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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: 2015-2016". 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 janeiro de 2015 a 11 de maio de 2016.  

Para ter acesso aos outros repertórios, 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 

Nossa inserção soberana na política internacional continuará sendo marcada pela defesa da 

democracia, pelo princípio de não intervenção e respeito à soberania das nações, pela solução 

negociada dos conflitos, pela defesa dos Direitos Humanos, e pelo combate à pobreza e às 

desigualdades, pela preservação do meio ambiente e pelo multilateralismo. Insistiremos na luta pela 

reforma dos principais organismos multilaterais, cuja governança hoje não reflete a atual correlação 

de forças global. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

O Itamaraty deve continuar a praticar uma política externa de resultados concretos para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. Seguindo a orientação da Presidenta Dilma 

Rousseff, elegemos prioridades, como a consolidação da América do Sul como espaço de 

estabilidade e integração; o reforço da agenda comercial de nossa diplomacia econômica em suas 

vertentes bilateral e multilateral; a ênfase na cooperação internacional como instrumento do 

progresso econômico e tecnológico do Brasil; a defesa dos cidadãos brasileiros no exterior; o 

fortalecimento das nossas relações com o BRICS, a África, os Estados Unidos, a União Europeia, e 

com parceiros novos e tradicionais dentro da vocação global de nossa política externa. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da posse do Secretário-Geral, 

Brasília, 20/1/2015). 

Nossa missão é clara: desenvolver as relações do Brasil com outros países de forma ecumênica e 

universalista, colocando ênfase na ampliação ou consolidação de parcerias estratégicas para o Brasil 

em toda a sua região e no mundo, sem exclusivismos, mas com sentido de prioridade; participar de 

forma engajada e intensa nas negociações e organizações internacionais e regionais de relevância 

para os interesses brasileiros, com visão pragmática e o espírito construtivo e conciliador que é a 

marca da nossa política externa; perseguir, com clareza e firmeza de intenções, o fortalecimento do 

MERCOSUL e da integração sul-americana e ao mesmo tempo adotar ou coadjuvar acordos e 

iniciativas que facilitem o acesso brasileiro a outros mercados e forneça um marco jurídico capaz de 

proteger e promover adequadamente os interesses brasileiros; ser um instrumento ativo da política 

comercial brasileira, procurando abrir, ampliar ou consolidar o acesso mais desimpedido possível do 

Brasil a todos os mercados do mundo, promovendo e defendendo o setor produtivo brasileiro; 

projetar, enfim, em todos os tabuleiros das relações internacionais em que atuamos, os valores da 

democracia, da paz, da inclusão social e dos direitos humanos, elementos indissociáveis da nossa 

identidade nacional. (Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador 

Sérgio Danese, Discurso de Posse, Brasília, 20/1/2015).  

O Itamaraty conta com uma clara definição constitucional dos princípios que regem nossa ação 

externa. O art. 4º, inciso II, da Constituição estabelece, entre eles, a prevalência dos direitos 

humanos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz e o repúdio ao racismo e 

ao terrorismo. A interlocução com o Congresso Nacional nos oferece, portanto, importantes 

elementos para esse trabalho. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em 

Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, 

Brasília, 28/5/2015). 
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We must address those problems by conceiving an overarching strategy based on the combination of 

diplomacy and peacebuilding efforts. (…). It should be noted that the common trait to all those 

situations is the international community’s failure in dealing with the underlying causes of conflicts. 

As long as we disregard poverty and the fragility of national institutions as drivers of armed conflict, 

there will no lasting solution in sight. (…). Diplomacy, cooperation and multilateralism should guide 

us in the quest for a more stable and peaceful Middle East and North Africa. This Council has the 

primary responsibility in encouraging political dialogue and in addressing the root causes of 

conflicts. It is our duty to restore the Council´s capacity to fulfill its duties in upholding international 

peace and security. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

do Debate Aberto no Conselho de Segurança das Nações Unidas: "Solução de Conflitos no 

Oriente Médio e Norte da África e combate à ameaça terrorista na região”, Nova York, 

30/9/2015). 

Enche-nos de orgulho o resgate do papel histórico e institucional que cabe ao Itamaraty como 

principal órgão de assessoria da Chefe do Estado na política externa e órgão executor central dessa 

política. (Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, 

por ocasião dos cumprimentos de fim de ano ao Ministro de Estado, Brasília, 9/12/2015). 

Na expressão do Ministro Celso Amorim, um dos maiores arquitetos de uma política ativa nesse 

campo, o Brasil é um país “provedor de paz” (...) Dispomos de uma longa tradição de política 

externa assentada em princípios claros e na valorização da diplomacia. Somos um dos poucos países 

do planeta com uma política externa verdadeiramente global, como o demonstra o fato de mantermos 

relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Vivemos em paz com nossos 

vizinhos e somos protagonistas da integração regional. Fazemos parte de uma diversidade de alianças 

e coalizões, como o BRICS, o G-4, o G-20 econômico-financeiro, o IBAS e o BASIC. E, sobretudo, 

temos grande capacidade de proposição e de inovação conceitual, de sugerir ideias e soluções 

criativas. Esse conjunto de fatores permite que sejamos vistos como uma espécie de articulador de 

consensos, um mediador confiável e respeitado, apto a dialogar de igual para igual com países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, e a oferecer propostas que aproximem as visões de distintos 

grupos de países, sem perder de vista a defesa dos nossos interesses nacionais (...). Nossa política 

externa é conformada por uma série de princípios básicos que se consolidaram ao longo de nossa 

história e estão consignadas na Constituição Federal. É claro que cada governo terá a necessária 

latitude na execução dessas orientações, mas o ponto que quero reforçar é o de que a política externa 

é edificada a partir dos alicerces já estabelecidos ao longo de muitos anos e que nos deram a 

credibilidade de que hoje desfrutamos na cena internacional. A política externa não é, portanto, 

criada e recriada ano após ano, embora as ênfases da ação e do discurso possam, e devam, adaptar-se 

às necessidades de seu tempo. É esse ajuste de prioridades que devemos realizar permanentemente, à 

luz da constante evolução do cenário internacional e dos próprios interesses de um Brasil que está em 

processo de transformação desde que se constituiu como Nação independente. Tendo em mente essa 

necessidade de atualização de nossa política externa, ao amparo sempre dos princípios básicos que a 

regem, mencionarei aqui três desafios importantes. O primeiro desafio é o do fortalecimento da 

vertente globalista de nossa ação externa, com vistas a contribuir ainda mais para o processo de 

desenvolvimento econômico do Brasil (...) Um segundo desafio diz respeito à implementação da 

recém-adotada Agenda 2030, que contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (...) Por 

fim, menciono um terceiro e último desafio, o de formular e justificar a política externa no plano 
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interno. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula 

inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

São essas credenciais de país que preconiza o respeito à legalidade internacional e valoriza a 

diplomacia e o exercício multilateral que possibilitam que a política externa brasileira tenha como 

seu foco principal, hoje, a promoção do desenvolvimento. O acervo de conquistas da política externa 

brasileira ao longo de mais de um século nos permite não ter de pensar, em nosso dia-a-dia, em 

guerras ou diferendos territoriais dentro ou fora de nossa região. Uma vez conquistada a paz e 

preservada a integridade de nosso território, a preocupação central do Governo brasileiro foi e 

continua a ser a mesma a guiar suas ações no campo interno e externo: crescer com inclusão social 

(...) A política externa brasileira não é guiada por princípios abstratos ou de matiz meramente 

ideológica. Aliás, desde o Barão do Rio Branco, e exceção feita a breves períodos de agravamento da 

Guerra Fria e de polarização política interna, o Brasil nunca desenvolveu uma política externa 

centrada em ideologias ou em princípios descolados de nossa realidade. A nota distintiva de nossa 

atuação externa tem sido, historicamente, o pragmatismo. Somos guiados precipuamente por um 

sentido de interesse nacional e por uma capacidade de ler a realidade internacional à luz das 

prioridades do Brasil. O Brasil nunca abdicou de aprofundar suas relações com qualquer país à luz de 

supostas preferências ou alinhamentos de natureza política. Não é à toa que somos hoje um dos 

poucos países do mundo com relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas. Uma 

nação com as dimensões e o peso do Brasil não pode dar-se ao luxo de restringir sua rede de 

relacionamentos. Muito pelo contrário; temos a obrigação de buscar parcerias e oportunidades em 

todo o planeta, a exemplo do que já fazem os principais atores globais. Essa é a prioridade do 

Governo da Presidenta Dilma Rousseff, que vê a política externa como um instrumento 

indispensável para o desenvolvimento socioeconômico do País. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) 

– Rio de Janeiro, 16/2/2016).  
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Regionalismo / Universalismo na Política Externa 

De acordo com nossa tradicional linha de ação, a um tempo regional e universalista, trataremos de 

consolidar a América do Sul como espaço de integração em todos os âmbitos e ampliar esforços no 

mesmo sentido com o restante da região; os laços com o mundo desenvolvido – Estados Unidos, 

União Europeia e Japão; as relações com os BRICS e com os países emergentes; com nossos irmãos 

da África e do Oriente Médio, em especial com os países de língua portuguesa; com todos os 

membros da comunidade internacional. (...) Seguiremos um princípio básico, o de que nossos 

interesses são geográfica e tematicamente universais e, portanto, não apresentam contradições entre 

si, nem aceitam exclusivismos. Não há, para o Brasil, dicotomias nem contradições de interesses nas 

nossas relações com os países desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento, como não há 

contradições nem dicotomias em perseguirmos uma ampla agenda econômica, social, humanitária e 

de direitos humanos nos planos multilateral e regional. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Insisto que, para o Brasil, não há dicotomias, nem contradições de interesses das nossas relações com 

os países desenvolvidos, emergentes ou em desenvolvimento, como não há contradições, nem 

dicotomias em perseguirmos uma ampla agenda econômica, social, humanitária e de direitos 

humanos nos planos multilateral e regional. Nossos interesses são geográfica e tematicamente 

universais e, portanto, não apresentam contradições em si, nem admitem exclusivismos. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

No mundo globalizado, é fundamental diversificar parcerias. O Brasil não pode virar as costas para 

regiões e continentes que têm experimentado notável dinamismo econômico, e com os quais é 

frequentemente convidado a cooperar. Isso ocorre sem prejuízo de suas relações com o mundo 

desenvolvido, às quais o governo da presidenta Dilma Rousseff atribui igualmente grande prioridade. 

(...) O Brasil é um ator global. Mantém relações diplomáticas com todos os Estados-membros da 

ONU, possui uma capacidade única de interlocução no concerto das nações e tem assumido as 

responsabilidades que lhe cabem pela manutenção da paz mundial. A presença diplomática ao redor 

do mundo habilita o país a obter informações em primeira mão e a atuar diretamente nos tabuleiros 

onde se tomam as decisões políticas, econômicas ou ambientais que causam impacto sobre a vida dos 

cidadãos brasileiros. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

“As embaixadas e a diplomacia de resultados”, Folha de S. Paulo, 11/6/2015).  

[A] natureza global ou universal da política externa brasileira remonta ao começo dos anos 60, mas 

foi especialmente nos últimos anos que logramos avanços significativos no aprofundamento de 

nossas relações com países em desenvolvimento. O BRICS é apenas um dos resultados mais visíveis 

dessa nova dinâmica. O aprofundamento da cooperação Sul-Sul permitiu diversificar nossas relações 

comerciais e melhor assegurar nossos interesses nos foros multilaterais. A diversificação de parcerias 

e a busca de novas oportunidades em países em desenvolvimento e em regiões como a África, a Ásia 

e o Oriente Médio não ocorre, de nenhuma forma, em detrimento de nossas relações tradicionais com 

países desenvolvidos. Esse é um falso antagonismo, pois, como disse, empreendemos há décadas 

uma política externa globalista. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

por ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016).
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O Brasil e a Ordem Mundial 

O apelo por uma sociedade mundial mais justa e coesa, menos hierárquica, corresponde à luta do 

Brasil e de tantas nações por criar, dentro de suas próprias fronteiras, uma sociedade democrática e 

participativa. Esse sempre foi e continuará sendo o sentido do engajamento do Brasil para ajudar na 

busca de uma fórmula que viabilize a reforma do Conselho de Segurança, de modo a torná-lo mais 

representativo e legítimo e, portanto, mais eficiente. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

 A ONU sempre reconheceu que deveria beneficiar a comunidade internacional como um todo, e as 

pessoas em particular, porque a Carta da ONU começa com as palavras Nós, os povos. Então, os 

Estados, ao exercerem sua soberania, têm a responsabilidade, conforme mencionado hoje em nosso 

debate, em relação a seus cidadãos de prover o melhor padrão de vida possível, acesso à justiça, 

direitos civis, políticos, bem como econômicos, sociais e culturais. Eu acredito que a ONU já deu 

significativa contribuição ao mundo ao estabelecer padrões, normas e supervisão sobre o que ocorre 

no mundo. (Entrevista concedida pelo Representante Permanente do Brasil junto à ONU, 

Embaixador Antônio Patriota, ao Global Observatory, Nova York, 4/3/2015). 

 As duas guerras mundiais que ocorreram no século XX foram iniciadas por incidentes em países 

menores, mas a razão pela qual elas foram tão destrutivas é que elas opuseram nações que eram 

economicamente e militarmente poderosas. Dessa forma, não devemos negligenciar esse aspecto da 

paz e segurança internacionais, ao mesmo tempo, claro, que acompanhamos atentamente a República 

Centro-Africana, o Sudão do Sul, etc., mas, especialmente, sendo bem atentos para a necessidade de 

coordenação mais eficiente, compreensão e respeito ao direito internacional entre as grandes 

potências. (Entrevista concedida pelo Representante Permanente do Brasil junto à ONU, 

Embaixador Antônio Patriota, ao Global Observatory. Nova York, 4/3/2015).  

 Juntamente com todos os Estados-membros e o corpo de funcionários da OEA, o futuro Secretário-

Geral desempenhará papel fundamental para que a Organização encontre um espaço renovado e 

atualizado. Isso é especialmente importante num cenário internacional caracterizado pela crescente 

diversidade de interesses, pela maior simetria na relação entre Estados e pela consolidação de 

mecanismos regionais e sub-regionais de diálogo e integração. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, XLIX Assembleia-Geral Extraordinária da OEA, Washington, 

18/3/2015).  

 Na última década, o mundo vem sofrendo uma paulatina transição para além da clara hegemonia de 

uma única superpotência. O sistema internacional se caracteriza por uma crescente multipolaridade, 

que precisa ver-se cada vez mais refletida em um crescente multilateralismo. É nesse novo cenário 

que o Brasil não pode se furtar a atuar à altura da sua importância geoestratégica, econômica e 

política. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública 

na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

Hoje, nossos soldados dedicam sua coragem e tenacidade a operações de paz patrocinadas pela 

ONU, pelas Organizações das Nações Unidas. Porque os pracinhas, nossos soldados de ontem, 

ajudaram a por um ponto final na guerra e em seus horrores. Se isso não tivesse ocorrido, não haveria 

Organização das Nações Unidas. Nossos valores e nossos princípios permanecem os mesmos pelos 

quais os pracinhas lutaram. Queremos um mundo regido por normas e instituições democráticas, no 
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qual prevaleça a tolerância. Um mundo em que a construção de uma ordem mais justa e mais 

próspera seja responsabilidade compartilhada entre as nações e onde as sementes de liberdade 

floresçam, oferecendo às próximas gerações os frutos da paz. Sabemos que construir esse mundo é 

difícil. É tão difícil quanto se dizia na época, que não se acreditava que seríamos capazes de enviar 

uma força expedicionária para combater na Itália, que era muito difícil fazer uma cobra fumar. E, 

finalmente com os pracinhas, a cobra fumou e isso nos lembra o lema que foi o lema da Força 

Expedicionária. Há 70 anos mostramos nossa capacidade de realizar o que parecia impossível. 

Cultivemos, portanto, a confiança em nós mesmos, pois assim, construiremos um futuro melhor para 

o Brasil e para o mundo. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante cerimônia de 

Comemoração dos 70 anos do Dia da Vitória, Brasília, 8/5/2015). 

 Vivemos uma nova configuração da ordem internacional na qual, após décadas de uma bipolaridade 

paralisante, o mundo caminha para uma crescente multipolaridade, que constitui uma oportunidade 

para que os países em desenvolvimento possam ter voz mais ativa. Os países da América Latina e do 

Caribe têm sido uníssonos na defesa de uma ordem internacional mais democrática, que reflita a 

diversidade de perspectivas e na qual países em desenvolvimento tenham a maior participação nos 

processos decisórios. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV 

Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015). 

 A prevalência dos direitos humanos – econômicos, sociais, políticos e culturais - é, a um só tempo, 

condição e consequência do desenvolvimento e da paz. É, portanto, parte constitutiva da visão de 

futuro que o Brasil propõe para a ordem internacional. Outra característica essencial da ordem que 

queremos é o multilateralismo. Este se assenta na multipolaridade em gestação, mas vai além, pois 

deve gerar instâncias decisórias internacionais condizentes com a realidade geopolítica e os 

imperativos éticos próprios de nossa era. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, por ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto 

Rio Branco, Brasília, 12/8/2015). 

O ex-Chanceler João Augusto de Araújo Castro, cujo falecimento completará, em breve, 40 anos, 

nos lembra que não podemos permitir-nos a apatia e a indiferença e que “em qualquer ordem 

mundial do futuro, o Brasil terá de reclamar o lugar que corresponde a suas imensas 

potencialidades”. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 

12/8/2015).  

No último quarto de século testemunhamos uma preocupante desvalorização do arcabouço de 

normas multilaterais que regulam questões como a paz e a segurança internacional, com o crescente 

recurso a medidas coercitivas, inclusive a força militar, como instrumento principal para a resolução 

de conflitos. Logo após o fim da Guerra Fria, chegou a predominar a expectativa de que certo 

espírito de cooperação prevaleceria, motivado pela percepção de que passaríamos a contar com um 

conjunto de valores hegemônicos e de que não haveria mais espaço para o choque entre grandes 

potências. A mitigação das rivalidades tradicionais parecia apontar para uma revalorização da 

diplomacia e para a superação de impasses que impediram, durante décadas, o bom funcionamento 

do Conselho de Segurança. Tais expectativas não puderam realizar-se em sua plenitude. Muitos 

supunham que as “velhas ameaças” decorrentes da hostilidade entre Estados e da possibilidade de 

um cataclismo nuclear haviam desaparecido e cedido lugar às “novas ameaças” representadas pela 
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atuação de atores não estatais, das quais o grave fenômeno do terrorismo é o principal exemplo. É 

com preocupação que nos deparamos, hoje, com uma perigosa combinação de “velhas” e “novas” 

ameaças. Ao lado do terrorismo, da degradação ambiental, da mudança do clima e da pobreza, temos 

um progressivo retorno aos antagonismos entre Estados, ou, para usar uma expressão cada vez mais 

em voga, a volta da geopolítica. Um mundo de geopolítica mais perigosa, porém. Em alguns casos 

temos agora uma pluralidade de potências atuando em diferentes cenários, sem coordenação entre si, 

mesmo quando supostamente perseguem os mesmos objetivos. A geopolítica da contenção recíproca 

entre duas superpotências parece ter sido substituída, em boa medida, pela anomia e 

imprevisibilidade da ação de múltiplos atores (...) A gravidade das crises atuais requer da 

comunidade internacional atuação coordenada e devidamente respaldada no âmbito das instituições 

multilaterais. Apenas soluções negociadas, inclusivas e com a chancela legitimadora das 

organizações multilaterais poderão trazer paz duradoura ao nosso mundo (...).  Não obstante a 

dimensão dos desafios correntes do sistema internacional, não podemos cair na tentação de uma 

visão pessimista ou resignada do futuro. Apenas no mês passado tivemos três exemplos auspiciosos 

das possibilidades de revitalização da diplomacia e da negociação multilateral. O primeiro deles foi o 

acordo logrado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em 

Paris (...) Um segundo exemplo foram os resultados da última Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio, em Nairóbi (...) Um terceiro exemplo foi a adoção, pelo 

Conselho de Segurança, da Resolução 2254 sobre a Síria, a primeira dedicada exclusivamente à 

obtenção de uma solução política para o conflito (...) Esses eventos recentes e outros que também 

ocorreram no ano passado – como a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, o acordo sobre o 

programa nuclear iraniano e o avanço do processo de paz na Colômbia – alentam esperanças no 

revigoramento da diplomacia e nos horizontes que se abrem para que tenhamos um mundo mais 

seguro. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula 

inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

As ameaças à paz e à segurança se agudizam, tanto por meio do risco crescente de confrontação entre 

Estados – o que se convencionou denominar “volta da geopolítica” –, quanto da multiplicação de 

ameaças difusas como o terrorismo (...) Na visão brasileira, a instabilidade que testemunhamos hoje 

deve-se não apenas ao "déficit de diplomacia" na relação entre as grandes potências e no manejo das 

principais crises internacionais, mas também à erosão de princípios fundamentais da ordem 

multilateral, evidenciada por uma grave banalização do uso da força pelos mais diversos países e 

atores, sem respaldo na Carta da ONU (...) [D]amos contribuição concreta à estabilidade mundial por 

meio do engajamento em operações de manutenção da paz das Nações Unidas e da promoção da 

integração regional, que permite que a América do Sul seja hoje uma zona de cooperação, sem 

conflitos armados entre Estados. Praticamos em nossa própria vizinhança e mais além justamente 

aquilo que pregamos, e os resultados positivos aí estão, pois junto com os vizinhos logramos 

construir uma América do Sul livre de guerras e armas de destruição em massa. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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Relação entre a Política Externa e a Política Interna / Acesso à informação 

A inter-relação entre os assuntos internos e os internacionais é cada vez maior. O mundo globalizado 

diluiu as fronteiras entre a política externa em sua concepção clássica e as outras esferas da ação 

estatal, criando uma interconexão entre as dimensões doméstica e internacional. Em cada grande 

tema da política externa, administrar essa interconexão não depende apenas do Itamaraty. Mas cabe 

fundamentalmente ao Itamaraty operar em sintonia com as diferentes áreas do Governo, gerando as 

sinergias que reforçarão a ação e a posição negociadora do Brasil no mundo. O Itamaraty tem papéis 

muito claramente definidos no âmbito do Governo e perante a sociedade brasileira. Como fazem 

todas as diplomacias no mundo, somos a primeira linha de representação e de negociação do país lá 

fora. Temos também uma vocação especial para ajudar a sociedade e os agentes econômicos e 

sociais brasileiros a melhor compreender o mundo, nossos interesses e a própria agenda diplomática 

brasileira. São, sem dúvida, tarefas extremamente complexas. A elas esta Casa tem-se dedicado 

historicamente, adaptando-se aos novos desafios quando foi necessário. Assim continuaremos a 

operar. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse 

Brasília, 2/1/2015). 

