Nota à imprensa nº 380. Passagem do furacão "Matthew" pelo 

Haiti, 07/10/2016) 

O Ministério das Relações Exteriores manifesta seu profundo pesar pelo trágico acidente 

aéreo ocorrido na Colômbia, que vitimou jogadores, comissão técnica e dirigentes da 

Associação Chapecoense de Futebol, bem como jornalistas e tripulantes que 

acompanhavam a delegação. O Itamaraty soma-se às expressões de pesar aos familiares 

das vítimas e à população de Chapecó e faz votos de pronto restabelecimento aos 

sobreviventes. (Nota à imprensa nº 464. Acidente aéreo com delegação da 

Chapecoense, 29 de novembro de 2016). 

“Nesses momentos de grande tristeza para famílias e para todos nós, as expressões de 

solidariedade que aqui encontramos, como a solidariedade que traz cada um de vocês, 

colombianos e torcedores do Atlético Nacional, aqui, no Atanásio Girardot, nos oferecem 

um grau de consolo imenso, uma luz na escuridão, quando todos estamos tentando 

compreender o incompreensível. Os brasileiros não esqueceremos jamais a forma como 

os colombianos sentiram como seu o terrível desastre que interrompeu o sonho da equipe 

da Chapecoense. (...) Assim como não esqueceremos a atitude do Atlético Nacional e de 

todos seus torcedores que pediram para que se conceda o título da Copa Sul-americana à 

Chapecoense. Um gesto que honra o esporte – o esporte de toda parte e o colombiano –, 

que honra a essa querida cidade de Medellín e que torna os "verdolagas" ainda maiores. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14701-inundacoes-na-republica-popular-democratica-da-coreia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14701-inundacoes-na-republica-popular-democratica-da-coreia
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14843-furacao-matthew-atendimento-a-brasileiros
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14843-furacao-matthew-atendimento-a-brasileiros
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14869-passagem-do-furacao-matthew-pelo-haiti
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14869-passagem-do-furacao-matthew-pelo-haiti


 

(...) Talvez não seja uma coincidência que as cores da Chapecoense, assim como as do 

Atlético Nacional, sejam verde e branco: esperança e paz. Além da tragédia que vitimou 

também jornalistas e membros da tripulação, as inúmeras manifestações de carinho à 

Chape no Brasil, na Colômbia e no mundo todo, são testemunhos da importância da 

nobreza do esporte como catalisador dos melhores sentimentos humanos, como arma 

para combater a intolerância, como instrumento para construir um mundo melhor.” 

(Discurso do Ministro José Serra por ocasião da homenagem à Chapecoense, Medellín, 30 

de novembro de 2016).  

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu a 

província de Aceh, no norte da Indonésia, deixando dezenas de mortos e feridos, além de 

significativos danos materiais. O governo brasileiro solidariza-se com as famílias das 

vítimas e manifesta seu sentido pesar ao governo e ao povo da Indonésia. (Nota à 

imprensa nº 476. Terremoto na Indonésia, 07 de dezembro de 2016).  

 

  



 

DIREITOS HUMANOS 

O Brasil foi eleito hoje, 28 de outubro, para integrar o Conselho de Direitos Humanos 

das Nações Unidas. Após ter participado do Conselho por três períodos desde a sua 

criação, em 2006, o Brasil torna a ocupar um assento no órgão no período 2017-2019. O 

mandato terá início em 1º de janeiro de 2017. (...) O governo brasileiro agradece aos 

membros das Nações Unidas o apoio recebido. Durante o novo mandato, nosso país se 

empenhará para aumentar a efetividade do Conselho na promoção e proteção dos 

direitos humanos. (Nota à imprensa nº 422. Eleição do Brasil para o Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas, 28/10/2016) 

[Os países membros da CPLP r]eafirmaram o seu compromisso com a defesa e 

promoção dos direitos humanos, enquanto pilares da dignidade humana e do bem-estar 

das populações dos Estados-Membros da CPLP, objetivos centrais de todos os esforços 

de cooperação intracomunitária. Nesse sentido, destacaram a importância de aprofundar 

a discussão sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos no âmbito da CPLP, 

inclusive, mas não exclusivamente, por meio do intercâmbio de boas práticas em 

direitos humanos e pelo estímulo à educação em matéria de direitos humanos. (Nota à 

imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de estado e de governo da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa - Declaração de Brasília, 01/11/2016) 

 

 

 

  



 

Refugiados 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do naufrágio de uma embarcação 

com aproximadamente 600 pessoas a bordo nas costas do Egito. Segundo as 

informações disponíveis, os passageiros seriam refugiados do Oriente Médio e da 

África, que buscavam chegar à Europa. O governo brasileiro transmite às famílias das 

vítimas suas condolências e deseja uma rápida recuperação aos feridos. O Brasil, país 

enriquecido através de sua história por sucessivas ondas de imigrantes, conclama todos 

os governos e organizações internacionais a trabalharem juntos para evitar a repetição 

dessa inadmissível tragédia humanitária e buscar soluções duradoras para o drama dos 

refugiados em todas as suas dimensões. (Nota à imprensa nº 351. Naufrágio na costa 

do Egito. 21/09/2016) 

“O Brasil é obra de imigrantes, homens e mulheres de todos os continentes. 

Repudiamos todas as formas de racismo, xenofobia e outras manifestações de 

intolerância. Damos abrigo a refugiados e migrantes, como pude reiterar também no 

encontro de ontem. Num mundo ainda tão marcado por ódios e sectarismos, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos do Rio mostraram que é possível o encontro entre as nações 

em atmosfera de paz e energia. Pela primeira vez aliás, uma delegação de refugiados 

competiu nos Jogos Olímpicos. Por meio do esporte, pudemos promover a paz, lutar 

contra a exclusão e combater o preconceito”. (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, de que centenas de migrantes do 

Oriente Médio e da África morreram ou estão desaparecidos em razão de naufrágios 

ocorridos ontem na costa da Líbia. De acordo com as informações disponíveis, o 

número de vítimas fatais poderia chegar a 239, o que elevaria a 4.220 o número de 

mortos este ano em decorrência de tragédias similares no Mediterrâneo. Ao expressar 

suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com os governos dos 

países envolvidos, o Brasil volta a conclamar a comunidade internacional a concentrar 

esforços na busca de medidas efetivas para atenuar o drama dos refugiados. (Nota à 

imprensa nº 438. Naufrágios na costa da Líbia, 03 de novembro de 2016).  

 

 
 

 

  



 

 

ENERGIA 

“Este ano, senhoras e senhores, o Brasil e a Argentina celebraram o 25º aniversário de 

sua Agência de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. A Agência é a única 

organização binacional dedicada à aplicação de salvaguardas nucleares. Como disse 

aliás, o eminente Secretário-Geral Ban Ki-moon, trata-se de inspiração para esforços 

regionais e globais de eliminação das armas nucleares”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Os dois lados [Brasil e Índia] concordaram em explorar a cooperação no campo da 

energia. A experiência do Brasil em etanol foi reconhecida. Os líderes identificaram 

potencial para cooperar em pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis, bem 

como no setor de biocombustíveis de segunda geração. (Nota à imprensa nº 404. Visita 

do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 

17/10/2016). 

Os países do BRICS têm, também, grande peso em temas ambientais. É significativo que 
o Novo Banco de Desenvolvimento se tenha dedicado a projetos de energia renovável. 
Podemos ampliar a nossa parceria nessa área. Os resultados expressivos que o Brasil tem 
obtido na redução do desmatamento e no uso de energias renováveis nos animam a fazer 
cada vez mais. (Palavras do presidente da República, Michel Temer, em Sessão Plenária 
da VIII Cúpula do BRICS, Goa, 16/10/2016). 

Ressaltaram a importância dos investimentos portugueses no setor energético brasileiro, 

com destaque para a atuação de capitais portugueses no campo das energias renováveis 

e no setor de petróleo brasileiro, em projetos offshore e onshore, com destaque para as 

suas operações no pré-sal, na Bacia de Santos. Reconheceram a expressiva contribuição 

do setor privado e de universidades portuguesas à pesquisa e desenvolvimento na 

fronteira tecnológica no setor de petróleo e gás do Brasil, por meio da criação do 

Instituto do Petróleo e do Gás (ISPG), responsável por instituir importante programa de 

bolsas para brasileiros na área de engenharia do petróleo. (Nota à imprensa nº 435. 
Declaração conjunta do presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-

ministro da República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de 

novembro de 2016).  

“É por isso que o Ministério das Relações Exteriores, com a colaboração e apoio de outros 
órgãos do governo brasileiro, incluindo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de 
Minas e Energia, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, concebeu, 
planejou, negociou e executou, com grande êxito, no último dia 16, na COP-22, o 
lançamento da “Plataforma para o Biofuturo”.  Trata-se de iniciativa internacional, liderada 
pelo Brasil, para a cooperação, diálogo e troca de ideias e experiências para a promoção 
dos biocombustíveis avançados e da bioeconomia. Essa iniciativa brasileira representa o 
reforço e a atualização de uma das prioridades de nossa política externa: criar um 
mercado internacional de “commodities” de biocombustíveis, como forma de projetar 
mundialmente nossa política nacional, e criar oportunidades de exportação não apenas de 
etanol, mas, também, de produtos e serviços brasileiros relacionados a essa cadeia 
produtiva. Não nos interessa ter o monopólio de um produto que ninguém compra; pelo 
contrário, queremos estar entre os líderes de um amplo mercado global de 

[RD6] Comentário: BRICS; Meio 
ambiente; energia; NDB 



 

biocombustíveis. (...) O protecionismo agrícola e a construção de uma falsa dicotomia 
entre produção de alimentos e produção de combustíveis impediram, ao longo da última 
década, a constituição de um mercado internacional para o etanol e sua transformação em 
"commodity" global, a despeito dos esforços brasileiros. A constituição da Plataforma para 
o Biofuturo surge, assim, como resposta a esses obstáculos e como forma de preencher 
uma lacuna nas discussões globais sobre soluções para a mudança do clima no setor de 
transportes, criando oportunidades para nosso país. (...) A estratégia que levou ao 
lançamento exitoso da Plataforma para o Biofuturo tem dois grandes componentes: o 
primeiro é ressaltar a contribuição que os biocombustíveis e a bioeconomia podem dar 
para que os países alcancem suas metas de redução de emissões de carbono, 
especialmente no setor de transportes. (...) Dois exemplos notáveis são a China e a Índia, 
que até pouco tempo demonstravam certa resistência a programas de expansão do 
consumo doméstico de biocombustíveis e hoje são nossos parceiros na Plataforma para o 
Biofuturo.Nessa nascente corrida tecnológico-industrial dos biocombustíveis de segunda 
geração, o Brasil larga entre os líderes mundiais, com potencial para se tornar um dos 
maiores e mais competitivos produtores, graças às nossas enormes vantagens 
comparativas. O benefício para o clima é impressionante: estudos indicam que o etanol 2G 
brasileiro pode reduzir em até 90% as emissões de CO2 em comparação com a gasolina. 
(...)Não há conflito de interesses ou concorrência entre a primeira e a segunda geração de 
biocombustíveis, ao menos não no Brasil. O nosso etanol de cana-de-açúcar de primeira 
geração é inequivocamente sustentável, não compete com alimentos, e, como dissemos, é 
altamente benéfico em termos climáticos e ambientais”. (Discurso do ministro José 
Serra por ocasião do encerramento do UNICA Forum 2016, São Paulo, 23 de 
novembro de 2016). 

 

 

 

 

  



 

ITAMARATY – FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO E ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

  



 

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

“O Brasil é obra de imigrantes, homens e mulheres de todos os continentes. 

Repudiamos todas as formas de racismo, xenofobia e outras manifestações de 

intolerância. Damos abrigo a refugiados e migrantes, como pude reiterar também no 

encontro de ontem. Num mundo ainda tão marcado por ódios e sectarismos, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos do Rio mostraram que é possível o encontro entre as nações 

em atmosfera de paz e energia. Pela primeira vez aliás, uma delegação de refugiados 

competiu nos Jogos Olímpicos. Por meio do esporte, pudemos promover a paz, lutar 

contra a exclusão e combater o preconceito”. (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Os chefes de governo congratularam-se pelos avanços das relações bilaterais e de 

cooperação entre as Forças e Serviços de Segurança de ambos os países, com particular 

incidência na área da gestão de grandes eventos desportivos. (Nota à imprensa nº 435. 
Declaração conjunta do presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-

ministro da República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de 

novembro de 2016).  

 

 

 

  



 

ORGANISMOS MULTILATERAIS 

Nações Unidas 

“[N]as Nações Unidas e em todos os fóruns globais e regionais, o governo brasileiro 

agiria em favor da paz e da solução negociada de conflitos, e iria buscar a adaptação das 

atuais instituições internacionais às novas realidades e desafios globais”. (Nota à 

imprensa nº 349. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na 

reunião ministerial do G4 – Nova York, 21/09/2016) 

“As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos 

flagelos mundiais. Devem afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores 

de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando, 

há décadas, que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança 

global, muitas delas envelhecidas e desconectadas da realidade. Há que reformar o 

Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do 

impasse em torno desse tema”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, 

durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova 

York, 20/09/2016) 

O governo brasileiro recebeu com grande satisfação o anúncio da Presidência do 

Conselho de Segurança de que o candidato português António Guterres será 

recomendado pelo órgão como próximo secretário-geral das Nações Unidas, sucedendo 

a Ban Ki-Moon, cujo mandato expira em 31 de dezembro próximo. Ex-primeiro-

ministro de Portugal e ex-alto representante das Nações Unidas para Refugiados, 

António Guterres possui qualificações profissionais e estatura política incontestáveis 

para liderar as Nações Unidas no enfrentamento dos múltiplos desafios globais, na 

condução da necessária reforma da Organização, inclusive de seu Conselho de 

Segurança, e nos esforços para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e 

dos direitos humanos. Ao congratular António Guterres, o povo e o governo português 

pelo anúncio, o Brasil manifesta desde já sua disposição de cooperar plenamente com os 

trabalhos do próximo secretário-geral das Nações Unidas. (Nota à imprensa nº 378. 

Escolha do novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, 05/10/2016) 

O governo brasileiro saúda a aclamação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, de 

António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas, a partir de 1º de janeiro de 

2017. Reconhecido por sua experiência e capacidade de liderança, Guterres contará com 

todo o apoio do Brasil para cumprir seu mandato à frente da Organização. O processo 

de seleção do substituto do atual secretário-geral Ban Ki-moon representou louvável 

avanço em relação à tradição na escolha do ocupante do cargo máximo da Organização. 

Foi marcado por maior transparência e engajamento da Assembleia Geral. A 

significativa participação de candidatas mulheres, inclusive de nossa região, também 

constituiu fato auspicioso. Ao reiterar os votos de pleno sucesso ao próximo secretário-

geral das Nações Unidas, o governo brasileiro reafirma sua disposição de continuar 

contribuindo para os esforços da Organização no enfrentamento dos grandes desafios 
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globais. (Nota à imprensa nº 399. Aclamação de António Guterres como secretário-

geral das Nações Unidas, 15/10/2016) 

“Suas palavras, pudemos observar, conciliam o necessário realismo com o imperativo 

de promover transformações num mundo de continuadas incertezas e de prolongados 

conflitos. Mais do que nunca, precisamos desse equilíbrio. Como, aliás, afirmei no meu 

discurso nas Nações Unidas, precisamos de uma diplomacia com os pés no chão, mas 

com sede de mudança. Esta deve ser a tônica, pensamos nós, daquilo que devemos nós 

todos, países da CPLP, fazer. 

Precisamos também da abertura ao diálogo e da vocação de liderança que são, na 

verdade, sua marca. Sem essas virtudes, não daremos cabo dos focos de tensão e 

violência que afligem diferentes países. Não poremos fim às inaceitáveis violações de 

direitos humanos que persistem mundo afora. Não venceremos as carências econômicas 

e sociais que continuam a afetar tantos homens, mulheres e crianças. Com sua 

experiência e sua sensibilidade, renova-se nossa esperança na capacidade da ONU de 

ajudar-nos a superar os desafios do nosso tempo. 

E eu me recordo, secretário Guterres, que no discurso que proferi na ONU, numa das 

passagens, eu dizia que nós deveríamos sair das salas da ONU para irmos a Alepo, 

irmos ao Vietnã, irmos aos países mais variados onde existem conflitos, onde existem 

problemas, e que a presença da Organização das Nações Unidas se faz necessária. 

Portanto, o seu êxito será o êxito de todos nós.” (Discurso do Presidente da República, 

Michel Temer, durante sessão solene de abertura da XI Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo da CPLP, Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

 

 

 

  



 

Reforma do Conselho de Segurança  

Os Ministros do G4 ressaltaram seu compromisso inabalável com uma ampla reforma 

do Conselho de Segurança, que precisa levar em conta as realidades geopolíticas do 

século 21. Mais de 70 anos após a fundação das Nações Unidas, o Conselho de 

Segurança também precisa adaptar-se, a fim de lidar com os crescentes desafios globais. 

Tendo em vista os múltiplos conflitos e crises humanitárias, um Conselho mais 

representativo, legítimo e eficaz faz-se, mais do que nunca, imprescindível para garantir 

a paz e a segurança em todo o mundo. (..) Os Ministros expressaram seu apoio a uma 

representação regional equitativa, sublinhando ser imperativo que a África esteja 

representada tanto de forma permanente como não permanente, além de adequada e 

contínua representação de países pequenos e médios, incluindo Pequenos Estados 

Insulares em Desenvolvimento, em um Conselho de Segurança reformado. Os Ministros 

reiteraram seu propósito de continuar contribuindo para o cumprimento dos objetivos e 

princípios da Carta da ONU, e enfatizaram que os países do G4 são candidatos 

legítimos para assentos permanentes, e apoiaram mutuamente suas aspirações. (Nota à 

imprensa nº 348. Reunião dos Chanceleres dos países do G4 – Brasil, Alemanha, 

Índia e Japão – sobre a Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas – 

Declaração conjunta à imprensa, 21/09/2016) 

“O apoio a mudanças efetivas na antiga estrutura de governança global é um dos nossos 

objetivos comuns. Quando a atual estrutura do Conselho de Segurança da ONU foi 

criada, há mais de 70 anos, o mundo era muito diferente do nosso atual: a população 

mundial era de cerca de 2 bilhões de pessoas, menos de um terço da população de hoje, 

e as Nações Unidas só tinham 51 Estados Membros, em comparação com os atuais 193. 

Como podemos congelar por 71 anos uma instituição construída para nos ajudar a 

enfrentar grandes desafios à paz e à segurança mundiais, sabendo que os riscos e 

perigos que nos ameaçam mudam aceleradamente a cada dia?” (Nota à imprensa nº 

349. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na reunião 

ministerial do G4, Nova York, 21/09/2016) 

“[N]o que tange a paz e segurança, o progresso tem sido muito mais lento. Como disse, 

o Conselho de Segurança da ONU ainda tem um grupo central de participantes que 

reflete o mundo de 1945. Um Conselho de Segurança ampliado, com a incorporação de 

novos membros permanentes, poderia ser benéfico para todos. Poderia quebrar o 

impasse atual que nos impede de resolver muitos dos problemas e das crises que 

continuam a ameaçar a paz internacional. Os países do G4 poderiam trazer ao Conselho 

novas abordagens e perspectivas e contribuir para reduzir as diferenças entre seus 

membros atuais. O Brasil defende há muito tempo a expansão do Conselho de 

Segurança, nas categorias de membros permanentes e não-permanentes, e o presidente 

Temer mantém seu compromisso com esse objetivo. (...) Dessa forma, precisamos 

trabalhar em cooperação estreita para fazer avançar esse processo. Nossos quatro países 

devem continuar a pressionar por negociações genuínas e baseadas em textos. Nós 

também precisamos unir forças com outros Estados-Membros que pensem como nós a 

esse respeito. Estamos otimistas de que um grupo maior, composto por todos os 
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"amigos da reforma" pode trazer dinamismo ao processo. No ano que vem, as Nações 

Unidas vão estar sob nova liderança. Esperamos que o novo Secretário-Geral atribua a 

mais alta prioridade a habilitar os Estados Membros a reformar o mais importante órgão 

encarregado primariamente da manutenção da paz e da segurança internacionais. Está 

na hora de obtermos resultados concretos”. (Nota à imprensa nº 349. Intervenção do 

ministro das Relações Exteriores, José Serra, na reunião ministerial do G4, Nova 

York, 21/09/2016) 

“As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos 

flagelos mundiais. Devem afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores 

de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando, 

há décadas, que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança 

global, muitas delas envelhecidas e desconectadas da realidade. Há que reformar o 

Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do 

impasse em torno desse tema”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, 

durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova 

York, 20/09/2016) 

Os dois líderes [de Brasil e Índia] reafirmaram o compromisso de ampliar a participação 

de países em desenvolvimento nas instâncias decisórias das instituições multilaterais. 

Assinalaram a necessidade de reforma urgente das Nações Unidas para torná-la mais 

consistente com a realidade geopolítica atual. Enfatizaram que nenhuma reforma das 

Nações Unidas estará completa sem a reforma de seu Conselho de Segurança, incluindo 

uma expansão tanto na categoria permanente quanto na categoria não permanente de 

membros do Conselho, com maior participação de países em desenvolvimento em 

ambas. Nesse contexto, saudaram a criação do Grupo de Amigos da Reforma do 

Conselho de Segurança e conclamaram os estados membros favoráveis à reforma a unir 

esforços e finalmente concretizar uma reforma significativa.  Também enfatizaram que 

os dois países são candidatos legítimos a assentos permanentes em um Conselho 

ampliado e reiteraram o apoio a suas aspirações recíprocas. (Nota à imprensa nº 404. 

Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 

17/10/2016). 

[Os estados membros da CPLP r]eafirmaram a necessidade de avançar na reforma das 

Nações Unidas, em particular de seu Conselho de Segurança, com vistas a reforçar sua 

representatividade, legitimidade e eficácia, por meio da incorporação de novos membros 

permanentes e não permanentes e do aprimoramento dos métodos de trabalho do órgão; 

Reiteraram seu apoio à aspiração do Brasil de ocupar assento permanente em um 

Conselho de Segurança ampliado, recordando os termos do Comunicado Final da II 

Reunião do Conselho de Ministros (Salvador, 1997), da Declaração de São Tomé e 

Príncipe (2004), da Declaração de Bissau (2006), da Declaração de Lisboa (2008), da 

Declaração de Luanda (2010), da Declaração de Maputo (2012) e da Declaração de Díli 

(2014). Reiteraram, igualmente, nesse âmbito, o apoio à pretensão da África de estar 

representada na categoria de membro permanente do Conselho de Segurança. (Nota à 
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imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de estado e de governo da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa - Declaração de Brasília, 01/11/2016) 

as instâncias decisórias sobre paz e segurança aferram-se ao passado. Seguem 

inalteradas e, não raro, inertes. Há que reformar o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante encontro 

privado dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016). 

“Portanto, apesar da distância geográfica, Brasil e Índia compartilham os mesmos 

valores e objetivos. Nós todos, Brasil e Índia, estamos entre as maiores democracias do 

mundo em desenvolvimento. Somos, também, não vamos negar, economias de grande 

porte. Temos capacidade tecnológica em várias áreas e temos, também, a presença 

global. Naturalmente, nós também coincidimos na necessidade de aperfeiçoamento de 

regras e instituições internacionais. Assim é que têm trabalhado o Brasil e a Índia na 

organização das Nações Unidas. Sua excelência levantou temas importantíssimos para 

nós outros, como tema de defesa, do tema da agricultura, o tema dos remédios, portanto 

da indústria farmacêutica, e nós ajustamos que eu mandaria missões do Brasil, que 

trabalham nessas áreas, para que possamos ampliar as relações precisamente nessas 

áreas. (Declaração à imprensa, do senhor presidente da República, Michel Temer, 

durante a cerimônia de intercâmbio de atos bilaterais, Goa, 17 de outubro de 2016).  

Os dois governantes reafirmaram a necessidade de avançar na reforma das Nações 

Unidas, em particular do seu Conselho de Segurança, com vistas a reforçar a sua 

representatividade, legitimidade e eficácia, por meio da incorporação de novos membros 

permanentes e não permanentes e do aprimoramento dos métodos de trabalho do órgão. 

Nesse contexto, o mandatário português reiterou o firme apoio de Portugal à 

candidatura do Brasil a membro permanente em um Conselho de Segurança reformado. 

(Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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Reforma das Organizações Econômico–Financeiras Internacionais  

“In these and in other topics of the international financial agenda, we can and should 

strengthen our cooperation. The cooperation among the BRICS will be more effective 

the more solid the economic fundamentals of each of its members are”. (Nota à 

imprensa nº 345. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na 

reunião de chanceleres dos BRICS à margem da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

“No campo econômico-financeiro, temos obtido progresso considerável desde a crise de 

2008. O G20 tornou-se o mecanismo internacional mais importante para coordenação 

macroeconômica e para lidar com os obstáculos ao crescimento econômico e ao 

emprego. Ao mesmo tempo, no FMI e no Banco Mundial, as reformas de cotas vêm 

avançando, embora não tão rapidamente como desejamos”. (Nota à imprensa nº 349. 

Intervenção do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na reunião ministerial 

do G4, Nova York, 21/09/2016) 

 

 

  



 

Organização da Aviação Civil Internacional 

Hoje, 1º de outubro, o Brasil foi eleito, pela vigésima-quarta vez seguida, membro do 

Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), que é a agência 

especializada das Nações Unidas para a promoção do desenvolvimento seguro e 

ordenado da aviação civil internacional. O novo mandato terá duração de três anos 

(2017-2019).  O Brasil recebeu a maior votação entre os países do Grupo I, que reúne os 

países de importância sistêmica em matéria de transporte aéreo, com 167 votos de um 

total de 170 votos possíveis.  O resultado da votação reflete o reconhecimento 

internacional da contribuição do Brasil para os trabalhos da OACI, da qual é membro 

fundador. O Brasil agradece aos países membros da OACI o firme apoio recebido e 

estende seus cumprimentos aos demais eleitos. (Nota à imprensa nº 368. Eleição do 

Brasil para o Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), 

01/10/2016) 

 



 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 

Reafirmando seu profundo compromisso com os princípios e valores democráticos e 

com a defesa dos direitos humanos, os governos [dos estados da Organização dos 

Estados Americanos] que subscrevem o presente comunicado expressam sua profunda 

preocupação com a decisão adotada pelo Conselho Nacional Eleitoral da República 

Bolivariana da Venezuela de postergar o processo de coleta dos 20% do registro 

eleitoral requeridos para ativar o referendo revogatório. A paralisação do processo, 

previsto para realizar-se entre os dias 26 e 28 de outubro, e a decisão do Poder 

Judiciário da Venezuela de proibir a saída do território venezuelano dos principais 

líderes da oposição desse país afetam a possibilidade de estabelecer um processo de 

diálogo entre o Governo e a oposição que permita uma saída pacífica para a situação 

crítica que atravessa essa nação irmã. Os governos que subscrevem o presente 

comunicado reiteram seu chamado a todos os atores políticos nesse país para que 

concretizem, com brevidade e em um clima de paz, os esforços de diálogo nacional, de 

maneira direta ou com o apoio de facilitadores, que permita encontrar soluções 

duradouras a favor da democracia e da estabilidade social, garantindo o pleno respeito 

aos direitos humanos, a separação dos poderes e o fortalecimento institucional. (Nota à 

imprensa nº 412. Comunicado conjunto de Estados Membros da OEA sobre os 

acontecimentos recentes na República Bolivariana da Venezuela, 22/10/2016) 

  



 

União Postal Universal (UPU) 

Em 5 e 6 de outubro, o Brasil foi reeleito membro do Conselho de Administração (CA) 

e do Conselho de Operações Postais (COP) da União Postal Universal (UPU), agência 

especializada das Nações Unidas para o desenvolvimento e a universalização dos 

serviços postais. O novo mandato, em cada Conselho, terá duração de quatro anos 

(2017-2020). O Brasil recebeu expressiva votação nas eleições para ambos os 

Conselhos, com 125 votos no caso do CA e 121 votos no caso do COP, de um universo 

de 154 votos possíveis. O resultado da votação reflete o reconhecimento internacional 

da contribuição do Brasil para os trabalhos da UPU, da qual o País é membro desde 

1877. O Brasil agradece aos países membros da UPU o firme apoio recebido e estende 

seus cumprimentos aos demais eleitos. (Nota à imprensa nº 382. Eleição do Brasil 

para o Conselho de Administração e para o Conselho de Operações Postais da União 

Postal Universal (UPU), 07/10/2016) 
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MECANISMOS INTER-REGIONAIS 

BASIC 

Eles [os ministros do BASIC- Brasil, África do Sul, Índia e China] enfatizaram a 

importância da Conferência sobre Mudança do Clima de Marrakesh como uma etapa 

significativa no processo de implementação do Acordo de Paris e como um novo marco 

na aceleração da implementação pré-2020. Eles reafirmaram que os trabalhos para a 

implementação do Acordo de Paris e para a aceleração da implementação pré-2020 

devem estar plenamente alinhados aos princípios da equidade e das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. (...) Os ministros ressaltaram a 

importância de acelerar a implementação de compromissos e ações no período pré-2020 

e, em particular, de ratificar a Emenda Doha ao Protocolo de Quioto, assim como de 

tratar das lacunas em mitigação, adaptação e provisão de meios de implementação. A 

esse respeito, os Ministros instaram às Partes que são países desenvolvidos a rever e 

aumentar suas metas de redução de emissões quantificadas e a intensificar a provisão de 

meios de implementação, a fim de permitir que os países em desenvolvimento 

aumentem seus esforços de mitigação e adaptação, lançando bases sólidas para o 

aumento da ambição e da implementação pós-2020. (...) Os ministros reiteraram que os 

países desenvolvidos devem prover recursos financeiros, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento, voltados à 

implementação eficaz e a ações ambiciosas sob o Acordo de Paris por parte destes. (...) 

Os ministros salientaram os esforços dos países do BASIC e de outros países em 

desenvolvimento no enfrentamento da mudança do clima, tanto pré- quanto pós-2020, e 

enfatizaram que estes representam esforços bem mais ambiciosos, se comparados com 

suas respectivas responsabilidades e capacidades. Os Ministros também elogiaram as 

iniciativas de ação climática por membros do BASIC, a saber, a Aliança Solar 

Internacional, liderada pela Índia, a Plataforma para o Bio-futuro liderada pelo Brasil, 

que será lançada na COP-22, e o Fundo de Cooperação Sul-Sul sobre Mudança do 

Clima da China. Os Ministros acordaram reforçar ainda mais a cooperação e a 

solidariedade entre os países do BASIC. (Nota à imprensa nº 407. Declaração 

Conjunta emitida na conclusão da 23ª Reunião de Ministros do BASIC sobre 

Mudança do Clima, 18/10/2016) 

 

  



 

BRICS 

“We expect some very positive outcomes this year, including the strengthening of our 

intra-BRICS cooperation and the deepening of our economic partnership. (…) As we 

move forward in the second cycle of BRICS Summits, our assessment is that we have 

managed to carefully balance ambition and realism. (…) As for possible accession to 

the New Development Bank, it is noteworthy that the bank has its own legal personality 

and its constitutive instrument already provides for possible accession of new states. 

The BRICS leaders concurred, in the last G20 Summit in Hangzhou, that the global 

economic recovery remains uneven with significant downside risks. In this regard, they 

underlined the significance of macroeconomic policy coordination among G20 member 

countries, in order to avoid negative spillovers and to achieve strong, sustainable and 

balanced growth. (…) The BRICS countries have common interests on the reform of 

international financial institutions, such as the International Monetary Fund, as well as 

the construction of an international financial system capable of providing adequate 

levels of funding for long-term sustainable development. In these and in other topics of 

the international financial agenda, we can and should strengthen our cooperation. The 

cooperation among the BRICS will be more effective the more solid the economic 

fundamentals of each of its members are. The BRICS countries shall contribute to 

enhancing international cooperation in the health area, including the universal and 

equitable access to health services. (…) An important area of cooperation is related to 

the financing of joint research and development of medicines, vaccines and diagnostic 

tools, aimed at providing increased access to prevention and treatment of communicable 

diseases. I think that our development banks should play a role in financing public 

health institutions in our countries. I also think we should examine ways to provide 

access to more affordable medicines to our populations, in the prevention and cure of 

such serious diseases as Hepatitis C, including the possibility of issuing compulsory 

licenses. There are huge challenges in the area of health. I firmly believe we will all 

benefit from concerted action among ourselves”. (Nota à imprensa nº 345. Intervenção 

do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na reunião de chanceleres dos 

BRICS à margem da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

20/09/2016) 

O mundo ainda se recupera da crise financeira global. Já diante do primeiro impacto da 

crise, os BRICS afirmaram-se como esteio da reforma da governança financeira 

internacional. Consolidaram-se como fonte de dinamismo e como atores essenciais para 

a retomada da atividade econômica. (...) A contribuição do BRICS para a economia 

global será tanto mais eficaz quanto mais sólida forem as economias de seus integrantes. 

Meu governo tem consciência da necessidade de recuperarmos o dinamismo econômico 

do Brasil. (...)Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante encontro 

privado dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

O terrorismo é um dos grandes desafios de nosso tempo. Nenhuma pessoa ou lugar está 

imune a esse flagelo. Manifestamos nossa solidariedade aos países do BRICS que 

tenham sofrido ataques terroristas. Só venceremos esse mal por meio da cooperação. 

[RD8] Comentário: BRICS; Crise 
econômica internacional 

[RD9] Comentário: BRICS; Crise 
econômica internacional 

 



 

Há um mês, realizamos nossa primeira reunião sobre o assunto. Com enfoque 

pragmático – e com pleno respeito ao direito internacional –, estou certo de que nossos 

governos poderão aprimorar sua capacidade de prevenir ações terroristas. Discurso do 

presidente da República, Michel Temer, durante encontro privado dos Chefes de 

Estado e de Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

Convido, portanto, as empresas dos países do BRICS a investirem no Brasil - a 

participarem desse novo momento. As senhoras e os senhores encontrarão um país com 

estabilidade política, com segurança jurídica e com grande mercado consumidor. 

Também faço votos de que as empresas que já mantêm investimentos no Brasil, 

ampliem sua presença. Encorajo, ainda, a comunidade empresarial brasileira a conhecer 

mais as oportunidades de negócios existentes na Índia, na China, na África do Sul e na 

Rússia. Confio na capacidade de este Conselho fomentar parcerias entre nossos 

empresários e ser um catalizador de novos negócios. Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, em reunião dos Chefes de Estado do BRICS com o 

Conselho Empresarial do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

Mas quero reafirmar que o sistema internacional vive período de crescente 

interdependência. Os problemas que enfrentamos já não comportam soluções isoladas. 

Em contexto de profundas incertezas, uma constatação é claríssima: nossos desafios 

requerem ação coletiva e parcerias sólidas. A parceria entre os BRICS é movida por 

essa convicção. Buscamos soluções que promovam a diversidade do concerto de 

nações. Buscamos soluções que favoreçam o bem-estar de nossas populações. Esta é a 

vocação do BRICS: comungar esforços para a construção de um mundo mais próspero e 

mais justo. Já transcorreram, como dito aqui, dez anos desde que o BRICS passou a ser 

mais do que sigla cunhada no mercado financeiro. Hoje, somos economias dinâmicas 

que se organizam em torno de interesses comuns. A primeira década do BRICS é, sem 

dúvida, uma década de conquistas das quais devemos nos orgulhar. O que foi feito não é 

pouco. Criamos o Novo Banco de Desenvolvimento e o Arranjo Contingente de 

Reservas. São iniciativas de peso, fruto de confiança mútua e empenho sempre na busca 

de soluções conjuntas. São iniciativas que traduzem, na prática, nossas convergências na 

seara financeira. O Banco é a face mais visível do BRICS. Seu êxito será o êxito do 

BRICS. Nosso desempenho como grupo – e nossa capacidade de inovar no sistema 

internacional – serão avaliados com base no bom funcionamento dessa instituição. Um 

dos focos prioritários de nossos trabalhos deve ser, portanto, a consolidação do Banco. 

O início bem-sucedido de suas operações é motivo de grande satisfação. Seu êxito de 

longo prazo está condicionado à solidez financeira e à boa gestão. Temos a confiança de 

que o Novo Banco de Desenvolvimento seguirá no caminho certo. Promoverá o 

desenvolvimento sustentável e se firmará como ator-chave entre as instituições 

financeiras internacionais. (...)No domínio comercial, podemos avançar na remoção de 

barreiras não-tarifárias, como a simplificação de procedimentos aduaneiros e o 

reconhecimento mútuo de padrões e certificados. A assinatura, nesta Cúpula, de acordo 

aduaneiro entre os BRICS abre possibilidades de maior coordenação entre nossas 

autoridades portuárias e alfandegárias. Barreiras sanitárias e fitossanitárias são fonte de 

incerteza no comércio. Devemos impedir que essas medidas sejam utilizadas para fins 

protecionistas. (...) A parceria entre os BRICS poderá aumentar a competitividade 

dessas empresas e contribuir para o crescimento econômico e para a geração de 

empregos. É de grande importância, portanto, o papel a ser desempenhado pelo 

Conselho Empresarial dos BRICS nessa direção. (...) Somos países de grande 

capacidade científica e tecnológica. Temos instituições de ensino reconhecidas e 
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pesquisadores destacados. A "universidade em rede" dos BRICS abre novas 

oportunidades de cooperação educacional. A criação de programas conjuntos de pós-

graduação estreitará os vínculos entre nossas comunidades acadêmicas. Importantes 

universidades brasileiras estão empenhadas nessa iniciativa. Os países do BRICS têm, 

também, grande peso em temas ambientais. É significativo que o Novo Banco de 

Desenvolvimento se tenha dedicado a projetos de energia renovável. Podemos ampliar a 

nossa parceria nessa área. Os resultados expressivos que o Brasil tem obtido na redução 

do desmatamento e no uso de energias renováveis nos animam a fazer cada vez mais. 

(...) O empenho da presidência indiana – e, no ano passado, da presidência russa – para 

incluir no BRICS os nossos Parlamentos rendeu bons resultados. Já foram várias, aliás, 

as Embaixadas Parlamentares de países do BRICS. O Fórum Parlamentar do BRICS, 

portanto, dá respaldo político adicional à nossa parceria. (Palavras do presidente da 

República, Michel Temer, em Sessão Plenária da VIII Cúpula do BRICS, Goa, 

16/10/2016). 

“Vemos o BRICS, também, como parte de nossos esforços em favor de uma governança 

internacional renovada. E o diálogo do BRICS com parceiros do entorno geográfico de 

seus membros só faz dar ímpeto a esses esforços. É o que demonstra esta Cúpula 

BRICS-Iniciativa da Baía de Bengala. Com método, vamos fortalecendo os laços que 

nos unem. Com sentido de direção, vamos trabalhando por um mundo de mais paz, 

prosperidade e previsibilidade. Que este seja, portanto, o início de nova etapa em nosso 

convívio. Etapa que, propomos, seja de pragmatismo e de crescente entendimento, 

sempre em nome de nossos objetivos comuns.” (Discurso do presidente da República, 

Michel Temer, na Cúpula ampliada dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS e 

do BIMSTEC, Goa, 16 de outubro de 2016).  
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Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

[Os países membros]: 

Celebraram os 20 anos de constituição da CPLP, que logrou consolidar-se como foro 

privilegiado de diálogo e de colaboração entre os países de Língua Portuguesa, bem 

como plataforma para a projeção do idioma que os une, tendo-se tornado uma 

organização internacional reconhecida pela comunidade internacional.  

Reafirmaram a plena validade do compromisso histórico consagrado na Declaração 

Constitutiva da CPLP, com a progressiva afirmação internacional do conjunto dos 

Estados-Membros, que constituem um espaço geograficamente descontínuo, mas 

identificado pelo idioma comum e pelos primados da paz, da democracia, do Estado de 

direito, dos direitos humanos e da justiça social.  

Aprovaram as orientações constantes no relatório sobre a Nova Visão Estratégica da 

CPLP (2016-2026) e renovaram a sua determinação em prosseguir aprofundando a 

concertação político-diplomática, a cooperação em todas as áreas e a promoção e 

difusão da Língua Portuguesa no mundo, de modo a fortalecer a organização e a sua 

presença junto aos cidadãos dos Estados-Membros e junto à comunidade internacional.   

(...) Reafirmaram o interesse dos Estados-Membros em estimular o crescimento dos 

fluxos comerciais e de investimento entre os integrantes da CPLP, por meio do 

fortalecimento da coordenação entre os Estados. Destacaram, nesse sentido, a realização 

do Fórum Econômico Global, numa iniciativa inovadora, que aliando o esforço 

governamental às iniciativas empresariais da Comunidade, busca atrair investimentos 

para o desenvolvimento socioeconômico no espaço da Comunidade, em consentâneo 

com o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

(...) Aprovaram a concessão da categoria de Observador Associado da CPLP à Hungria, 

à República Checa, à República Eslovaca e à República Oriental do Uruguai, cuja 

adesão à Organização muito a prestigia pela visibilidade política internacional que lhe 

acresce.  

(...) Destacaram a realização de eleições regulares nos Estados-Membros e a 

legitimidade democrática que daí decorre, elementos essenciais de afirmação dos 

direitos do homem e do cidadão, e da preservação de instituições democráticas e 

representativas, bem como do reforço do Estado de direito democrático.  

(...) Congratularam-se com o anúncio da conclusão dos procedimentos internos de 

ratificação dos Estatutos da CPLP e com a entrega simbólica da respetiva carta ao 

Secretário Executivo da CPLP, que consolida a integração da Guiné Equatorial na 

CPLP e abre caminho à adoção do acervo comunitário; Registraram com agrado a 

solicitação da Guiné Equatorial de apoio técnico à harmonização legislativa interna, 

decorrente da moratória à pena de morte em vigor, no sentido de a converter em 

abolição, em conformidade com os princípios fundamentais e valores universais 



 

comungados por todos os Estados-Membros;  Reconheceram os esforços empreendidos 

pela Guiné Equatorial na adoção plena da Língua Portuguesa, designadamente através 

dos órgãos de comunicação social, com destaque para a Televisão Nacional e Rádio 

Asonga, bem como a integração da Língua Portuguesa no currículo dos Centros 

Educativos;  

(...) Tomaram nota dos esforços realizados por Timor-Leste para delimitar 

definitivamente, em harmonia com o Direito Internacional, as fronteiras marítimas com 

ambos os vizinhos, a Austrália e a Indonésia, e expressaram solidariedade à causa 

timorense em assegurar o exercício dos direitos soberanos e de jurisdição sobre o seu 

território marítimo, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, e garantir assim um futuro melhor para o povo de Timor-Leste;  

Saudaram o início das discussões preparatórias entre Timor-Leste e a Indonésia com 

vista a delimitar as fronteiras marítimas entre os dois países, num espírito de amizade e 

no âmbito do direito internacional, e reconheceram a iniciativa de Timor-Leste em 

iniciar um processo de conciliação obrigatória com a Austrália, um mecanismo de 

resolução de disputas no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, que está a ser posto em prática pela primeira vez, com o objetivo de alcançar uma 

solução justa e aceitável para ambas as partes.  

(...) Reafirmaram a necessidade de avançar na reforma das Nações Unidas, em 

particular de seu Conselho de Segurança, com vistas a reforçar sua representatividade, 

legitimidade e eficácia, por meio da incorporação de novos membros permanentes e não 

permanentes e do aprimoramento dos métodos de trabalho do órgão;  

Reiteraram seu apoio à aspiração do Brasil de ocupar assento permanente em um 

Conselho de Segurança ampliado, recordando os termos do Comunicado Final da II 

Reunião do Conselho de Ministros (Salvador, 1997), da Declaração de São Tomé e 

Príncipe (2004), da Declaração de Bissau (2006), da Declaração de Lisboa (2008), da 

Declaração de Luanda (2010), da Declaração de Maputo (2012) e da Declaração de Díli 

(2014). Reiteraram, igualmente, nesse âmbito, o apoio à pretensão da África de estar 

representada na categoria de membro permanente do Conselho de Segurança.   

Assinalaram que a mobilidade e a circulação no espaço da CPLP constituem um 

instrumento essencial para o aprofundamento da Comunidade e a progressiva 

construção de uma cidadania da CPLP, e reconheceram a necessidade de que sejam 

retomadas as discussões sobre o tema, levando em conta as diferentes realidades de cada 

Estado-Membro. Ao mesmo tempo, reconheceram que a aplicação dos Acordos de 

Brasília, de forma gradual e diferenciada pelos Estados-Membros, deverá contribuir 

para uma maior circulação dos cidadãos no espaço CPLP. Neste sentido, saudaram a 

decisão das Autoridades de São Tomé e Príncipe em isentar de vistos todos os cidadãos 

dos Estados-Membros para estadas de um período de até 15 dias.  