 A transparência e o diálogo amplo com o Congresso Nacional e os demais órgãos do Governo e da 

sociedade civil são princípios caros ao Itamaraty. Hoje, os temas de política externa são de interesse 

dos mais diversos setores da sociedade brasileira. E, como reflexo disso, nunca houve tanta 

interlocução do Ministério das Relações Exteriores com outros atores do Estado e da sociedade 

brasileira. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública 

na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

 É relativamente comum a crítica de que o Brasil tem embaixadas demais, que são caras demais. De 

acordo com essa visão, o aumento da presença diplomática brasileira na África, no Caribe, na Ásia e 

no Oriente Médio não teria trazido ganhos concretos para o país. É saudável que uma sociedade 

como a brasileira, que, apesar dos avanços recentes, ainda tem significativos desafios sociais e 

econômicos a superar, acompanhe com atenção a forma como a política externa emprega os recursos 

de que dispõe. O exame dos resultados da expansão da rede de embaixadas e consulados nos últimos 

anos é parte do debate necessário e bem-vindo sobre a inserção internacional do Brasil. Ainda que 

possa surpreender os mais céticos, a análise dos números comprova o acerto da decisão de ampliar a 

rede diplomática e consular do país. A partir de 2003, o Brasil abriu novas representações em 44 

países. Desde então, o valor das exportações para esses destinos cresceu 186%, índice superior ao do 

crescimento total das exportações no período, que foi de 133%. (Artigo do Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “As embaixadas e a diplomacia de resultados”, 

publicado na Folha de S. Paulo, 11/6/2015).  

 Os números que atestam a ampliação do atendimento a brasileiros no exterior são igualmente 

significativos. Ao longo da década passada, 18 consulados-gerais do Brasil foram abertos na 

América do Norte, na Europa Ocidental, na África Subsaariana, na América Latina, no Oriente 

Médio e na Ásia. Em 2014, esses novos consulados emitiram quase 104 mil vistos, 53 mil 

documentos de viagem e 122 mil atos notariais e de registro civil, o que reflete a grande demanda de 

comunidades brasileiras no exterior e de estrangeiros por serviços consulares. Em situações de crise, 

como no recente terremoto no Nepal, o valor da existência de uma repartição diplomático-consular 

no país é inestimável. A atuação da embaixada em Katmandu, criada em 2010, permitiu assistir com 
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presteza os mais de 300 nacionais afetados. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, “As embaixadas e a diplomacia de resultados”, publicado na Folha 

de S. Paulo, 11/6/2015). 

 (...) o apoio a empresas e à promoção de exportações de bens e serviços é uma atribuição da 

diplomacia brasileira desde seus primórdios, regulamentada por instrumentos como a Lei nº 4.669, 

de 8 de junho de 1965, e incorporada ao regimento interno do Serviço Exterior. Atuar com o objetivo 

de criar as melhores condições possíveis para a inserção de empresas brasileiras em mercados 

estrangeiros não constitui mera opção de trabalho para a diplomacia brasileira no exterior, mas 

obrigação a ser observada pelos diplomatas no exercício cotidiano de suas funções de defesa dos 

interesses nacionais. O cumprimento dessa obrigação dá-se com observância estrita do dever de 

apoiar do Governo brasileiro em relação a suas atividades no exterior. (...) O Ministério das Relações 

Exteriores, por meio de sua rede de 227 Postos e 102 Setores de Promoção Comercial no mundo, tem 

como clientela um universo de cerca de 20 mil micro, pequenas, médias e grandes empresas 

brasileiras cadastradas, além de associações empresariais de classe, e atende, de forma não 

discriminatória, a qualquer empresário brasileiro que busque apoio às suas atividades no Exterior. 

Essa atuação cotidiana resultou no ano passado, entre outras iniciativas, na participação de 1.804 

atividades relacionadas a missões comerciais e em 5.334 seminários, eventos, rodadas de negócios, 

feiras e mostras, para citar dois exemplos. Há 50 anos, o Ministério das Relações Exteriores 

incumbe-se das atividades de promoção comercial do Brasil no exterior. Nenhuma outra instituição 

brasileira, pública ou privada, conta com estrutura nessa área tão ampla quanto a do Itamaraty, que 

atua em colaboração estreita com o setor privado e com os Ministérios e demais órgãos públicos que 

apoiam a projeção internacional dos interesses brasileiros no campo econômico-comercial. A 

realização de contatos governamentais e empresariais constitui parte essencial da atuação da 

diplomacia brasileira na área de promoção comercia e, muito especialmente, do apoio à 

internacionalização das empresas brasileiras. Nenhuma diplomacia relevante no mundo atua de 

forma diferente. (...) Esse esforço conjunto dos setores público e privado busca propiciar maior 

acesso a mercados internacionais de bens e serviços. Concorrentes estrangeiros no mercado 

internacional contam com o decidido apoio oficial de seus Governos. Cabe ao Governo brasileiro 

continuar atuando no mesmo sentido, por meio de uma ativa e agressiva diplomacia comercial. 

Trata-se de ferramenta indispensável de abertura e ampliação de mercados, de incremento da 

competitividade da economia brasileira e, em última análise, de desenvolvimento e maior bem-estar 

para o povo brasileiro. (Nota à imprensa nº 226. Nota de Esclarecimento, 18/6/2015). 

 O sigilo das comunicações diplomáticas constitui prática internacional e, no caso brasileiro, é 

mantido pelo Itamaraty em estrita observância à legislação nacional. A razão para o sigilo, nos 

termos da lei, é a proteção, no caso em questão, da estratégia comercial de empresas brasileiras e, 

naturalmente, do próprio Governo. A divulgação do apoio dado pelo Ministério das Relações 

Exteriores e sua rede de Postos às empresas do País no exterior apenas revela, e continuará a revelar, 

o empenho dos diplomatas brasileiros em defesa do interesse nacional. Os expedientes recentemente 

difundidos publicamente, a pedido de veículos de comunicação e nos termos da Lei de Acesso à 

Informação, demonstram esse empenho no apoio ao comércio de bens e serviços brasileiros, do qual 

dependem centenas de milhares de empregos e de famílias cujos integrantes trabalham em empresas 

brasileiras com vocação exportadora e atuação internacional. (Nota à imprensa nº 226. Nota de 

Esclarecimento, 18/6/2015). 
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[M]enciono um terceiro e último desafio, o de formular e justificar a política externa no plano 

interno. O processo de elaboração de políticas públicas no Brasil mudou muito nos últimos anos. 

Nossa política externa é a de um país democrático, cuja concepção torna-se mais complexa pela 

crescente interação com atores de dentro e fora do Governo. Trata-se de um fenômeno que enriquece 

e dá maior legitimidade às posições do Brasil. Nosso dever é assegurar um Itamaraty aberto e 

transparente, reforçando a percepção da sociedade brasileira de que temos uma instituição 

profissional e altamente qualificada, um patrimônio de nosso País e um baluarte na defesa de seus 

interesses mais fundamentais (...) Temos também de assegurar a fluidez nos contatos com os demais 

órgãos do Poder Executivo, com o Congresso Nacional, com as unidades da federação, com as 

organizações não governamentais, de modo a estar em sintonia com as aspirações da sociedade 

brasileira e assegurar os meios necessários para bem formular e executar nossa política externa (...) 

Cada vez mais temos de olhar não só para fora, mas também para dentro do País, mesmo porque o 

Itamaraty somente preservará sua capacidade de atuação e sua importância como instituição de 

Estado na medida em que bem defender e refletir os anseios e as aspirações da população brasileira. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural 

do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

A formulação de nossa política externa deixou, por isso, de ser um processo que ocorre dentro dos 

gabinetes do governo. Ela passa necessariamente por uma constante e frutífera interação com os mais 

diversos atores. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no 

Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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Política Externa e Identidade Brasileira 

Na economia, temos com o que nos preocupar, mas também temos o que comemorar. O Brasil é hoje 

a 7ª economia do mundo, o 2º maior produtor e exportador agrícola, o 3º maior exportador de 

minérios, o 5º país que mais atrai investimentos estrangeiros, o 7º país em acúmulo de reservas 

cambiais e o 3º maior usuário de internet. Além disso, é importante notar que a dívida líquida do 

setor público é hoje menor do que no início do meu mandato. As reservas internacionais estão em 

patamar histórico, na casa dos US$ 370 bilhões. Os investimentos estrangeiros diretos atingiram, nos 

últimos anos, volumes recordes. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

Compromisso Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

 O Brasil não será sempre um país em desenvolvimento. Seu destino é ser um país desenvolvido e 

justo, e é este destino que estamos construindo e buscando cada vez mais, com o esforço de todos, 

construir. Uma nação em que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades: de estudar, 

trabalhar, viver em condições dignas na cidade ou no campo. Um país que respeita e preserva o meio 

ambiente e onde todas as pessoas podem ter os mesmos direitos: à liberdade de informação e de 

opinião, à cultura, ao consumo, à dignidade, à igualdade independentemente de raça, credo, gênero 

ou sexualidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

 Orgulhamo-nos de ser os instrumentos da ação internacional de um grande país que encara o mundo 

e seus parceiros com uma visão de cooperação, de ajuda recíproca, de compromisso com o 

desenvolvimento social e humano e, portanto, de compromisso com o aprimoramento das 

instituições da governança global e regional no melhor interesse dos povos. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

 Essa agenda internacional impõe hoje ao Brasil grandes desafios. Devemos enfrentá-los com 

determinação, com criatividade e, sobretudo, com a consciência plena da nossa identidade de nação-

continente e de país sul-americano, com uma história de dedicação à paz e ao desenvolvimento 

econômico e social em todo o mundo – uma história da qual podemos nos orgulhar cada vez mais e 

de que o Itamaraty sente-se guardião. Os Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma 

Rousseff têm sido fundamentais na reafirmação dessa identidade e do próprio do Brasil, dessa 

aspiração de sermos grandes, respeitados, influentes, sem perder de vista, jamais, a visão do outro, 

única forma de agir com equilíbrio e sabedoria diante dos desafios. (Discurso de Posse do Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Brasília, 2/1/2015). 

 De fato, as vitórias que o Brasil tem obtido, internamente, nos campos da igualdade e da inclusão 

social, credenciam-nos ainda mais a propugnar por esses mesmos valores no plano internacional. A 

consolidação desses avanços fortalece o poder suave do Brasil (...). (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

 O Brasil continuará a exercer seu papel de ator global, pois esse papel corresponde à sua realidade e 

às aspirações profundas do seu povo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Vou amparar-me nas melhores tradições desta Casa, no apoio e no engajamento de todos os seus 

funcionários, no patrimônio diplomático que já construímos e na memória que dele guardamos - no 
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projeto permanente, enfim, que sempre animou a diplomacia brasileira: definir e projetar no mundo a 

identidade do Brasil, identificar e defender os interesses do País em meio a um universo crescente de 

oportunidades, desafios e riscos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015).  

Com todos eles [antigos chefes] aprendi a admirar a maneira pela qual expressam seu compromisso 

inalienável com o Brasil, conduzindo o Itamaraty na função de Estado que esta Casa exerce desde a 

sua criação: identificar, recolher, sintetizar, interpretar, promover e proteger as mais altas e legítimas 

aspirações e interesses nacionais, em permanente interação com o mundo exterior. (...) Mesmo em 

meio a dificuldades e frustrações, o trabalho cotidiano de todos nós, no Brasil e no exterior, jamais 

deixou de ter o sentido último que nos fez optar por uma profissão singular, que nos movimenta 

constantemente pelas paisagens do mundo – contribuir, pela melhor articulação do País com a sua 

região e o mundo, para engrandecer a Nação, para tornar o Brasil real cada vez mais parecido com o 

país sonhado por nós. Somos herdeiros orgulhosos daqueles que ajudaram a fundar a nossa 

soberania, a consolidar a nossa Independência, a definir o nosso território e a projetar cada vez mais 

a nossa presença no mundo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso de Posse Brasília, 2/1/2015). 

Em seu discurso de posse perante o Congresso Nacional, ontem, a Senhora Presidenta traçou as 

linhas gerais da política externa que deseja ver executada em seu segundo mandato. Mais que isso, a 

Presidenta traçou as linhas gerais das políticas públicas que pretende desenvolver, deixando claro 

para a diplomacia brasileira que papel deverá desempenhar para coadjuvar os esforços do Governo 

no plano interno, para fazer das relações internacionais do Brasil um instrumento de apoio e impulso 

a essas políticas, a começar pela política macroeconômica. (...) As relações exteriores constituem um 

campo fundamental para alcançar o desenvolvimento nacional entendido no sentido mais amplo, o 

sentido que lhe dá a Presidenta Dilma Rousseff, um conceito onde se conjuga o crescimento 

econômico, a justiça social, o respeito aos direitos humanos, o acesso à educação e aos serviços 

básicos, o direito ao trabalho digno, em suma: a participação de todos os brasileiros na tarefa de 

construir esta Nação e nos frutos dessa tarefa comum. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse Brasília, 2/1/2015). 

 É importante lembrar alguns números para que a gente tenha noção do tamanho do nosso país. 

Somos hoje a 7ª economia do mundo, o 2º maior produtor e exportador agrícola, o 3º maior produtor 

e exportador de minérios, o 5º que mais atrai investimentos estrangeiros, o 7º em acúmulo de 

reservas cambiais e o 3º maior usuário de internet. Para as senhoras ministras, (...) eu lembro que 

somos o primeiro mercado de cosméticos do mundo. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

Abertura da Reunião Ministerial da Presidenta da República, Dilma Rousseff, Brasília, 

27/1/2015). 

 As medidas serão suportáveis porque além de sermos um governo que se preocupa com a população, 

temos hoje um povo mais forte do que nunca. O Brasil tem hoje mais qualificação profissional, mais 

infraestrutura, mais oportunidades de estudar e mais empreendedores. Somos a 7ª economia do 

mundo. Temos 371 bilhões de dólares de reservas internacionais. 36 milhões de pessoas saíram da 

miséria e 44 milhões foram para a classe media. Quase dez milhões de brasileiras e brasileiros são 

hoje micro e pequenos empreendedores. E continuamos com os melhores níveis de emprego e salário 
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da nossa história. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Pronunciamento à Nação por 

ocasião do Dia Internacional da Mulher, Brasília, 8/3/2015).  

 O Brasil é uma terra generosa. Uma terra que não deve aceitar jamais ser a terra da intolerância e do 

preconceito. A intolerância e o preconceito são as sementes dos piores males, dos piores sentimentos, 

das piores ideologias. Suscitam, inclusive, guerras. A intolerância e o preconceito é a semente do 

racismo, da xenofobia e do autoritarismo. Infelizmente, ainda existe racismo no Brasil, assim como 

existe uma herança secular de interdição do poder aos negros, que continuam ainda alijados ou 

minoritários nas universidades, nas empresas e nos postos de comando. Infelizmente, existe violência 

contra a população LGBT no Brasil, fruto do preconceito que se manifestam por meio de 

humilhações, agressões físicas e assassinatos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

cerimônia de sanção da lei de tipificação do feminicídio, Brasília, 9/3/2015). 

 A importância da África é um elemento definidor e incontornável para o Brasil. Nosso país é 

inconcebível sem a herança africana, motivo de orgulho e fundamento para a construção de um 

futuro que queremos mais justo. (...) O engajamento brasileiro no continente africano é uma política 

de Estado e reflete os anseios dos mais variados setores da sociedade brasileira. Fato mais do que 

natural em um país onde 51,4% da população se declara afrodescendente. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, durante almoço com Embaixadores do Grupo Africano 

residentes, Brasília, 20/3/2015).  

 Eu gostaria de dizer que a política externa brasileira tem objetivos de Estado permanentes, e, nesse 

sentido, seja agora neste período, seja nos períodos dos anos anteriores, o objetivo é a inserção 

internacional do Brasil e a defesa dos interesses do Brasil no mundo. O Brasil é um ator global, um 

país de dimensões continentais, um país com uma grande economia, a sétima ou oitava economia do 

mundo, com uma grande população, um país que sempre esteve presente em todos os grandes 

acontecimentos da vida internacional, desde a sua vida independente, e que, no século XX, 

participou de todos os grandes acontecimentos que marcaram esse século, e também atualmente 

continua. O Brasil tem uma presença universalista e interesses universais, além de interesse e 

engajamentos regionais. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em 

Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, 

Brasília, 24/3/2015). 

Devemos estar atentos ao desempenho econômico e à produtividade de setores industriais, sem que 

isso implique abrir mão das conquistas na área social. Depois de 12 anos de políticas de inclusão 

social, o Brasil é, hoje, um país melhor. Um país no qual 40 milhões de brasileiros ascenderam à 

classe média, consolidando mercado consumidor de classe média de mais de 100 milhões de pessoas. 

Um país com milhões de novos estudantes do ensino fundamental à universidade. Um país com 

milhões de novas pequenas empresas e empreendedores individuais. Um país com milhões de novos 

trabalhadores no mercado formal, com melhoria constante em seu nível qualificação. Um país com 

mais crédito tanto para as empresas quanto para os consumidores. É importante pôr em evidência 

essas conquistas - sem ignorar as dificuldades -, pois sei o quanto os avanços sociais, o crescimento 

do emprego, o aumento da renda no Brasil têm tido impacto direto e positivo sobre o comércio e os 

investimentos. O Brasil continua sendo uma economia continental, uma economia diversificada, um 

grande mercado interno, com empresas e trabalhadores habilidosos, versáteis, e nós estamos 

habilitados a aproveitar as oportunidades que temos diante de nós. Só lembrando alguns números 
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para que a gente tenha noção do tamanho do Brasil: somos hoje a 7ª economia do mundo, o 2º maior 

produtor e exportador agrícola, o 3º maior produtor e exportador de minérios, o 5º que mais atrai 

investimentos estrangeiros, o 7º em acúmulo de reservas cambiais e o 3º maior usuário de internet. 

Por isso, o Brasil continua sendo um país com grandes oportunidades de negócios. O Brasil continua 

sendo um país com instituições sólidas, com regras estáveis, uma sociedade livre e democrática. 

(Vice-Presidente da República, Michel Temer, durante encerramento do seminário 

empresarial Brasil-Espanha: Rumo a uma Nova Aliança Empresarial, Madri, 22/4/2015).  

 O Brasil é um país que trabalha para que nosso continente continue sendo um espaço de paz. O fato 

de o Brasil não se envolver num conflito militar em nossa região há mais de 140 anos atesta a 

primazia que conferimos à diplomacia e ao diálogo. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, na abertura do XIII Curso para Diplomatas Sul-Americanos, 

Brasília, 11/5/2015). 

 De Túnis à Cidade do Cabo, de Dacar a Mogadíscio, a África é um continente de grande diversidade 

e riqueza cultural e civilizatória. No Brasil, sentimo-nos muito afortunados por sermos herdeiros de 

parte dessa riqueza, que se vê em cada canto do nosso território, que se sente no sangue e na vibração 

do nosso povo, que é marca distintiva da nossa identidade nacional. Esses importantes elos humanos, 

culturais e históricos que ligam, desde o século XVI, as duas margens do Atlântico, são testemunho e 

também garantia de uma parceria fraternal de enormes potencialidades. Porque não é só a África que 

está na alma e no corpo do Brasil. O Brasil também está presente na África desde o alvorecer da sua 

luta contra o colonialismo e da independência africana. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio 

Danese, por ocasião da Noite Gastronômica em celebração ao 52º aniversário da União 

Africana, Brasília, 22/5/2015). 

Nós não seremos jamais um poder regional com o porrete na mão. Para ser um poder regional não 

precisa ser um interventor, você tem que ser capaz de entender as sociedades e lutar pelas 

transformações de uma forma que não seja a intervenção. O mundo ficou muito acostumado com 

intervenções militares. Eu não creio que isso tenha levado à estabilidade das regiões. O Brasil tem 

que ser uma ponte para o diálogo, para o entendimento, contra todos os processos de intolerância. 