Reafirmaram o compromisso de reforçar o direito humano à alimentação adequada nas 

políticas nacionais e comunitária, reconhecendo o seu papel na erradicação da fome e da 



 

pobreza nos países da Comunidade, bem como a prioridade dada ao tema da segurança 

alimentar e nutricional na agenda da CPLP.  

(...) Reiteraram a importância do tema dos oceanos para os Estados-Membros da CPLP 

e, nesse sentido, reafirmaram o compromisso com a negociação de novo acordo 

internacional juridicamente vinculante, no âmbito da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM), sobre a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade marinha além das jurisdições nacionais.  

Reafirmaram, ainda, o compromisso de, até 2020, gerir de forma sustentável e proteger 

os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 

fomentando, para tanto, a cooperação entre os países membros da CPLP. Asseveraram a 

vontade política comum de assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e 

de seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na 

CNUDM, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos 

oceanos e dos seus recursos.  

(...) Reiteraram a relevância da cooperação para o desenvolvimento sustentável dos 

Estados-Membros e para a consolidação e a projeção internacional da Comunidade. 

Destacaram, nesse sentido, o potencial que a cooperação da CPLP oferece, numa lógica 

de cooperação horizontal e triangular, para a partilha de conhecimento e de experiências 

entre a cooperação tradicional e a cooperação Sul-Sul e com outros contextos e atores 

internacionais. Reafirmaram a necessidade de fortalecer a ação dos Pontos Focais de 

Cooperação, de acordo com suas atribuições, promovendo designadamente a sua 

capacitação e a sua crescente articulação com os pontos focais setoriais, de modo a 

consolidar uma perspectiva integrada da cooperação na CPLP, em alinhamento com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no quadro da Agenda 2030. (...) 

Ressaltaram a necessidade de desenvolver estratégias e mecanismos para o 

financiamento das atividades de cooperação da CPLP  

(...) Reafirmaram o seu compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos, 

enquanto pilares da dignidade humana e do bem-estar das populações dos Estados-

Membros da CPLP, objetivos centrais de todos os esforços de cooperação 

intracomunitária. Nesse sentido, destacaram a importância de aprofundar a discussão 

sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos no âmbito da CPLP, inclusive, mas 

não exclusivamente, por meio do intercâmbio de boas práticas em direitos humanos e 

pelo estímulo à educação em matéria de direitos humanos.  (...) Regozijaram-se com o 

fato de a comemoração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP se vir 

afirmando nos Estados-Membros e noutros países, bem como em diferentes 

comunidades da diáspora, como manifestação de que “a Língua Portuguesa é um meio 

privilegiado de difusão da criação cultural entre os povos que falam português e de 

projeção internacional dos seus valores culturais, numa perspectiva aberta e 

universalista”.  (Nota à imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de estado e de 

governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Declaração de Brasília, 

01/11/2016)    



 

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

“Eu reitero que para cada um dos países lusófonos e para a CPLP é motivo de 

justificado orgulho que o secretário-geral da ONU fale português. Na voz do secretário-

geral, a língua portuguesa encontrará, simbolicamente, aquele que, sabemos, é seu 

patamar universal. Aliás, quem sabe, secretário Guterres, nós conseguimos, no seu 

período, fazer com que o português também seja língua oficial da ONU, não é 

verdade?” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 

“Volto a dizer que é com imensa satisfação que Nós estamos sediando aqui, no Brasil, 

neste 20º ano de sua existência, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nós 

congregamos cerca de 250 milhões de pessoas. Pessoas que são unidas por fortes laços 

culturais, que trazem, ao mesmo tempo, o signo da diversidade. Não há país, daqueles 

que estão presentes aqui, onde a diversidade não seja uma marca desse Estado. 

Esta, portanto, é a força da CPLP: é a pluralidade na unidade e a unidade na pluralidade. 

(...) Tenho dito que, ainda mais em democracias, a política externa deve estar a serviço 



 

dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia 

apontar em outra direção: defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas 

respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da Comunidade, que 

começa hoje, de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável. O desenvolvimento pleno em suas vertentes econômica, social e ambiental, 

é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa 

gente quer prosperidade e empregos, quer acesso a serviços públicos de qualidade, quer 

legar um planeta viável a seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos 

trabalhar na CPLP.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante 

sessão solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 

CPLP, Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016).  

“Passados 20 anos de sua criação, a CPLP constitui hoje não apenas um instrumento de 

valorização de nossa história, cultura e língua comuns. Ela vai além e nos projeta para o 

futuro, lembrando-nos da responsabilidade de trabalharmos em conjunto para 

defendermos nossos valores e interesses num mundo ainda profundamente marcado por 

diferenças e conflitos. Somos nove países-membros de todos os continentes, com uma 

população conjunta de 267 milhões de pessoas. O professor Antonio Guterres, 

secretário-geral designado das Nações Unidas e signatário da ata fundação da CPLP, 

ressaltou ontem neste auditório o caráter multicultural de nossos países e sua vocação 

para construir pontes entre as diversas regiões do globo. Nossa diversidade histórica, 

étnica e geográfica, assentada na identidade fundamental da língua, habilita-nos a 

aproximar extremos, a relativizar diferenças. Os países da CPLP compartilham valores 

comuns que permitem uma atuação conjunta e uma coordenação fluida nos foros 

internacionais. Somos fortes defensores da paz, do estado de direito, dos direitos 

humanos e do desenvolvimento sustentável.” (Discurso do Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, por ocasião da Sessão Solene de Encerramento da XI 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP,  Brasília, 1º de novembro 

de 2016).  

“O histórico compromisso do Brasil com a causa do desenvolvimento está presente no 

tema escolhido para guiar nossa presidência ao longo do próximo biênio: A CPLP e a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.” (Discurso do Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da Sessão Solene de Encerramento da 

XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP,  Brasília, 1º de 

novembro de 2016).  

“Resultado importante de nossos trabalhos nesta Conferência foi a adoção das diretrizes 

para uma nova visão estratégica da CPLP. Todos queremos uma organização que seja 

institucionalmente sólida e que conte com objetivos e prioridades bem definidas. 

Destaco a renovação da vocação global da CPLP por meio da admissão de quatro novos 

países como observadores associados: a Hungria, a República Checa, a República 

Eslovaca e o Uruguai, que se juntam a Geórgia, Japão, Maurício,  Namíbia, Senegal e 

Turquia. A CPLP já conta, assim, com dez países associados. O interesse manifestado 

pelos novos observadores orgulha-nos e certamente contribuirá para a ampliação das 

oportunidades de cooperação e diálogo da CPLP com outras regiões do planeta. O 



 

Conselho de Ministros, realizado ontem, reiterou a centralidade da língua portuguesa 

para todos nós, destacando a importância do trabalho que vem sendo realizado, apesar 

das carências orçamentárias, pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O IILP 

é a mais antiga de nossas organizações comuns, iniciativa lançada em São Luis do 

Maranhão em reunião organizada pelo presidente José Sarney. (...) É com esse espírito 

de otimismo que exerceremos a presidência brasileira da CPLP. Com a inestimável 
contribuição de todos, estou confiante de que tornaremos nossa comunidade um ator cada 
vez mais importante no fortalecimento dos laços de diálogo e de cooperação entre nossos 
países. A tarefa do Brasil é múltipla. Queremos reforçar as atividades da CPLP tanto no 
campo cultural, como na sua vertente econômica, empresarial. Devemos aliar o passado 
que compartilhamos, nossa herança comum, aos interesses concretos que nos movem, 
em benefício do desenvolvimento de nossos países. Nosso plano de trabalho, circulado 
ontem, reflete este compromisso. Como disse o escritor moçambicano Mia Couto, "o mar 
foi ontem o que o idioma pode ser hoje". É essa lição de aproximação e trabalho conjunto 

entre nossos países que deve inspirar a CPLP” (Discurso do Ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, por ocasião da Sessão Solene de Encerramento da XI 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP,  Brasília, 1º de novembro 

de 2016).  

Os governantes concordaram em intensificar esforços com o intuito de ampliar a 

circulação de bens culturais no espaço da CPLP. (Nota à imprensa nº 435. Declaração 

conjunta do presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da 

República Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 

2016).  
 

Os mandatários do Brasil e de Portugal saudaram o vigésimo aniversário de criação da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e reiteraram seu compromisso 

com os seus objetivos: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os 

domínios e a promoção e difusão da língua portuguesa. O primeiro-ministro português 

transmitiu votos de sucesso ao lado brasileiro na condução da presidência da CPLP para 

o biênio de 2016-18. Saudando os resultados da cimeira de Brasília, os dois chefes de 

governo sublinharam a sua disposição de trabalhar em prol do contínuo fortalecimento e 

aprofundamento da Comunidade. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do 

presidente da República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República 

Portuguesa por ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

 

 

 

  



 

Cúpula Ibero-Americana 

Reafirmamos la relevancia del espacio iberoamericano para la promoción del diálogo, la 

concertación y la cooperación para responder a los desafíos de un mundo en 

transformación y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos 

entre los países iberoamericanos, con pleno respeto de la soberanía de los Estados y del 

derecho internacional, valorando tanto la diversidad de sus pueblos como los valores y 

principios que dan sentido a nuestra Comunidad (...) Reconocemos que la Conferencia 

Iberoamericana constituye un escenario privilegiado para promover la cooperación para 

el desarrollo de políticas públicas que permitan afrontar de forma conjunta los desafíos 

comunes de nuestros países; (...) Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento 

de la Conferencia Iberoamericana y su proceso de renovación iniciado en la Cumbre de 

Cádiz de 2012, y consolidado en las cumbres de Ciudad de Panamá (2013) y Veracruz 

(2014), gracias al compromiso y voluntad de los países iberoamericanos, de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de los Organismos Iberoamericanos. 

(Nota à imprensa nº 426. XXV Cúpula Ibero-Americana de chefes de estado e de 

governo – Declaração de Cartagena das Índias, 30/10/2016) 

Esta nova cúpula em Cartagena simboliza para nós um recomeço. Esperamos que, 

juntos, possamos buscar soluções que nos permitam avançar em nosso projeto de 

comunidade ibero-americana, sempre com foco em projetos de cooperação que 

beneficiem concretamente nossos jovens e nossas populações como um todo. (...) 

Devemos continuar a consolidar o relevante acervo que vimos construindo desde 1991, 

aprofundando nossa cooperação em atividades prioritárias e contando com uma 

estrutura institucional ágil e eficaz na execução dos objetivos fundamentais de nossa 

comunidade (...) O Brasil considera de crucial importância a sistematização e o 

intercâmbio de dados, informações, boas práticas e trabalhos de pesquisa em matéria de 

juventude. Acreditamos que essas ações possibilitariam uma iniciativa conjunta ibero-

americana, voltada ao desafio de valorizar o espírito empreendedor de nossos jovens e 

indicar alternativas de inserção no mercado de trabalho. (...) Essa causa é especialmente 

urgente para nossos países, que enfrentam taxas demasiado altas de desemprego para os 

jovens – inclusive no Brasil. Eles integram, como sabemos, um dos grupos mais 

vulneráveis às crises econômicas, à estagnação e à falta de acesso a serviços básicos, 

como educação e saúde. (...) A Cúpula de Veracruz, em 2014, determinou que fossem 

priorizadas ações nos espaços da cultura, do conhecimento, com foco nas duas línguas –

português e espanhol -, e da coesão social, incluindo economia e inovação. Valorizamos 

os programas de mobilidade acadêmica e a maior aproximação entre nossas sociedades, 

inclusive por meio da promoção do ensino do português e do espanhol, fundamentais 

para o fortalecimento da comunidade ibero-americana.  (Nota à imprensa nº 427. 

Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da XXV 

Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

“Esta nova cúpula em Cartagena simboliza para nós um recomeço. Esperamos que, 

juntos, possamos buscar soluções que nos permitam avançar em nosso projeto de 

comunidade ibero-americana, sempre com foco em projetos de cooperação que 



 

beneficiem concretamente nossos jovens e nossas populações como um todo. Saúdo, 

por isso mesmo, os avanços logrados no decorrer destes dois anos no processo de 

renovação da Conferência Ibero-Americana e, em particular, no que se refere à reforma 

da Secretaria-Geral Ibero-Americana. (...) Devemos continuar a consolidar o relevante 

acervo que vimos construindo desde 1991, aprofundando nossa cooperação em 

atividades prioritárias e contando com uma estrutura institucional ágil e eficaz na 

execução dos objetivos fundamentais de nossa comunidade. (...) O compromisso de 

nossa comunidade está refletido no "Pacto Ibero-Americano da Juventude", ferramenta 

fundamental para orientar o trabalho 

conjunto de governos, sociedade civil e instituições regionais. Cumprimento a todos os 

envolvidos pelo resultado, construído a partir de proceso abrangente, ao qual 

contribuíram milhares de jovens de todos os países ibero-americanos. O Brasil 

considera de crucial importância a sistematização e o intercâmbio de dados, 

informações, boas práticas e trabalhos de pesquisa em matéria de juventude. 

Acreditamos que essas ações possibilitariam uma iniciativa conjunta ibero-americana, 

voltada ao desafio de valorizar o espírito empreendedor de nossos jovens e indicar 

alternativas de inserção no mercado de trabalho. Essa causa é especialmente urgente 

para nossos países, que enfrentam taxas demasiado altas de desemprego para os jovens 

– inclusive no Brasil. Eles integram, como sabemos, um dos grupos mais vulneráveis às 

crises econômicas, à estagnação e à falta de acesso a serviços básicos, como educação e 

saúde” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  
  

 

  



 

G4 

Os Ministros do G4 ressaltaram seu compromisso inabalável com uma ampla reforma 

do Conselho de Segurança, que precisa levar em conta as realidades geopolíticas do 

século 21. Mais de 70 anos após a fundação das Nações Unidas, o Conselho de 

Segurança também precisa adaptar-se, a fim de lidar com os crescentes desafios globais. 

Tendo em vista os múltiplos conflitos e crises humanitárias, um Conselho mais 

representativo, legítimo e eficaz faz-se, mais do que nunca, imprescindível para garantir 

a paz e a segurança em todo o mundo. (...) Os Ministros expressaram seu apoio a uma 

representação regional equitativa, sublinhando ser imperativo que a África esteja 

representada tanto de forma permanente como não permanente, além de adequada e 

contínua representação de países pequenos e médios, incluindo Pequenos Estados 

Insulares em Desenvolvimento, em um Conselho de Segurança reformado. Os Ministros 

reiteraram seu propósito de continuar contribuindo para o cumprimento dos objetivos e 

princípios da Carta da ONU, e enfatizaram que os países do G4 são candidatos 

legítimos para assentos permanentes, e apoiaram mutuamente suas aspirações. (Nota à 

imprensa nº 348. Reunião dos Chanceleres dos países do G4 – Brasil, Alemanha, 

Índia e Japão – sobre a Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas – 

Declaração conjunta à imprensa, 21/09/2016) 

  



 

G20  

“The BRICS leaders concurred, in the last G20 Summit in Hangzhou, that the global 

economic recovery remains uneven with significant downside risks. In this regard, they 

underlined the significance of macroeconomic policy coordination among G20 member 

countries, in order to avoid negative spillovers and to achieve strong, sustainable and 

balanced growth. (...)We congratulate China for emphasizing the subject of economic 

growth during its presidency of the G20. The work of the G20 to support innovation and 

the digital economy validates the relevance of finding new sources of economic 

dynamism that can promote sustainable development at the national and international 

levels”.  (Nota à imprensa nº 345. Intervenção do ministro das Relações Exteriores, 

José Serra, na reunião de chanceleres dos BRICS à margem da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

 

  



 

PAZ E SEGURANÇA INTERNACIONAL 

 

 

  



 

Desarmamento e não proliferação 

O Governo brasileiro repudia veementemente o teste nuclear realizado hoje pela 

República Popular Democrática da Coreia e associa-se à condenação emitida pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação aos recentes lançamentos de 

mísseis balísticos conduzidos por Pyongyang. Como firme defensor de um mundo livre 

de armas de destruição em massa, o Brasil reprova atitudes que violem as resoluções 

pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e aumentem a tensão na 

Península Coreana. O Brasil considera inaceitável que arsenais atômicos continuem a 

desempenhar papel importante em doutrinas militares. A falsa noção de que tais armas 

aumentam a segurança de um país mina o regime internacional de desarmamento e não 

proliferação nuclear, além de enfraquecer a credibilidade do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear e prejudicar os esforços para a entrada em vigor do Tratado de 

Proibição Completa de Testes Nucleares. (Nota à imprensa nº 330. Testes realizados 

pela República Popular Democrática da Coreia, 09/09/16) 

“Outro motivo, tomo a liberdade de dizê-lo, de preocupação é a falta de progresso na 

agenda de desarmamento nuclear. Hoje, há milhares de armas nucleares no mundo. São 

milhares, portanto, de ameaças à paz e à segurança internacionais. Aliás, o mais recente 

teste nuclear na Península Coreana não nos deixa esquecer o perigo que também 

representa a proliferação nuclear. O Brasil, senhoras e senhores, fala com a autoridade 

de um país onde o uso da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos é obrigação 

inscrita na própria Constituição. (...) Este ano, senhoras e senhores, o Brasil e a 

Argentina celebraram o 25º aniversário de sua Agência de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares. A Agência é a única organização binacional dedicada à aplicação 

de salvaguardas nucleares. Como disse, aliás, o eminente Secretário-Geral Ban Ki-

moon, trata-se de inspiração para esforços regionais e globais de eliminação das armas 

nucleares”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante Abertura do 

Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O governo brasileiro saúda a adoção nas Nações Unidas da resolução “Levando adiante 

negociações multilaterais de desarmamento”. Elaborada pelo Brasil e mais cinco países 

(África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria), a resolução convoca uma 

conferência internacional em 2017 para negociar um tratado de proibição das armas 

nucleares. Foi aprovada com 123 votos a favor, 38 contra e 16 abstenções. A 

conferência de 2017 poderá marcar um momento histórico para a consecução do 

objetivo de um mundo livre de armas nucleares. (...) O governo brasileiro busca a 

proibição completa das armas nucleares, em conformidade com o compromisso 

constitucional no país de uso exclusivamente pacífico da atividade nuclear. (Nota à 

Imprensa nº 424. ONU convoca negociações para a proibição das armas nucleares, 

29/10/2016) 

 

Membro fundador da AIEA, o Brasil participa ativamente dos trabalhos no âmbito da 

Agência, que tem por objetivo garantir o uso seguro e pacífico da tecnologia nuclear, 



 

contribuindo para a paz e a consecução das metas de desenvolvimento sustentável. 

(Nota à imprensa n° 458. Visita do Diretor-Geral da AIEA, Yukiya Amano, 23 a 25 de 

novembro).  

 

  



 

Terrorismo 

O governo brasileiro condena veementemente o atentado terrorista ocorrido no mercado 

de Davao, na ilha de Mindanao, nas Filipinas, na noite de 2 de setembro, que resultou 

em quatorze vítimas fatais e cerca de setenta feridos e foi reivindicado pelo grupo Abu 

Sayyaf. Ao manifestar sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo 

das Filipinas, o Brasil reitera seu repúdio a todos os atos de terrorismo e a violência 

contra civis inocentes, praticados sob qualquer pretexto. (Nota à imprensa nº 326. 

Atentado terrorista nas Filipinas, 03/09/2016). 

O governo brasileiro saúda o anúncio, pelos Estados Unidos e pela Rússia, em 9/9/2016, 

em Genebra, de um Acordo de Cessação de Hostilidades, a partir de 12/9/2016; a 

melhoria do acesso humanitário; a criação de condições para a retomada do Diálogo 

Político Intrassírio mediado pelas Nações Unidas; a separação efetiva, no terreno, entre 

grupos oposicionistas participantes do Diálogo e grupos terroristas; e o combate ao 

terrorismo na Síria. O governo brasileiro espera que a cessação de hostilidades constitua 

passo significativo na direção de um acordo definitivo entre o governo sírio e os grupos 

oposicionistas participantes do Diálogo, que permita encerrar o conflito e assegurar à 

nação irmã da Síria, da qual o Brasil se sente especialmente próximo, um futuro seguro 

e pacífico. O Brasil sublinha seu compromisso com a independência, soberania e 

integridade territorial da Síria. O governo brasileiro apela ao governo da República 

Árabe Síria para que estenda sua cooperação à implementação do Acordo de Cessação 

de Hostilidades e à retomada do Diálogo Intrassírio. Apela, também, a todos os Estados 

envolvidos a que, em cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança, impeçam 

o fornecimento de armas e suprimentos a grupos terroristas designados pelo Conselho 

de Segurança, como o autodenominado "Estado Islâmico", a Al-Qaeda na Síria e 

milícias associadas. O governo brasileiro reitera seu pleno apoio ao trabalho das Nações 

Unidas no campo humanitário e aos esforços de mediação em favor da paz conduzidos 

pelo Enviado Especial do Secretário-Geral, Staffan de Mistura. (Nota à imprensa 

nº333. Nota do ministro das Relações Exteriores, José Serra, sobre o anúncio de 

Acordo de Cessação de Hostilidades na Síria, 10/09/2016) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista que vitimou mais de vinte pessoas, 

em 16 de setembro, em Bumtaman, no distrito tribal de Mohmand, zona fronteiriça 

entre o Paquistão e o Afeganistão. Ao manifestar sua solidariedade aos familiares das 

vítimas, ao povo e ao governo do Paquistão, o Brasil reitera seu repúdio a todos os atos 

de terrorismo, praticados sob qualquer pretexto. (Nota à imprensa nº340. Atentado 

terrorista no Paquistão, 18/09/2016) 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista a instalações militares indianas no 

vilarejo de Uri, localizado na região da Caxemira administrada pela Índia, que vitimou 

18 pessoas e feriu dezenas, em 18 de setembro corrente. Ao mesmo tempo em que 

transmite seus sentimentos de solidariedade aos familiares das vitimas e ao governo e ao 

povo da Índia, o Brasil reforça sua condenação a qualquer ato de terrorismo e manifesta 

sua preocupação com o agravamento das tensões na região da Caxemira. (Nota à 



 

imprensa nº343. Atentado terrorista a instalações militares indianas na Caxemira, 

20/09/2016) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista cometido ontem, 11 de outubro, 

contra mesquita em Cabul, Afeganistão, em mais um episódio da violência sectária que 

assola o país. O Governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas e 

reitera seu apoio ao governo e ao povo afegãos em sua luta contra o terrorismo. (Nota à 

imprensa nº 394. Atentado em Cabul, 12/10/2016) 

O presidente Michel Temer expressou condolências ao governo indiano e às famílias 

das vítimas do ataque em Uri, e declarou que o Brasil condena com firmeza ataques 

terroristas em todas as formas. 19. Os dois líderes reconheceram que o terrorismo 

continua a ser uma ameaça significativa à paz e à estabilidade no mundo. Reiteraram 

seu firme compromisso de combatê-lo em todas as suas formas e manifestações e 

salientaram que não pode haver justificativa para atos de terror, quaisquer que sejam 

suas motivações. Conclamaram por ação multilateral revigorada contra o terrorismo, 

inclusive por meio da finalização e da adoção da Convenção Abrangente sobre 

Terrorismo Internacional das Nações Unidas no mais breve prazo. (Nota à imprensa nº 

404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 

17/10/2016). 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista cometido ontem, 24 de outubro, 

contra a Academia de Polícia do Baluchistão, localizada na cidade de Quetta, sudoeste 

do Paquistão, que vitimou pelo menos 59 policiais e cadetes. Ao manifestar 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Paquistão, o Brasil 

reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. 