Obviamente, em relação a rupturas democráticas, nós teremos sempre uma posição muito firme de 

rejeição. Nós não aceitaremos rupturas democráticas, golpes na oposição ou golpes depondo 

governos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, entrevista coletiva à empresa de 

radiofusão alemã Deutsche Welle, Brasília, 9/6/2015). 

Sem prejudicar se desenvolvimento tecnológico, nossos países [Brasil e Japão] optaram por 

renunciar as armas nucleares. Devemos contribuir para a paz e estabilidade internacional pelos 

caminhos da diplomacia e da cooperação e não pelo poder de destruição. (Artigo do Ministro das 

Relações Exteriores Embaixador Mauro Vieira, “Desarmamento nuclear, um dever para a 

humanidade”, publicado no Asahi Shimbun, 10/6/2015). 

Cifras e números respaldam uma diplomacia de resultados. É sobre essa base que se constrói uma 

política externa de qualidade. (...) Respeitabilidade e influência nas relações internacionais nem 

sempre são mensuráveis, mas as perspectivas que uma diplomacia atuante abre para o 

desenvolvimento econômico e social são fáceis de identificar. Política externa exitosa pressupõe ação 

diplomática robusta. A avaliação dos resultados da política de incremento da presença global da 



 

24 

diplomacia brasileira aponta para uma maior capacidade de influência, mais comércio e brasileiros 

mais bem assistidos. A única ideologia que nos guia é a defesa do interesse nacional. (Artigo do 

Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “As embaixadas e a diplomacia 

de resultados”, publicado na Folha de S. Paulo, 11/6/2015). 

 Sabemos que nosso mercado interno, o nosso mercado doméstico é um diferencial que temos, 

principalmente quando se trata da forma pela qual os outros países do mundo nos olham. Mas é 

justamente por isso que para nós o mercado interno pode nos conduzir a garantir uma plataforma 

para acordos exportadores. (...) O Brasil tem, de fato, um dos maiores mercados internos do planeta. 

Nós sabemos que mercados internos fazem a diferença; funcionam como âncora, mas funcionam 

também como plataformas de lançamento. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Exportações, Brasília, 24/6/2015). 

O Brasil, que possui grande diversidade étnica e racial, incluindo a maior população afrodescendente 

do mundo, reitera seu compromisso com a promoção da igualdade racial em todas as esferas da vida 

pública e privada. (Nota à imprensa nº 265. Adoção de Resolução sobre Incompatibilidade entre 

Democracia e Racismo, 3/7/2015). 

 Eu queria reiterar para todos vocês que o Brasil está convencido que o MERCOSUL não é apenas 

um acordo de cooperação. O MERCOSUL é parte essencial do projeto nacional do Brasil, de 

desenvolvimento. Faz parte desse projeto o compartilhamento com o MERCOSUL de todas as 

iniciativas, no sentido do avanço comercial, de investimentos e também o compartilhamento de 

valores comuns, valores democráticos, de respeito à democracia, aos direitos humanos, à defesa de 

uma ordem institucional forte e também de uma ordem internacional mais justa. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do 

MERCOSUL e Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

 Nosso povo – trabalhadores, empresários, cientistas, estudantes, artistas – ergueu uma das nações 

mais diversas, étnica e culturalmente, com capacidade criativa, amabilidade e solidariedade. 

Construímos uma vigorosa cultura de paz e de trabalho. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

por ocasião da cerimônia de celebração de 1 ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016, Rio de 

Janeiro, 5/8/2015). 

Quase 52% dos brasileiros identificam ali suas raízes mais profundas, o que torna o Brasil o país com 

a maior população de afrodescendentes fora da África. A valorização da vertente africana de nossa 

identidade nacional traduz-se numa busca de maior conhecimento da África. No âmbito acadêmico, 

por exemplo, há um aumento expressivo no número de publicações sobre temas africanos. Na década 

de 1980, nas nove principais universidades brasileiras, foram apresentadas apenas 20 teses e 

dissertações sobre a África. Já na primeira década deste século, 337 teses e dissertações sobre o 

continente africano foram defendidas nessas mesmas universidades. Esse fenômeno reflete um 

saudável ânimo de encontro do Brasil com sua própria história. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas Africanos, 

Brasília, 10/8/2015). 

 O Estado nacional brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se 

exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Esta soberania significa submissão à vontade 

geral, expressa nas urnas. Dela depende o cumprimento do programa econômico, social e político de 



 

25 

mudanças que a sociedade escolhe sistematicamente de quatro em quatro anos. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-

2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015). 

 O legislador-constituinte de 1988, quando iniciamos o atual ciclo democrático do País, teve a 

preocupação de registrar em nossa Carta Magna que a política externa brasileira, além do foco na 

América Latina, deveria reger-se pelos princípios – e aqui eu cito: da independência nacional, da 

prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade 

entre os Estados, da defesa da paz, da solução pacífica de conflitos, do repúdio ao terrorismo a ao 

racismo, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e da concessão do asilo 

político. Esses princípios orientam nossa política externa. São eles que têm feito do Brasil um 

incansável defensor da paz e da solução diplomática dos conflitos, sejam eles na Palestina, na Síria, 

na Líbia ou na Ucrânia. São esses princípios que nos fazem saudar o recente acordo sobre temas 

nucleares feitos com o Irã e, mais ainda, celebrar a aproximação dos Estados Unidos com Cuba, que 

só será completa quando se levantar o embargo econômico que ainda pesa sobre a ilha. Nesta mesma 

linha, temos sido intransigentes defensores dos direitos humanos, evitando que sua promoção se faça 

de forma seletiva, indevidamente politizada, o que invariavelmente penaliza os países em 

desenvolvimento e emergentes. Mas o pleno exercício desses valores, tão caros à nossa política 

externa e tão necessários para a vigência do multilateralismo, esbarra, e esbarra forte, na fragilidade 

das Nações Unidas, justamente agora, quando festejamos os 70 anos de sua criação. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-

2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015).  

 O Brasil, por exemplo, tem a quinta maior população, o quinto maior território e a sétima maior 

economia do planeta. Tem uma população e uma cultura diversificadas. Dispõe de grandes reservas 

de recursos naturais. Tem atuação destacada nos vários foros multilaterais, como a ONU e a 

Organização Mundial do Comércio. Somos parte de agrupamentos políticos dotados de capacidade 

de reformar a governança global, como o BRICS, IBAS, o BASIC, o G-4 e os G-20 econômico-

financeiro e comercial. Somos um tradicional e importante contribuinte de tropas para operações de 

manutenção da paz e o país que, ao lado do Japão, mais vezes foi eleito membro não permanente do 

Conselho de Segurança. (...) Na visão de futuro que propomos, a ordem internacional deve fundar-se 

no binômio paz e desenvolvimento, com pleno respeito aos direitos humanos. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da cerimônia de formatura da 

Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015).  

O Brasil é hoje a sétima maior economia do mundo e tornou-se, ao longo da última década, um país 

predominantemente de classe média, por meio de um grande esforço do Governo e da sociedade para 

a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Hoje atravessamos um período de transição, com 

ajustes internos voltados para a promoção do equilíbrio fiscal e a pronta retomada das condições para 

um crescimento robusto e sustentável. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião 

do 33º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Joinville, 22/9/2015). 

Respeitoso dos direitos humanos, o Brasil é terra do acolhimento. Além das populações originárias, o 

povo brasileiro é composto de muitos imigrantes. Milhões de irmãos africanos vieram para cá 

forçados, quando imperou o vergonhoso tráfico de escravos. A presença de indígenas, europeus, 

africanos e asiáticos formou a nação brasileira. Quando grandes crises se abateram sobre a Europa e 
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sobre o Oriente, as portas do Brasil estiveram abertas para todos. Temos consciência da importância 

dessas contribuições para nossa formação histórica e cultural. Nós nos orgulhamos de ser um povo 

formado pela diversidade. É por isso que a tolerância e o respeito pelas diferenças são marcas da 

nossa identidade. (Artigo da Presidenta da República, Dilma Rousseff, “Os refugiados e a 

esperança”, publicado na Folha de S. Paulo, 10/9/2015). 

O Brasil, em especial, é lar da mais numerosa comunidade da diáspora árabe, o que fomenta a 

ligação entre nossas sociedades e assegura sólida base para nosso esforço de cooperação birregional. 

A presença árabe no Brasil não é uma exceção. Somos um país multiétnico, construído a partir do 

respeito às diferenças e da capacidade de integrar indivíduos das mais diversas origens. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso na plenária da IV Cúpula 

América do Sul-Países Árabes (ASPA), Riade, 11/11/2015). 

Et ces intérêts s'accordent avec harmonie à ceux d'autres groupes de pays appartenant à d'autres 

communautés linguistiques, telles que la Lusophonie que nous, Brésiliens, défendons aussi fièrement 

que vous défendez la Francophonie. Ensemble, nous sommes voués au multiculturalisme, à la 

multipolarité, à la diversité qui a toujours été source de richesse et de progrès pour l'Humanité. 

(Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, Discurso 

por ocasião da Cerimônia de Abertura da 19ª Semana da Francofonia, Brasília, 16/3/2016). 

O Brasil tem o orgulho de abrigar a maior comunidade árabe fora do Oriente Médio e do Norte da 

África. O elemento árabe desempenhou um papel central na formação de nossa sociedade e 

proporcionou um legado cultural e humano que tem sido a base sobre a qual nossas relações se 

expandiram. Em anos recentes, temos trabalhado de maneira intensa para, conjuntamente, aprofundar 

o diálogo político, multiplicar as possibilidades de cooperação, promover o comércio e os 

investimentos, além de coordenar nossas posições em fóruns multilaterais. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião de almoço oferecido aos 

Embaixadores Árabes, Brasília, 2/5/2016). 
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DEMOCRACIA 

O Governo brasileiro acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Venezuela e 

insta todos os atores envolvidos a trabalhar pela paz e pela manutenção da democracia. O Brasil 

reitera seu compromisso em contribuir, sempre que solicitado, para a retomada do diálogo político 

amplo e construtivo na Venezuela e, nesse sentido, saúda o anúncio do Secretário-Geral da União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL) sobre a preparação de visita à Venezuela da Comissão de 

Chanceleres da UNASUL formada pelos Ministros de Relações Exteriores de Brasil, Colômbia e 

Equador. (Nota à imprensa nº 47. Sobre a situação na Venezuela, 20/2/2015). 

O Ministro Embaixador Mauro Vieira destacou a importância das garantias recebidas das autoridades 

competentes venezuelanas de que as eleições legislativas serão convocadas em breve e de que o 

pleito contará com a participação de missão de acompanhamento eleitoral da UNASUL desde seus 

estágios iniciais. (Nota à imprensa nº 70. Reunião do Conselho de Chanceleres da UNASUL 

sobre a Venezuela, 20/3/2015). 

O Conselho de Chanceleres da UNASUL reafirmou o apoio à realização das eleições parlamentares 

previstas para o segundo semestre deste ano e a disposição de enviar missão para acompanhar o 

processo eleitoral desde seus estágios iniciais. Existe o compromisso de que a data das eleições será 

marcada em breve pelo Conselho Nacional Eleitoral, entidade responsável pela organização de 

eleições de acordo com a Constituição venezuelana. Ao final do encontro, os Países Membros da 

UNASUL divulgaram Comunicado em que, a pedido do Governo venezuelano, renovam o mandato 

da Comissão de Chanceleres, para assessorar, acompanhar e apoiar o diálogo político na Venezuela, 

com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos, à ordem institucional e aos 

mecanismos democráticos previstos na Constituição do país. A celebração das próximas eleições 

parlamentares é essencial para a manutenção da ordem constitucional democrática, princípio 

fundamental da UNASUL. Os Chanceleres debateram também as repercussões da Ordem Executiva 

do Governo dos Estados Unidos da América relacionada com a Venezuela, divulgada no último dia 4 

de março e aprovaram um segundo comunicado, no qual reforçam a defesa do princípio de não 

intervenção em assuntos internos de outros Estados e reiteram a importância de que sejam avaliadas 

alternativas de diálogo entre os Governos dos Estados Unidos e da Venezuela. (Nota à imprensa nº 

70. Reunião do Conselho de Chanceleres da UNASUL sobre a Venezuela, 20/3/2015). 

O bom momento das relações hemisféricas já não admite medidas unilaterais e políticas de 

isolamento em geral, e sempre, contraproducentes e ineficazes. Por isso, rechaçamos a adoção de 

sanções contra a Venezuela. O atual quadro nesse país irmão pede moderação, pede aproximação de 

posições de todas as partes. É com esse propósito que a Unasul trabalha para acompanhar e apoiar o 

diálogo político entre o governo e a oposição na Venezuela, buscando contribuir para o pleno 

respeito, por todos, ao Estado democrático de direito, ao direito de defesa e à Constituição do país. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do 

Panamá, 11/4/2015). 

O Governo brasileiro congratula a Guiana, país vizinho e amigo, pela realização das eleições gerais e 

regionais no último dia 11 de maio, nas quais o senhor David Granger foi eleito Presidente da 

República. Missões de observação internacionais, entre elas a enviada pela União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL), que contou com a participação de dois representantes do Tribunal Superior 
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Eleitoral (TSE) do Brasil, acompanharam a evolução tranquila do processo eleitoral. O Governo 

brasileiro transmite ao Presidente Granger suas mais calorosas saudações e reitera o compromisso de 

seguir aprofundando as iniciativas bilaterais e a parceria estabelecida no contexto regional com a 

Guiana, país membro da UNASUL e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

e Estado Associado do MERCOSUL. (Nota à imprensa nº 167. Eleições na Guiana, 16/5/2015). 

Coincidimos na preocupação com a situação da Venezuela e na avaliação de que seu legítimo 

governo e as diferentes forças políticas venezuelanas devem buscar solucionar, pacifica e 

democraticamente, no marco constitucional do país, os conflitos as dificuldades e os desafios 

existentes. A UNASUL, cuja presidência pro tempore é desempenhada pelo Uruguai – e que conta 

com a firme atuação do secretário-geral [Ernesto] Samper – que tem papel fundamental a cumprir: 

estimula a moderação, o diálogo e o respeito às instituições. O entendimento entre os venezuelanos 

interessa ao conjunto dos latino-americanos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, após 

encontro com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Essa parceria [entre México e Brasil] não foi iniciada agora: o México esteve na vanguarda da 

mudança histórica latino-americana, no início do século 20, período de vertiginosas transformações 

no mundo. A Revolução Mexicana inaugurou uma era de conquistas sociais e políticas fundamentais 

para toda região. Líderes como aqueles que admiramos ao longo da nossa juventude, e que marcaram 

a formação e a consciência política dos nossos países, como Zapata, Villa e, mais tarde, Lázaro 

Cárdenas, entre outros. Por suas ideias e por suas ações, deixaram marcas indeléveis, foram capazes 

de articular princípios essenciais para a emancipação e a democracia moderna, a liberdade, a justiça 

social e a soberania, integram o patrimônio da América Latina. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante sessão solene da Comissão Permanente do Congresso da União, Cidade do 

México, 27/5/2015). 

O processo de integração tem aportado vários benefícios para o Brasil, tanto do ponto de vista 

comercial, como, por exemplo, no âmbito da integração física, energética e da coordenação e 

concertação política. No entanto, a despeito dessas virtudes mais tangíveis da integração, nosso 

objetivo máximo é outro: é consolidar a democracia e assegurar a plena observância dos direitos 

humanos em nossa região. Não por acaso, os dois principais mecanismos de integração de que somos 

parte – a Unasul e o Mercosul – contam com a chamada cláusula democrática, cuja meta 

fundamental é a estabilidade política e a observância dos direitos humanos em nosso continente, 

inclusive no que respeita ao combate às desigualdades sociais. A chamada cláusula democrática 

original do Mercosul é o Protocolo de Ushuaia, adotado em 1998. Nos termos do seu art. 3º, será 

acionada em caso de ruptura da ordem democrática em um dos Estados-partes. No final de 2011, 

reforçamos ainda mais a cláusula democrática com a adoção do Protocolo de Montevidéu, também 

chamado de Ushuaia II. Segundo seu art. 1º, o presente Protocolo será aplicado em caso de ruptura 

ou ameaça de ruptura da ordem democrática, de uma violação da ordem constitucional ou de 

qualquer situação que ponha em risco o legítimo exercício do poder e a vigência dos valores e 

princípios democráticos. O art. 3º do Protocolo de Montevidéu prevê que os Estados-partes, em nível 

de presidentes e ministros das relações exteriores, devem acionar bons ofícios e gestões diplomáticas 

para promover o restabelecimento da democracia no país afetado, por meio de comissões de apoio, 

cooperação e assistência técnica especializada. Como se nota, a contribuição da cláusula democrática 

do Mercosul está em dissuadir rupturas ou ameaças de ruptura da ordem democrática entre os países-

membros, como nos casos de tentativa de derrubada, pela força ou por outros meios não 
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constitucionais, de governos democraticamente eleitos. Procedimentos análogos são previstos num 

quadro mais amplo da Unasul, por meio do Protocolo Adicional ao Tratado Constitutivo, que 

estabeleceu o compromisso coletivo com a democracia. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

O Governo brasileiro congratula o Governo e o povo do Suriname pela condução das eleições gerais 

no dia 25 de maio correte em ambiente de paz e tranquilidade. O processo eleitoral, que contou com 

o acompanhamento de missões de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da 

União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), ofereceu aos cidadãos surinameses valiosa 

oportunidade para manifestar livremente sua vontade e exercer com plenitude os direitos políticos 

próprios de uma democracia. O Governo brasileiro reitera seu compromisso em seguir promovendo e 

aprofundando a cooperação e o diálogo com o Suriname, importante parceiro bilateral e regional, 

Estado associado ao MERCOSUL e membro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA) e UNASUL, e também país de residência de expressiva comunidade de nacionais 

brasileiros. (Nota à imprensa nº 196. Resultado das eleições gerais no Suriname, 29/5/2015).  

O Governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio da Presidenta do Conselho Nacional Eleitoral 

da República Bolivariana da Venezuela, Tibisay Lucena, que fixa o calendário eleitoral e determina 

o dia 6 de dezembro deste ano para a realização das eleições para a Assembleia Nacional daquele 

país. O Governo brasileiro saúda particularmente a confirmação do convite oficial para que missão 

de observação da União de Nações Sul Americanas (UNASUL) acompanhe o processo eleitoral ao 

longo do período que culminará com o pleito do dia 6. Ao agradecer o convite e reiterar sua 

disposição de contribuir para que a futura missão da UNASUL cumpra plenamente seus objetivos, o 

Governo brasileiro transmite ao povo e ao Governo da Venezuela os melhores votos de êxito nessa 

jornada. (Nota à imprensa nº 239. Eleições na Venezuela, 23/6/2015). 

Somos uma região que sofreu muito com as ditaduras. Hoje somos uma região onde a democracia 

floresce e amadurece. No ano passado, tivemos eleições gerais no Uruguai e no Brasil. Este ano é a 

vez da Argentina e da Venezuela. A realização periódica e regular desses pleitos demonstra 

capacidade de lidar com diferenças políticas, por meio do diálogo, do respeito às instituições e da 

participação cidadã. Temos de persistir neste caminho, evitando atitudes que acirrem disputas e 

incitem a violência. Não há espaço para aventuras antidemocráticas na América do Sul, na nossa 

região. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na abertura da 48ª Cúpula do MERCOSUL, 

Brasília, 17/7/2015). 

O Governo brasileiro congratula-se com o Governo haitiano pelo bom andamento da organização das 

eleições presidenciais, parlamentares e locais, previstas para os meses de agosto, outubro e dezembro 

deste ano. O Governo brasileiro também cumprimenta o Secretário-Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pela designação do ex-Ministro das Relações Exteriores 

e da Defesa do Brasil, Embaixador Celso Amorim, como chefe da missão de observação da OEA às 

eleições presidenciais e municipais no Haiti, que ocorrerão em 25 de outubro, em primeiro turno, e 

27 de dezembro, em segundo turno, caso necessário. Nessa importante tarefa de observação eleitoral, 

a OEA e o Embaixador Celso Amorim contam com o pleno apoio do Governo brasileiro. (Nota à 

imprensa nº 30. Eleições no Haiti, 20/7/2015). 
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O Estado nacional brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se 

exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Esta soberania significa submissão à vontade 

geral, expressa nas urnas. Dela depende o cumprimento do programa econômico, social e político de 

mudanças que a sociedade escolhe sistematicamente de quatro em quatro anos. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-

2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015). 

Eu acredito que a América Latina já tenha dado passos enormes em direção à democracia. Há 

turbulências, claro, mas hoje todos os presidentes da região foram eleitos democraticamente. Não faz 

muito tempo, as ditaduras militares dominavam o continente, colaboravam entre si, assassinando os 

opositores. Nós temos um passado violento e sangrento. Nós todos alcançamos a democracia mais ou 

menos na mesma época. Todos estes países possuem sua própria história, sua própria velocidade para 

fazê-lo. Na América Latina, cada país tem que caminhar sozinho. Não se pode impor um ritmo aos 

outros países. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. “O Brasil ainda está estável”. 