(Nota à imprensa nº 416. Atentado no Paquistão, 25/10/2016) 

O terrorismo é um dos grandes desafios de nosso tempo. Nenhuma pessoa ou lugar está 
imune a esse flagelo. Manifestamos nossa solidariedade aos países do BRICS que 
tenham sofrido ataques terroristas. Só venceremos esse mal por meio da cooperação. 

Há um mês, realizamos nossa primeira reunião sobre o assunto. Com enfoque pragmático 

– e com pleno respeito ao direito internacional –, estou certo de que nossos governos 

poderão aprimorar sua capacidade de prevenir ações terroristas. Discurso do presidente 

da República, Michel Temer, durante encontro privado dos Chefes de Estado e de 

Governo do BRICS, Goa, 16/10/2016) 

Os dois mandatários defenderam uma solução política inclusiva para o conflito sírio e 

manifestaram preocupação com a escalada de violações do acordo de cessação de 

hostilidades endossado pela Resolução 2268 (2016) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Atentos à deterioração da situação humanitária na Síria, instaram as 

partes do conflito a respeitar o acordo e a permitir o acesso de assistência às populações 

civis. Reiteraram, ademais, o seu apoio aos esforços do enviado especial do secretário-

geral das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, para retomar as conversações 

intra-sírias em Genebra e avançar com o plano de transição política delineado pela 

resolução 2254 (2015) do Conselho de Segurança. Condenaram firmemente as ações de 

grupos terroristas, que tornam ainda mais preocupante e instável o quadro securitário 

sírio. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

[RD18] Comentário: Brics; terrorismo 



 

O governo brasileiro recebeu, com consternação, a notícia dos diversos ataques 

terroristas cometidos, em 5 de novembro, contra civis nas cidades de Bagdá e Mossul, 

no Iraque, que causaram dezenas de mortes.  O governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade às famílias das vítimas e ao governo e ao povo iraquianos, e condena nos 

mais fortes termos o terrorismo em todas as suas formas, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa n° 442. Nota sobre Atentados em Bagdá e Mossul, 06 de 

novembro de 2016).  
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ÁFRICA 

“A vizinhança brasileira também se estende a nossos irmãos africanos, ligados a nós 

pelo Oceano Atlântico e por uma longa história. Sediaremos, aliás, neste ano, a Cúpula 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Dos nove membros da Comunidade, 

seis são africanos. O Brasil olha para a África com amizade e respeito, com a 

determinação de empreender projetos que nos aproximem ainda mais”. (Discurso do 

presidente da República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

 

 

 

 

Egito 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do naufrágio de uma embarcação 

com aproximadamente 600 pessoas a bordo nas costas do Egito. Segundo as 

informações disponíveis, os passageiros seriam refugiados do Oriente Médio e da 

África, que buscavam chegar à Europa. O governo brasileiro transmite às famílias das 

vítimas suas condolências e deseja uma rápida recuperação aos feridos. O Brasil, país 

enriquecido através de sua história por sucessivas ondas de imigrantes, conclama todos 

os governos e organizações internacionais a trabalharem juntos para evitar a repetição 

dessa inadmissível tragédia humanitária e buscar soluções duradoras para o drama dos 

refugiados em todas as suas dimensões. (Nota à imprensa nº 351. Naufrágio na costa 

do Egito. 21/09/2016) 

O governo brasileiro condena o ataque terrorista que deixou ao menos 25 mortos e 

dezenas de feridos na manhã do último domingo, 11 de dezembro, nas cercanias da 

Catedral Copta do Cairo, no Egito.  Ao manifestar condolências e solidariedade aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Egito, o governo brasileiro reitera, nos 

mais fortes termos, seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, independentemente de 

sua motivação. (Nota à imprensa nº 481. Ataque à Catedral Copta do Cairo, Egito, 12 

de dezembro de 2016).  

 

  



 

Gabão 

O governo brasileiro tem acompanhado com preocupação os distúrbios no Gabão, no 

contexto do anúncio do resultado da eleição presidencial ocorrida em 27 de agosto 

passado. O governo brasileiro encoraja todas as partes gabonesas a renunciarem ao uso 

de meios violentos e a resolverem seus diferendos por meio da concertação e do 

diálogo, em ambiente de moderação e em respeito à legislação gabonesa e à vontade 

popular. (Nota à imprensa nº 321. Distúrbios no Gabão, 01/09/2016) 

 

  



 

Guiné-Bissau 

[Os países da CPLP r]egozijaram-se pelo importante papel desempenhado pelo fórum 

P5 – integrado pelas Nações Unidas, União Africana, CEDEAO, União Europeia e 

CPLP – e pela Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas, na configuração 

específica para a Guiné-Bissau, no acompanhamento da situação política guineense e na 

promoção de um diálogo construtivo entre os atores políticos guineenses, bem como na 

facilitação do diálogo com os parceiros internacionais, essencial para a implementação 

de um roteiro para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico e social que o 

povo guineense tanto almeja. (Nota à imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de 

estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Declaração 

de Brasília, 01/11/2016) 

  



 

Guiné Equatorial 

Congratularam-se com o anúncio da conclusão dos procedimentos internos de 

ratificação dos Estatutos da CPLP e com a entrega simbólica da respetiva carta ao 

Secretário Executivo da CPLP, que consolida a integração da Guiné Equatorial na 

CPLP e abre caminho à adoção do acervo comunitário; Registraram com agrado a 

solicitação da Guiné Equatorial de apoio técnico à harmonização legislativa interna, 

decorrente da moratória à pena de morte em vigor, no sentido de a converter em 

abolição, em conformidade com os princípios fundamentais e valores universais 

comungados por todos os Estados-Membros;  Reconheceram os esforços empreendidos 

pela Guiné Equatorial na adoção plena da Língua Portuguesa, designadamente através 

dos órgãos de comunicação social, com destaque para a Televisão Nacional e Rádio 

Asonga, bem como a integração da Língua Portuguesa no currículo dos Centros 

Educativos; (Nota à imprensa nº 433. XI Conferência de chefes de estado e de 

governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Declaração de Brasília, 

01/11/2016) 

 

  



 

República democrática do Congo 

O governo brasileiro acompanha com preocupação a situação na República Democrática 

do Congo, onde protestos em razão do adiamento do anúncio do próximo calendário 

eleitoral resultaram na morte de ao menos 17 pessoas, entre manifestantes e policiais, 

hoje em Kinshasa. Ao recordar que a República Democrática do Congo tem alcançado 

avanços importantes em seu processo de consolidação da paz, o Brasil lamenta 

profundamente os episódios de violência ocorridos no país. O governo brasileiro exorta 

todas as partes envolvidas a atuarem em conformidade com a resolução 2277 do 

Conselho de Segurança e a buscarem, pela via do diálogo inclusivo, solução política 

para suas disputas, com vistas a realizar os justos anseios do povo congolês por 

crescente paz, prosperidade e democracia. (Nota à imprensa nº 344. Situação na 

republica Democrática do Congo, 20/09/2016) 

  



 

São Tomé e Príncipe  

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República 

Democrática de São Tomé e Príncipe concedeu agrément a Vilmar Rogeiro Coutinho 

Junior 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 356. Concessão de “agrément” ao embaixador 

do Brasil em São Tomé e príncipe, 27/09/2016) 

  



 

Tanzânia 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu 

o noroeste da Tanzânia neste domingo, que deixou dezenas de mortos e feridos, além de 

significativos danos materiais, especialmente na cidade de Bukoba. O Brasil solidariza-

se com as famílias das vítimas e manifesta seu sentido pesar ao governo e ao povo da 

Tanzânia. (Nota à imprensa nº334. Terremoto na Tanzânia, 11/09/2016) 

 



 

Tunísia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Mohamed Hedi Soltani como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da 

Túnisia no Brasil. O Brasil e a Tunísia estabeleceram relações diplomáticas em 1956. 

(Nota à imprensa nº 471. Concessão de "agrément" ao embaixador da Tunísia, 06 de 

dezembro de 2016).  

  



 

 

AMÉRICA DO NORTE  

Canadá  

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo do Canadá 

concedeu agrément a Denis Fontes de Souza Pinto 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 nº332. 

Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil no Canadá 09/092016) 

 

  



 

Estados Unidos 

“O restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos 

demonstra que não há animosidade eterna ou impasse insolúvel. Esperamos aliás, que 

essa aproximação traga, para toda a região, novos avanços também no plano 

econômico-comercial. Desejamos que o reatamento seja seguido do fim do embargo 

econômico que pesa sobre Cuba”. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016)  

Senhor Presidente eleito, Felicito-o pela eleição para Presidente dos Estados Unidos. O 

Brasil e os Estados Unidos são duas grandes democracias que compartilham valores e 

mantêm, historicamente, fortes relações nos mais diferentes domínios. Estou certo de 

que trabalharemos, juntos, para estreitar ainda mais os laços de amizade e cooperação 

que unem nossos povos.  Desejo-lhe pleno êxito no Governo dos Estados Unidos. (Nota 

à imprensa n° 443. Carta ao presidente eleito norte-americano, 09 de novembro de 

2016).  

O governo brasileiro saúda os Estados Unidos pela realização das eleições presidenciais, 

que resultaram na escolha de Donald Trump. Vemos positivamente a mensagem de 

superação das divisões nacionais e busca de relacionamento construtivo com todos os 

países, emitida pelo presidente eleito em seu discurso de aceitação. O Brasil buscará 

manter os laços, antigos e profícuos, com os Estados Unidos, em benefício dos nossos 

dois povos. Estas duas grandes nações das Américas compartilham semelhanças que 

valorizam e orientam as relações bilaterais. Somos sociedades multiétnicas, inspiradas 

por valores democráticos e de respeito aos direitos humanos, em busca da prosperidade, 

da liberdade, da justiça e da dignidade para todos. Sobre essas bases, em respeito aos 

compromissos políticos e jurídicos existentes, desejamos reafirmar nossa agenda de 

cooperação. Estamos prontos a trabalhar em conjunto com o novo governo, já a partir de 

sua posse em janeiro de 2017. Há oportunidades mutuamente proveitosas em 

investimentos, nas áreas de energia, educação, inovação e tecnologia, combate ao crime 

organizado, transparência e eficiência regulatória, infraestrutura e promoção dos 

negócios. Oportunidades que devem ser buscadas entre as instituições e os setores 

produtivos dos dois países. Estamos prontos também a incrementar o diálogo e a 

cooperação com os Estados Unidos sobre as questões globais, tanto bilateralmente 

quanto nos foros internacionais, tendo presente a responsabilidade de ambos os países 

na construção de uma ordem mundial estável, justa e pacífica. (Nota à imprensa n° 444. 

Eleição nos EUA, 09 de novembro de 2016).  

O Governo brasileiro manifesta seu profundo pesar pelo incêndio que vitimou, até o 

momento, 24 pessoas que participavam de uma festa, na Califórnia, nos Estados Unidos, 

na última sexta-feira. O Governo brasileiro apresenta suas condolências às famílias das 

vítimas e expressa sua solidariedade ao povo e ao Governo dos Estados Unidos. (Nota à 

imprensa nº 470. Incêndio em Oakland, 05 de dezembro de 2016).  

 



 

 

  



 

AMÉRICA DO SUL, CENTRAL E CARIBE  

“A promoção da confiança entre brasileiros e argentinos na área nuclear, que acabei de 

exemplificar, está na origem de nossa experiência de integração. Está na base de 

projetos como o Mercosul. A integração latino-americana é, para o Brasil, não apenas 

uma política de governo, mas é um princípio constitucional e prioridade permanente da 

política externa. Coexistem hoje, sabemos todos, em nossa região governos de 

diferentes inclinações políticas. Mas isso é natural e salutar. O essencial é que haja 

respeito mútuo e que sejamos capazes de convergir em função de objetivos básicos, 

como o crescimento econômico, os direitos humanos, os avanços sociais, a segurança e 

a liberdade de nossos cidadãos”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, 

durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova 

York, 20/09/2016) 

“[É] com extraordinária satisfação que eu faço essa visita. Farei outras aos Estados da 

América do Sul para também colaborar para essa integração latino-americana de nações 

como, de resto, determina a própria Constituição Federal”. (Declaração à imprensa do 

presidente da República, Michel Temer, Assunção, 03/10/2016) 

 

  



 

 

 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

Os Chanceleres dos quatro países fundadores do Mercosul – Brasil, Argentina, Paraguai 

e Uruguai – aprovaram (...)  Declaração [que] foi adotada em razão do descumprimento, 

pela Venezuela, dos compromissos assumidos no Protocolo de Adesão ao Mercosul, 

assinado em Caracas em 2006, especificamente no que se refere à incorporação ao 

ordenamento jurídico venezuelano de normas e acordos vigentes no Mercosul. O prazo 

para que a Venezuela cumprisse com essa obrigação encerrou-se em 12 de agosto de 

2016 e entre os importantes acordos e normas que não foram incorporados ao 

ordenamento jurídico venezuelano estão o Acordo de Complementação Econômica nº 

18 (1991), o Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a Promoção e Proteção 

dos Direitos Humanos do Mercosul (2005) e o Acordo sobre Residência para Nacionais 

dos Estados Partes do Mercosul (2002). A Declaração estabelece que a presidência do 

Mercosul no corrente semestre não passa à Venezuela, mas será exercida por meio da 

coordenação entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que poderão definir cursos de 

ação e adotar as decisões necessárias em matéria econômico-comercial e em outros 

temas essenciais para o funcionamento do Mercosul. O mesmo ocorrerá nas 

negociações comerciais com terceiros países ou blocos de países. Em 1º de dezembro de 

2016, a persistir o descumprimento de obrigações, a Venezuela será suspensa do 

MERCOSUL. A Declaração foi adotada no espírito de preservação e fortalecimento do 

Mercosul, de modo a assegurar que não haja solução de continuidade no funcionamento 

dos órgãos e mecanismos de integração, cooperação e coordenação do bloco. (Nota à 

imprensa nº 337. Aprovação da “Declaração Relativa ao Funcionamento do 

Mercosul e ao Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela”, 

13/09/2016) 

 [Os chanceleres do Mercosul] destacam a importância de impulsionar as negociações 

do Acordo de Associação Birregional Mercosul–União Europeia, pelos tradicionais 

laços culturais, comerciais e de investimentos que já unem os dois blocos e pelo grande 

potencial de crescimento dos fluxos de comércio e investimentos entre eles. 

Nesse sentido, conclamam os países da União Europeia a reforçarem seu engajamento 

no processo de negociação em curso.  (Nota à imprensa nº 342, Declaração dos 

Chanceleres do Mercosul sobre as negociações do Acordo de Associação Mercosul-

União Europeia, 18/09/2016) 

 

“No Mercosul, os senhores já sabem, estamos retornando o caminho da normalidade. 

Precisamos de um Mercosul ágil e moderno, que sirva de plataforma para que atuemos 

fortalecidos no cenário internacional. Isso exige o enfrentamento de muitas questões, da 

própria revisão da estrutura tarifária desse Bloco à celebração de acordos em novas 

áreas; da eliminação de barreiras de comércio intrabloco à modernização dos 

procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos”. (Discurso do 



 

presidente da República, Michel Temer, durante abertura da 111ª reunião do 

Conselho da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, Brasília, 28/09/2016) 

Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre comércio. 

(Nota à imprensa nº 427. Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

“Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre 

comércio.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

Renovaram o seu compromisso para que os blocos ingressem na fase final do processo 

negociador, com vistas à conclusão de um acordo ambicioso, abrangente e equilibrado. 

Relembraram que os profundos laços históricos, políticos, econômicos, culturais e 

sociais que unem as duas regiões justificam plenamente os esforços comuns em prol de 

um acordo que se coadune com a densidade do relacionamento birregional e estreite 

ainda mais o diálogo político, aprofunde a cooperação, dinamize a estrutura produtiva, 

nomeadamente através da integração em cadeias de valor global, e incremente os fluxos 

comerciais, de investimentos e de prestadores de serviços entre o Mercosul e a União 

Europeia. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

Ambas as partes expressaram sua satisfação com os recentes progressos nas 

negociações entre a UE e o MERCOSUL para alcançar o acordo de associação 

birregional. O Ministro José Serra destacou o papel da Espanha na União Europeia e sua 

visão favorável ao acordo com o MERCOSUL. Brasil e Espanha decidiram continuar a 

trabalhar em conjunto para o sucesso das negociações. (Nota à imprensa n° 457. 

Comunicado de Imprensa dos Ministros de Assuntos Exteriores e de Cooperação do 

Reino da Espanha e das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, 23 

de novembro de 2016).  

“O caso do MERCOSUL também é amplamente conhecido. Até o momento, o açúcar não 

está incluído no regime de livre comércio entre os países do bloco. A elevada 

competitividade brasileira provoca, novamente, resistência nos demais Estados Partes. 

Quando da criação do bloco, havia a alegação de que as medidas do Proálcool 

constituíam subsídio cruzado ao açúcar, o que justificou a recusa de alguns membros em 

aceitar a liberalização do comércio intrazona do produto. Passados vinte e cinco anos, não 

faz sentido que o açúcar permaneça excluído da União Aduaneira. Além da questão do 

acesso ao mercado regional, o mais importante e danoso para nós é que essa exclusão 

prejudica a obtenção de concessões para o setor em negociações do MERCOSUL com 

terceiras partes, incluindo aquelas realizadas com a União Europeia. Isso fragiliza nossa 



 

posição negociadora.” (Discurso do ministro José Serra por ocasião do encerramento 

do UNICA Forum 2016, São Paulo, 23 de novembro de 2016). 

Com apoio de Paraguai e Uruguai, estamos decididos a revitalizar o Mercosul, superando 

barreiras ao comércio e fortalecendo o relacionamento com outros países e regiões. 

Queremos um bloco fiel às suas origens, com comércio fluido, maior integração estrutural 

e capacidade de abrir-se ao mundo em condições equilibradas. (Artigo. Brasil e 

Argentina, amizade para o futuro – José Serra e Susana Malcorra, 8 de dezembro de 

2016).  
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União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) 
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Aliança do Pacífico 

 

 

Integração fronteiriça  

Este foi o 18º encontro desse mecanismo bilateral [Brasil-Colômbia], que se reúne 

periodicamente desde 1994 para examinar temas de interesse para a cooperação 

fronteiriça entre os dois países. Ele reflete o aumento da cooperação bilateral observado 

nos últimos anos e o excelente momento por que passam as relações entre os dois 

países. (Nota à imprensa nº 411. Comissão de Vizinhança e Integração Brasil–

Colômbia, 22/10/2016) 

Manifestamos nossa preocupação com o aumento da criminalidade organizada 

transnacional em nossa região, bem como com os potenciais impactos decorrentes de 

ameaças globais como o terrorismo internacional e os crimes cibernéticos e, nesse 

sentido, reconhecemos que, no contexto de segurança atual, os mecanismos de 

cooperação são ferramentas centrais para reforçar a ação conjunta dos Estados. 

Sublinhamos nossa convicção de que a segurança nas fronteiras requer uma visão 

regional integral, que incorpore as dimensões política, social, econômica e normativa, 

baseada no princípio de responsabilidade compartilhada, que facilite o comércio 

internacional e a circulação de pessoas e bens entre nossos países, e consequentemente 

promova o desenvolvimento de nossa região. Analisamos, de maneira franca e aberta, 

os desafios para uma ação efetiva orientada para prevenir e combater a criminalidade 

organizada transnacional, reafirmando que nossas fronteiras são zonas privilegiadas de 

integração, cooperação e intercâmbio cultural e comercial entre nossos povos. Diante 

desse diagnóstico, ressaltamos nossa determinação de prevenir, processar e punir os 
crimes internacionais e de aprofundar o desenvolvimento econômico e social das fronteiras, 
a partir de um critério de responsabilidade compartilhada de segurança cidadã. Nossos 
Governos, no marco de sua soberania e seus respectivos ordenamentos jurídicos, 
comprometem-se a unir esforços na luta contra as organizações criminosas que atuam na 

região. (Nota à imprensa n° 449. Declaração de Brasília, Reunião Ministerial do 

Cone Sul sobre Segurança nas Fronteiras, 16 de novembro de 2016).  

“Por isto a oportunidade extraordinária desta reunião para instituir mais uma vez um plano 

estratégico de fronteiras. E digo isto porque, historicamente, ir e vir em ambiente seguro é, 

nas democracias, um direito fundamental de cada indivíduo. A novidade dos últimos anos 

e décadas, ninguém aqui a ignora, é que as ameaças à segurança pública se tornam 

crescentemente complexas. E cada vez mais, é interessante, ultrapassam as fronteiras. É 

como se a globalização que se deu no plano comercial, no plano político, no plano das 

comunicações, também se tivesse dado na questão dos crimes transnacionais. (...) 

Especialmente porque um traço fundamental dessa insegurança, digamos assim, está na 

chamada dependência química. Exatamente a questão do narcotráfico - não é? - que 

ultrapassa todas as fronteiras e chega aos mais distantes países, ganha força de tragédia, 

no destino de crianças, mulheres, mães que até muitas vezes, socialmente vulneráveis, 

acabam sendo cooptadas por redes criminosas do narcotráfico, da pornografia, da 

prostituição, portanto, até do tráfico de pessoas. E disto está, na base de tudo isso, para 

dizer uma trivialidade, está exatamente o avanço dos crimes transnacionais. (...) Até 

porque os que praticam crimes não conhecem limites. Eles atuam sem nenhum 
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constrangimento e tiram proveito muitas vezes, digamos assim, da porosidade das nossas 

fronteiras. Nós aqui temos fronteiras equivalente a 17 mil km sendo, fazendo fronteira com 

os estados que estão aqui e com outros estados que também são contíguos ao nosso 

país. (...) Em face, vamos dizer assim, da globalização do crime, da transnacionalidade do 

crime, eu acho que essa ação conjunta é fundamental para os nossos países. (...)eu 

proponho que, um pouco diferente daquela coisa das fronteiras, do plano estratégico 

fronteiras que nós conduzimos no passado, mas que eram episódicos. Porque, 

evidentemente, no momento em que se noticiava que haveria uma ação nas fronteiras das 

Forças Nacionais e das Forças do Estado faz fronteira, é claro que o crime se recolhia, os 

criminosos se recolhiam. Então, talvez a solução - e esta é uma proposta que deixo aos 

senhores para debate - é que hajam meios e modos de que essas operações sejam 

permanentes, para que se recolha a criminalidade na medida em que saibam que esta não 

é uma atuação episódica, transitória, mas é uma operação permanente. (...) Por isso, 

nossas fronteiras, nós sabemos, tem um significativo potencial de desenvolvimento. 

Devem confirmar-se a cada dia como um espaço de integração econômica, social, cultural 

e humana. Aliás, até registro aos senhores que, na nossa Constituição, fruto até, senhores 

ministros, de uma proposta que, na época, me fez o então governador Franco Montoro - 

que era muito ligado à América Latina - que se traduziu num dispositivo constitucional que 

estabelece a necessidade do Estado brasileiro fazer uma espécie de pactuação com todos 

os estados da América Latina, formando uma espécie de uma grande federação 

latinoamericana de nações.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, 

durante reunião Ministerial do Cone Sul sobre Segurança nas Fronteiras, Brasília, 16 

de novembro de 2016). 
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Argentina 

“Este ano, senhoras e senhores, o Brasil e a Argentina celebraram o 25º aniversário de 

sua Agência de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. A Agência é a única 

organização binacional dedicada à aplicação de salvaguardas nucleares. Como disse 

aliás, o eminente Secretário-Geral Ban Ki-moon, trata-se de inspiração para esforços 

regionais e globais de eliminação das armas nucleares”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O Presidente da República Federativa do Brasil reiterou o respaldo de seu país aos 

legítimos direitos da República Argentina na disputa de soberania com o Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte relativa às Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul, 

Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes. O Presidente Macri agradeceu o 

permanente apoio do Brasil à posição argentina na questão das Ilhas Malvinas, refletido 

na posição tradicional do Brasil sobre os acontecimentos de 1833 e nas numerosas 

declarações adotadas nos foros regionais e multilaterais em que a questão foi tratada. 

(Nota à imprensa nº 371. Visita do Presidente da República à Argentina - 

Comunicado Conjunto, 03/10/2016). 

Celebramos neste 2016 os 30 anos da Ata para a Integração Argentino-Brasileira, 

assinada em 29 de julho de 1986, que estabeleceu o Programa de Integração e 

Cooperação Econômica. Em 10 de dezembro do mesmo ano, assinou-se a Ata de 

Amizade Brasileiro-Argentina. Com esses atos, nossas nações consolidaram ousado 

movimento rumo à integração. Ousado porque criou as bases para o Mercosul, uma 

iniciativa inédita entre os países do Cone Sul, e pôs fim a décadas de rivalidade estéril. (...) 

Não há interesse mais estratégico para Brasil e Argentina do que uma amizade profunda e 

duradoura. (...)São muitos os pontos de convergência entre nossos países. O destino nos 

ligou por vastas fronteiras. Temos uma história comum, proximidade de valores e 

abundância de recursos humanos e naturais. Nossos interesses de longo prazo 

compreendem estruturação de um espaço regional e mundial de paz, desenvolvimento e 

respeito à democracia e aos direitos humanos.A Ata de Amizade entre Argentina e Brasil 

sublinha que a "independência da política externa se fortalece na democracia". A 

mensagem de que não há integração sem democracia foi o esteio para que Brasil e 

Argentina lograssem, nos últimos 30 anos, grandes avanços na consolidação do direito e 

na promoção da justiça social e dos direitos humanos. No comércio bilateral, alcançamos, 

em 2015, intercâmbio de mais de US$ 23 bilhões, mais de seis vezes superior aos US$ 

3,82 bilhões, em valores corrigidos, das nossas trocas em 1989. Esse comércio tem 

impacto em setores fundamentais das duas economias, sobretudo a indústria. Em 2015, 

produtos industrializados representaram 90% da pauta comercial bilateral. Isso significa 

mais empregos e renda. Os investimentos recíprocos são outra demonstração da nossa 

proximidade. Estão presentes em setores tão diversos quanto o siderúrgico, bancário, 

automotivo, frigorífico, têxtil, calçadista, de mineração, de máquinas agrícolas, de 

construção civil e de infraestrutura. A estreita cooperação entre Brasil e Argentina pode ser 

vista, ainda, em campos estratégicos. A Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares (ABACC), cujos 25 anos celebramos também em 2016, é 

símbolo da cooperação na área nuclear, setor sensível e essencial para ambos os países. 

Destacam-se ainda relevantes projetos nas áreas aeroespacial, de energia, ciência e 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14819-comunicado-conjunto-brasil-argentinatemermacri
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tecnologia e de defesa. (...) Com apoio de Paraguai e Uruguai, estamos decididos a 

revitalizar o Mercosul, superando barreiras ao comércio e fortalecendo o relacionamento 

com outros países e regiões. Queremos um bloco fiel às suas origens, com comércio 

fluido, maior integração estrutural e capacidade de abrir-se ao mundo em condições 

equilibradas. Vamos continuar trabalhando na construção de uma cidadania comum, com 

medidas que facilitem o trânsito, a residência, o trabalho e o estudo entre nossos países. 

Queremos trocar experiências nas áreas de saúde, educação e combate à pobreza, pois 

há 30 anos já reconhecíamos que o crescimento com justiça social é a melhor ferramenta 

para uma integração profunda entre nossos povos. Não é possível pensar em um futuro de 

progresso e desenvolvimento para Brasil e Argentina sem a união de esforços entre os 

países. Com a colaboração estreita de nossos governos, temos condições de tornar 

realidade nossos ideais. (Artigo. Brasil e Argentina, amizade para o futuro – José Serra 

e Susana Malcorra, 8 de dezembro de 2016).  
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Bolívia 
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Colômbia 

“Com os acordos entre o governo colombiano e as FARC, vislumbramos o fim do 

derradeiro conflito armado de nosso continente. Por isso mesmo, cumprimento o 

presidente Juan Manuel Santos e todos os colombianos. O Brasil continua disposto a 

contribuir para a paz na Colômbia”. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Tomamos conhecimento do resultado do plebiscito sobre o acordo de paz na Colômbia 

e respeitamos a opção da maioria dos eleitores colombianos. Consideramos que não se 

deve desistir da causa da paz no país. Nesse sentido, encorajamos o governo, as FARC e 

todas as forças políticas da Colômbia a prosseguirem na busca de uma solução pacífica 

para esse conflito de meio século que tanto sofrimento causou ao povo colombiano. 

Reafirmamos a nossa disposição de colaborar intensamente com a Colômbia e seu povo 

nesse esforço pela paz. (Nota à imprensa nº 369. Resultado do plebiscito sobre o 

acordo de paz na Colômbia, 03/10/2016) 

Com relação ao plebiscito de 2 de outubro, por meio do qual o povo colombiano se 

manifestou sobre os acordos de paz, os chanceleres que assinam abaixo expressam sua 

convicção de que o resultado não deve significar uma rejeição à paz ou o regresso ao 

conflito. Felicitam o governo colombiano e as FARC por seu compromisso com o 

cessar-fogo, que é essencial, e enfatizam que a paz é um valor que se constrói com 

esforço e perseverança. Nesse sentido, os ministros [da Argentina, do Brasil, do Chile, 

do México, do Paraguai e do Uruguai] ressaltam a convocação de todas as forças 

políticas colombianas, anunciada pelo presidente Santos, e seu chamamento pela busca 

de pontos de acordo e unidade e para que se continuem a construir, entre todos os 

colombianos, caminhos para que a paz seja possível e saia fortalecida. Finalmente, os 

chanceleres signatários expressam o forte e renovado compromisso de seus governos de 

acompanhar o povo colombiano nas tarefas de construção dessa paz, que implicarão 

maior prosperidade e unidade para aquela nação e toda a nossa região. (Nota à 

imprensa nº 373. Comunicado sobre o plebiscito colombiano acerca dos acordos de 

paz, 04/10/2016) 

Manifestamos ao Presidente Juan Manuel Santos as mais efusivas felicitações pelo 

Prêmio Nobel da Paz de 2016. Trata-se de um justo reconhecimento do seu empenho 

pelo fim do conflito com a guerrilha e a plena pacificação da Colômbia. O governo 

brasileiro confia em que a homenagem ao Presidente Santos servirá de estímulo para 

que todas as forças políticas e as FARC busquem com determinação a convergência 

necessária para a construção de uma paz duradoura. O Brasil reitera sua disposição de 

colaborar com a Colômbia no esforço pela reconciliação nacional. (Nota à imprensa nº 

379. Prêmio Nobel da Paz ao Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, 

07/10/2016) 
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O governo brasileiro congratula-se com o governo colombiano pelo acordo com o 

Exército de Libertação Nacional (ELN) para o início da fase pública de negociações, 

como anunciado em 10 de outubro, em Caracas. Trata-se de um novo e importante 

desdobramento do processo liderado pelo presidente Juan Manuel Santos para a 

pacificação da Colômbia, que inclui também as tratativas com as FARC/EP, em 

Havana. Como um dos países-garantes do diálogo do governo colombiano com o ELN, 

o Brasil renova sua disposição em contribuir para um rápido e positivo desenlace das 

negociações. (Nota à imprensa nº 390. Anúncio de acordo entre o governo 

colombiano e o Exército de Libertação Nacional, 11/09/2016) 

Este foi o 18º encontro desse mecanismo bilateral [Brasil-Colômbia],, que se reúne 

periodicamente desde 1994 para examinar temas de interesse para a cooperação 

fronteiriça entre os dois países. Ele reflete o aumento da cooperação bilateral observado 

nos últimos anos e o excelente momento por que passam as relações entre os dois 

países. (Nota à imprensa nº 411. Comissão de Vizinhança e Integração Brasil–

Colômbia, 22/10/2016) 

“Quero dizer também que a paz na Colômbia representa um marco histórico, inserido no 

fim de um ciclo de quase 60 anos na América Latina, que nasceu sob a Guerra Fria. São 

outros paradigmas que agora nos orientam na busca por maior unidade e abertura, na 

região e em todo o mundo. Marcam essa mudança dois acontecimentos recentes: a paz 

na Colômbia e o fim do embargo a Cuba. Esse ciclo acabou e temos de saber concluí-lo. 

A contribuição da Colômbia é fundamental, e não foi à toa que o presidente Juan 

Manuel Santos ganhou o merecido Prêmio Nobel da Paz”. (Nota à imprensa nº 427. 

Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da XXV 

Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

“Quero dizer também que a paz na Colômbia representa um marco histórico, inserido no 

fim de um ciclo de quase 60 anos na América Latina, que nasceu sob a Guerra Fria. São 

outros paradigmas que agora nos orientam na busca por maior unidade e abertura, na 

região e em todo o mundo. Marcam essa mudança dois acontecimentos recentes: a paz 

na Colômbia e o fim do embargo a Cuba. Esse ciclo acabou e temos de saber concluí-lo. 

A contribuição da Colômbia é fundamental, e não foi à toa que o presidente Juan 

Manuel Santos ganhou o merecido Prêmio Nobel da Paz.” (Discurso do Ministro das 

Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 

Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

O governo brasileiro recebeu com grande satisfação a notícia de que o governo 

colombiano e as FARC-EP chegaram em Havana a um novo acordo de paz, que 

incorpora ajustes, esclarecimentos e sugestões apresentadas ao longo das últimas 

semanas pelos diversos setores que apoiaram a opção pelo “não” no referendo do último 

dia 2 de outubro. O governo brasileiro expressa sua esperança de que o novo texto 

obtenha o necessário apoio da cidadania colombiana e que o mesmo espírito de boa-

vontade e de reconciliação nacional prevaleça durante a implementação do acordo de 

paz, bem como nas negociações ainda em curso com o ELN, em benefício da Colômbia 

e de toda a região. Como sempre, o Brasil continuará a contribuir, na medida de suas 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14901-anuncio-de-acordo-entre-o-governo-colombiano-e-o-exercito-de-libertacao-nacional
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14901-anuncio-de-acordo-entre-o-governo-colombiano-e-o-exercito-de-libertacao-nacional
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possibilidades e de acordo com o que solicite o governo colombiano, para que a paz 

chegue definitivamente à Colômbia, país vizinho e amigo ao qual, neste momento 

histórico, reiteramos nossas felicitações e nossa solidariedade. (Nota à imprensa n° 

447. Acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC-EP, 12 de novembro de 

2016).  
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Cuba 

“O restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos 

demonstra que não há animosidade eterna ou impasse insolúvel. Esperamos aliás, que 

essa aproximação traga, para toda a região, novos avanços também no plano 

econômico-comercial. Desejamos que o reatamento seja seguido do fim do embargo 

econômico que pesa sobre Cuba”. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016)  

Quero dizer também que a paz na Colômbia representa um marco histórico, inserido no 

fim de um ciclo de quase 60 anos na América Latina, que nasceu sob a Guerra Fria. São 

outros paradigmas que agora nos orientam na busca por maior unidade e abertura, na 

região e em todo o mundo. Marcam essa mudança dois acontecimentos recentes: a paz 

na Colômbia e o fim do embargo a Cuba. Esse ciclo acabou e temos de saber concluí-lo. A 

contribuição da Colômbia é fundamental, e não foi à toa que o presidente Juan Manuel 

Santos ganhou o merecido Prêmio Nobel da Paz. (Nota à imprensa nº 427. Discurso do 

Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da XXV Cúpula Ibero-

americana, 30/10/2016) 
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Equador 
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Haiti  

“O essencial é que haja respeito mútuo e que sejamos capazes de convergir em função 

de objetivos básicos, como o crescimento econômico, os direitos humanos, os avanços 

sociais, a segurança e a liberdade de nossos cidadãos. São esses os objetivos que 

orientam a presença das Nações Unidas no Haiti”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O Governo brasileiro segue atentamente os acontecimentos decorrentes do furacão 

"Matthew", que atingiu a América Central e Caribe, em especial Cuba e o Haiti, nos 

últimos dias, e que se encontra, no momento, a caminho da América do Norte. O Brasil 

solidariza-se com as famílias das vítimas e manifesta suas mais sinceras condolências 

aos povos e aos governos de Cuba e do Haiti. (Nota à imprensa nº 377. Furacão 

"Matthew": atendimento a brasileiros, 05/10/2016) 

Foi com profundo pesar que o Governo brasileiro tomou conhecimento das extensas 

perdas humanas e materiais no Haiti provocadas pelo furacão "Matthew". O Brasil 

expressa suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

Governo do Haiti. (Nota à imprensa nº 380. Passagem do furacão "Matthew" pelo 

Haiti, 07/10/2016) 

Em razão da grave situação no Haiti, resultado da passagem do furacão “Matthew” que 

assolou o país na última semana, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), decidiu fazer doação de US$ 250 mil ao 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), para aquisição e distribuição imediata de 

alimentos e outros itens de primeira necessidade nas regiões afetadas. Os recursos 

doados são provenientes do orçamento de cooperação internacional humanitária da 

ABC. A contribuição brasileira ao PMA irá somar-se ao envio emergencial da aeronave  

767 da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião partiu de Brasília hoje, com 120 barracas, 

para apoio a famílias desabrigadas. Com área útil de 25 metros quadrados cada, estima-

se que mais de 700 pessoas poderão ser acomodadas. (...) O componente militar da 

MINUSTAH, e em particular o contingente brasileiro, lidera os esforços de resposta 

imediata e assistência às vítimas, assim como o apoio aos trabalhos de desobstrução das 

ligações rodoviárias entre Porto Príncipe e a península sul, a mais afetada pelo furacão. 

O Ministério da Defesa enviará a Porto Príncipe, na próxima segunda-feira, dia 17, 

aeronave da FAB com cerca de dez toneladas de doações de itens de primeira 

necessidade, com o apoio da Rede de Solidariedade ao Haiti e do Ordinariado Militar do 

Brasil. A resposta humanitária brasileira é fruto de uma atuação integrada entre o 

Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração 

Nacional e o Ministério da Defesa, e tem o objetivo de mitigar a situação haitiana, 

considerada a mais dramática desde o terremoto ocorrido no ano de 2010. (Nota à 

imprensa nº 398. Brasil anuncia resposta humanitária ao Haiti, 14/10/2016). 

O governo brasileiro saúda o governo e o povo haitianos pela realização, em 20 de 

novembro, das eleições presidenciais e legislativas, um passo importante para o 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14843-furacao-matthew-atendimento-a-brasileiros
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fortalecimento da democracia no Haiti e para a preservação dos avanços institucionais 

do país. O governo brasileiro felicita as autoridades haitianas pelos esforços na 

organização e condução pacífica das votações, que contou com a colaboração da Missão 

das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) e da comunidade 

internacional. Ao exortar todos os atores políticos a aguardar pacificamente os 

resultados, o governo brasileiro reitera seu apoio ao processo eleitoral em curso, bem 

como seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento do Haiti. (Nota à 

imprensa n° 456. Eleições presidenciais e legislativas no Haiti, 21 de novembro de 

2016).  

Em iniciativa integrada dos ministérios da Defesa, Saúde e Relações Exteriores, 

coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), o governo brasileiro 

enviou medicamentos e vacinas contra cólera para atendimento à população do Haiti. São 

mais de 18.000 unidades de medicamentos, testes rápidos para HIV, materiais de uso 

hospitalar e cerca de 4.000 doses de vacinas contra cólera. (...) Os donativos são parte da 

cooperação brasileira com o Haiti em razão da passagem do furacão "Matthew" em 

outubro passado. A nova doação integra a resposta humanitária do governo brasileiro a 

essa catástrofe socioambiental, que já contou com doações financeiras no total de US$ 

400 mil ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas, para atividades 

emergenciais de aquisição e distribuição de alimentos e outros itens de primeira 

necessidade a cerca de 800 mil pessoas, como também para ações de preparação para 

emergências. (Nota à imprensa nº 477. Brasil envia medicamentos e vacinas ao Haiti, 
09 de dezembro de 2016).  
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México 
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Nicarágua 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Nicarágua concedeu agrément a Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos 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 395. Concessão de agrément ao embaixador do Brasil 

na Nicarágua, 12/10/2016) 
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Paraguai 

“[C]om muito gosto venho aqui a Assunção. E, agora, ainda, eu me encontrarei com o 

presidente para tratar dos interesses comuns existentes entre o Brasil e o Paraguai, que 

não são poucos. Nós temos níveis de exportação muito sólidos na relação Brasil e 

Paraguai. De modo que para intensificar essas relações e para intensificar ainda mais, 

para aumentar o grau de amizade histórica que une o Brasil e o Paraguai, é que eu venho 

acompanhado de uma delegação de ministros, parte ministros, e também uma delegação 

de parlamentares, representantes da Câmara e representantes do Senado, portanto, para 

revelar ao Paraguai uma integração muito grande entre o Executivo e o Legislativo do 

Brasil. De modo que é com extraordinária satisfação que eu faço essa visita. Farei outras 

aos Estados da América do Sul para também colaborar para essa integração latino-

americana de nações como, de resto, determina a própria Constituição Federal”. 