Entrevista concedida ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 

Graças à plena vigência da legalidade e ao vigor das instituições democráticas, o funcionamento do 

Estado tem sido escrutinado de forma firme e imparcial pela Justiça e por todos os Poderes e 

organismos públicos encarregados de fiscalizar, investigar e punir desvios e crimes. O Governo e a 

sociedade brasileiros não toleram a corrupção. A democracia brasileira se fortalece quando a 

autoridade assume o limite da lei como o seu próprio limite. Nós, os brasileiros, queremos um país 

em que a lei seja o limite. Muitos de nós lutamos por isso, justamente quando as leis e os direitos 

foram vilipendiados durante a ditadura. Queremos um país em que os governantes se comportem 

rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com 

liberdade e imparcialidade, sem pressões de qualquer natureza e desligados de paixões político-

partidárias, jamais transigindo com a presunção da inocência de quaisquer cidadãos. Queremos um 

país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito. Queremos um País 

em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de 

posições diversas direito de todos os brasileiros. As sanções da lei devem recair sobre todos os que 

praticaram atos ilícitos, respeitados o princípio do contraditório e da ampla defesa. Que fique 

consignado que não abriremos mão das conquistas pelas quais o povo brasileiro tanto lutou. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

A Organização dos Estados Americanos tem experiência e excelência na promoção da democracia e 

no apoio a processos eleitorais em todo o Hemisfério. Ao lado do pilar dos Direitos Humanos, 

representado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, essa dimensão da atuação da OEA 

reveste-se de uma importância singular no processo de consolidação da democracia em todo o 

Hemisfério. (...) Todos os países membros de nossa Organização têm realizado eleições regulares, 

permitindo à sua cidadania a escolha livre de seus governantes. (...) Porque a Carta Democrática 

reconhece de forma indiscutível que a democracia e o desenvolvimento econômico e social são 

interdependentes e se reforçam mutuamente, é importante que a atuação da OEA se concentre 

também nos desafios que ainda enfrentam muitos países americanos, ou regiões dentro deles, no 

campo do desenvolvimento sustentável com inclusão social e democracia. Afinal, a pobreza e a falta 
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de oportunidades são a principal causa estrutural das ameaças que enfrentamos para a consolidação 

da democracia e do seu instrumento mais evidente, as eleições livres e justas. (...) O Brasil tem 

participado ativamente em esforços da OEA para prestar serviços de observação eleitoral, cuja 

qualidade técnica é reconhecida internacionalmente. Desde 1962, realizaram-se, sob os auspícios da 

OEA, mais de 200 missões de observação eleitoral em 27 países do continente, consolidando a 

Organização como foro de promoção da estabilidade democrática regional. O Brasil sempre se 

engajou na utilização da observação eleitoral quando essa foi a vontade manifesta dos países que as 

solicitaram e as acolheram, no marco do seu próprio fortalecimento democrático e institucional. 

(Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, na condição de Ministro interino das Relações 

Exteriores, por ocasião da abertura da X Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais, 

Rio de Janeiro, 19/11/2015). 

O Governo brasileiro acompanhou de perto as eleições legislativas de ontem, 6 de dezembro, na 

Venezuela, e congratula o povo, as forças políticas e as autoridades venezuelanas pela forma ordeira 

e pacífica em que transcorreu a jornada eleitoral. A normalidade do processo, tal como atestado pelas 

diferentes missões de acompanhamento eleitoral, entre as quais a da UNASUL, o alto nível de 

comparecimento dos eleitores e o reconhecimento dos resultados por todas as partes constituem uma 

vitória expressiva da democracia, para a Venezuela e para a região. O Governo brasileiro ressalta a 

importância do pleno respeito à vontade popular expressa nas urnas e reitera sua disposição de 

continuar trabalhando com a Venezuela para aprofundar as relações bilaterais e contribuir para o 

diálogo, a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a prosperidade daquele país vizinho e 

amigo, sócio no MERCOSUL e ator fundamental no processo de integração latino-americana. (Nota 

à imprensa nº 493. Eleições na Venezuela, 7/12/2015). 

[O] Governo brasileiro confia que será plenamente respeitada a vontade soberana do povo 

venezuelano, expressada de forma livre e democrática nas urnas. Confia, igualmente, que serão 

preservadas e respeitadas as atribuições e prerrogativas constitucionais da nova Assembleia Nacional 

venezuelana e de seus membros, eleitos naquele pleito. Não há lugar, na América do Sul do século 

XXI, para soluções políticas fora da institucionalidade e do mais absoluto respeito à democracia e ao 

Estado de Direito. (Nota à imprensa nº 1. Inauguração da Assembleia Nacional Venezuelana, 

5/1/2016). 

La posición de Brasil es que los problemas domésticos de Venezuela tienen que ser resueltos por los 

venezolanos con los instrumentos democráticos que constan en la Constitución, por las instituciones 

del Estado venezolano y dentro de reglas establecidas dentro de ese marco jurídico. Todas las 

medidas de los poderes constituidos tienen organismos de chequeo, de discusión; compete a la 

estructura del Estado venezolano resolver cualquier diferencia que haya entre las partes. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, entrevista ao jornal La Nación, Argentina, 

14/1/2016). 

Destaco ... o compromisso consagrado na UNASUL com a institucionalidade democrática e com o 

Estado de Direito, a ser respeitado por todos os atores políticos. Esse compromisso é parte 

fundamental da afirmação da soberania dos nossos Estados. (...) Quero ressaltar, em particular, o 

êxito da missão sob a liderança da Presidência Pro-Tempore do Uruguai, que foi enviada para 

acompanhar as eleições legislativas na Venezuela. A missão eleitoral da UNASUL atuou de maneira 

exemplar e pôde presenciar uma jornada eleitoral ordeira e pacífica, marcada por extrema civilidade 
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e respeito pelas instituições democráticas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 

 

Reiterei à Chanceler Delcy Rodríguez a disposição do Governo brasileiro de continuar contribuindo 

para um maior entendimento entre os diferentes setores políticos e para o fortalecimento da 

institucionalidade democrática na Venezuela. Ressaltei ainda que a posição brasileira tem como 

centro a promoção do diálogo democrático, tendo presente o imperativo de pleno respeito à vontade 

do povo venezuelano e ao Estado de Direito, nos termos estabelecidos pela legislação e pela própria 

Constituição daquele país. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Declaração à imprensa por ocasião da visita da Chanceler da Venezuela, Delcy Rodríguez, 

Brasília, 29/1/2016). 

Mais democracia, mais inclusão social, mais cidadania, maior conhecimento recíproco, maiores 

facilidades de trânsito, de trabalho e de educação, mais comércio e investimentos: esses são objetivos 

permanentes do Mercosul. Por isso ele é um pilar fundamental da política externa brasileira. (Artigo 

do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Os 25 anos de Mercosul: 

momento de reconhecer os ganhos”, publicado na Folha de S. Paulo, 26/3/2016). 

  



 

33 

DIREITOS HUMANOS 

O Brasil tem sido um pioneiro, por exemplo, a parceria atual com a Alemanha, em examinar o direito 

à privacidade na era digital. Trata-se de resposta direta às revelações de Edward Snowden, e, não 

fosse pelo foro que as Nações Unidas são para discussões, para examinar soluções consensuais, para 

o desenvolvimento normativo ou mesmo para a execução e cumprimento de acordos existentes e 

entendimentos, eu acredito que nós estaríamos em posição muito pior. (Entrevista concedida pelo 

Representante Permanente do Brasil junto à ONU, Embaixador Antônio Patriota, ao Global 

Observatory, Nova York, 4/3/2015). 

Nós acreditamos que a moratória da pena de morte, com a perspectiva de sua abolição, contribui para 

o fortalecimento dos direitos humanos e para promoção de sociedades inclusivas, ao mesmo tempo 

em que fomenta uma cultura de paz e o Estado de Direito. Recordamos que não existe evidência 

empírica estabelecendo nexo causal entre a pena de morte e o efetivo controle do crime. (...) 

Reafirmamos a importância do Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos. Saudamos os países que são partes do tratado e apelamos àqueles que ainda não o 

são para que adiram a ele imediatamente. (Representante Permanente do Brasil junto ao 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Embaixadora Regina Dunlop, na 28ª sessão 

do CDH. Genebra, 4/3/2015). 

No contexto da 28a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, atualmente em curso em 

Genebra, o Brasil copatrocinou, juntamente com mais de 60 países, declaração interregional 

proferida hoje, 13 de março, em plenário, intitulada Defendendo os direitos humanos de cristãos e 

outras comunidades no Oriente Médio. O apoio do Brasil reflete a preocupação com a gravidade das 

violações aos direitos humanos de cristãos e outras minorias, grupos religiosos e nacionais diversos, 

que vêm sendo vítimas de intolerância, discriminação e violência naquela região. Após a leitura de 

declaração conjunta, a delegação brasileira proferiu intervenção reiterando a preocupação com as 

violações que também vêm sendo cometidas contra outras minorias religiosas, étnicas e grupos 

nacionais no Oriente Médio, inclusive comunidades muçulmanas vítimas de violência sectária na 

região. (Nota à imprensa nº 72. Declaração Inter-regional sobre os direitos humanos de cristãos 

e outras comunidades no Oriente Médio, 13/3/2015). 

O Governo brasileiro registra, com satisfação, a adoção hoje, em Genebra, por consenso, pelo 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), de resolução de iniciativa do Brasil e da 

Alemanha, juntamente com Áustria, Liechtenstein, México, Noruega e Suíça, sobre o direito à 

privacidade na era digital. A resolução cria relatoria especial sobre o direito à privacidade para lidar 

com os desafios decorrentes da era digital. A resolução contou com um total de 58 países 

copatrocinadores. A relatoria especial, com mandato inicial de três anos, terá competência para 

reunir informações relevantes sobre o direito à privacidade, identificar obstáculos à sua promoção e 

proteção, tomar medidas com vistas à conscientização sobre a necessidade de promover e proteger o 

referido direito, bem como relatar violações e submeter à atenção do CDH situações de maior 

gravidade, entre outras funções. (Nota à imprensa nº 94. Criação da Relatoria Especial sobre O 

Direito à Privacidade na Era Digital, 27/3/2015). 
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A política externa em direitos humanos é uma ferramenta importante para a projeção dos valores do 

Brasil no mundo. A promoção e a proteção dos direitos humanos nos planos interno e externo estão 

associadas. São nossos valores internos que fortalecem o nosso discurso externo. Da mesma forma, 

nossas posições externas, os compromissos assumidos internacionalmente reforçam o propósito de 

realizar os direitos humanos internamente. A imbricação entre essa dimensão externa e interna está 

consagrada na própria Constituição Federal, cujo art. 5º, §2º, estabelece que os direitos reconhecidos 

pelo Brasil em tratados de direitos humanos se somam aos direitos e garantias nela consagrados. 

Nosso Texto Constitucional foi além e possibilitou que os tratados e convenções sobre direitos 

humanos aprovados pelo Congresso Nacional ganhassem status de emenda constitucional. 

Para o Brasil, os direitos humanos são universais e devem ser respeitados em sua integralidade. Suas 

múltiplas dimensões são interdependentes e não podem ser desvinculadas. A própria compreensão 

dos problemas e obstáculos referentes à plena realização dos direitos humanos depende dessa visão 

abrangente. O agravamento do problema migratório no mundo é um exemplo claro da 

indivisibilidade dos direitos humanos. A causa estrutural desse fenômeno é a pobreza e as grandes 

assimetrias entre os níveis de desenvolvimento entre as nações. Muitos países que empreendem a 

defesa retórica dos direitos humanos nos fóruns internacionais deixam de fazê-lo quando o drama da 

pobreza se aproxima de seus territórios. . (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal, Brasília, 28/5/2015). 

É justamente por considerar que todos os países do mundo enfrentam desafios em matéria de direitos 

humanos e que a promoção e a proteção de tais direitos devem visar à efetiva melhora da situação 

concreta de indivíduos e grupos que o Brasil defende a não seletividade e a não politização do 

tratamento do tema. Do contrário, seria afetada a credibilidade do próprio sistema internacional nesse 

assunto, que passaria a ser visto como instrumento a ser utilizado politicamente contra países 

específicos. O Brasil também defende a cooperação e o diálogo com outras nações tanto no âmbito 

bilateral como nos âmbitos regional e multilateral como meios eficazes da promoção e da proteção 

dos direitos humanos. Assim, recusamos o impulso e a prática, infelizmente comuns, de 

simplesmente condenar países sem se reconhecerem os progressos e sem que se apoiem ações 

voltadas à efetiva melhoria da situação dos direitos humanos em cada país. A aprovação de 

resoluções sem contrapartidas concretas em termos de cooperação e apoio em geral pouco contribui 

para melhorar a situação real dos países afetados. Não é de hoje que tais considerações guiam nossa 

política externa, em particular no Conselho de Direitos Humanos da ONU, CDH. Nesse âmbito, 

tivemos papel ativo na criação do mecanismo de revisão periódica universal, que consiste em 

instrumento de natureza verdadeiramente universal por meio do qual todos os Estados-membros são 

objetos de análise pelo Conselho. O estabelecimento desse mecanismo buscou, e busca, reverter a 

prática seletiva e politizada existente antes da criação deste Conselho de Direitos Humanos, no ano 

de 2005, de se avaliar a situação dos direitos humanos apenas em países específicos no exercício, 

muitas vezes, destituído de critérios e, não raro, dotados de motivações políticas alheias à efetiva 

proteção e promoção de tais direitos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal, Brasília, 28/5/2015). 

A criação de relatorias pode ocultar propósitos políticos, a politização dos elementos que criam 

desequilíbrios no sistema internacional dos direitos humanos. A prática de se aprovarem resoluções 

sobre a situação em alguns países, mas não sobre outros problemas igualmente é até mais 
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preocupantes e graves em outros países e regiões e acaba por afetar a credibilidade do sistema como 

um todo. O sistema de relatorias especiais e resoluções específicas ainda é uma herança do sistema 

anterior que o Conselho de Direitos Humanos tem o desafio de aperfeiçoar. O Brasil ambiciona um 

sistema equilibrado em que o sistema internacional de direitos humanos sirva exclusivamente seu 

propósito de promover mudanças tangíveis que possam beneficiar concretamente todos os indivíduos 

e grupos afetados, e não a propósitos políticos que lhe sejam estranhos e mesmo nocivos. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

Temos uma posição de inovação e vanguarda na elaboração de padrões internacionais em várias 

matérias, notadamente na área de direitos humanos. Recorde-se que a adoção, no âmbito de nossa 

Organização, Da Carta da OEA e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

aprovadas em abril de 1948, em Bogotá, antecederam a adoção da Declaração dos Direitos do 

Homem, aprovada pelas Nações Unidas. Estamos aprovando, nessa Assembleia Geral, a Convenção 

Interamericana sobre os Direitos dos Idosos. Já adotamos, no passado recente, instrumentos 

importantes como a Convenção de Belém do Para sobre a Violência Contra a Mulher e a Convenção 

Interamericana sobre Deficiência. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do 

XLV Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015). 

(...) A pena de morte é uma flagrante violação dos direitos humanos e é incompatível com os 

princípios do tratamento humanitário e do devido processo legal. A pena de morte é cruel, desumana 

e degradante. (...) Ouve-se, por vezes, o argumento de que a pena capital tem efeito dissuasório sobre 

o crime. No entanto, não há comprovação de que exista relação de causalidade entre a pena de morte 

e o controle efetivo da criminalidade, nem de que ela seja mais eficaz na redução do crime que a 

pena de reclusão. A própria Assembleia Geral reconheceu que não existe prova conclusiva do valor 

dissuasório da pena de morte. Condenar alguém à pena de morte nega o direito à vida, consagrado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A execução é o castigo máximo e irrevogável, e o risco 

de executar uma pessoa inocente não pode ser ignorado. Trata-se de sanção discriminatória, já que as 

pessoas pobres, as pertencentes a minorias raciais. Étnicas ou religiosas específicas têm maior 

probabilidade de serem condenadas á morte. É ainda mais preocupante quando utilizada como 

ferramenta política. Estamos particularmente preocupados com o fenômeno das condenações em 

massa, já que às vezes a pena de morte pode ser utilizada para purgar, controlar e intimidar uma 

população e para ameaçar opositores políticos. (...) Condenamos com firmeza a imposição da pena 

de morte na hipótese de qualquer delito e consideramos particularmente chocante o recurso a tal pena 

para punir crimes relacionados com as drogas. Além de sua completa ineficácia na luta contra o 

tráfico de drogas, a imposição da pena de morte em casos de delitos relacionados a drogas é 

claramente uma violação das obrigações internacionais de direitos humanos. O castigo deve ser 

proporcional à gravidade do delito e jamais ver-se agravado por procedimentos que submetam os 

presos a tratamento desumano, cruel ou degradante. (...) Instamos os Estados que ainda aplicam essa 

forma de castigo a juntar-se a uma moratória universal da pena de morte, com vistas à sua completa 

abolição. Também instamos aos Estados que ainda não o tenham feito a aceder ou ratificar o 

Segundo Protocolo Facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, destinado a 

abolir a pena de morte. (Representante Permanente do Brasil junto ao Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, Embaixadora Regina Dunlop, Declaração política de Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a 

incompatibilidade entre a pena de morte e os Direitos Humanos, Genebra, 22/6/2015). 
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O Governo brasileiro registra, com satisfação, a adoção em 2 de julho, por consenso, pelo Conselho 

de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), em Genebra, de resolução de iniciativa do Brasil 

sobre a Incompatibilidade entre democracia e racismo. A resolução reafirma que o racismo, a 

discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas violam os direitos humanos e são 

incompatíveis com a democracia, o Estado de Direito e uma governança transparente e confiável. A 

resolução também determina a realização, em março de 2016, de painel sobre o tema, visando à 

identificação dos desafios e das boas práticas existentes. (Nota à imprensa nº 265. Adoção de 

Resolução sobre Incompatibilidade entre Democracia e Racismo, Brasília, 3/7/2015). 

O Governo brasileiro acolhe com grande satisfação a eleição do juiz brasileiro Roberto Caldas para a 

Presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no período 2016-2017. (Nota à imprensa 

nº 472, Eleição de Juiz brasileiro para a Presidência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 26/11/2015). 

Brasil jamás evitará defender los derechos humanos donde sea que fuere. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, entrevista ao jornal La Nación, Argentina, 14/1/2016). 

Ao recordar a memória dos milhões de vítimas inocentes da barbárie nazista e a atuação heroica 

daqueles que, como os brasileiros Aracy de Carvalho Guimarães Rosa e Luiz Martins de Souza 

Dantas, trabalharam em condições adversas e com alto risco pessoal para salvar vidas, o Governo 

brasileiro reafirma seu inabalável compromisso com os direitos humanos e com a eliminação de 

todas as formas de racismo e de discriminação. (Nota à imprensa nº 28. Dia Internacional em 

Memória das Vítimas do Holocausto, 27/1/2016). 

O Brasil é favorável ao fortalecimento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, valoriza o 

trabalho da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e defende 

iniciativas que busquem promover a universalização dos instrumentos jurídicos que compõem esse 

Sistema, bem como a universalização do reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. (Nota à imprensa nº 55. Posse do brasileiro Roberto Caldas 

como Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 15/2/2016). 

Fruto de decisão tomada pela reunião setorial de Ministros do Trabalho e da Assistência Social da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Ano da CPLP contra o Trabalho Infantil tem como 

meta intensificar a luta contra o trabalho infantil nos países da Comunidade, por meio de campanhas 

de sensibilização e pelo aprofundamento da cooperação técnica e da capacitação de recursos 

humanos nessa área. A celebração do Ano insere-se também no diálogo entre os países da CPLP, no 

âmbito do processo preparatório da IV Conferência Global sobre Trabalho Infantil, prevista para 

acontecer em 2017, em Buenos Aires, Argentina. O Brasil, que ratificou as duas Convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativas ao trabalho infantil e sediou a III Conferência 

Global sobre Trabalho Infantil, em 2013, permanece comprometido, no plano interno e externo, com 

as conclusões da conferência, cuja declaração final reafirma a busca da eliminação das piores formas 

de trabalho infantil até 2016 e o compromisso de continuar as ações nacionais, sob a liderança dos 

governos e com apoio de trabalhadores, empregadores e sociedade civil. (Nota à imprensa nº 59. 

Abertura oficial do Ano da CPLP contra o Trabalho Infantil, 17/2/2016). 
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Além da Síndrome de Down, o Brasil é atuante internacionalmente em temas de deficiência de 

maneira geral, tendo participado ativamente das negociações para a elaboração da Convenção sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. No plano doméstico, entrou em vigor, em janeiro de 

2016, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que prevê uma série de garantias às 

pessoas com deficiência no Brasil, em sintonia com o texto da Convenção. O Itamaraty conta, desde 

julho de 2014, com o Comitê para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPPD), 

órgão de caráter permanente e consultivo, que tem por objetivo favorecer e acelerar o 

estabelecimento de mecanismos para a promoção dos direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência no âmbito do Ministério das Relações Exteriores. (Nota à imprensa nº 108. Dia 

Internacional da Síndrome de Down, 21/3/2016).  
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Direitos Humanos – casos específicos 

O Brasil se absteve na votação do projeto de resolução sobre a 'Situação dos direitos humanos na 

República do Irã'. O Brasil compreende que o compromisso renovado do Irã com o sistema de 

direitos humanos deve ser reconhecido, principalmente a aceitação da maioria das recomendações 

feitas durante a participação do país no segundo ciclo de Revisão Periódica Universal e os convites 

feitos ao Alto Comissário e aos Relatores Especiais sobre o direito à alimentação e sobre o direito à 

saúde para visitar o Irã. Aproveitamos a oportunidade para expressar o nosso apreço pelo trabalho 

realizado pelo Relator Especial Ahmed Shaheed, nos últimos quatro anos. Estamos certos de que sua 

contribuição tem sido fundamental para aumentar a conscientização sobre importantes questões 

relacionadas a violações de direitos humanos no Irã, em especial de mulheres, defensores dos direitos 

humanos, jornalistas e minorias religiosas, como os Baha'í, que pacificamente exercitam direitos 

internacionalmente reconhecidos. O aumento no número de execuções no Irã, seguindo a aplicação 

da pena de morte também é uma questão com a qual o Brasil particularmente se preocupa. 

Esperamos que o engajamento do Irã com os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas se 

traduza em medidas efetivas para promover e proteger os direitos humanos no país. Durante o 

segundo ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal do país, realizado em outubro passado, 

o Conselho de Direitos Humanos chamou atenção para o alto número de violações, que esperamos 

seja devidamente abordado pelo Irã. Esperamos sinceramente ver ainda mais cooperação do governo 

Iraniano com relação a resoluções e iniciativas implementadas por este Conselho no futuro. (Nota à 

imprensa nº 97. Explicação do voto do Brasil no CDH sobre a situação na Síria e no Irã, 

27/3/2015). 

Com relação ao Irã, como os senhores sabem, o Brasil se absteve na votação do Projeto de Resolução 

do Conselho de Direitos Humanos que renovou o mandato do relator especial sobre a situação de 

direitos humanos no Irã em março passado. O projeto foi aprovado com 20 votos a favor, 11 contra e 

16 abstenções. Como se nota, os Estados-membros estavam divididos e o número de votos contrários 

e de abstenções foi superior aos votos favoráveis. Cabe aqui uma precisão inicial, que é muito 

relevante do ponto de vista político e substantivo. Ao contrário do que foi noticiado, o Brasil não se 

absteve de votar, e, sim, absteve-se na votação do projeto de resolução do Conselho. A abstenção não 

é ausência de posição; ao contrário, é uma posição formalmente reconhecida como tal entre as três 

alternativas possíveis. Como as demais, traduz uma avaliação não só do conteúdo, mas também da 

oportunidade e conveniência de uma resolução e das medidas práticas que a estabelece. Ao abster-se, 

normalmente, um país está indicando que, embora possa compartilhar as preocupações e objetivos 

refletidos na resolução, tem visões distintas quanto aos meios de alcançar tais objetivos ou quanto à 

conveniência em dado momento ou contexto político. Esse é o caso da abstenção brasileira na 

votação da mais recente resolução no Conselho de Direitos Humanos sobre o Irã. O Brasil apoiou 

resoluções sobre o mesmo tema por quatro anos consecutivos, de 2011 a 2014, o que demonstra não 

termos qualquer dificuldade de expressar clara e publicamente a preocupação com as violações dos 

direitos humanos no Irã. Também em 2015, ao abster-se na votação da resolução, o Brasil 

manifestou sua firme convicção de que o Irã deve fazer progressos importantes na situação de 

direitos humanos. Em sua intervenção, a delegação brasileira conclamou o Irã a aprofundar o seu 

envolvimento com o sistema de direitos humanos, de forma a promover a efetiva melhora da situação 

dos direitos humanos no país. Manifestou, igualmente, que acompanhará de forma atenta a evolução 

da situação dos direitos humanos no Irã, particularmente, os direitos humanos das mulheres, a 

aplicação da pena de morte, a situação da liberdade de associação e de expressão como de imprensa e 
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os direitos de minorias religiosas, inclusive daquelas não reconhecidas pelo governo local, como os 

Baha'í. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

Já no âmbito do exame do Irã pelo Mecanismo de Revisão Periódica Universal, em outubro de 2014, 

o Brasil já fizera recomendações relativas à promoção dos direitos humanos das mulheres, 

defensores de direitos humanos, jornalistas e minorias religiosas. Recomendou, ainda, a aceitação de 

visitas de detentores de mandatos de procedimentos especiais, relatores especiais, peritos e grupos 

para trabalho do Conselho de Direitos Humanos. No âmbito multilateral, o Brasil tem sido claro e 

ativo na promoção dos direitos humanos no Irã e em qualquer outro país. A abstenção na votação da 

Resolução de 2015 decorreu de várias posições. E cito quatro. Em primeiro lugar, avaliamos que, 

neste momento, os esforços internacionais em favor da promoção e proteção dos direitos humanos no 

Irã serão potencialmente mais eficazes se reconhecermos a existência de desdobramentos positivos 

no diálogo do governo iraniano com o sistema de direitos humanos das Nações Unidas. (...) Com 

base no histórico, medidas concretas tomadas no passado pelo Governo do Irã, o Brasil entende que a 

recente disposição demonstrada pelo país constitui oportunidade para que se estimule a retomada do 

diálogo e da cooperação com a comunidade internacional, em especial sua participação no sistema de 

direitos humanos das Nações Unidas. É uma resposta ao fato objetivo de que a adoção de sucessivas 

resoluções não levou aos resultados por todos desejados, apesar de algum avanço registrado na 

situação. É o esforço muito prático de buscar uma via mais produtiva e promissora para alcançar o 

objetivo comum de promover os direitos humanos no Irã. A segunda razão de nossa abstenção deriva 

da primeira. Como na negociação não foi possível incorporar ao Projeto de Resolução o 

reconhecimento daqueles desdobramentos positivos recentes que acabo de mencionar, julgamos que 

a resolução arriscava e cremos que ainda arrisca fechar uma importante janela de oportunidade para 

novos avanços no diálogo e na cooperação do Irã com o sistema de direitos humanos das Nações 

Unidas. (...) A terceira consideração na determinação de nos abstermos refere-se à evolução no 

tempo do quadro de votação dos projetos de resolução sobre o Irã no Conselho de Direitos Humanos. 

De 2011 a 2015 – são números muito interessantes de serem registrados –, aumentou não só o 

número de abstenções, de 13 para 16, mas também o de votos contrários, de 07 para 11, perfazendo 

um total de 27 votos, e diminuiu o número de apoios a favor, que passaram de 22 votos para 20 

votos, portanto, uma maioria entre os países que se abstiveram ou votaram contra. Isso revela apoio 

decrescente à resolução e mostra que a nossa mudança de voto para abstenção está em linha com a 

tendência objetiva do conselho como um todo. A quarta razão e última observação diz respeito à 

própria criação de relatorias para países específicos, com a criação do mecanismo de revisão 

universal, que prevê avaliação dos direitos humanos em todos os países, absolutamente todos os 

países membros do sistema das Nações Unidas. É chegada a hora de refletirmos sobre como conciliar 

as ideias de universalidade e igualdade entre os Estados com a existência de relatorias sobre países 

específicos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Audiência Pública 

na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

A preocupação do Brasil com tal desequilíbrio não decorre apenas de considerações de justiça. Nossa 

perspectiva é também política. A postura de condenar, precipuamente, apenas um lado não contribui 

absolutamente para a busca de uma solução política sustentável e duradoura para a crise; ao 

contrário, pode tornar ainda mais difícil o entendimento entre as partes, pois tenderá a fortalecer 

umas em detrimento de outras e, assim, desestimular as negociações e as concessões necessárias a 

qualquer acordo, podendo, inclusive, incentivar o recrudescimento das violações cometidas por esses 
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grupos, que tenderão a interpretar a ausência de condenação da comunidade internacional a todas as 

forças envolvidas como garantia de impunidade a determinados grupos. Nossa posição ao evidente 

desequilíbrio das resoluções deriva também do firme e tradicional apego do Brasil ao imperativo de 

que todas as partes envolvidas devem respeitar as normas dos direitos humanos e do direito 

internacional humanitário, além de se abster de prejudicar o acesso aos serviços de assistência 

humanitária às vítimas. Não cabe ao Conselho de Direitos Humanos ou a qualquer outro órgão 

multilateral apoiar qualquer lado do conflito em detrimento de outros. Cabe, sim, à comunidade 

internacional e às Nações Unidas favorecer uma solução negociada, liderada pelo povo sírio, que 

respeite a soberania e a integridade territorial do País, além do direito de autodeterminação do povo 

sírio em sua diversidade étnica, política e religiosa. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

O projeto de resolução apresentado na última sessão da CDH, em cuja votação nos abstivemos, 

apresentava outro problema grave à luz da posição brasileira: diferentemente das resoluções 

anteriores, não conclamava as partes a buscar uma solução política para o conflito. Ao não insistir 

em uma solução política, a resolução manda às partes sinal político profundamente equivocado e 

contribui para enfraquecer o trabalho da comissão de inquérito da ONU, que sustenta não haver 

solução militar para a crise. Também relevante na decisão da abstenção na votação do projeto foi o 

fato de que o texto atribui explicitamente às autoridades sírias o uso de armas químicas. Como é do 

conhecimento de todos, o Brasil é parte de dois importantes instrumentos internacionais existentes – 

a Convenção para a Proibição de Armas Químicas e a Convenção sobre a Proibição de Armas 

Biológicas e Toxínicas – e tem credenciais impecáveis na matéria, não tendo, portanto, qualquer 

dificuldade de condenar o uso de armas químicas por quem quer que seja ou onde quer que seja. O 

que não foi aceitável, em nossa avaliação – e isso vale para qualquer país –, é endossar acusação de 

tal gravidade sem que tenha sido objeto de prova adequada. Noto que a acusação contra o Governo 

sírio não foi referendada pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), inclusive 

porque prevalece o entendimento de que não lhe cabe atribuir responsabilidades. Cumpre assinalar 

que a Opaq foi criada especialmente para velar pela observância da Convenção para a Proibição de 

Armas Químicas. É a Opaq, e não o Conselho de Direitos Humanos, que tem atribuição legal e 

recursos técnicos para verificar se há produção, estocagem e utilização de armas dessa natureza. (...) 

O Embaixador brasileiro José Maurício Bustani, primeiro diretor-geral da Opaq, foi injustamente 

destituído do cargo porque a Organização não referendou tese defendida e não comprovada por 

alguns países da existência de armas químicas no Iraque em 2002. É vital, por conseguinte, que 

qualquer acusação esteja respaldada por provas consistentes e que as competências de cada 

organismo internacional sejam devidamente respeitadas. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

Como no caso do Irã, a abstenção brasileira [no caso da Síria] está ainda em linha com a evolução do 

quadro de votação na CDH. Desde 2012, quando por primeira vez se adotou uma resolução, 

quadruplicou o número de abstenções (de 3 passaram a 12), dobrou o número de votos contrários (de 

3 para 6), diminuiu muito o número de votos a favor (de 41 para 29). Tais números indicam, 

claramente, a queda no apoio à resolução por parte do conjunto de membros do Conselho. Durante as 

negociações da resolução, o Brasil buscou sanar as deficiências do texto. Não tendo sido possível 

torná-lo mais conforme aos valores e à visão política que entendemos devem presidir o tratamento do 
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tema nos fóruns multilaterais, o Brasil decidiu abster-se da votação da resolução. Como os senhores 

podem ver, foi decisão bem fundada em sólidas considerações políticas e conceituais, em linha com a 

tradição diplomática do Brasil. Quero chamar atenção também para a dinâmica negociadora das 

resoluções em questão. Não é incomum, nas Nações Unidas, que grupos específicos de países 

trabalhem em projetos de resolução a portas fechadas e os apresentem como um pacote fechado. A 

falta de negociação real sobre o texto gera dificuldades sérias, pois conflita com a própria essência do 

sistema multilateral e revela a intenção de impor um modelo de solução pré-definido por países com 

interesses específicos no assunto. A abstenção não significa, em absoluto, que deixamos de 

reconhecer a responsabilidade primária das autoridades sírias pela proteção dos direitos humanos da 

população. Tampouco diminui o matiz do vigor de nossa condenação pública em repetidas violações 

cometidas pelas forças governamentais no conflito. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

O Governo Brasileiro lamenta a decisão do Governo turco de chamar para consultas seu Embaixador 

no Brasil. Lamenta, igualmente, os termos da Nota à imprensa divulgada pelo Governo turco a 

propósito da adoção, pelo Senado Federal, do Requerimento nº 550, que contém Moção de 

Solidariedade ao povo armênio pelo transcurso do Centenário da Campanha de extermínio de sua 

população. No último dia 1º de junho, o Embaixador turco foi chamado ao Itamaraty e recebeu do 

Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, amplas explicações sobre os 

procedimentos então em curso no Senado, sobre o sentido do requerimento e sobre a tradicional 

posição do Brasil na matéria, que permanece inalterada. As mesmas explicações foram transmitidas 

pelo Secretário-Geral ao Embaixador da Armênia. O Senado Federal agiu dentro de suas 

prerrogativas constitucionais e em consonância com o princípio da independência de Poderes 

consagrada pela Constituição Brasileira. O Governo brasileiro mantém a expectativa que as relações 

bilaterais com a Turquia, formalmente definidas como estratégicas pelos dois países, possam retorna 

em breve à plena normalidade. (Nota à imprensa nº 210. Decisão do Governo da Turquia de 

chamar para consultas seu Embaixador no Brasil. 8/6/2015). 

O Brasil votou a favor do projeto de resolução sobre a situação dos direitos humanos na Síria 

adotado hoje, 2 de julho, pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH). O texto 

adotado, fruto de um minucioso e construtivo esforço negociador que contou com ativa participação 

brasileira, buscou aproximar posições e levar em conta preocupações de países que, como o Brasil, 

tinham problemas de fundo com o texto anterior. O resultado apresenta maior equilíbrio em 

comparação à resolução adotada na última sessão do CDH, em março último, o que permitiu o voto 

brasileiro favorável. No texto, estão contempladas a necessidade de buscar uma solução política para 

o conflito e a responsabilidade de todas as partes pelo respeito aos direitos humanos. O Brasil vê com 

grande preocupação a persistência de graves violações de direitos humanos na Síria, país ao qual está 

ligado por laços forjados pela numerosa comunidade de origem síria que faz parte de sua população, 

e reitera seu firme apoio aos esforços do Representante Especial das Nações Unidas para a Síria, 

Staffan de Mistura, e também da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria, 

presidida pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Por meio de explicação de voto, o Brasil saudou o 

reconhecimento da necessidade de uma solução política negociada para o conflito, bem como a 

responsabilidade primária das autoridades sírias pela garantia dos direitos humanos do povo sírio, 

respeitando o direito humanitário internacional. Ressaltou, igualmente, que a responsabilidade de 

vários grupos armados de oposição, incluindo o autodenominado Estado Islâmico e a Frente Al-
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Nusra, por graves violações de direitos humanos, não deve de modo algum ser minimizada, e que 

todas as atrocidades e seus perpetradores devem ser condenados. (Nota à imprensa nº 263, Posição 

do Brasil sobre a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a 

situação dos direitos humanos na Síria, 2/7/2015).  

A delegação brasileira no CDH reiterou o compromisso do Brasil em apoiar todos os esforços 

direcionados à construção de solução política para o conflito sírio, por meio de negociações 

transparentes, inclusivas e não sectárias e conclamou todas as partes envolvidas a assumirem o 

compromisso de dialogar em boa-fé e sem pré-condições. Na perspectiva brasileira, cabe ao CDH, 

em conformidade com as conclusões da Comissão Independente de Inquérito, encorajar a retomada 

das negociações em favor de uma transição política liderada pelos próprios sírios e respaldada pelas 

Nações Unidas, que preserve a integridade territorial e a soberania do país e conduza a uma paz 

sustentável e duradoura. (Nota à imprensa nº 263, Posição do Brasil sobre a resolução do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na 

Síria, 2/7/2015). 
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Crises Humanitárias 

O Brasil se absteve na votação do projeto de resolução sobre 'a deterioração grave e contínua dos 

direitos humanos e da situação humanitária na República Árabe da Síria'. Estamos plenamente 

conscientes da grave situação dos direitos humanos na região, que precisa ser devidamente analisada 

por este Conselho. Apesar das últimas modificações no texto, a resolução ainda não reconhece a 

responsabilidade e não repudia devidamente a participação de vários grupos armados da oposição, 

com exceção dos Daesh e Al-Nusra, por graves violações dos direitos humanos e do direito 

humanitário. Essa lacuna pode erroneamente transmitir uma mensagem de tolerância a essas graves 

irregularidades e, assim, incentivar ainda mais violência contra a população civil. É também 

lamentável a falta de ênfase na necessidade de maior envolvimento de todas as partes nas 

negociações políticas. Não há solução militar para a crise e a insistência em ver uma vitória militar 

como a única saída é uma causa real e definitiva para a atual situação da população síria. O Brasil 

salienta que é responsabilidade primordial das autoridades sírias assegurar os direitos da população 

síria. Não obstante, é de responsabilidade de todos os países evitar maior militarização do conflito. 

Agir de outra maneira é compartilhar a responsabilidade pelas atrocidades enfrentadas por civis na 

Síria e arredores. O Brasil insta todas as partes envolvidas no conflito e apoiadores a cumprir com 

suas obrigações sob o direito internacional humanitário, para permitir acesso irrestrito às agencias 

humanitárias, e a se absterem de qualquer ação que possa prolongar o conflito por mais tempo. O 

Brasil está disposto a contribuir com esforços genuínos para encontrar uma solução política para a 

crise por meio de negociações transparentes, inclusivas e não sectárias. Esperamos ver a rica e 

culturalmente diversificada sociedade síria reerguer-se em paz e em breve. (Nota à imprensa nº 97. 

Explicação do voto do Brasil no CDH sobre a situação na Síria e no Irã, 27/3/2015). 

Como o círculo vicioso de sanções, ameaças e ações militares no Iraque e na Líbia demonstrou de 

maneira contundente, a alternativa da confrontação pode ter consequências trágicas para a ordem 

internacional. A crise migratória, impulsionada pelas guerras civis, pelo sectarismo, pela fragilidade 

institucional e pela pobreza é apenas a face mais evidente da instabilidade que afeta diferentes partes 

do mundo. (Artigo do Ministro das relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “O melhor 

caminho para a paz”, publicado na Folha de S. Paulo, 27/9/2015). 

O Brasil une-se hoje, 27 de janeiro, às celebrações em todo o mundo da memória das vítimas do 

Holocausto, conforme decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta data, em 1945, tropas 

do Exército Vermelho libertaram o campo de extermínio de Auschwitz. (...) No momento em que 

manifestações de intolerância se repetem com preocupante regularidade em várias partes do mundo, 

é fundamental manter viva a memória do Holocausto e educar as novas gerações, para evitar que 

voltem a ocorrer crimes contra a humanidade como os que marcaram aquele que é um dos períodos 

mais sombrios da história. (Nota à imprensa nº 28. Dia Internacional em Memória das Vítimas 

do Holocausto, 27/1/2016). 

Ao enfatizar a importância de assegurar acesso imediato e desimpedido de assistência humanitária às 

regiões afetadas pelo conflito na Síria, o Governo brasileiro reitera sua disposição de continuar 

apoiando os esforços internacionais para a mitigação da crise humanitária que assola aquele país. 

(Nota à imprensa no. 67. Acordo sobre cessação de hostilidades na Síria, 27/2/2016). 
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Refugiados 

O Brasil, que tem contribuído sistemática e consistentemente para os esforços internacionais de 

apoio aos refugiados palestinos, é o primeiro país da América Latina e dos BRICS a ser admitido na 

Comissão. (Nota à imprensa nº 155, Visita do Comissário-Geral da Agência das Nações Unidas 

de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA), 7/5/2015). 

Grande parte dos homens, mulheres e crianças que se aventuram temerariamente nas águas do 

Mediterrâneo e erram penosamente nas estradas da Europa proveem do Oriente Médio e Norte da 

África, onde países tiveram seus estados nacionais desestruturados por ações militares ao arrepio do 

Direito Internacional, abrindo espaço para o terrorismo. A profunda indignação provocada pela foto 

de um menino sírio morto nas praias da Turquia e pela notícia sobre as 71 pessoas asfixiadas em um 

caminhão na Áustria deve se transformar em ações inequívocas de solidariedade. Em um mundo 

onde circulam, livremente, mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre 

trânsito de pessoas. O Brasil é um país de acolhimento. Recebemos sírios, haitianos, homens e 

mulheres de todo o mundo, assim como abrigamos, há mais de um século, milhões de europeus, 

árabes e asiáticos. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Nossos laços de solidariedade ganharam especial visibilidade há poucos dias, quando uma corveta da 

Marinha do Brasil a caminho do Líbano para integrar a missão das Nações Unidas naquele país 

desviou-se de seu caminho e resgatou 220 refugiados à deriva no mar Mediterrâneo, ação que honra 

nossa Marinha e nosso país. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, “O melhor caminho para a paz”, publicado na Folha de S. Paulo, 27/9/2015). 

Desde o início da guerra civil na Síria e da multiplicação de conflitos no Oriente Médio e no Norte 

da África, o governo brasileiro tem oferecido vistos humanitários aos refugiados sírios. Já são 7.752 

vistos concedidos. Determinei que esse esforço seja ampliado, pois, como país que abriga em sua 

população mais de 10 milhões de descendentes sírio-libaneses, não poderíamos agir de outra 

maneira. Congratulo o comandante da corveta Barroso, da Marinha do Brasil, que salvou mais de 

200 refugiados vindos da Líbia ao resgatá-los de um barco que se encontrava à deriva nas águas do 

mar Mediterrâneo. (...) O Brasil, mesmo neste momento de superação de dificuldades, tem os braços 

abertos para acolher refugiados. Reitero a disposição do governo brasileiro de receber aqueles que, 

expulsos de suas pátrias, para o Brasil queiram vir, viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e 

para a paz. Queremos oferecer-lhes essa esperança. (Artigo da Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, “Os refugiados e a esperança”, publicado na Folha de S. Paulo, 10/9/2015). 