(Declaração à imprensa do presidente da República, Michel Temer, Assunção, 

03/10/2016) 

 

Peru 
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Uruguai 

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 
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Venezuela 

Os Chanceleres dos quatro países fundadores do Mercosul – Brasil, Argentina, Paraguai 

e Uruguai – aprovaram (...)  Declaração [que] foi adotada em razão do descumprimento, 

pela Venezuela, dos compromissos assumidos no Protocolo de Adesão ao Mercosul, 

assinado em Caracas em 2006, especificamente no que se refere à incorporação ao 

ordenamento jurídico venezuelano de normas e acordos vigentes no Mercosul. O prazo 

para que a Venezuela cumprisse com essa obrigação encerrou-se em 12 de agosto de 

2016 e entre os importantes acordos e normas que não foram incorporados ao 

ordenamento jurídico venezuelano estão o Acordo de Complementação Econômica nº 

18 (1991), o Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a Promoção e Proteção 

dos Direitos Humanos do Mercosul (2005) e o Acordo sobre Residência para Nacionais 

dos Estados Partes do Mercosul (2002). A Declaração estabelece que a presidência do 

Mercosul no corrente semestre não passa à Venezuela, mas será exercida por meio da 

coordenação entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que poderão definir cursos de 

ação e adotar as decisões necessárias em matéria econômico-comercial e em outros 

temas essenciais para o funcionamento do Mercosul. O mesmo ocorrerá nas 

negociações comerciais com terceiros países ou blocos de países. Em 1º de dezembro de 

2016, a persistir o descumprimento de obrigações, a Venezuela será suspensa do 

MERCOSUL. A Declaração foi adotada no espírito de preservação e fortalecimento do 

Mercosul, de modo a assegurar que não haja solução de continuidade no funcionamento 

dos órgãos e mecanismos de integração, cooperação e coordenação do bloco. (Nota à 

imprensa nº 337. Aprovação da “Declaração Relativa ao Funcionamento do 

Mercosul e ao Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela 

13/09/2016) 

 “Estamos muito preocupados com a multiplicação recente de detenções arbitrárias na 

Venezuela, como a do jornalista chileno Braulio Jatar, ocorridas à revelia do devido 

processo legal e em claro desrespeito a liberdades e garantias fundamentais. Esse é um 

desdobramento que dificulta ainda mais o diálogo entre governo e oposição, 

indispensável para a superação da dramática crise política, econômica, social e 

humanitária que afeta a Venezuela”. (Nota à imprensa nº 335. Declaração do ministro 

José Serra sobre a situação na Venezuela, 13/09/2016) 

Os chanceleres que assinam abaixo manifestam preocupação pela decisão do Conselho 

Nacional Eleitoral da República Bolivariana da Venezuela, de 21 de setembro, que, 

entre outros aspectos, implica um método determinado para a coleta de assinaturas 

equivalentes a 20% do registro eleitoral e que tem o efeito de postergar a realização do 

referendo revogatório até 2017, afetando, assim, o sentido da consulta. Além disso, 

reiteram seu apoio e disposição em contribuir para a realização de um diálogo entre o 

governo e os diferentes atores políticos e sociais venezuelanos, que permita, por meio 

do entendimento mútuo, promover a estabilidade política, a recuperação econômica e o 

pleno respeito aos direitos humanos. (Nota à imprensa nº 361. Situação na Venezuela, 

29/09/2016). 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14797-venezuelachanceleres
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Reafirmando seu profundo compromisso com os princípios e valores democráticos e 

com a defesa dos direitos humanos, os governos [dos estados da Organização dos 

Estados Americanos] que subscrevem o presente comunicado expressam sua profunda 

preocupação com a decisão adotada pelo Conselho Nacional Eleitoral da República 

Bolivariana da Venezuela de postergar o processo de coleta dos 20% do registro 

eleitoral requeridos para ativar o referendo revogatório. A paralisação do processo, 

previsto para realizar-se entre os dias 26 e 28 de outubro, e a decisão do Poder 

Judiciário da Venezuela de proibir a saída do território venezuelano dos principais 

líderes da oposição desse país afetam a possibilidade de estabelecer um processo de 

diálogo entre o Governo e a oposição que permita uma saída pacífica para a situação 

crítica que atravessa essa nação irmã. Os governos que subscrevem o presente 

comunicado reiteram seu chamado a todos os atores políticos nesse país para que 

concretizem, com brevidade e em um clima de paz, os esforços de diálogo nacional, de 

maneira direta ou com o apoio de facilitadores, que permita encontrar soluções 

duradouras a favor da democracia e da estabilidade social, garantindo o pleno respeito 

aos direitos humanos, a separação dos poderes e o fortalecimento institucional. (Nota à 

imprensa nº 412. Comunicado conjunto de Estados Membros da OEA sobre os 

acontecimentos recentes na República Bolivariana da Venezuela, 22/10/2016) 

Observamos com preocupação a polarização acentuada por que está passando a 

Venezuela e reiteramos o apelo para que as partes tenham vontade política e 

estabeleçam um diálogo construtivo com soluções que respeitem o estado de direito e as 

garantias constitucionais e permitam a todos os venezuelanos exercerem seus direitos 

fundamentais. Esperamos que as manifestações de hoje se desenvolvam em total 

tranquilidade e que se garantam os direitos de todos os cidadãos venezuelanos de se 

expressarem respeitando as práticas democráticas de nossas sociedades. Damos as mais 

enfáticas boas vindas ao acompanhamento pelo Vaticano, de tal modo a dar uma maior 

agilidade, com sentido de urgência, às gestões para buscar, com o governo e com a 

oposição, soluções eficazes e duradouras para o povo venezuelano. (Nota à imprensa nº 

418. Comunicado dos governos de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai sobre a situação 

na Venezuela, 27/10/2016) 

Tendo iniciado o processo de diálogo entre representantes do Governo da República 

Bolivariana da Venezuela e da Mesa da Unidade Democrática, os ministros abaixo 

assinados manifestaram a esperança de que este diálogo alcance resultados concretos 

dentro de um prazo razoável. Os ministros que subscrevem esta declaração reiteram seu 

apoio ao acompanhamento do Vaticano e dos ex-presidentes, em representação da 

UNASUL, e exortam que estimulem as partes a realizarem avanços e gestos de 

aproximação, com a brevidade possível, e a evitarem qualquer ato de violência e 

ameaças ao processo em andamento. (Declaração dos chanceleres de Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Uruguai, 1º de novembro de 2016).  

Os governos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Guatemala, do México, 

do Paraguai e do Uruguai encorajam a manutenção do diálogo com resultados concretos 

que ponham fim à difícil situação que atravessa a Venezuela. Cabe ao governo e à 
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oposição encontrar soluções, de maneira urgente, para o povo venezuelano. Por isso, 

reiteramos nosso chamamento para que se mantenham no caminho do diálogo e para 

que utilizem a linguagem com prudência, logrando assim superar a polarização na qual 

se encontra a sociedade venezuelana. Isso permitirá tomar decisões que beneficiem 

integralmente o país. Valorizamos o importante acompanhamento do Vaticano e dos ex-

presidentes e manifestamos nossa disposição de colaborar no que seja necessário. 

Reconhecemos os sinais positivos dos últimos dias, como a libertação de presos – 

esperamos que se acelere e que aumente o número de beneficiários desta medida –, 

assim como a suspensão das marchas por parte da oposição para dar oportunidade ao 

diálogo. Manter esta vontade nestes momentos é decisivo para o país. (Nota à imprensa 

n° 441. Comunicado conjunto sobre a Venezuela, 05 de novembro de 2016).  

Os chanceleres dos países abaixo assinados reiteram seu apelo para que se mantenha 

vigente o diálogo entre o governo e a oposição na Venezuela. Sublinham, ainda, a 

importância de um tratamento mútuo respeitoso e do cumprimento estrito dos acordos 

alcançados no âmbito deste diálogo, que são essenciais para gerar a confiança 

necessária, para assegurar o envolvimento permanente de todas as partes e para avançar 

na solução das diferenças, em benefício do povo venezuelano. Nossos países continuarão 

apoiando os esforços dos ex-presidentes e a contribuição prudente do Vaticano, que deve 

ser altamente apreciada por todas as partes e representou uma ajuda desinteressada para 

favorecer o processo de diálogo no país vizinho. Fazemos votos para que a Venezuela 

encontre o caminho do entendimento, o que lhe dará estabilidade para o futuro. (Nota à 

imprensa nº 474. Declaração dos chanceleres de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Guatemala, México, Paraguai, Peru e Uruguai, 07 de dezembro de 2016).  
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ÁSIA E OCEANIA 

“A Ásia é região de abundante e preciosos recursos humanos e culturais. É a área de 

maior dinamismo econômico do Planeta. Sobretudo em período no qual nos 

concentramos na retomada do crescimento, desejamos intensificar relações com nossos 

amigos asiáticos – e, certamente, com cada um dos países aqui reunidos.” (Discurso do 

presidente da República, Michel Temer, na Cúpula ampliada dos Chefes de Estado e 

de Governo do BRICS e do BIMSTEC, Goa, 16 de outubro de 2016)  
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Afeganistão 

O Governo brasileiro condena o atentado terrorista cometido ontem, 11 de outubro, 

contra mesquita em Cabul, Afeganistão, em mais um episódio da violência sectária que 

assola o país. O Governo brasileiro expressa suas condolências às famílias das vítimas e 

reitera seu apoio ao governo e ao povo afegãos em sua luta contra o terrorismo. (Nota à 

imprensa nº 394. Atentado em Cabil, 12/10/2016) 
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Azerbaijão 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Elkhan Polukh oglu Polukhov como embaixador extraordinário e plenipotenciário da 

República do Azerbaijão no Brasil. O Brasil e o Azerbaijão estabeleceram relações 

diplomáticas em 1993. (Nota à imprensa nº 406. Concessão de "agrément" ao 

embaixador da República do Azerbaijão, 18/10/2016) 
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China 

“Em minha experiência como co-presidente de nossa Comissão Sino-Brasileira, aprendi 

a admirar o povo chinês, seu engenho e sua cultura. Aprendi a apreciar a diversidade e a 

profundidade das relações entre o Brasil e a China. Sobretudo, aprendi que não há 

distância geográfica capaz de separar a amizade genuína. Assim me sinto sempre que 

aqui desembarco: precisamente entre amigos. (...) Na área de investimentos, o alicerce 

mais profundo de parcerias sólidas, sem dúvida, é a confiança. Essa mesma confiança, 

que deve presidir a relação de todos, é necessária na indústria. As histórias de sucesso 

que pudemos ouvir de investidores chineses no Brasil atestam o potencial da 

cooperação industrial. (...) No agronegócio, que também aqui há, muitos desfrutantes e 

apoiadores do agronegócio, as oportunidades entre Brasil e China são mútuas. Uma 

delas se destaca: expor o consumidor chinês ao padrão de excelência dos produtos 

agropecuários do Brasil. (...) Por isso, que eu convido todos os investidores chineses a 

se unirem a nós na construção desse novo Brasil. E senhor prefeito, senhoras e senhores, 

o ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, integração, entre o 

Brasil e China de um lado; de outro lado, a confiança do empresariado chinês na 

economia brasileira; e, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado 

brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários 

chineses”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante cerimônia de 

encerramento do Seminário Empresarial de Alto Nível Brasil-China, Xangai, 

02/092016) 
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Filipinas  
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Índia 

O governo brasileiro repudia o atentado terrorista a instalações militares indianas no 

vilarejo de Uri, localizado na região da Caxemira administrada pela Índia, que vitimou 

18 pessoas e feriu dezenas, em 18 de setembro corrente. Ao mesmo tempo em que 

transmite seus sentimentos de solidariedade aos familiares das vitimas e ao governo e ao 

povo da Índia, o Brasil reforça sua condenação a qualquer ato de terrorismo e manifesta 

sua preocupação com o agravamento das tensões na região da Caxemira. (Nota à 

imprensa nº 343. Atentado terrorista a instalações militares indianas na Caxemira, 

20/09/2016) 

“Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para reiterar o compromisso do Brasil em 

fortalecer nossas relações com a Alemanha, a Índia e o Japão. Em termos puramente 

geográficos, nossos quatro países parecem estar muito distantes, em três continentes 

diferentes. No entanto, somos parceiros naturais em muitas áreas de cooperação na 

agenda internacional”. (Nota à imprensa nº 349. Intervenção do ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, na reunião ministerial do G4, Nova York, 21/09/2016) 

A Parceria Estratégica bilateral, iniciada há uma década, inaugurou nova fase nas 

relações Brasil-Índia, baseada em uma visão global comum; no compartilhamento de 

valores democráticos; e no compromisso de promover o crescimento econômico com 

inclusão social, com vistas ao bem-estar dos povos de ambos os países. (...)Brasil e 

Índia mantêm relação muito próxima e multifacetada no nível bilateral e também em 

foros plurilaterais, como BRICS, BASIC, G20, G4, IBAS e Aliança Solar Internacional, 

bem como nos regimes multilaterais mais abrangentes, como ONU, OMC, UNESCO e 

OMPI. Os líderes concordaram em manter estreita cooperação e coordenação em temais 

globais. Os dois líderes reafirmaram o compromisso de ampliar a participação de países 

em desenvolvimento nas instâncias decisórias das instituições multilaterais. 

Assinalaram a necessidade de reforma urgente das Nações Unidas para torná-la mais 

consistente com a realidade geopolítica atual. Enfatizaram que nenhuma reforma das 

Nações Unidas estará completa sem a reforma de seu Conselho de Segurança, incluindo 

uma expansão tanto na categoria permanente quanto na categoria não permanente de 

membros do Conselho, com maior participação de países em desenvolvimento em 

ambas. Nesse contexto, saudaram a criação do Grupo de Amigos da Reforma do 

Conselho de Segurança e conclamaram os estados membros favoráveis à reforma a unir 

esforços e finalmente concretizar uma reforma significativa.  Também enfatizaram que 

os dois países são candidatos legítimos a assentos permanentes em um Conselho 

ampliado e reiteraram o apoio a suas aspirações recíprocas. (...) Os líderes reiteraram a 

necessidade de se construir uma relação voltada para o futuro, por meio do 

aprofundamento do engajamento bilateral e do impulso às complementaridades 

existentes entre os dois países em áreas-chave de interesse mútuo, anteriormente 

identificadas por ocasião da Reunião da Comissão Mista Bilateral, em novembro de 

2015, incluindo, entre outras: segurança energética; agricultura e segurança alimentar; 

saúde, produtos farmacêuticos e acesso a medicamentos; tecnologias da informação e de 

comunicações; segurança cibernética; espaço; defesa; aviação civil; e infraestrutura. Os 

dois lados chegaram a entendimento para diversificar a pauta de comércio bilateral. (...) 

Também expressaram satisfação com a rubrica do Acordo de Cooperação e Facilitação 

de Investimentos entre Brasil e Índia (...)Os dois líderes concordaram em buscar o 

estabelecimento de procedimentos simplificados para emissão de vistos de negócios, 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14770-intervencao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-jose-serra-na-reuniao-ministerial-do-g4-nova-york-21-de-setembro-de-2016
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14770-intervencao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-jose-serra-na-reuniao-ministerial-do-g4-nova-york-21-de-setembro-de-2016
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com base em reciprocidade, de modo a facilitar o comércio bilateral e os investimentos. 

Os líderes enfatizaram a importância de se elaborar um roteiro para a cooperação em 

agricultura (...) Concordaram em que oportunidades devem ser exploradas para a 

promoção da cooperação em investimentos em processamento de alimentos, 

especialmente em "megafoodparks" e infraestrutura de cadeias de refrigeração. (...) Os 

dois lados concordaram em explorar a cooperação no campo da energia. A experiência 

do Brasil em etanol foi reconhecida. Os líderes identificaram potencial para cooperar 

em pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis, bem como no setor de 

biocombustíveis de segunda geração. (...)Brasil e Índia enfrentam desafios comuns no 

combate a doenças não-transmissíveis e transmissíveis, entre as quais se incluem HIV, 

hepatite C e tuberculose. Nesse sentido, os dois países enfatizaram seu compromisso 

prioritário com a ampliação da cooperação bilateral para o desenvolvimento conjunto de 

medicamentos, instrumentos para diagnóstico e equipamentos médicos a preços 

acessíveis, de modo a assegurar acesso universal a um atendimento médico seguro, 

efetivo e de alta qualidade, especialmente para suas populações mais vulneráveis. Para 

isso, Brasil e Índia decidiram somar esforços para desenvolver cinco medicamentos 

químicos e cinco medicamentos biológicos para o tratamento de doenças, incluindo 

hepatite C, tuberculose, câncer e HIV. Os dois países decidiram também intensificar a 

exitosa cooperação entre suas agências regulatórias, a fim de simplificar procedimentos 

de registro e comercialização de produtos farmacêuticos e equipamentos médicos.  

(...)Os dois líderes saudaram os resultados da Revisão Abrangente da Implementação 

dos Resultados da Cúpula Mundial sobre Sociedade da Informação (WSIS+10) e 

reafirmaram seu compromisso de construir uma sociedade da informação centrada em 

indivíduos, inclusiva e orientada para o desenvolvimento. Nesse contexto, destacaram 

que Tecnologias da Informação e das Comunicações (TIC) e, em particular, a Internet 

são ferramentas indispensáveis para se atingir os objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. (...) Brasil e Índia têm grande interesse em aprofundar a 

cooperação em TIC, segurança cibernética e temas relacionados à economia digital. 

(Nota à imprensa nº 404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado 

Conjunto Brasil-Índia, 17/10/2016). 

O presidente Michel Temer expressou condolências ao governo indiano e às famílias 

das vítimas do ataque em Uri, e declarou que o Brasil condena com firmeza ataques 

terroristas em todas as formas. 19. Os dois líderes reconheceram que o terrorismo 

continua a ser uma ameaça significativa à paz e à estabilidade no mundo. Reiteraram 

seu firme compromisso de combatê-lo em todas as suas formas e manifestações e 

salientaram que não pode haver justificativa para atos de terror, quaisquer que sejam 

suas motivações. Conclamaram por ação multilateral revigorada contra o terrorismo, 

inclusive por meio da finalização e da adoção da Convenção Abrangente sobre 

Terrorismo Internacional das Nações Unidas no mais breve prazo. (Nota à imprensa nº 

404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto Brasil-Índia, 

17/10/2016). 

Ambos os países enfatizaram que o Acordo deve continuar a ser guiado pelos princípios 

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

especial o princípio das “responsabilidades comuns porém diferenciadas”. Os dois 

países também permanecem comprometidos com a cooperação internacional no 

combate à mudança do clima, como evidenciado pela iniciativa indiana da Aliança 

Solar Internacional e pela iniciativa brasileira da Plataforma para o Biofuturo. (Nota à 

imprensa nº 404. Visita do presidente da República à Índia – Comunicado Conjunto 

Brasil-Índia, 17/10/2016). 
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“Nós todos sabemos que a Índia se transformou, muito nos últimos anos e é hoje uma 

das principais economias globais, cresce a taxas elevadas e tem muitas 

complementaridades, que eu acabei de registrar, com o Brasil. (...) Portanto, apesar da 

distância geográfica, Brasil e Índia compartilham os mesmos valores e objetivos. Nós 

todos, Brasil e Índia, estamos entre as maiores democracias do mundo em 

desenvolvimento. Somos, também, não vamos negar, economias de grande porte. 

Temos capacidade tecnológica em várias áreas e temos, também, a presença global. 

Naturalmente, nós também coincidimos na necessidade de aperfeiçoamento de regras e 

instituições internacionais. Assim é que têm trabalhado o Brasil e a Índia na organização 

das Nações Unidas. Sua excelência levantou temas importantíssimos para nós outros, 

como tema de defesa, do tema da agricultura, o tema dos remédios, portanto da indústria 

farmacêutica, e nós ajustamos que eu mandaria missões do Brasil, que trabalham nessas 

áreas, para que possamos ampliar as relações precisamente nessas áreas. Foram 

concluídas, também, as negociações de acordo de cooperação e facilitação de 

investimentos, que ampliará, naturalmente, este acordo, a segurança jurídica para os 

investidores. Aliás, nesta reunião de empresários que fizemos no dia de ontem e no dia 

de hoje, nós verificamos o grande interesse de empresários brasileiros em aplicarem 

aqui os seus recursos, na Índia, e estamos incentivando os empresários indianos no 

sentido de aplicarem no Brasil. (...) Conversamos, também, sobre iniciativas na área 

ambiental. No tocante pessoalmente, às energias renováveis, nós registramos, primeiro-

ministro Modi lançou recentemente a aliança solar internacional. E o Brasil está 

impulsionando a chamada plataforma para o bio-futuro. São planos que podem se 

complementar e daí porque nós renovamos o apoio do Brasil à aliança solar 

internacional. (...) Aliás, muito a propósito, tomei a liberdade de convidar sua 

excelência, para uma visita oficial ao Brasil. Disse-lhe que a sua presença no Estado 

brasileiro seria extremamente útil para o povo brasileiro mas, particularmente, para o 

nosso governo. (...) Eu posso concluir dizendo que esta visita relançou nossa parceria 

estratégica. É uma parceria que se voltará para uma inserção mais competitiva nos 

mercados globais e para o desenvolvimento de nossas sociedades.” (Declaração à 

imprensa, do senhor presidente da República, Michel Temer, durante a cerimônia de 

intercâmbio de atos bilaterais, Goa, 17 de outubro de 2016). 

 

 

 

Indonésia 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu a 

província de Aceh, no norte da Indonésia, deixando dezenas de mortos e feridos, além de 

significativos danos materiais. O governo brasileiro solidariza-se com as famílias das 

vítimas e manifesta seu sentido pesar ao governo e ao povo da Indonésia. (Nota à 

imprensa nº 476. Terremoto na Indonésia, 07 de dezembro de 2016).  
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Japão 

“Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para reiterar o compromisso do Brasil em 

fortalecer nossas relações com a Alemanha, a Índia e o Japão. Em termos puramente 

geográficos, nossos quatro países parecem estar muito distantes, em três continentes 

diferentes. No entanto, somos parceiros naturais em muitas áreas de cooperação na 

agenda internacional”. (Nota à imprensa nº 349. Intervenção do ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, na reunião ministerial do G4, Nova York, 21/09/2016) 

A visita dá seguimento ao recente encontro bilateral, à margem da Cúpula do G-20 

(Hangzhou, 5 de setembro), entre o presidente Temer e o primeiro-ministro Abe, e 

indica a prioridade mútua que o Brasil e o Japão atribuem à intensificação de sua 

parceria estratégica. Nossos países mantêm rica agenda de trabalho conjunta, marcada 

por tradicionais laços de cooperação e fortes vínculos humanos. A visita constituirá 

oportunidade para a renovação do interesse do Brasil e do Japão na ampliação dos 

fluxos bilaterais de comércio e investimentos, por meio do aprofundamento da 

cooperação em ciência, tecnologia e inovação, assim como o estabelecimento de 

parceria em novas frentes dos setores de infraestrutura, indústria e energias 

renováveis. O Brasil e o Japão participam de projetos conjuntos em terceiros países, na 

América Latina e na África, bem como integram o G-4, ao lado da Índia e da Alemanha, 

em defesa da ampliação do número de membros permanentes do Conselho de 

Segurança da ONU. Juntos se coordenam em questões de interesse global, tais como 

desenvolvimento sustentável, mudança do clima e desarmamento e não 

proliferação. (Nota à imprensa nº 386. Visita do Presidente da República ao Japão –

 Tóquio, 18 e 19 de outubro de 2016, 11/10/2016) 

Este Memorando de Cooperação destina-se a fortalecer a cooperação bilateral [entre 

Brasil e Japão] na promoção de oportunidades de investimento entre os Participantes, 

por meio da implementação conjunta de ações, a serem decididas pelos Participantes, 

para o desenvolvimento de infraestrutura, incluindo a aplicação de resultados de 

inovação em setores e tecnologias relevantes[:](...) (i) transporte e logística; (ii) 

tecnologia da informação e de comunicações; e (iii) energia. (Nota à imprensa nº 408. 

Visita do Presidente da República ao Japão – Ato assinado, 20/10/2016) 

“Passei quatro meses como presidente interino e uma das primeiras visitas que faço é o 

Japão para estreitar os laços comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. (...) Uma 

parte fundamental da nossa viagem é exatamente aquela que faz um encontro do 

empresariado brasileiro com o empresariado japonês, porque isso significa, penso eu, 

desenvolvimento e crescimento para ambas as partes, para o Brasil e para o Japão. O 

Brasil, que tem vínculos humanos e afetivos com o Japão, tendo em vista precisamente 

a imigração japonesa, que data de mais de 100 anos, pessoas que para ali foram e 

ajudaram, ao lado de outras tantas raças, a construir o nosso país. Mas, particularmente, 

também ele foi construído à vista das empresas japonesas que lá se instalaram há 

bastante tempo. O senhor presidente do Keidanren acabou de mencionar, 

acertadamente, que há cerca de 700 empresas japonesas no Brasil. Portanto, eu ressalto 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14770-intervencao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-jose-serra-na-reuniao-ministerial-do-g4-nova-york-21-de-setembro-de-2016
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14770-intervencao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-jose-serra-na-reuniao-ministerial-do-g4-nova-york-21-de-setembro-de-2016
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mais uma vez que um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por 

um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e 

industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer isso, eu quero significar que o 

Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país.” (Discurso do presidente 

da República, Michel Temer, em encontro com empresários japoneses, Tóquio, 19 de 

outubro de 2016).  