Diante da magnitude do drama humanitário verificado na Síria, o Brasil, que abriga a maior diáspora 

síria no mundo, tem expressado seu compromisso com a política de acolhimento de pessoas afetadas 

pelo conflito por meio de uma política de "braços abertos". Até o momento, o Brasil emitiu mais de 

9.000 vistos em bases humanitárias para indivíduos afetados pelo conflito armado na Síria, dos quais 

mais de 2.000 foram reconhecidos como refugiados em território nacional. (Nota à imprensa nº 517, 

Adoção pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas da Resolução 2254 sobre a Síria, 

22/12/2015). 
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Na expressão do Ministro Celso Amorim, um dos maiores arquitetos de uma política ativa nesse 

campo, o Brasil é um país “provedor de paz”. Uma imagem muito nítida disso se produziu em 

setembro do ano passado, quando marinheiros embarcados na Corveta Barroso, que navegava rumo 

ao Líbano para se incorporar à componente naval da Unifil, resgataram mais de 200 refugiados à 

deriva no mar Mediterrâneo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

Brazil’s humanitarian visa policy, which was extended for two additional years last September, has 

allowed for more than 2,000 people affected by the conflict in Syria to seek refuge in Brazil since 

2013. Another 7,000 of such visas have already been issued, allowing those who have applied for it 

to safely arrive at Brazilian shores. As the home of the largest Syrian diaspora in the world, a land 

that has offered safe haven for people fleeing the Levant for over a century now, a country that has 

been shaped by the contribution of immigrants and their descendants, including over 4 million 

Brazilians of Syrian ascent, Brazil has opened its arms to receive those fleeing from the conflict in 

Syria and from the threat of terrorism. (...)We … welcome Resolution 2258 and urge concerned 

actors to comply with international humanitarian law and to provide safe, full and unimpeded access 

to humanitarian agencies on the ground. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso por ocasião da Conferência Internacional de Apoio à Síria e Região, Londres, 

4/2/2016). 
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DESENVOLVIMENTO: DIMENSÃO SOCIAL 

A concentração de renda e de riqueza ainda ameaça a coesão social e o desenvolvimento de nossas 

economias. Essa disparidade é ainda maior quando analisada sob os prismas de gênero e raça, em 

especial no acesso à educação, à renda e ao poder. Combater a desigualdade em todas as suas 

manifestações, no espírito da cooperação, é algo importante em todos os fóruns e agora, como lema 

dessa VII Cúpula, é o grande desafio das Américas e do mundo no século XXI. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 

11/4/2015). 

Também aprovaremos nesta Assembleia Geral o Plano de Ação da Carta Social das Américas. Os 

objetivos e metas constantes do Plano explicitam o compromisso dos Estados-membros em propiciar 

melhor qualidade de vida às suas populações e em construir sociedades mais inclusivas, com atenção 

especial às pessoas ou grupos em situações de vulnerabilidade. Acreditamos que o Plano de Ação é 

um importante passo para que a OEA dê maior concretude ao pilar social de sua atuação e reforce 

sua cooperação com os Estados-membros na troca de experiências sobre a concepção e execução de 

políticas sociais. O Brasil, que teve papel importante na seção referente à segurança alimentar, está 

disposto a seguir oferecendo sua rica experiência em ações de combate à fome e à pobreza. Em nosso 

ponto de vista, o Plano de Ação será uma importante referência nas discussões mais amplas sore o 

desenvolvimento econômico e social da região e os múltiplos desafios que ainda temos nesse campo. 

Não podemos deixar de considerar que os direitos econômicos e sociais são indissociáveis do 

processo mais amplo de promoção dos direitos humanos e constituem base indispensável de 

sociedades mais justas e democráticas. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por 

ocasião do XLV Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 

15/6/2015).  

O Brasil saiu, no ano passado, do Mapa Mundial da Fome. Isso evidencia a eficácia de nossa política 

chamada Fome Zero que agora se transforma no ODS nº2. (...) Na transição para uma economia de 

baixo carbono, consideramos importante assegurar condições dignas e justas para o mundo do 

trabalho. (...) O desenvolvimento sustentável exige a promoção do trabalho decente, a geração de 

empregos de qualidade e a garantia de oportunidades. (...) O esforço para superar a pobreza e 

promover o desenvolvimento tem de ser coletivo e global. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 

28/9/2015). 

A aprovação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem como 

objetivo primeiro a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, foi um passo 

importante. É também uma vitória de países como o Brasil, que tanto têm trabalhado, nas últimas 

décadas, para que o combate às desigualdades seja não apenas uma preocupação doméstica, mas 

também internacional. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na 

solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 

29/10/2015). 

Porque a Carta Democrática reconhece de forma indiscutível que a democracia e o desenvolvimento 

econômico e social são interdependentes e se reforçam mutuamente, é importante que a atuação da 

OEA se concentre também nos desafios que ainda enfrentam muitos países americanos, ou regiões 
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dentro deles, no campo do desenvolvimento sustentável com inclusão social e democracia. Afinal, a 

pobreza e a falta de oportunidades são a principal causa estrutural das ameaças que enfrentamos para 

a consolidação da democracia e do seu instrumento mais evidente, as eleições livres e justas. 

(Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, na condição de Ministro interino das Relações 

Exteriores, por ocasião da abertura da X Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais, 

Rio de Janeiro, 19/11/2015). 

Vemos a Agenda 2030 como um importante resultado da longa atuação do Brasil em prol da redução 

das assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Sua aplicação será universal e o 

primeiro dos objetivos estabelecidos é justamente a erradicação da pobreza, área em que o Brasil se 

tornou uma referência. Acreditamos que o debate sobre a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável permitirá lançar luz sobre a importância do combate à pobreza e da 

promoção do desenvolvimento de maneira integrada, em suas dimensões econômica, social e 

ambiental. Tendo em vistas as inter-relações entre paz e desenvolvimento, confiamos em que o êxito 

na implementação da Agenda 2030 ao longo dos próximos quinze anos contribuirá para que 

tenhamos um mundo mais estável, sem as tragédias potencializadas pela pobreza e pelos 

desequilíbrios ambientais. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

A América Latina e o Caribe estão conduzindo exitoso processo de inclusão social, com desempenho 

amplamente reconhecido no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Temos o 

desafio da erradicação total da fome na região até 2025, um compromisso regional desde 2005, 

reforçado pelo Plano de Segurança Alimentar, Nutrição e Erradicação da Fome, consignado em 

nosso Plano de Ação atual. (...) Quero saudar, a propósito, a iniciativa da FAO de preparar livro 

sobre conjunto de políticas brasileiras para superação da fome e da pobreza, divulgado nesta Cúpula. 

O Brasil quer compartilhar suas experiências bem sucedidas e a aprender com as práticas exitosas 

dos países aqui presentes. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso por ocasião da IV Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC – 

Quito, 27/1/2016). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi eleito para exercer, por dois anos, a 

presidência da Comissão de Estatística da ONU, em 8 de março, em Nova York. Integrada por 

representantes de 24 países membros, a Comissão de Estatística é um órgão subsidiário do Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas e desempenhará a importante tarefa de aprovar o 

quadro de indicadores globais para o acompanhamento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e das 169 metas acordadas. É a primeira vez que o Brasil presidirá a Comissão, por meio 

da Presidente do IBGE, Wasmália Bivar, que se torna a primeira mulher latino-americana a ocupar o 

cargo. A lista de indicadores globais para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vem sendo 

construída pelo Grupo Interagências e de Peritos sobre Indicadores para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (IAEG-SDGs), em que o IBGE representa a região conformada por 

Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Diversas agências nacionais de estatísticas de outros 

países realizaram processo de consultas que culminou na escolha do IBGE para a presidência da 

Comissão de Estatística, graças ao destacado papel que vem desempenhando no IAEG-SDGs e à sua 

reconhecida competência técnica. (Nota à imprensa nº 92. Eleição do IBGE à Presidência da 

Comissão de Estatística das Nações Unidas, 10/3/2016). 
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Educação 

Educar é o único jeito de assegurar que a transformação e a inclusão social sejam permanentes. E, 

um país como o Brasil, ele sempre tem desafios que são desafios que se combinam, o que é sair do 

atraso com a necessidade de avançar para o futuro. A educação combina essas duas coisas. Primeiro, 

incluir os milhões de brasileiros que não tiveram acesso da creche à pós-graduação, passando pelo 

ensino técnico e universitário. Depois, perceber que sem inovação, países como os nossos, que são 

países que têm nas commodities uma riqueza fundamental, e essa é uma riqueza fundamental, que 

nós queremos preservar, nós não podemos nos contentar só com isso. Precisamos dar um passo além, 

e esse passo além só se dá se nós apostarmos na educação, na formação científica e tecnológica e 

buscarmos, inclusive, acompanhar o que há de melhor no mundo, como é caso da educação terciária 

nos Estados Unidos. Nós precisamos disso para dar o salto para economia do conhecimento. Então, a 

educação ela junta dois caminhos: a inclusão social, a necessidade de garantir que essas pessoas que 

melhoraram de renda não voltem atrás, não percam o que conquistaram. E depois é o fato de que nós 

só teremos, um País com 200 milhões de habitantes como o Brasil, só terá sustentabilidade se tiver 

uma agricultura, uma indústria e todo um setor serviços baseado em inovação, tecnologia, inovação e 

inovação, e isso é dado pela educação. (Presidenta da República, Dilma Rousseff durante a 

participação no Foro Empresarial das Américas – Unindo as Américas: integração produtiva 

para o desenvolvimento inclusivo, Cidade do Panamá, 10/4/2015). 
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Cultura e promoção da língua portuguesa 

[A] uniformização das normas ortográficas contribui para a internacionalização do português ao 

reduzir os custos de sua transformação para língua de trabalho ou oficial em organismos 

internacionais. Propicia ainda sua disseminação em sistemas de comunicação globais, como a 

Internet; possibilita a circulação de bens culturais entre os países de língua portuguesa, num espaço 

ampliado, com mais de 250 milhões de pessoas; e favorece o seu ensino como língua estrangeira ao 

reduzir a discrepância entre suas variantes (...) A ortografia comum possibilitará, ainda, o 

aprofundamento da convergência, por meio, por exemplo, de um vocabulário técnico comum, que 

impulsionará o português como língua de comunicação científica e de inovação tecnológica. 

(Embaixador Mario Vilalva, artigo intitulado “O Brasil e o AOLP”, Público, Lisboa, 9/2/2016). 

Embora a maioria inequívoca dos falantes pratique a “variação brasileira”, o Brasil considera que a 

língua, entendida como patrimônio comum de todos os países de expressão oficial portuguesa, 

merece gestão multilateral e consensual. Nesse sentido, nunca buscou impor sua variação nacional, 

antes acolheu com entusiasmo a iniciativa de conferir ao idioma maior grau de unidade ortográfica, 

pela via do entendimento adequado e negociado no âmbito da CPLP. O resultado possível dessa 

iniciativa conjunta - com o decisivo concurso do Governo de Portugal e da Academia de Ciências de 

Lisboa – é o AOLP. Ressalte-se que o Acordo e seus dois Protocolos Modificativos contaram com a 

livre adesão de todos os Estados membros da CPLP, aos quais Timor-Leste aderiu posteriormente. 

Abordando especificamente a questão da vigência do AOLP, é importante lembrar que a tese da 

insubsistência do Acordo, com base em argumentos de cunho jurídico, não é nova. Grosso modo, 

essa tese afirma que, para vigorar, o AOLP tem de ser ratificado por todos os Estados que o firmaram 

em 1990 (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e 

Príncipe). Adicionalmente, defende ainda que a entrada em vigor do Acordo ou sua plena aplicação 

requer a existência de um vocabulário ortográfico comum. Como se sabe, o texto original do AOLP 

previa, no artigo 3.º, sua entrada em vigor “em 1.º de janeiro de 1994, após depositados os 

instrumentos de ratificação de todos os Estados”. Em 1998, o Protocolo Modificativo ao AOLP, 

firmado pelos mesmos sete países, alterou a redação daquele artigo, eliminando referência à data 

para entrada em vigor do Acordo, mas mantendo a necessidade de ratificação por todos os Estados. 

Em 2004, no entanto, os mesmos países acordaram o Segundo Protocolo Modificativo, alterando, 

mais uma vez, a redação de seu artigo 3.º, que passou a ser lido como se segue: “o Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor com o terceiro depósito de instrumento de 

ratificação junto à República Portuguesa”. Essa alteração, feita de livre vontade por todos Estados, 

não contraria as normas do direito internacional. (Embaixador Mario Vilalva, artigo intitulado 

“Ainda sobre a vigência do Acordo Ortográfico”, Público, Lisboa, 2/3/2016).  
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Ciência, Tecnologia e Inovação 

O intercâmbio científico e tecnológico irá acrescer valor a nossas economias e às nossas sociedades 

[dos países da CELAC e da União Europeia]. Sem dúvida, é preciso fortalecer o nosso intercâmbio 

acadêmico e tecnológico, criando e ampliando programas que facilitem maior contato entre as 

instituições de ensino e de pesquisa latino-americanas, caribenhas e europeias. O Brasil, por 

exemplo, tem metade dos bolsistas (47.610 de 101.446) do Programa Ciência sem Fronteiras em 

universidades e centros de pesquisa europeus. Valorizamos muito a inclusão de um novo eixo sobre 

educação superior no Plano de Ação 2015-2017 que hoje aprovamos, abrangendo as ações de 

formação, compartilhamento de conhecimento e transferência de tecnologias. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 
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Questões de Gênero 

A demanda pela realização desta Conferência sobre Questões de Gênero, que se inicia hoje, emanou, 

de forma concreta, da IV Conferência Brasileiros no Mundo, em 2013. Partiu da constatação de que 

parte importante de nossa diáspora enfrenta questões de gênero que dificultam sua boa integração 

social e econômica nos países de acolhimento, impedem que tenham uma vida familiar bem 

estruturada e introduzem grande dose de sofrimento e dor na experiência migratória. (Secretário-

Geral, Embaixador Sergio Danese, na I Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração 

Brasileira, Brasília, 24/6/2015). 

Há 20 anos, o mundo assistiu, em Pequim, à 4ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher: 

Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz. Essa conferência consagrou três inovações que 

se tornaram fundamentais na luta das mulheres, o conceito de gênero, a noção de empoderamento e o 

enfoque de que a igualdade de gênero tem múltiplas dimensões: trabalho, educação, combate à 

violência, legislação, etc. As mulheres brasileiras foram agentes e beneficiárias dessa ampliação de 

autoconsciência, dessa luta e das conquistas daí advindas. Mesmo reconhecendo que muito ainda 

falta por fazer, é importante destacar que no Brasil obtivemos avanços expressivos em matéria de 

legislação, de políticas de gênero, equipamentos públicos, ações voltadas para assegurar os nossos 

direitos. O combate à violência contra mulheres e meninas, no Brasil, foi fortalecido pela Lei Maria 

da Penha, que criminaliza a agressão contra a mulher. Demos agora mais um passo com a sanção da 

Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo e inafiançável o assassinato de mulheres 

por motivação de gênero. As mulheres também vêm sendo protagonistas do processo de inclusão 

social em curso no Brasil. Elas são as principais receptoras das políticas de renda e de acesso à 

moradia, à saúde e à educação. Chamo a atenção para o drama das mulheres que vivem em zonas de 

conflito, e daquelas que cruzam mares e muros em busca de refúgio. Acolhê-las é imperativo ético; é, 

também, construir um mundo de paz, tolerância e justiça. O Brasil abre seus braços para todas. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Encontro de líderes globais sobre igualdade 

de gênero e empoderamento das mulheres: um compromisso para a ação, Nova York, 

27/9/2015). 
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Segurança Alimentar 

Entre 2002 e 2013, o percentual de pessoas que viviam em insegurança alimentar, ou seja, passavam 

fome, caiu de 10% para 1,7%. E no ano de 2014 e no ano de 2015 ele está tendendo a zero. Graças a 

este esforço o nosso país foi declarado fora do Mapa da Fome da FAO, um marco para nós e para a 

nossa história. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na III Cúpula da Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC, San José, 28/1/2015). 

De todas as regiões do mundo, a América Latina e o Caribe foi a que mais registrou, aliás, que 

registrou a maior redução da fome entre 1990 e 2014. Aliás, a prevalência de pessoas subalimentadas 

caiu na nossa região de 15,3% para 6,1% nesse período. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, na III Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – 

CELAC, San José, 28/1/2015). 

Quero ressaltar, em particular, a aprovação do Plano para a Segurança Alimentar e Nutricional e a 

Erradicação da Fome. Essa decisão reflete o compromisso político de acabar, até 2025, com a chaga 

da fome que por séculos vitimou milhões de nossos cidadãos e ainda não foi totalmente superada em 

nossa região. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na III Cúpula da Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC, San José, 28/1/2015). 

Em reunião da 39ª Sessão da Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), realizada hoje, em Roma, o brasileiro José Graziano foi reeleito para o cargo de 

Diretor-Geral da organização para o mandato de 2016 a 2019 com 177 votos, a maior votação da 

história da FAO. O Brasil agradece a todos os membros da FAO pela amplitude do apoio ao 

candidato brasileiro. O Governo brasileiro seguirá defendendo o objetivo de aprofundar o processo 

de reforma e fortalecimento da Organização, de forma a tornar ainda mais relevante sua contribuição 

à erradicação da fome e ao desenvolvimento econômico e social mundial. (Nota à imprensa nº 208. 

Reeleição do candidato brasileiro à Direção-Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), 6/6/2015). 

O Professor Graziano foi eleito para o primeiro mandato com base na capacidade que havia 

demonstrado de traduzir em políticas públicas de sucesso a visão do então Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva sobre a fome e a desnutrição. Como sabem, ele foi o homem por trás da concepção e 

execução do Programa Fome Zero em seu princípio. A eficácia do trabalho iniciado pelo Professor 

Graziano será celebrada amanhã, quando o Brasil será reconhecido por ter saído do Mapa da Fome. 

Certamente, essa não é uma pequena vitória. (...) A adoção dos cinco objetivos estratégicos, o 

processo de descentralização e a reforma na alocação de recursos são verdadeiros marcos dessas 

transformações. Eles ajudam a preparar a FAO e nossos países para garantir a todos o direito humano 

à alimentação adequada no contexto de mudanças do clima, em sintonia com a agenda de 

desenvolvimento sustentável. Sob a direção do Senhor Graziano e com o firme apoio dos países, a 

FAO tem disseminado boas práticas que criam círculos virtuosos de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, tais como as compras locais da agricultura familiar para alimentação 

escolar. A Organização também está na liderança dos esforços em favor de maior abertura do 

Sistema das Nações Unidas. Como mencionado pelo Secretário-Geral Ban Ki-moon, o Comitê de 

Segurança Alimentar Mundial é a instância mais democrática de todo o Sistema ONU. (...) O direito 

humano à alimentação é um direito fundamental e universal. Protegê-lo e promove-lo é nossa 
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permanente responsabilidade, especialmente quando e onde estiver ameaçado ou negado. Para tanto, 

precisamos superar desafios sérios, tais como mudança do clima e desastres socioambientais; 

escassez hídrica; degradação dos solos; zoonoses; e riscos biotecnológicos. Se permanecermos 

unidos, nós os superaremos. Divididos, certamente seríamos derrotados. (...) Hoje, temos uma 

oportunidade real de eliminar o flagelo da fome em um mundo que produz alimentos suficientes para 

todos, mas onde 795 milhões ainda passam fome. Isso ocorre, não devido à produção insuficiente de 

alimentos, mas às graves disparidades de renda. Se nossa cooperação provar-se capaz de erradicar a 

fome, nós teremos construído uma verdadeira comunidade de nações. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na 39ª Sessão da Conferência da FAO, Roma, 

6/6/2015). 
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DESENVOLVIMENTO: DIMENSÃO ECONÔMICA 

É esse o espírito da política externa da Presidenta Dilma Rousseff: instrumentalizar a ação externa 

como fator de promoção do desenvolvimento de nosso País nos mais diversos campos. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural do Instituto 

Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 

The WTO has proven to be an indispensable institution since its establishment back in 1995. It has 

consolidated and reinforced the multilateral framework of trade rules and procedures. It has been a 

vital setting for monitoring trade relations and solving disputes. (…) The Most Favored Nation 

clause remains the cornerstone that has allowed this construction to resist all kinds of weather. But 

we have to admit that the WTO´s negotiating pillar is at a critical juncture. We are here in Nairobi 

after fourteen years of negotiations of the Doha Round and yet a political consensus on how to 

conclude the negotiations has so far eluded us. The Doha Round has been a collection of unfulfilled 

promises for developing countries. (…) At the same time, new mega-regional agreements raise 

questions about our collective commitment to the WTO as a negotiating forum. Over the years, 

Brazil and the G-20 devoted considerable resources and efforts to advance the Doha Development 

Agenda. We did so based on our long-term commitment to multilateralism and our conviction that 

systemic issues that affect and distort international trade, particularly in agriculture, can only be 

adequately dealt with in the context of a multilateral framework. Two years ago, in Bali, we came to 

a very significant result in the shape of the Trade Facilitation Agreement. But it was part of yet 

another unfulfilled promise: the promise that in two years' time we would meet to conclude the 

negotiation of the core issues of the Round. In light of the fact that this is not going to happen, WTO 

faces two options in Nairobi, and I will be clear on our vision about that. In the first option, we leave 

Nairobi with an agreement on the prohibition of export subsidies for agricultural products and 

equivalent measures and a meaningful package of results in favor of LDCs. (…) In the second 

option, we fail to deliver on this emblematic agricultural issue and try to cover up for failure with 

cosmetic results. In this scenario, the credibility of the Organization will crumble and it will face a 

tremendous risk of paralysis in a moment when transformations in international trade make its action 

most needed. For Brazil, there is only one option: the first. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Sessão de Abertura da X Conferência 

Ministerial da OMC – Nairóbi, 16/12/2015). 