A Delegação do Brasil junto à OMC recebeu hoje, em Genebra, o relatório preliminar 

do painel que examinou regimes tributários brasileiros questionados por União Europeia 

e Japão. O Governo brasileiro analisará o relatório preliminar e apresentará os 

comentários que julgar pertinentes para consideração dos membros do painel antes de 

sua decisão final, que estará sujeita a apelação. O Brasil tem ressaltado que os 

programas brasileiros questionados dão importante contribuição ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico do País, bem como para a sustentabilidade ambiental. (Nota à 

imprensa n° 445. Contenciosos na OMC contra o Brasil por União Europeia e Japão 

sobre regimes tributários brasileiros (DS472 e DS497) Circulação do Relatório 

Preliminar do Painel, 11 de novembro de 2016).  
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Paquistão 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista que vitimou mais de vinte pessoas, 

em 16 de setembro, em Bumtaman, no distrito tribal de Mohmand, zona fronteiriça 

entre o Paquistão e o Afeganistão. Ao manifestar sua solidariedade aos familiares das 

vítimas, ao povo e ao governo do Paquistão, o Brasil reitera seu repúdio a todos os atos 

de terrorismo, praticados sob qualquer pretexto. (Nota à imprensa nº340. Atentado 

terrorista no Paquistão 18/09/2016) 

O governo brasileiro condena o atentado terrorista cometido ontem, 24 de outubro, 

contra a Academia de Polícia do Baluchistão, localizada na cidade de Quetta, sudoeste 

do Paquistão, que vitimou pelo menos 59 policiais e cadetes. Ao manifestar 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo do Paquistão, o Brasil 

reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. 

(Nota à imprensa nº 416. Atentado no Paquistão, 25/10/2016) 

O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, do desastre com o voo PK-661, da 

Pakistan International Airlines, que vitimou 47 pessoas. O governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade e condolências aos familiares das vítimas e ao governo do Paquistão. (Nota 

à imprensa nº 475. Acidente Aéreo no Paquistão, 07 de dezembro de 2016).  
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Timor-Leste 

[Os estados membros da CPLP t]omaram nota dos esforços realizados por Timor-Leste 

para delimitar definitivamente, em harmonia com o Direito Internacional, as fronteiras 

marítimas com ambos os vizinhos, a Austrália e a Indonésia, e expressaram 

solidariedade à causa timorense em assegurar o exercício dos direitos soberanos e de 

jurisdição sobre o seu território marítimo, nos termos da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, e garantir assim um futuro melhor para o povo de Timor-Leste; 

Saudaram o início das discussões preparatórias entre Timor-Leste e a Indonésia com 

vista a delimitar as fronteiras marítimas entre os dois países, num espírito de amizade e 

no âmbito do direito internacional, e reconheceram a iniciativa de Timor-Leste em 

iniciar um processo de conciliação obrigatória com a Austrália, um mecanismo de 

resolução de disputas no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar, que está a ser posto em prática pela primeira vez, com o objetivo de alcançar uma 

solução justa e aceitável para ambas as partes. (Nota à imprensa nº 433. XI 

Conferência de chefes de estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa - Declaração de Brasília, 01/11/2016)
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República Popular Democrática da Coréia  

O governo brasileiro lamenta as inundações que atingem a República Popular 

Democrática da Coreia e que já causaram a morte e o desaparecimento de dezenas de 

pessoas. O governo brasileiro manifesta ao governo e ao povo da República Popular 

Democrática da Coreia suas sinceras condolências pelas inestimáveis perdas humanas, 

bem como sua solidariedade pelo sofrimento dos desabrigados e pelos danos materiais 

causados pelas fortes chuvas. (Nota à imprensa nº328. Inundações na República 

Popular Democrática da Coréia, 08/09/2016) 

O Governo brasileiro repudia veementemente o teste nuclear realizado hoje pela 

República Popular Democrática da Coreia e associa-se à condenação emitida pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação aos recentes lançamentos de 

mísseis balísticos conduzidos por Pyongyang. Como firme defensor de um mundo livre 

de armas de destruição em massa, o Brasil reprova atitudes que violem as resoluções 

pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e aumentem a tensão na 

Península Coreana. O Brasil considera inaceitável que arsenais atômicos continuem a 

desempenhar papel importante em doutrinas militares. A falsa noção de que tais armas 

aumentam a segurança de um país mina o regime internacional de desarmamento e não 

proliferação nuclear, além de enfraquecer a credibilidade do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear e prejudicar os esforços para a entrada em vigor do Tratado de 

Proibição Completa de Testes Nucleares. (Nota à imprensa nº 330. Testes realizados 

pela República Popular Democrática da Coreia, 09/09/16) 

 “Outro motivo, tomo a liberdade de dizê-lo, de preocupação é a falta de progresso na 

agenda de desarmamento nuclear. Hoje, há milhares de armas nucleares no mundo. São 

milhares, portanto, de ameaças à paz e à segurança internacionais. Aliás, o mais recente 

teste nuclear na Península Coreana não nos deixa esquecer o perigo que também 

representa a proliferação nuclear”. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016) 
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EUROPA 

União Europeia 

[Os chanceleres do Mercosul] destacam a importância de impulsionar as negociações do 

Acordo de Associação Birregional Mercosul–União Europeia, pelos tradicionais laços 

culturais, comerciais e de investimentos que já unem os dois blocos e pelo grande 

potencial de crescimento dos fluxos de comércio e investimentos entre eles. 

Nesse sentido, conclamam os países da União Europeia a reforçarem seu engajamento 

no processo de negociação em curso. (Nota à imprensa nº 342. Declaração dos 

Chaceleres do Mercosul sobre as negociações do Acordo de Associação Mercosul-

União Europeia, 18/09/2016) 

Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre comércio. 

(Nota à imprensa nº 427. Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, 

por ocasião da XXV Cúpula Ibero-americana, 30/10/2016) 

“Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre 

comércio.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

As partes reconheceram os benefícios que a instalação do cabo de fibra ótica UE – 

Brasil irá possibilitar para o desenvolvimento de projetos e iniciativas científicas e 

tecnológicas futuras e decidiram explorar oportunidades de colaboração. (...) 

Renovaram o seu compromisso para que os blocos ingressem na fase final do processo 

negociador, com vistas à conclusão de um acordo ambicioso, abrangente e equilibrado. 

Relembraram que os profundos laços históricos, políticos, econômicos, culturais e 

sociais que unem as duas regiões justificam plenamente os esforços comuns em prol de 

um acordo que se coadune com a densidade do relacionamento birregional e estreite 

ainda mais o diálogo político, aprofunde a cooperação, dinamize a estrutura produtiva, 

nomeadamente através da integração em cadeias de valor global, e incremente os fluxos 

comerciais, de investimentos e de prestadores de serviços entre o Mercosul e a União 

Europeia. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

A Delegação do Brasil junto à OMC recebeu hoje, em Genebra, o relatório preliminar 

do painel que examinou regimes tributários brasileiros questionados por União Europeia 

e Japão. O Governo brasileiro analisará o relatório preliminar e apresentará os 

comentários que julgar pertinentes para consideração dos membros do painel antes de 

sua decisão final, que estará sujeita a apelação. O Brasil tem ressaltado que os 
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programas brasileiros questionados dão importante contribuição ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico do País, bem como para a sustentabilidade ambiental. (Nota à 

imprensa n° 445. Contenciosos na OMC contra o Brasil por União Europeia e Japão 

sobre regimes tributários brasileiros (DS472 e DS497) Circulação do Relatório 

Preliminar do Painel, 11 de novembro de 2016).  

Ambas as partes expressaram sua satisfação com os recentes progressos nas 

negociações entre a UE e o MERCOSUL para alcançar o acordo de associação 

birregional. O Ministro José Serra destacou o papel da Espanha na União Europeia e sua 

visão favorável ao acordo com o MERCOSUL. Brasil e Espanha decidiram continuar a 

trabalhar em conjunto para o sucesso das negociações. (Nota à imprensa n° 457. 

Comunicado de Imprensa dos Ministros de Assuntos Exteriores e de Cooperação do 

Reino da Espanha e das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, 23 

de novembro de 2016).  
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Alemanha  

“Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para reiterar o compromisso do Brasil em 

fortalecer nossas relações com a Alemanha, a Índia e o Japão. Em termos puramente 

geográficos, nossos quatro países parecem estar muito distantes, em três continentes 

diferentes. No entanto, somos parceiros naturais em muitas áreas de cooperação na 

agenda internacional”. (Nota à imprensa nº 349. Intervenção do ministro das Relações 

Exteriores, José Serra, na reunião ministerial do G4,  Nova York, 21/09/2016) 
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http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14770-intervencao-do-ministro-das-relacoes-exteriores-jose-serra-na-reuniao-ministerial-do-g4-nova-york-21-de-setembro-de-2016


139 

Bulgária 

O governo brasileiro lamenta, com grande pesar, o acidente ferroviário em Hitrino, na 

Bulgária, que vitimou e feriu dezenas de pessoas.O governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo da 

Bulgária. (Nota à imprensa nº 480. Acidente ferroviário na Bulgária, 12 de dezembro de 

2016).  
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Espanha 

“Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre 

comércio.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

Os Ministros consideram que se afigura um bom momento para aprofundar uma relação 

já vigorosa, baseada em acervo de sólidas raízes econômicas, comerciais, culturais, 

educativas e de intensa cooperação em matéria de defesa e de ciência e tecnologia. 

Ambos os países compartilham o desejo de reforçar o diálogo político e a concertação 

sobre os principais temas da agenda internacional e regional. Os Ministros reconhecem 

também que ainda há um grande potencial para o crescimento e diversificação dos 

intercâmbios comerciais e de investimento. Em termos de volume de investimentos, a 

Espanha é o segundo investidor estrangeiro no Brasil. Entre as principais economias do 

mundo, considerada a relação entre o PIB e os investimentos, a Espanha é o país que 

destina a maior parte de seu PIB para investimentos no Brasil. O Brasil, por sua vez, 

encontra-se entre os três principais destinos de novos investimentos espanhóis no 

exterior; o fluxo comercial bilateral continua a crescer, apesar de ter passado por um 

ano de retração. O Brasil é atualmente o mercado mais importante para a Espanha na 

América Latina. Ambas as partes expressaram sua satisfação com os recentes 

progressos nas negociações entre a UE e o MERCOSUL para alcançar o acordo de 

associação birregional. O Ministro José Serra destacou o papel da Espanha na União 

Europeia e sua visão favorável ao acordo com o MERCOSUL. Brasil e Espanha 

decidiram continuar a trabalhar em conjunto para o sucesso das negociações. (Nota à 

imprensa n° 457. Comunicado de Imprensa dos Ministros de Assuntos Exteriores e de 

Cooperação do Reino da Espanha e das Relações Exteriores da República Federativa 

do Brasil, 23 de novembro de 2016).  

“Quisiera, ante todo, subrayar que no es por casualidad que este seminario se lleva a cabo 

en España, país estratégico e ineludible en lo que se refiere a oportunidades de inversión 

en Brasil. España es origen de innúmeros casos de éxito, en beneficio mutuo de nuestras 

economías, y creo firmemente que seguirá siendo un socio clave en el futuro. Este 

Seminario tuvo como objetivo dar a conocer a nuestros socios españoles las 

oportunidades de inversión en infraestructura, logística y energía, en el marco del Proyecto 

Crecer, como ya ha sido detallado por mis colegas durante esta mañana. Pudimos discutir 

formas de ampliar nuestras relaciones económicas y comerciales. Sin embargo, este 

Seminario no termina hoy. Esto es sólo el comienzo de una coordinación estrecha y de 

una amplia vía de diálogo y de construcción de puentes, incluso mediante las reuniones 

"One-on-One" de mañana entre los empresarios y las autoridades brasileñas. La clave 

está en dar continuidad al Seminario con los buenos negocios que estamos sembrando 

hoy, aquí en Madrid. (...) Otra razón que nos trae a España es la importancia de avanzar 

en el compromiso de duplicar el volumen del comercio y de las inversiones cruzadas hasta 

el año 2025, un objetivo que aparece en la "Declaración conjunta para el Avance de la 

Asociación de Empresas", firmado en abril de 2015. Se trata de un reto ambicioso, pero lo 

vamos a enfrentar con dedicación, visión de futuro y seguridad de que tendremos grandes 
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resultados. (...) Es con esta inspiración que creo fundamental retomar el camino de la 

expansión de nuestro intercambio comercial. Cuando hablamos de duplicar el flujo 

comercial, nuestro reto es alcanzar un comercio bilateral de alrededor de 12 mil millones 

de euros, lo que requerirá los esfuerzos de nuestros gobiernos y de nuestros empresarios 

para crear oportunidades concretas de negocio. Una manera de cumplir con este 

ambicioso objetivo consiste en diversificar las exportaciones brasileñas, ahora 

concentradas en soja, combustibles y minerales. (...)Con respecto a las inversiones, 

España ha vuelto el año pasado a ocupar el segundo puesto como mayor inversor 

extranjero en Brasil. Brasil es, a su turno, el tercer principal destino de las inversiones 

españolas. Con una inversión de unos 78 mil millones de dólares, la presencia española 

en la economía brasileña es robusta, variada y con operaciones de todos los tamaños y en 

los más diversos sectores. Desde la década de 1990, hemos recibido grandes inversiones 

españolas en el sector de la energía, infraestructura, logística, transporte, 

telecomunicaciones entre otras áreas. (...) Las inversiones brasileñas, que ascienden a 

13,5 mil millones de dólares, según datos de 2015, mostraron un aumento significativo en 

los últimos años e hicieron que Brasil fuera uno de los principales inversores en España, 

entre los países emergentes. Somos conscientes de que todavía hay margen para 

aumentar la presencia de las empresas brasileñas en España y, por lo tanto, 

continuaremos los esfuerzos para alentar a nuestros empresarios a percibir España como 

una base privilegiada para operar en los mercados de Europa, Mediterráneo y África. (...) 

Nuestras empresas también están haciendo inversiones en asociación. El principal 

proyecto en curso es el cable submarino de fibra óptica que va a establecer una conexión 

directa entre América Latina y Europa. El proyecto TELEBRÁS e Islalink debe revolucionar 

la transmisión de datos, especialmente los datos científicos para la investigación, no sólo 

entre Brasil y España, sino también entre Europa y América Latina en su conjunto. Este es 

un excelente ejemplo de cooperación de nuestro sector privado en materia de ciencia, 

tecnología e innovación, y apunta al gran potencial que tenemos en áreas relevantes para 

el incremento de la competitividad y de la productividad de nuestras economias. (...) Al 

examinar la relación económica y comercial, no podría dejar de mencionar el compromiso 

español en hacer avanzar el Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y el Mercosur, 

cuya negociación está evolucionando. Quisiera agradecer y reiterar la importancia de 

contar con el firme apoyo de España en el diálogo birregional, en el sentido de lograr un 

acuerdo equilibrado e integral. Sabemos que hay sensibilidades de ambas partes, pero 

hay que seguir trabajando con determinación por un resultado que sea positivo para los 

dos bloques.” (Discurso do Ministro José Serra no encerramento do seminário “Cómo 

Hacer Negocios con Brasil” [Espanhol], Madri, 23 de novembro de 2016). 
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Áustria 
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Eslováquia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Eslovaca 

concedeu agrément a Luís Antonio Balduino Carneiro 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 nº354. Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil na Eslováquia, 

26/09/2016) 

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 
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Eslovênia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República da 

Eslovênia concedeu agrément a Renato Mosca de Souza 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 484. 

Concessão de agrément ao embaixador do Brasil na Eslovênia, 14 de dezembro de 2016).  
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França 

 

  



146 

Grécia 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da República Helênica 

concedeu agrément a Cesário Melantonio Neto 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 353. 

Concessão de “agrément” ao embaixador do Brasil na Grécia, 26/092016) 
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Hungria 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que o governo da Hungria concedeu 

agrément a Maria Laura da Rocha 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 391. Concessão de 

agrément à embaixadora do Brasil na Hungria, 11/10/2016)  

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 
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Itália 
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República Tcheca 

“A primeira parte da agenda, como anunciado, é a apreciação de vossas excelências às 

candidaturas da Hungria, da República Tcheca, da República Eslovaca e da República 

Oriental do Uruguai ao estatuto de Observador Associado da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa. Esses quatro países honram-nos com suas candidaturas, 

apresentadas por cartas depositadas junto ao Secretariado Executivo. Os quatro 

candidatos assumiram compromisso com os objetivos da Comunidade e com a 

promoção, difusão, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. A aceitação de suas 

candidaturas foi recomendada pelo Conselho de Ministros. (...) Eu tenho, portanto, a 

satisfação de declarar como admitidos e como Estados observadores da CPLP a 

Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca e a República Oriental do 

Uruguai.” (Discurso do Presidente da República, Michel Temer, durante sessão 

solene de abertura da XI Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, 

Palácio Itamaraty, 31 de outubro de 2016). 
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Países Baixos 

 

  



151 

Portugal 

O governo brasileiro recebeu com grande satisfação o anúncio da Presidência do 

Conselho de Segurança de que o candidato português António Guterres será 

recomendado pelo órgão como próximo secretário-geral das Nações Unidas, sucedendo 

a Ban Ki-Moon, cujo mandato expira em 31 de dezembro próximo. Ex-primeiro-

ministro de Portugal e ex-alto representante das Nações Unidas para Refugiados, 

António Guterres possui qualificações profissionais e estatura política incontestáveis 

para liderar as Nações Unidas no enfrentamento dos múltiplos desafios globais, na 

condução da necessária reforma da Organização, inclusive de seu Conselho de 

Segurança, e nos esforços para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e 

dos direitos humanos. Ao congratular António Guterres, o povo e o governo português 

pelo anúncio, o Brasil manifesta desde já sua disposição de cooperar plenamente com os 

trabalhos do próximo secretário-geral das Nações Unidas. (Nota à imprensa nº 378. 

Escolha do novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, 05/10/2016). 

“Destaco também, nesse contexto, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, 

cuja conclusão, apesar de envolver mais diretamente um bloco específico de nossos 

países, repercutirá positivamente sobre toda a região. Quero parabenizar a Portugal e à 

Espanha por seu engajamento nas negociações e seu compromisso com o livre 

comércio.” (Discurso do Ministro das Relações Exteriores, José Serra, por ocasião da 

XXV Cúpula Ibero-americana, Cartagena, 29 de outubro de 2016).  

Considerando que as relações de cooperação entre a República Federativa do Brasil e a 

República Portuguesa têm sido fortalecidas no quadro do Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta e do Memorando de Entendimento para a criação de mecanismo 

de consultas bilaterais na área da cooperação para o desenvolvimento e ao amparo do 

Acordo Básico de Cooperação Técnica entre os Governos do Brasil e de Portugal, 

assinado em Lisboa, em 07 de setembro de 1966; Considerando que a ABC e o Camões, 

IP são as Agências Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento da 

República Federativa do Brasil e da República Portuguesa e que compartilham os 

compromissos no que se refere aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 

defesa e a promoção dos direitos humanos e ao fortalecimento das instituições 

democráticas; Considerando que os Governos de ambos os Estados partilham um forte 

interesse em estabelecer uma parceria estratégica de cooperação trilateral com ações 

conjuntas concretas em terceiros países em desenvolvimento, nomeadamente em países 

de língua oficial portuguesa da África e Timor Leste, e outros que acordar 

conjuntamente, e em matérias sobre as quais os seus dois Estados partilhem um 

interesse comum e que contribuam para a erradicação da pobreza e para o 

desenvolvimento sustentável dos países beneficiários (doravante designados como 

“países beneficiários”. (Memorando de Entendimento entre a Agência Brasileira de 

Cooperação e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, sobre cooperação 

técnica para o desenvolvimento em benefício de terceiros países, Atos assinados por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

Em ambiente de grande cordialidade, os chefes de governo felicitaram-se pela 

excelência e dinamismo do relacionamento luso-brasileiro e expressaram satisfação pela 

retomada dos contatos no mais alto nível entre as autoridades brasileiras e portuguesas. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14862-escolha-do-novo-secretario-geral-da-organizacao-das-nacoes-unidas
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Consideraram constituir esta XII Cimeira uma oportunidade particularmente relevante 

para continuar conferindo caráter concreto ao sentimento de fraternidade existente entre 

ambos os povos, ao dinamizar a cooperação bilateral levada a cabo por atores 

governamentais e da sociedade civil. (...) No plano dos investimentos, constataram, com 

satisfação, a instalação, em Portugal, de empresas brasileiras representativas de setores 

variados da atividade econômica, entre as quais a Embraer é o caso mais emblemático. 