O Governo brasileiro expressa sua satisfação com os resultados da X Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio, realizada em Nairóbi entre os dias 15 e 18 do corrente, que 

permitiram dar um passo importante na liberalização do comércio internacional de produtos 

agrícolas. A proibição de subsídios à exportação de produtos agrícolas e o disciplinamento de 

medidas equivalentes, como créditos oficiais favorecidos, ajuda alimentar distorcida e uso 

inadequado de empresas estatais, alcançados em Nairóbi, são antigas aspirações dos países em 

desenvolvimento e dos exportadores de produtos agrícolas, que permitem que haja, finalmente, 

nesses aspectos, simetria de tratamento entre bens industriais e agrícolas. No mesmo diapasão, 

recebemos com satisfação as decisões em favor dos Países de Menor Desenvolvimento Relativo e 
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nas demais áreas. Os resultados alcançados em Nairóbi comprovam a capacidade da OMC em 

alcançar resultados relevantes num contexto multilateral e não discriminatório, quando há efetivo 

engajamento de seus Membros. Nesse sentido, será retomada a negociação dos demais temas da 

Rodada de Doha e examinada a existência de consenso para o tratamento de novos temas. (...) O 

Brasil segue, desde logo, comprometido com seguir buscando as reformas que permitam maior 

acesso de nossos produtos aos mercados internacionais, a redução substancial do apoio doméstico a 

produtos agrícolas que impede a justa concorrência e, em geral, a promoção de condições mais justas 

no comércio internacional. (Nota à imprensa nº 511. Resultados da X Conferência Ministerial da 

Organização Mundial do Comércio – Nairóbi, 15/11/2015). 

[Na] última Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, em Nairóbi ... [a] 

despeito de enormes dificuldades e muito ceticismo, pudemos finalmente avançar num dos temas 

mais caros aos países em desenvolvimento, a agricultura, com a obtenção de acordo para a 

eliminação dos subsídios à exportação e o disciplinamento de medidas equivalentes. É claro que 

ainda há muito o que fazer para uma efetiva liberalização do comércio de produtos agrícolas, mas a 

simbologia desse primeiro passo, obtido com pragmatismo e grande esforço de convencimento, não 

deve ser desprezada. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

A OMC desempenha também o importante papel de regular e dar consistência sistêmica aos acordos 

bilaterais e plurilaterais que passaram a compor o cenário normativo do comércio internacional. Do 

contrário, corremos o risco de ter uma multiplicidade de regras cada vez mais complexas e 

discriminatórias. É deste ângulo que devemos analisar as iniciativas plurilaterais em curso, como a 

Parceria Transpacífica e a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, esta última ainda em 

negociação. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016).). 
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Comércio Internacional / Acesso a Mercados 

Mesmo em meio a um ambiente internacional de extrema instabilidade e incerteza econômica, o 

respeito a esses fundamentos econômicos nos permitiu colher resultados positivos. Em todos os anos 

do meu primeiro mandato a inflação permaneceu abaixo do teto da meta e assim vai continuar. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional perante o 

Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

É preciso que a agenda comercial externa reflita essa realidade. Redobraremos esforços na área do 

comércio internacional, buscando desenvolver ou aprimorar as relações com os mercados externos – 

todos os mercados externos. Assim, uma linha mestra da atuação do Itamaraty no segundo mandato 

da Presidenta Dilma Rousseff será colaborar intensamente para abrir, ampliar ou consolidar o acesso 

mais desimpedido possível do Brasil a todos os mercados do mundo, promovendo e defendendo o 

setor produtivo brasileiro e coadjuvando suas iniciativas e ajudando, onde for possível, a captar 

investimentos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de 

Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Segundo a Organização Mundial do Comércio, em 2010, o crescimento do comércio mundial foi de 

2,8%; em 2013, caiu para 2,5%, e, em 2014, os dados indicam que continuou a retração do comércio 

internacional. Esses índices baixos se explicam por fatores como a lenta recuperação da economia 

norte-americana, que ainda não atingiu o nível de consumo pré-crise. Por sua vez, a estagnação é 

uma realidade na Europa e no Japão. A desaceleração do crescimento na China, segundo dados do 

Fundo Monetário, é a maior dos últimos 25 anos. Ao mesmo tempo, infelizmente, os subsídios 

distorcem o comércio internacional, e certas reações provocam escaladas tarifárias dificultando as 

exportações dos países em desenvolvimento. Repito, diante desse quadro, torna-se urgente nossa 

cooperação, priorizando o comércio intrarregional e ao mesmo tempo, sempre que possível, 

estimulando o desenvolvimento e a integração de nossas cadeias produtivas. Devemos também 

cooperar com outras regiões. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na III Cúpula da 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC, San José, 28/1/2015). 

A defesa do multilateralismo, que se aplica não só às relações políticas, mas também às relações 

econômicas. Eu acho que é fundamental que o Brasil defenda a conclusão da Rodada Doha, porque, 

através da Organização Mundial do Comércio, poderemos estabelecer regras claras, sólidas de 

comércio internacional. E isto eu acho que é a garantia para os países emergentes, para os países em 

desenvolvimento: que o seu comércio será feito com o mundo com base em regras conhecidas, regras 

claras. E não em regras que são negociadas em acordos plurilaterais com alguns países e que, depois, 

possam vir a ser impostas ou a ser adotadas por outros mecanismos. Eu creio que é muito importante 

a defesa do multilateralismo. Eu acho que temos agora uma grande ocasião de avançar a Rodada 

Doha, com o acordo que foi acertado em Bali de facilitação de comércio. E a impressão que fiquei da 

recente visita ao Brasil do Diretor Brasileiro da OMC é de que há possibilidade de que se avance 

proximamente para uma. Pelo menos para nos aproximarmos do fim da rodada mais no final deste 

ano. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do 

Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos 
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Memorando de Entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento brasileiro e o Departamento de 

Comércio americano que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e fazer com 

que o nosso Portal Único de Exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos 

Estados Unidos. E cumprimentei também o presidente Peña Nieto pelo nosso acordo automotivo. 

Considero que todas essas iniciativas, elas contribuem para que nós tenhamos um horizonte de 

crescimento maior. Nós estamos, no Brasil, estamos fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, 

porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito 

forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas 

anticíclicas e agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas sem 

dúvida sabemos que isso passa por continuar fazendo tantos programas na área social como na área 

de infraestrutura e, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração 

regional. (Presidenta da República, Dilma Rousseff durante a participação no Foro 

Empresarial das Américas – Unindo as Américas: integração produtiva para o 

desenvolvimento inclusivo, Cidade do Panamá, 10/4/2015). 

O Brasil é e continuará a ser uma opção segura e atraente para o investidor, pois se trata de um país 

que oferece grandes oportunidades de negócios, que está aberto ao investimento, que respeita 

contratos e que tem um marco regulatório estável e previsível, assentado na solidez da Carta Magna 

de 1988. (Vice-Presidente, Michel Temer, durante encerramento do seminário empresarial 

Brasil-Espanha: Rumo a uma nova Aliança Empresarial, Madri, 22/4/2015). 

Embora parte importante de nosso fluxo comercial ocorra com a China, os Estados Unidos e a União 

Europeia, do ponto de vista qualitativo o comércio entre países sul-americanos é o que oferece 

espaço privilegiado para os produtos manufaturados. Os acordos comerciais entre nossos países 

permitem o fortalecimento de nossos parques industriais e a geração de empregos de maior 

qualidade. Além disso, induzem a uma maior integração e complementaridade produtiva - caso do 

setor automotivo entre Argentina e Brasil -, propiciando investimentos recíprocos e o aumento da 

renda da população. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na abertura 

do XIII Curso para Diplomatas Sul-Americanos, Brasília, 11/5/2015). 

A criação da Comissão de Comércio Bilateral tem também importante papel na promoção de 

avanços em matéria de facilitação do comércio e acesso a mercados para novos produtos. Quero 

destacar, aqui, a recente autorização uruguaia que permite a retomada das exportações brasileiras de 

erva-mate, importante produto em nossa pauta de exportação para o Uruguai. Decidimos, ainda, 

conferir novo impulso à integração de cadeias produtivas, a fim de aproveitar as sinergias existentes 

entre nossas indústrias, nos setores naval, automotivo, promoção de insumos para geração de energia 

eólica. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, após encontro com o presidente do Uruguai, 

Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Gostaria de destacar o acordo com a União Europeia, como sendo agora um dos passos estratégicos 

na área de comércio internacional da região. Fazer o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, 

este ano, é prioridade da agenda externa do bloco. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, após 

encontro com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

A fim de se incrementar a relação econômico-comercial das duas maiores economias da América 

Latina, Brasil e México decidem priorizar a ampliação e o aprofundamento do Acordo de 
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Complementação Econômica n. 53 (ACE-53), com vistas a beneficiarem-se de um acesso a 

mercados amplo e real para um volume substancial do comércio bilateral, dado que ambos os países 

demonstramos ter Acordos Comerciais que ajudam de maneira importante a incrementar os fluxos 

comerciais, em ambas as vias. O aprofundamento do ACE-53 será realizado por meio da ampliação 

significativa do universo tarifário com preferências no âmbito do acordo, incluindo-se novas 

mercadorias agrícolas e industriais, como pelo aprofundamento dos níveis de preferência outorgados 

entre os países, buscando-se na medida do possível, a liberalização integral do comércio entre as 

partes. Além da assinatura do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, e como parte do 

aprofundamento do ACE-53, Brasil e México também decidem negociar disciplinas consistentes 

com a OMC e a ALADI e que, caso a caso, possam aprofundá-las em matérias de serviços, comércio 

eletrônico, compras governamentais, facilitação regulatória e outros temas de interesse. Autoridades 

competentes de cada parte iniciarão um diálogo para obter o reconhecimento mítio de seus 

programas de Operador Econômico Autorizado. (Nota à imprensa nº 190. Acordo Comercial 

Expandido Brasil-México. 26/5/2015). 

Daí também a importância de amplia o ACE-53, O Acordo de Complementação Econômica nº 53 

[entre Brasil e México]. Introduzindo nossos produtos, reduzindo tarifas e ampliando o comércio 

propriamente dito. Esses dois acordos [o ACE-53 e o Acordo de Cooperação Facilitação de 

Investimentos] fazem parte de uma negociação mais ampla, estratégica, capaz de dotar nossas 

economias de mais renda, mais emprego, mais bem-estar, mais capacidade de inovação e 

competitividade. Todas elas condições imprescindíveis para a redução da desigualdade nas nossas 

populações. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão 

Permanente do Congresso da União, Cidade do México, 27/5/2015). 

Não é possível responsabilizar individualmente a Argentina [e sua polícia econômica pelas críticas 

dos europeus e a consequente demora em fechar-se um acordo de livre comércio entre União 

Europeia e MERCOSUL]. A Argentina até chegou a uma ótima proposta. O que se está buscando é 

que, ao se juntar as propostas, que se tenha uma proposta sólida e favorável. Porque muitas vezes o 

que um país quer, o outro não quer. Vocês vão ter isso também dentro da UE. E os regimes, tanto do 

MERCOSUL quanto do bloco europeu, permitem que os países estabeleçam ritmos diferenciados 

para fazer o acordo. (...) [O Brasil estaria disposto a levar uma negociação adiante de forma 

independente], se os países da União Europeia [fizessem], de forma independente, uma proposta para 

nós. Não acredito. Eu buscarei sempre levar junto todos os países. E estar junto com eles. O Brasil 

está disposto a fazer todos os esforços, possíveis e impossíveis, para que cheguemos a esse acordo. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, entrevista à Deutsche Welle, Brasília, 9/6/2015). 

 O MERCOSUL quer agora consolidar essa relação, avançando nas negociações com a União 

Europeia. Essa é uma prioridade na agenda externa do MERCOSUL e do Brasil. Estamos prontos 

para dar início, ainda este ano, ao intercâmbio simultâneo de ofertas de acesso a mercados, para que 

possamos concluir acordo abrangente e equilibrado, em 2015. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 

Vamos implementar, em parceria com o setor produtivo, m conjunto de medidas para ampliar, para 

dinamizar nossas exportações. Potencial para isso não falta à sétima economia do mundo. Mas a 

sétima econômica do mundo não pode ocupar o 25º lugar no comércio internacional. Sabemos que 

nosso mercado interno, o nosso mercado doméstico é um diferencial que temos, principalmente 
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quando se trata da forma pela qual os outros países do mundo nos olham. Mas é justamente por isso 

que para nós o mercado interno pode nos conduzir a garantir uma plataforma para acordos 

exportadores. (...) Nós temos três propósitos com este Plano: diversificar nossa pauta de exportações, 

agregando valor e conteúdo tecnológico a elas; diversificar os mercados de destino de nossas 

exportações, para minimizarmos eventuais efeitos desfavoráveis em um determinado país ou região; 

e diversificar a origem das exportações, tanto em termos regionais, quanto por tamanho de empresas, 

para que os estímulos ao comércio exterior se distribuam de forma mais ampla e equânime no 

território brasileiro. (...) Nós vamos continuar trabalhando para ampliar esse mercado interno, para 

ampliá-lo em todas as dimensões, do consumo ao investimento, por meio de políticas que 

proporcionem a contínua ascensão social de nossa população. Nós vamos continuar atuando para 

consolidá-lo, mas queremos também que ele se transforme em uma plataforma de lançamento das 

nossas empresas, dos nossos produtos, dos nossos empresários para o mundo. Isso significa que nós 

devemos ter ações de defesa comercial, apoio a todas as iniciativas que abram as nossas 

possibildiad3es. Não há nenhuma contradição entre a ampliação do mercado interno e a nossa 

conquista de mercados internacionais. Pelo contrário, há uma complementaridade. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante cerimônia de lançamento do Plano Nacional de 

Exportações, Brasília, 24/6/2015).  

A promoção do desenvolvimento nunca ocupou na ONU a posição central que merece. Ainda há 

relutância em reconhecer, para além da retórica, que a pobreza, a falta de oportunidades e a ausência 

de serviços básicos tendem a ser vetores de conflitos. Não por acaso as guerras civis atingem mais 

fortemente os países pobres. Os recentes fluxos migratórios de pessoas que tentam fugir de conflitos 

e da miséria são uma comprovação dessa confluência entre o déficit de diplomacia e a ausência de 

políticas efetivas de apoio ao desenvolvimento. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, publicado no O Estado de 

S. Paulo, 26/6/2015). 

O apoio a empresas nacionais e à promoção das exportações de bens e serviços é uma atribuição da 

diplomacia brasileira desde seus primórdios. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, por ocasião da Assinatura do Acordo Brasil-Maláui de Cooperação e Facilitação 

de Investimentos (ACFI), Brasília, 26/6/2015). 

A nossa prioridade também se dá na conquista dos novos mercados. Assim, uma quinta iniciativa 

deve ser destacada, que é uma agenda bastante ativa com parceiros externos além da questão que 

falei na primeira, da União Europeia, que foram os contatos que nós fizemos com a Associação 

Europeia de Livre Comércio, a Coreia do Sul, o Japão, O Líbano e a Turquia. Esse conjunto de 

iniciativas tinha como objetivo ampliar não só as relações entre nós, mas a nossa presença nos 

mercados europeus, do Oriente Médio e da Ásia, por exemplo. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e 

Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

A conclusão exitosa de um acordo comercial entre o MERCOSUL e a União Europeia daria novo 

impulso aos nossos fluxos comerciais. A Presidente Dilma Rousseff e a Chanceler Angela Merkel 

comprometeram-se a intensificar os esforços para a conclusão, no mais breve prazo possível, de um 

Acordo de Associação entre os dois blocos econômicos. Esperamos que a que a troca de ofertas de 
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acesso a mercados ocorra já no último trimestre do corrente ano. (Secretário-Geral, Embaixador 

Sérgio Danese, por ocasião do 33º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, Joinville, 22/9/2015). 

No Brasil, o processo de inclusão social não foi interrompido. Esperamos, que o controle da inflação, 

a retomada do crescimento e do crédito contribuirão para uma maior expansão do consumo das 

famílias. Essas são as bases para um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento, baseado no 

aumento da produtividade e na geração de mais oportunidades de investimento para empresas e de 

empregos para os cidadãos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura 

da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

O Itamaraty tem um histórico de realizações e serviços prestados ao Brasil na área comercial. 

Ressalte-se a complementaridade entre o trabalho de negociação de acordos comerciais, em busca de 

maior acesso a mercados, e a promoção comercial. O Brasil é reconhecidamente um dos atores 

centrais na Organização Mundial de Comércio. Ao mesmo tempo, se abrem e aprofundam múltiplas 

perspectivas de negociações bilaterais ou bi-regionais – com a União Europeia, o México e a 

Colômbia, para citar alguns dos principais exemplos. É preciso saber aproveitar esse momento. É 

necessário que as frentes negociadoras estejam em sintonia com as potencialidades exportadoras 

efetivas e, portanto, com o esforço de promoção comercial. Acordos comerciais abrem caminhos, 

mas por si só não garantem mercados. Ao mesmo tempo, a ausência de acordos comerciais formais 

com determinados parceiros não significa que não haja amplas oportunidades a serem imediatamente 

exploradas com esses países. Somente o esforço dos exportadores e dos captadores de investimentos, 

apoiado e estimulado pelo trabalho de promoção comercial, permite concretizar as potencialidades 

abertas pelos acordos existentes e encontrar mais espaço em mercados de outros países não cobertos 

por rede de acordos preferenciais. O Brasil continua firmemente empenhado em ampliar e 

aprofundar sua rede de acordos comerciais e manter seu protagonismo nas negociações multilaterais, 

ao mesmo tempo em que busca de maneira permanente promover exportações e atrair investimentos. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, no Seminário sobre as 

perspectivas e melhores práticas das atividades de promoção comercial e de atração de 

investimentos, por ocasião dos 50 anos do DPR, Brasília, 14/10/2015). 

The Doha Round has been a collection of unfulfilled promises for developing countries. An 

indefensible asymmetry in disciplines and market access between industrial and agricultural products 

persists. At the same time, new mega-regional agreements raise questions about our collective 

commitment to the WTO as a negotiating forum. (…) WTO faces two options in Nairobi, and I will 

be clear on our vision about that. In the first option, we leave Nairobi with an agreement on the 

prohibition of export subsidies for agricultural products and equivalent measures and a meaningful 

package of results in favor of LDCs. Export subsidies in agricultural products are widely recognized 

as the most pernicious form of distortion in agricultural trade and its prohibition is a long overdue 

aspiration of farmers in developing countries. Nairobi will then be a success and we will continue to 

redress the credibility of the negotiating pillar of the organization. We will have ascertained a basis 

upon which to aim for results in the remaining issues that we were negotiating in the DDA. In the 

second option, we fail to deliver on this emblematic agricultural issue and try to cover up for failure 

with cosmetic results. In this scenario, the credibility of the Organization will crumble and it will 

face a tremendous risk of paralysis in a moment when transformations in international trade make its 

action most needed. (…) Agriculture remains the area where we find the most glaring distortions in 

international trade, and where liberalization can be the most beneficial for developing countries. 
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Delivering on the prohibition of export subsidies and equivalent measures does not mean, of course, 

that it becomes less important to pursue meaningful outcomes on Market Access and Domestic 

Support, but it is the necessary vital sign that WTO must send from Nairobi. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Sessão de Abertura da X 

Conferência Ministerial da OMC – Nairóbi, 16/12/2015). 