Reafirmaram o interesse em ver ampliados os investimentos brasileiros em Portugal, no 

seguimento das visitas de Altos Dignatários portugueses ao Brasil em setembro deste 

ano, bem como os investimentos portugueses no Brasil. A esse respeito, indicaram o 

interesse na apresentação, ao empresariado e às autoridades portuguesas, do Programa 

de Parceria de Investimentos (PPI) brasileiro. O Brasil aguarda com interesse proposta 

portuguesa de instituir-se iniciativa com vistas a promover o acompanhamento e a 

intensificação dos fluxos bilaterais de investimentos. (...) Salientaram a importância de 

um enquadramento fiscal favorável ao desenvolvimento das trocas comerciais e dos 

fluxos de investimento entre ambos os países com vistas a uma atualização do referido 

enquadramento à luz da evolução recente da política fiscal internacional, 

designadamente as iniciativas internacionais no âmbito do combate à erosão das bases 

tributárias e à transferência de lucros, e do reforço da cooperação administrativa para 

prevenir e combater os fenômenos de fraude e evasão fiscais internacionais. (...) Ambas 

as partes manifestaram interesse no alargamento da cooperação no domínio da 

segurança alimentar e incentivaram a convergência de sinergias entre a ASAE 

(Autoridade de Segurança Alimentar e Económica de Portugal), a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil) e o DIPOA. (...) No plano multilateral, 

reconheceram a importância da coordenação bilateral em agricultura e temas sanitários 

e fitossanitários (SPS), com vistas a que as legislações nacionais e comunitárias não 

venham a constituir barreiras injustificadas à expansão do comércio agrícola entre o 

Brasil e a União Europeia. Neste contexto, reafirmaram o seu compromisso no respeito 

do acordo SPS da Organização Mundial do Comércio, de que ambas as partes são 

signatárias. (...) Os dois mandatários reafirmaram, ainda, a importância de se seguir 

aprimorando o sistema multilateral de comércio a fim de que contribua, crescentemente, 

para a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, sublinharam a disposição de seus 

países de envidar esforços para fazer avançar as negociações no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio com vistas à obtenção de resultados na 11ª Conferência 

Ministerial da OMC e nas conferências seguintes. (...) Os dois mandatários reafirmaram 

o compromisso do Brasil e de Portugal com a promoção da Língua Portuguesa como 

veículo de cultura, educação, informação, produção científica e como fonte de 

oportunidades econômicas. Com o objetivo de ampliar o impacto das atividades 

desenvolvidas, sublinharam a importância de se buscar uma maior proximidade nos 

seus esforços de promoção do idioma, em especial por meio da realização de projetos 

conjuntos pela rede Centros Culturais Brasileiros e pelas unidades do Camões - Instituto 

da Cooperação e da Língua, bem como pelas respectivas redes de Leitorados em 

universidades estrangeiras. (...) Os governantes concordaram em intensificar esforços 

com o intuito de ampliar a circulação de bens culturais no espaço da CPLP. (...) Os dois 

governantes enfatizaram a importância dos tradicionais laços de cooperação acadêmica 

entre Brasil e Portugal. Recordaram que as instituições de ensino superior portuguesas 

são um destino de referência para estudantes brasileiros e ressaltaram a importância de 

promover parcerias diretas entre as instituições de ensino superior dos dois países, como 

forma de aprofundar ainda mais a mobilidade acadêmica. (...) Assinalaram o 

compromisso mútuo de explorar medidas que simplifiquem e facilitem o processo de 

reconhecimento mútuo de graus e títulos acadêmicos, em articulação com as respectivas 
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instituições de ensino superior, no sentido de ultrapassar obstáculos e de garantir a 

mobilidade de estudantes, investigadores e profissionais de todas as áreas. Recordaram 

que as instituições governamentais competentes dos dois países trocaram informações e 

exploraram vias de ação nas reuniões da Subcomissão de Reconhecimento de Graus e 

Títulos Acadêmicos. (...) Os chefes de governo comprometeram-se a envidar esforços 

para a valorização da Língua Portuguesa no acesso ao ensino superior, nomeadamente 

em países onde ambos dispõem de uma vasta comunidade expatriada. (...) O presidente 

Michel Temer e o primeiro-ministro António Costa recordaram que, em 2016, se 

completam 30 anos da assinatura do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

entre o Brasil e Portugal, manifestando satisfação pelo profícuo e crescente 

relacionamento bilateral em ciência, tecnologia e inovação e reconhecendo existir ainda 

grande potencial a ser explorado neste domínio. (...) Reafirmaram especial interesse em 

cooperar para uma nova agenda científica e tecnológica sobre “Interações Atlânticas”. 

Reiteraram o empenho em aprofundar os trabalhos em curso de diplomacia cientifica e, 

em conjunto, acordaram examinar a criação de uma plataforma de cooperação 

internacional sobre este tema, ‘Azores International Research Center’ – AIR, uma nova 

instituição intergovernamental internacional envolvendo as infraestruturas dos Açores 

em rede com as infraestruturas espaciais e oceânicas do Brasil, cuja missão deve ser 

orientada para o desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial para fazer face 

aos desafios das alterações do clima. Acordaram desenvolver e promover uma estratégia 

internacional visando novas agendas de pesquisa e desenvolvimento e formação 

avançada sobre as interações entre a atmosfera e os oceanos, tendo por base o 

desenvolvimento em ciências e tecnologias do espaço e de energia, assim como novas 

formas de gerar e processar grandes volumes de dados e a sua utilização em acesso 

aberto. (...) Reconhecendo a urgência na adoção de padrões de desenvolvimento 

socioeconômicos sustentáveis, decidiram intensificar a colaboração em sistemas 

sustentáveis de energia, incluindo a integração de fontes renováveis de energia, redes 

inteligentes de energia, e formas inovadoras de mobilidade urbana de baixa emissão de 

carbono. (...) Reafirmaram o compromisso comum de construir uma Sociedade da 

Informação voltada para as pessoas, inclusiva e orientada para o desenvolvimento, onde 

todos possam criar, aderir, utilizar e compartilhar informação e conhecimento. Nesse 

contexto, ressaltaram que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

constituem ferramentas indispensáveis para alcançar os objetivos que integram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Afirmaram, ainda, que o 

crescimento econômico, a produtividade industrial e a inovação tecnológica dependem 

de forma crescente e irreversível da evolução da economia digital. (...) Ressaltaram a 

importância dos investimentos portugueses no setor energético brasileiro, com destaque 

para a atuação de capitais portugueses no campo das energias renováveis e no setor de 

petróleo brasileiro, em projetos offshore e onshore, com destaque para as suas operações 

no pré-sal, na Bacia de Santos. Reconheceram a expressiva contribuição do setor 

privado e de universidades portuguesas à pesquisa e desenvolvimento na fronteira 

tecnológica no setor de petróleo e gás do Brasil, por meio da criação do Instituto do 

Petróleo e do Gás (ISPG), responsável por instituir importante programa de bolsas para 

brasileiros na área de engenharia do petróleo. (...) Os dois chefes de governo 

reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões é o 

maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Reafirmaram a importância de uma abordagem integrada para o desenvolvimento 

sustentável, que considere de maneira equilibrada as suas três dimensões - econômica, 

social e ambiental. Comprometeram-se, nesse sentido, com a implementação da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e com o cumprimento dos 17 Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável, adotados na Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável de 2015. Destacaram, nesse contexto, a importância da 

cooperação internacional para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. (...) Os chefes de governo manifestaram a sua satisfação com a rápida 

entrada em vigor do Acordo de Paris, marco fundamental no reforço da ação coletiva 

em nível global para as alterações do clima, e reafirmam a sua intenção de limitar o 

aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2°C acima dos níveis 

pré-industriais e de prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C 

acima dos níveis pré-industriais. (...) Manifestaram, ainda, a sua satisfação com adoção, 

em 2015, da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o combate ao 

tráfico da vida selvagem e neste sentido reafirmaram o seu empenho no combate ao 

comércio ilegal de espécies da fauna e flora selvagens. (...) Os chefes de governo 

congratularam-se pelos avanços das relações bilaterais e de cooperação entre as Forças e 

Serviços de Segurança de ambos os países, com particular incidência na área da gestão 

de grandes eventos desportivos. (...) Acordaram, ainda, que deve ser dada continuidade 

ao aprofundamento da cooperação bilateral técnico-policial, com destaque para a 

segurança e ordem públicas, cooperação policial e troca de informações, gestão e 

desenvolvimento de fronteiras, vigilância e patrulhamento marítimo, proteção civil e 

segurança rodoviária, entre outros domínios considerados relevantes para Portugal e 

para o Brasil. Nesse âmbito, tendo como objetivo o aprofundamento da agilização de 

circulação de pessoas entre os dois países, e no quadro da cooperação entre a 

Coordenação Geral de Polícia Federal do Brasil e do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras de Portugal, incubiram estas entidades de examinar a possibilidade de criar 

um programa comum de passageiros frequentes registrados, tendo em vista permitir a 

utilização de equipamentos eletrônicos de controle de fronteira instalados nos 

aeroportos internacionais dos dois países, por parte dos respectivos nacionais. (...) Os 

mandatários do Brasil e de Portugal saudaram o vigésimo aniversário de criação da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e reiteraram seu compromisso 

com os seus objetivos: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os 

domínios e a promoção e difusão da língua portuguesa. O primeiro-ministro português 

transmitiu votos de sucesso ao lado brasileiro na condução da presidência da CPLP para 

o biênio de 2016-18. Saudando os resultados da cimeira de Brasília, os dois chefes de 

governo sublinharam a sua disposição de trabalhar em prol do contínuo fortalecimento e 

aprofundamento da Comunidade. (...) Renovaram o seu compromisso para que os 

blocos ingressem na fase final do processo negociador, com vistas à conclusão de um 

acordo ambicioso, abrangente e equilibrado. Relembraram que os profundos laços 

históricos, políticos, econômicos, culturais e sociais que unem as duas regiões 

justificam plenamente os esforços comuns em prol de um acordo que se coadune com a 

densidade do relacionamento birregional e estreite ainda mais o diálogo político, 

aprofunde a cooperação, dinamize a estrutura produtiva, nomeadamente através da 

integração em cadeias de valor global, e incremente os fluxos comerciais, de 

investimentos e de prestadores de serviços entre o Mercosul e a União Europeia. (...) Os 

dois governantes reafirmaram a necessidade de avançar na reforma das Nações Unidas, 

em particular do seu Conselho de Segurança, com vistas a reforçar a sua 

representatividade, legitimidade e eficácia, por meio da incorporação de novos membros 

permanentes e não permanentes e do aprimoramento dos métodos de trabalho do órgão. 

Nesse contexto, o mandatário português reiterou o firme apoio de Portugal à 

candidatura do Brasil a membro permanente em um Conselho de Segurança reformado. 

(...) Os dois mandatários defenderam uma solução política inclusiva para o conflito sírio 

e manifestaram preocupação com a escalada de violações do acordo de cessação de 
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hostilidades endossado pela Resolução 2268 (2016) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Atentos à deterioração da situação humanitária na Síria, instaram as 

partes do conflito a respeitar o acordo e a permitir o acesso de assistência às populações 

civis. Reiteraram, ademais, o seu apoio aos esforços do enviado especial do secretário-

geral das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, para retomar as conversações 

intra-sírias em Genebra e avançar com o plano de transição política delineado pela 

resolução 2254 (2015) do Conselho de Segurança. Condenaram firmemente as ações de 

grupos terroristas, que tornam ainda mais preocupante e instável o quadro securitário 

sírio. (...) Os dois governantes reiteraram o seu apoio à solução de dois estados, 

convivendo dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente 

reconhecidas, para o conflito israelo-palestino. Ao recordarem as recomendações do 

último relatório do Quarteto, instaram as partes do conflito a retomar as negociações de 

boa-fé e coincidiram no juízo de que a expansão de assentamentos em Território 

Palestino Ocupado, além de ilegal perante o direito internacional, obstaculiza o processo 

de paz. Manifestaram, ainda, preocupação acerca dos atos de violência e da situação 

humanitária. Os chefes de governo sublinharam as disposições portuguesa e brasileira 

em colaborar com os esforços político-diplomáticos internacionais para relançar o 

processo de paz. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da 

República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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Reino Unido 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Francis Vijay Narasimhan Rangarajan como embaixador extraordinário e 

plenipotenciário do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte no Brasil. O Brasil 

e o Reino Unido estabeleceram relações diplomáticas em 1825. (Nota à imprensa nº 

420. Concessão de "agrément" ao embaixador do Reino Unido, 28/10/2016) 
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Santa Sé 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que a Secretaria de Estado de Sua 

Santidade concedeu agrément a Luiz Felipe Mendonça Filho como embaixador 

extraordinário e plenipotenciário do Brasil junto à Santa Sé. De acordo com a 

Constituição, essa designação ainda deverá ser submetida à apreciação do Senado 

Federal. (Nota à imprensa nº 365. Concessão de "agrément" ao embaixador do Brasil 

junto à Santa Sé, 30/09/2016) 

 

  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14804-concessao-de-agrement-ao-embaixador-do-brasil-junto-a-santa-se
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14804-concessao-de-agrement-ao-embaixador-do-brasil-junto-a-santa-se
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Turquia 

O governo brasileiro condena os atentados terroristas que deixaram dezenas de mortos e 

centenas de feridos no sábado, 10 de dezembro, nos arredores do estádio de futebol 

Besiktas, em Istambul, na Turquia. Ao manifestar condolências e solidariedade aos 

familiares das vítimas, ao povo e ao governo turco, o governo brasileiro reitera seu 

veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação. (Nota à 

imprensa nº 479. Atentados na Turquia, 11 de dezembro de 2016).  
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Suíça 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 

Andrea Semadeni como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Confederação 

Suíça no Brasil. O Brasil e a Suíça estabeleceram relações diplomáticas em 1826. (Nota 

à imprensa nº 463. Concessão de "agrément" ao embaixador da Suíça, 27 de 

novembro de 2016).  
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ORIENTE MÉDIO 

Arábia Saudita 
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Irã 

“Celebramos, por exemplo, a vitória da diplomacia na condução do dossiê nuclear 

iraniano. Encorajamos o pleno entendimento alcançado”. (Discurso do presidente da 

República, Michel Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

O governo brasileiro tem a satisfação de informar que concedeu agrément ao senhor 
Seyed Ali Saghaeyen como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República 
Islâmica do Irã no Brasil. O Brasil e o Irã estabeleceram relações diplomáticas em 1903. 
(Nota à imprensa nº 459. Concessão de "agrément" ao embaixador do Irã, 24 de 
novembro de 2016). 
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Iraque 

O governo brasileiro recebeu, com consternação, a notícia dos diversos ataques 

terroristas cometidos, em 05 de novembro, contra civis nas cidades de Bagdá e Mossul, 

no Iraque, que causaram dezenas de mortes.  O governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade às famílias das vítimas e ao governo e ao povo iraquianos, e condena nos 

mais fortes termos o terrorismo em todas as suas formas, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa n° 442. Atentados em Bagdá e Mossul, 06 de novembro 

de 2016).  

Israel 

“Também nos preocupa, Senhor Presidente, a ausência de uma perspectiva de paz entre 

Israel e Palestina. O Brasil apoia e o fez ao longo do tempo, a solução de dois Estados, 

em convivência pacífica dentro de fronteiras mutuamente acordadas e 

internacionalmente reconhecidas. É responsabilidade de todos dar novo ímpeto ao 

processo negociador”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante 

Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

20/09/2016) 

A ideia é reforçar as relações econômicas, com realce para produtos israelenses de alta 

tecnologia, segurança e defesa. No que se refere às exportações brasileiras, o 

desempenho deixa a desejar, pois não é aproveitado, ainda, o potencial do acordo de 

livre-comércio Mercosul-Israel. Vender mais depende do Brasil. O primeiro-ministro 

Netanyahu e o ministro Serra acertaram, ainda, intensificar os contatos na área política. 

O interesse do Brasil é contribuir para a retomada das negociações entre israelenses e 

palestinos, rumo a um acordo que possa levar à convivência de dois Estados, Israel e 

Palestina, lado a lado, em paz e segurança. Isso vai além do Oriente Médio; é 

fundamental para a paz mundial. (Nota à imprensa nº 367. Visita do ministro José 

Serra a Israel, 30/09/2016). 

Os dois governantes reiteraram o seu apoio à solução de dois estados, convivendo 

dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, para o 

conflito israelo-palestino. Ao recordarem as recomendações do último relatório do 

Quarteto, instaram as partes do conflito a retomar as negociações de boa-fé e 

coincidiram no juízo de que a expansão de assentamentos em Território Palestino 

Ocupado, além de ilegal perante o direito internacional, obstaculiza o processo de paz. 

Manifestaram, ainda, preocupação acerca dos atos de violência e da situação 

humanitária. Os chefes de governo sublinharam as disposições portuguesa e brasileira 

em colaborar com os esforços político-diplomáticos internacionais para relançar o 

processo de paz. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da 

República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  

 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14809-visita-do-ministro-jose-serra-a-israel
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14809-visita-do-ministro-jose-serra-a-israel
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Líbano 

O governo brasileiro congratula o Presidente Michel Naim Aoun por sua eleição a 

Chefe de Estado da República Libanesa e posse no cargo, em 31/10/2016. O Brasil 

possui históricas e fraternas relações com o Líbano, pátria ancestral de tantos brasileiros 

e um dos grandes contribuintes para a formação da nacionalidade brasileira. Fazemos 

votos de que a eleição de Michel Aoun contribua para o fortalecimento da estabilidade 

do Líbano. O Brasil, que abriga uma das maiores populações de origem libanesa no 

mundo, receberá, ao final de novembro, a 1ª Conferência "Energia da Diáspora" para a 

América Latina, em São Paulo. (Nota à imprensa nº 432. Eleição do Senhor Michel 

Aoun à Presidência da República Libanesa, 31/10/2016). 

“Então, por isso é que eu acho que o imperador, uma das primeiras viagens que fez, há 

140 anos, foi precisamente ao Líbano. E lá ele deu início a uma imigração libanesa 

extraordinária. Aliás, eu tenho anotado aqui que em sua chegada a Beirute, D. Pedro de 

Alcântara escreveu - ele escrevia, fazia muitas anotações. Veja que não são só os 

governantes de hoje que anotam, já na época ele anotava -: “A partir de hoje”, disse ele, 

“começa um mundo novo. O Líbano ergue-se diante de mim com seus símbolos nevados 

seu aspecto severo como convém a essa sentinela da Terra Santa”. Mal sabia sua 

Excelência, o imperador, que com sua presença começava aquilo que eu disse: um mundo 

para milhões de libaneses que aqui construíram suas vidas, aqui se instalaram em 

definitivo. (...) Não é sem razão que o governador Geraldo Alckmin mencionou os vários 

setores, é interessante, não há um setor da atividade profissional, comercial, industrial, 

política que não tenha pessoas da comunidade árabe, que tenha aquele sentimento 

poético libanês, mas tenha um acendrado amor pela pátria, amor pelo Brasil. E isto tem 

sido revelado ao longo do tempo. (...) Portanto, não há distância, senhor ministro, que nos 

separa do Líbano. Há um sentimento de fraternidade, de integração que poderá ser feita, 

como lembra o ministro José Serra, por um incremento maior das relações comerciais 

entre o Brasil e o Líbano. (...)Mas essa, senhor ministro, não é só a minha história. Na 

verdade, é a história de milhões de filhos de libaneses, sírios, japoneses, italianos que aqui 

chegaram. Uma história de acolhimento e de possibilidades ilimitadas. Uma história cujo 

final cumpre a cada um de nós escrever. E tenho certeza, senhor ministro Gebran Bassil, 

que a sua vinda com a sua comitiva ao Brasil para essa diáspora, para esse encontro, 

para essa conferência que farão, servirão para, mais uma vez, fortalecer os laços já muito 

fortes existentes entre o Brasil e o Líbano.” (Discurso do Presidente da República, 

Michel Temer, durante cerimônia de abertura do Congresso da Diáspora Libanesa da 

América Latina, São Paulo, 27 de novembro de 2016). 
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Palestina 

“Também nos preocupa, Senhor Presidente, a ausência de uma perspectiva de paz entre 

Israel e Palestina. O Brasil apoia e o fez ao longo do tempo, a solução de dois Estados, 

em convivência pacífica dentro de fronteiras mutuamente acordadas e 

internacionalmente reconhecidas. É responsabilidade de todos dar novo ímpeto ao 

processo negociador”. (Discurso do presidente da República, Michel Temer, durante 

Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

20/09/2016) 

Os dois governantes reiteraram o seu apoio à solução de dois estados, convivendo 

dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, para o 

conflito israelo-palestino. Ao recordarem as recomendações do último relatório do 

Quarteto, instaram as partes do conflito a retomar as negociações de boa-fé e 

coincidiram no juízo de que a expansão de assentamentos em Território Palestino 

Ocupado, além de ilegal perante o direito internacional, obstaculiza o processo de paz. 

Manifestaram, ainda, preocupação acerca dos atos de violência e da situação 

humanitária. Os chefes de governo sublinharam as disposições portuguesa e brasileira 

em colaborar com os esforços político-diplomáticos internacionais para relançar o 

processo de paz. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da 

República Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por 

ocasião da XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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Síria  

O governo brasileiro saúda o anúncio, pelos Estados Unidos e pela Rússia, em 9/9/2016, 

em Genebra, de um Acordo de Cessação de Hostilidades, a partir de 12/9/2016; a 

melhoria do acesso humanitário; a criação de condições para a retomada do Diálogo 

Político Intrassírio mediado pelas Nações Unidas; a separação efetiva, no terreno, entre 

grupos oposicionistas participantes do Diálogo e grupos terroristas; e o combate ao 

terrorismo na Síria. O governo brasileiro espera que a cessação de hostilidades constitua 

passo significativo na direção de um acordo definitivo entre o governo sírio e os grupos 

oposicionistas participantes do Diálogo, que permita encerrar o conflito e assegurar à 

nação irmã da Síria, da qual o Brasil se sente especialmente próximo, um futuro seguro 

e pacífico. O Brasil sublinha seu compromisso com a independência, soberania e 

integridade territorial da Síria. O governo brasileiro apela ao governo da República 

Árabe Síria para que estenda sua cooperação à implementação do Acordo de Cessação 

de Hostilidades e à retomada do Diálogo Intrassírio. Apela, também, a todos os Estados 

envolvidos a que, em cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança, impeçam 

o fornecimento de armas e suprimentos a grupos terroristas designados pelo Conselho 

de Segurança, como o autodenominado "Estado Islâmico", a Al-Qaeda na Síria e 

milícias associadas. O governo brasileiro reitera seu pleno apoio ao trabalho das Nações 

Unidas no campo humanitário e aos esforços de mediação em favor da paz conduzidos 

pelo Enviado Especial do Secretário-Geral, Staffan de Mistura. (Nota à imprensa nº 

333. Nota do ministro das Relações Exteriores, José Serra, sobre o anúncio de 

Acordo de Cessação de Hostilidades na Síria 10/09/2016) 

“A guerra na Síria, por exemplo, continua a gerar sofrimento inaceitável. As maiores 

vítimas são mulheres e crianças. É inadiável uma solução política. Exortamos as partes 

a respeitarem os acordos endossados pelo Conselho de Segurança e a garantir o acesso 

de ajuda humanitária à população civil”. (Discurso do presidente da República, Michel 

Temer, durante Abertura do Debate Geral da 71ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 20/09/2016) 

Os dois mandatários defenderam uma solução política inclusiva para o conflito sírio e 

manifestaram preocupação com a escalada de violações do acordo de cessação de 

hostilidades endossado pela Resolução 2268 (2016) do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Atentos à deterioração da situação humanitária na Síria, instaram as 

partes do conflito a respeitar o acordo e a permitir o acesso de assistência às populações 

civis. Reiteraram, ademais, o seu apoio aos esforços do enviado especial do secretário-

geral das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, para retomar as conversações 

intra-sírias em Genebra e avançar com o plano de transição política delineado pela 

resolução 2254 (2015) do Conselho de Segurança. Condenaram firmemente as ações de 

grupos terroristas, que tornam ainda mais preocupante e instável o quadro securitário 

sírio. (Nota à imprensa nº 435. Declaração conjunta do presidente da República 

Federativa do Brasil e do primeiro-ministro da República Portuguesa por ocasião da 

XII Cimeira Brasil-Portugal, 1º de novembro de 2016).  
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