A proibição de subsídios à exportação de produtos agrícolas e o disciplinamento de medidas 

equivalentes, como créditos oficiais favorecidos, ajuda alimentar distorcida e uso inadequado de 

empresas estatais, alcançados em Nairóbi, são antigas aspirações dos países em desenvolvimento e 

dos exportadores de produtos agrícolas, que permitem que haja, finalmente, nesses aspectos, simetria 

de tratamento entre bens industriais e agrícolas. (...) O Brasil segue, desde logo, comprometido com 

seguir buscando as reformas que permitam maior acesso de nossos produtos aos mercados 

internacionais, a redução substancial do apoio doméstico a produtos agrícolas que impede a justa 

concorrência e, em geral, a promoção de condições mais justas no comércio internacional. (Nota à 

imprensa nº 511. Resultados da X Conferência Ministerial da Organização Mundial do 

Comércio – Nairóbi, 15/11/2015). 
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Promoção Comercial 

A diplomacia comercial cumpre a importante tarefa de identificar oportunidades para a exportação de 

produtos e serviços nacionais para o aumento da participação do Brasil no comércio internacional e 

para a atração de investimentos, tendo sempre como norte o objetivo maior do desenvolvimento 

econômico e social. A diplomacia comercial é uma das mais importantes ferramentas para a inserção 

competitiva das empresas brasileiras na economia global, e tem a promoção comercial como um dos 

eixos principais de uma política externa voltada para o desenvolvimento (...). Atualmente, o DPR 

conta com cinco divisões e com uma ampla rede de setores de promoção comercial, os SECOMs, 

formada por 104 unidades em 83 países, que possibilitam uma atuação sólida no cumprimento de 

suas atribuições, seja mediante a realização de contatos governamentais e empresariais, seja por meio 

da produção de informações para subsidiar a promoção do comércio exterior, passando pelo apoio 

direto aos exportadores brasileiros, a participação em feiras e a atração de investimentos diretos 

estrangeiros para o Brasil. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, no 

Seminário sobre as perspectivas e melhores práticas das atividades de promoção comercial e de 

atração de investimentos, por ocasião dos 50 anos do DPR, Brasília, 14/10/2015). 

Temos de trabalhar, nesse cenário, para ampliar o acesso a mercados que ajudem a diversificar nossa 

pauta comercial e torná-la mais representativa de nosso grande potencial inovador. Isso significa hoje 

buscar uma inserção diversificada, menos concentrada em termos de regiões e bens, com maior 

exportação de produtos de alto valor agregado. A política externa comercial, nas suas vertentes de 

política comercial e de promoção comercial, é importante ferramenta para impulsionar esse processo, 

inclusive no apoio à internacionalização de nossas empresas. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 

18/1/2016). 

[A] política externa não pode mais constituir uma mera política na acepção mais estrita do termo. Ela 

não diz respeito mais apenas ao diálogo diplomático, aos temas militares ou a aspectos protocolares. 

Ela é o vetor por excelência da promoção dos interesses econômicos, num cenário marcado pela 

crescente competição, cada vez mais acirrada, cada vez mais feroz, de países e atores econômicos. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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Crise Econômica Internacional 

A queda do preço das commodities penaliza economias em todas as partes do mundo, afetando a 

renda e o crescimento. Notadamente, a queda do petróleo e dos minérios, o preço do petróleo, por 

exemplo, sofreu uma queda de 58,8% (entre junho/14 e janeiro/2015). e o preço do minério de ferro, 

por exemplo, uma queda de 53% (de dezembro/13 a janeiro/2015). Tudo isso afeta a região, a nossa 

região, e devemos constatar uma certa redução da margem de manobra da política macroeconômica 

em alguns países aumento do déficit de conta corrente, da inflação e do déficit fiscal. Vão exigir 

cautela e esforço dos países da América Latina e do Caribe para estimular a competitividade de suas 

economias. Recomendam que nós da América Latina e do Caribe estimulemos o comércio e o 

investimento intrarregionais, verificamos a par disso verificamos, ainda, a ocorrência de uma forte 

apreciação do dólar. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na III Cúpula da Comunidade 

de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC, San José, 28/1/2015). 

Estamos na segunda etapa do combate à mais grave crise internacional desde a grande depressão de 

1929. E, nesta segunda etapa, estamos tendo que usar armas diferentes e mais duras daquelas que 

usamos no primeiro momento. (...) A crise afetou severamente grandes economias, como os Estados 

Unidos, a União Europeia e o Japão. Até mesmo a China, a economia mais dinâmica do planeta, 

reduziu seu crescimento à metade de suas médias históricas recentes. Alguns países estão 

conseguindo se recuperar mais cedo. O Brasil, que foi um dos países que melhor reagiu em um 

primeiro momento, está agora implantando as bases para enfrentar a crise e dar um novo salto no seu 

desenvolvimento. Nos seis primeiros anos da crise, crescemos 19,9%, enquanto a economia dos 

países da zona do Euro caiu 1,7%. Pela primeira vez na história, o Brasil ao enfrentar uma crise 

econômica internacional não sofreu uma quebra financeira e cambial. O mais importante: enquanto 

nos outros países havia demissões em massa, nós aqui preservamos e aumentamos o emprego e o 

salário. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 

Brasília, 8/3/2015). 

A estratégia para a parceria econômica do Brics que hoje lançamos constitui um mapa do caminho 

para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, 

mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e 

mobilidade laboral. Essas iniciativas coincidem com uma conjuntura econômica internacional que 

não tem apresentado significativas melhoras e, portanto, não autoriza um grande otimismo. A 

recuperação dos países desenvolvidos ainda é lenta e frágil; o crescimento dos países em 

desenvolvimento também foi agora afetado. A persistência da crise passou a exigir de nossas 

políticas econômicas novas respostas visando a retomar o crescimento, proteger e aprofundar 

conquistas sociais (...). Sabemos que chegamos ao fim do superciclo das commodities. Sabemos que 

ainda remanesce muita volatilidade no setor financeiro. Os países emergentes, especialmente os 

BRICS, estou certa, continuarão a ser a força motriz do crescimento global. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos 

BRICS, Ufá, 9/7/2015).  

Esta crise, no entanto, tem se mostrado persistente. A recuperação das economias avançadas ainda é 

frágil e as perspectivas de um novo ciclo de crescimento global continuam incertas. Sabemos que 

chegou ao fim o superciclo das commodities, que beneficiou toda a região, e, sabemos também que a 



 

65 

economia chinesa mudou o patamar do seu desenvolvimento. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, na abertura da 48ª Cúpula do MERCOSUL, Brasília, 17/7/2015). 

O G20 teve importância principal durante a crise financeira mundial surgida a partir de 2008. Nós, os 

países emergentes, conseguimos superar a crise, naquela ocasião, de forma bem suave. Nos anos 

passados, os mercados emergentes eram responsáveis por 40% do crescimento do PIB mundial. (...) 

Desde 2014 nós também estamos sentindo as consequências da crise. Não só o Brasil, também todos 

os outros países, até mesmo a China, passam por um esfriamento nítido. O processo de queda dos 

preços da matéria prima por meio dos ajustes na China vai comprometer a economia mundial por 

ainda muito tempo. A alteração na procura por petróleo e minério de ferro surte efeitos dramáticos 

para nós. Nós todos estamos sentindo a queda nos preços. As crises atuais nos países emergentes vão 

surtir seus efeitos na economia mundial. Provavelmente, o G20 voltaria a desempenhar um 

importante papel bem em breve. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, “O Brasil ainda está 

estável”. Entrevista concedida ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 

Por seis anos, buscamos evitar que os efeitos da crise mundial que eclodiu em 2008, no mundo 

desenvolvido, se abatessem sobre nossa economia e sociedade. Por seis anos, adotamos um amplo 

conjunto de medidas reduzindo impostos, ampliando o crédito, reforçando o investimento e o 

consumo das famílias. Esse esforço chegou a um limite tanto por razões fiscais internas como por 

aquelas relacionadas ao quadro externo. A lenta recuperação da economia mundial e o fim do 

superciclo das commodities incidiram negativamente sobre nosso crescimento. A desvalorização 

cambial e as pressões recessivas produziram inflação e forte queda da arrecadação, levando a 

restrições nas contas públicas. Diante dessa situação estamos reequilibrando o nosso orçamento e 

assumimos uma forte redução de nossas despesas, do gasto de custeio e até de parte do investimento. 

Realinhamos preços, estamos aprovando medidas de redução permanente de gastos e restrição aos 

incentivos creditícios. Enfim, propusemos cortes drásticos de despesas e redefinimos nossas receitas. 

Todas essas iniciativas visam reorganizar o quadro fiscal, reduzir a inflação, para consolidar a 

estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada do 

crescimento com distribuição de renda. Hoje, a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente 

do que há alguns anos. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do 

desenvolvimento. Estamos num momento de transição para um outro ciclo de expansão profundo, 

sólido e duradouro. Além das ações de reequilíbrio fiscal e financeiro, de estímulo às exportações, 

também adotamos medidas de incentivo ao investimento em infraestrutura e energia. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Tanto a Europa como os Estados Unidos passaram por uma grave crise de proporções bastante fortes 

e profundas, talvez a maior crise desde 1929, nos anos 2008-2009. E houve um processo de 

recuperação e todos os contratos existentes foram mantidos. Não vejo nenhuma razão para que isso 

não ocorra com o Brasil, que tem uma economia estruturalmente sólida. Nós não temos bolhas de 

crédito. Nós não temos nenhum processo estrutural que leve o Brasil a uma crise profunda, não 

temos problemas monetários. Então eu acredito que a crise do Brasil é uma crise conjuntural, que 

está sendo enfrentada, tem dificuldades. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à 

imprensa após reunião ampliada, seguida de entrevista coletiva, Estocolmo, 19/10/2015). 
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[A] economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com US$ 370 bilhões 

de reservas. Ao mesmo tempo não temos nenhuma bolha imobiliária nem tampouco nenhuma crise 

bancária. Nos últimos seis anos nós tivemos e fizemos uma política anticíclica que foi responsável 

por garantir, durante este período de crise internacional, uma das menores taxas de desemprego de 

toda a história do país. E nós sabemos que a crise internacional, ela tem durado mais tempo do que o 

esperado. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após 

a desaceleração de outros países emergentes e também diante do fim do superciclo das commodities. 

Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade 

macroeconômica. Isso nos levará, necessariamente, a voltar a crescer e também a gerar empregos. O 

Brasil é, das economias da América Latina, a mais industrializada. Por isso é absolutamente 

explicável que seja a nossa indústria a que mais tenha sofrido diante da crise, assim como indústrias 

de todos os países, dos Estados Unidos à União Europeia. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, Declaração à imprensa seguida de entrevista coletiva, - Helsinque, 20/10/2015). 

Os Mandatários concordaram que a economia global ainda estava em risco e que sua recuperação 

ainda não é sustentável, o que realça a importância do fortalecimento da coordenação e da 

cooperação em políticas macroeconômicas entre os membros do G20 para evitar repercussões 

negativas e de modo a lograr crescimento forte, equilibrado e sustentável. (...) Os Mandatários 

notaram que desafios geopolíticos, incluindo a politização das relações econômicas e a introdução de 

sanções econômicas unilaterais, continuam prejudicando as perspectivas futuras de crescimento 

econômico. Instaram pela necessidade de assegurar que blocos econômicos e comerciais sejam 

consistentes com normas e princípios da OMC e contribuam para o fortalecimento do sistema 

multilateral de comércio. Decidiram trabalhar para facilitar vínculos entre mercados e por uma 

economia mundial aberta, inclusiva e baseada em regras. (Nota à imprensa nº 443. Reunião dos 

Mandatários do BRICS à Margem da Cúpula do G20 - Antália, Turquia, 15/11/2015). 

Durante seis anos, nós buscamos evitar que os efeitos da crise mundial, que eclodiu em 2008 no 

mundo desenvolvido, se fizessem sentir em meu País. Adotamos políticas contracíclicas, reduzimos 

impostos, ampliamos o crédito, reforçamos investimentos e o consumo das famílias. O emprego e a 

renda aumentaram nesse período. E foi nesse período que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas a 

lentidão da recuperação mundial e, sobretudo, a violenta queda dos preços das commodities, abrindo 

o fim de um superciclo, afetaram, junto com fatores internos, nosso crescimento de forma 

conjuntural. Eu digo conjuntural porque nossa economia tem fundamentos sólidos. Temos elevadas 

reservas e temos uma situação financeira sob controle. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. 

Discurso por ocasião da XLIX Cúpula dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados 

Associados, Assunção, 21/12/2015). 
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Investimentos 

O Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) entre o Brasil e Moçambique é o 

primeiro tratado assinado com base em novo modelo brasileiro de acordos de investimentos, 

elaborado pelo Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o 

Ministério da Fazenda, em consultas com o setor privado. O ACFI assinado com Moçambique 

representa um novo modelo de acordo, que busca incentivar o investimento recíproco através de 

mecanismo de diálogo intergovernamental, apoiando empresas em processo de internacionalização. 

Por meio do ACFI, haverá maior divulgação de oportunidades de negócios, intercâmbio de 

informações sobre marcos regulatórios e mecanismo adequado de prevenção e, eventualmente, 

solução de controvérsias. O novo modelo propicia um quadro sólido para os investimentos de parte a 

parte. Em Maputo, foi também firmado o Memorando de Promoção de Investimentos, que cria 

Grupo de Trabalho bilateral, integrado por representantes de governo e do setor privado. O GT 

permitirá dar início a projetos de internacionalização, focados na cooperação industrial. Tendo em 

conta que o ACFI ainda terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional, por meio desse Memorando 

o Governo brasileiro antecipa a parceria de longo prazo com o Governo moçambicano, com vistas a 

diversificar a presença empresarial brasileira em Moçambique, estimular exportações e promover a 

integração produtiva entre os dois países. Os investimentos brasileiros em Moçambique, executados 

ou previstos, ultrapassam o montante de US$ 9,5 bilhões. Os principais projetos brasileiros em 

Moçambique estão associados às áreas de mineração, energia e construção civil. Há, ainda, 

importante potencial de crescimento dos investimentos agrícolas brasileiros no país. (Nota à 

imprensa nº 99. Acordo Brasil-Moçambique de Cooperação e Facilitação de Investimentos 

(ACFI), Maputo, 30 de março de 2015, Brasília, 1/4/2015).  

O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, e o Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Armando de Queiroz Monteiro Neto, assinaram o Acordo de 

Cooperação e Facilitação DE Investimentos entre o Brasil e o México, com o secretário de Economia 

do México, Ildefonso Villarreal, por ocasião da visita da Senhora Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, àquele país. O Acordo de Cooperação e Facilitação DE Investimentos é o terceiro tratado 

assinado com base em novo modelo brasileiro de acordos de investimentos, elaborado pelo 

Itamaraty, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Secretaria Executiva 

da CAMEX e o Ministério da Fazenda, em consultas com o setor privado. O Acordo com o México 

foi fruto de trabalho de constante aprimoramento do modelo brasileiro de acordo de investimentos, 

após a experiência de conclusão dos Acordos com Moçambique e Angola, com base em discussões 

prévias com parceiros africanos e da América Latina. O ACFI assinado com o México busca 

incentivar o investimento recíproco através de mecanismo de diálogo intergovernamental, apoiando 

empresas em processo de internacionalização. Por meio do ACFI, haverá maior divulgação de 

oportunidades de negócios, intercâmbio de informações sobre marcos regulatórios e mecanismo 

adequado de prevenção e, eventualmente, solução de controvérsias. O novo modelo propicia um 

quadro sólido para os investimentos de parte a parte. (Nota à imprensa nº 193. Acordo Brasil-

México de Cooperação e Facilitação de Investimentos, 26/5/2015). 
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O Brasil está engajado em negociações de ACFIs com os seguintes países: África do Sul, Argélia, 

Chile, Colômbia, Malaui, Marrocos, Peru e Tunísia. O Acordo já foi assinado com Moçambique, 

Angola e agora com o México, enquanto as negociações já foram concluídas com o Malaui. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão Permanente do 

Congresso da União, Cidade do México, 27/5/2015). 

Destaca-se o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que contribuirá tanto para atrair 

como também para amparar e estimular ainda mais os fluxos de inversão entre nossos países [Brasil 

e México]. Estamos conscientes de que temos que enfrentar o desafio de diversificar nosso comércio 

para produzir cada vez mais bens e serviços. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

sessão solene da Comissão Permanente do Congresso da União, Cidade do México, 27/5/2015). 

A importância dos investimentos estrangeiros e a progressiva internacionalização das empresas 

brasileiras trouxeram a questão dos acordos sobre investimentos de novo à tona no Brasil. F oi 

preciso, porém, evitar os problemas dos acordos tradicionais e buscar um modelo que realmente 

procurasse promover os investimentos. O modelo brasileiro parte da concepção de longo prazo de 

que os Estados devem cooperar para auxiliar a criação e expansão de investimentos recíprocos. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Assinatura do 

Acordo Brasil-Maláui de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI), Brasília, 

26/6/2015). 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

O Brasil decidiu negociar um Acordo Marco de Cooperação com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Acordo permitirá aprofundar e sistematizar o 

relacionamento com a OCDE e estabelecer uma base jurídica única para as contribuições financeiras 

aportadas pelo Brasil em contrapartida de sua participação nas várias instâncias da Organização. A 

aproximação com a OCDE é parte da estratégia do Governo brasileiro de recriar as bases para um 

crescimento sustentável da economia, com inclusão social e preservação do meio ambiente. País de 

renda per capita intermediária, o Brasil precisa encontrar os caminhos dos ganhos sistemáticos de 

produtividade em sua economia, o que requer um melhor ambiente de negócios, maior qualificação 

de nossa população, gastos públicos mais eficientes e menos onerosos, políticas de inovação 

tecnológica que aumentem a competitividade de nossa indústria e uma inserção dinâmica na 

economia internacional. Vários desses desafios poderão ser mais facilmente superados com a 

cooperação internacional, inclusive da OCDE. (Nota à imprensa nº 117. Acordo Marco de 

Cooperação com a OCDE, 8/4/2015). 

A assinatura do Acordo de Cooperação [entre Brasil e OCDE] constitui como patamar nas relações 

do Brasil com a OCDE, que continuará a ser pautado pela seleção, com base em interesse mútuo, das 

áreas específicas de colaboração. Esse diálogo torna-se particularmente relevante no momento em 

que o Brasil reforça sua estratégia de desenvolvimento, com desdobramentos paralelos nos planos do 

crescimento econômico, da inclusão social e da proteção ambiental. (Nota à imprensa nº 201 

Assinatura do Acordo de Cooperação Brasil-OCDE, 3/6/2015). 

A agenda comum entre o Brasil e a OCDE tem como prioridades desafios relacionados a políticas 

públicas, tais como a promoção da integração dinâmica no comércio mundial, a obtenção de um 

crescimento inclusivo e sustentável, a criação de empregos e a qualificação da mão de obra, bem 

como o aperfeiçoamento de programas sociais e educacionais (...) [F]oram identificadas as seguintes 

áreas de interesse na cooperação: 1) Questões econômicas, comerciais e financeiras; 2) Governança 

pública e combate à corrupção; 3) Ciência, tecnologia, meio ambiente, agricultura e energia; 4) 

Questões laborais, previdenciárias e sociais; 5) Desenvolvimento. (Nota à imprensa nº 423. 

Declaração Conjunta sobre o Programa de Trabalho Brasil-Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) 2016-17, 3/10/2015). 

Merece também registro a assinatura do Acordo de Cooperação entre o Brasil e a OCDE. Trata-se de 

iniciativa de avaliação da experiência de outros países avançados em formulação de políticas 

públicas, em benefício do projeto brasileiro de crescimento inclusivo e sustentável, geração de 

empregos e qualificação da mão de obra, bem como o aperfeiçoamento de programas sociais e 

educacionais. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por 

ocasião da cerimônia de final de ano, Brasília, 9/12/2015). 
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Parceria Transpacífico 

A Parceria Transpacífico consolida circuitos comerciais e de integração produtiva que já estavam 

estabelecidos antes. Algumas de suas regras promovem interesses específicos de alguns de seus 

participantes, como os Estados Unidos, em temas como propriedade intelectual ou investimentos. A 

redução tarifária promovida pelo acordo também não será, à primeira vista, significativa, porquanto 

as tarifas aplicadas por seus membros, ao menos no campo industrial, não são elevadas. Tampouco 

está claro se haverá avanços significativos no campo agrícola, já que medidas não-tarifárias ainda 

poderão ser aplicadas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra 

no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016).  
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DESENVOLVIMENTO: DIMENSÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS NATURAIS 

Investimos muito e em todo o país sem abdicar, um só momento, do nosso compromisso com a 

sustentabilidade ambiental do nosso desenvolvimento. Um dado explicita este compromisso: 

alcançamos, nos quatro anos de meu primeiro mandato, as quatro menores taxas de desmatamento da 

Amazônia. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional 

perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

Todo o conceito de desenvolvimento sustentável, que é relativamente novo, já se encontra inserido 

nas principais discussões das Nações Unidas através da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Isso 

é verdadeiramente revolucionário, porque os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estão 

sendo negociados serão aplicados universalmente. Não se trata de desenvolvimento na parte pobre do 

mundo, trata-se de desenvolvimento em todo lugar e como as nações mudarão comportamentos, 

prioridades, políticas, comunidades e mesmo como os indivíduos terão de mudar para que possamos 

continuar a viver neste planeta e preservá-lo para as gerações futuras. O fato de que estão olhando 

para padrões sustentáveis de produção e consumo, objetivos relacionados a energia, saúde, gênero, 

educação, desigualdade sob a égide da erradicação da pobreza e reconhecendo o grande desafio que 

isso representa é um progresso muito significativo e acredito que não deva ser minimizado de forma 

alguma. (Entrevista concedida pelo Representante Permanente do Brasil junto à ONU, 

Embaixador Antônio Patriota, ao Global Observatory, Nova York, 4/3/2015). 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem adotados sob patrocínio das Nações 

Unidas constituirão a base da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, que aprovaremos em setembro 

próximo. Nosso desafio é torná-la realidade efetiva e concreta para bilhões de seres humanos. 

Precisamos ser igualmente ambiciosos em matéria de financiamento, cooperação, construção de 

capacidades nacionais e transferência de tecnologias, sobretudo em favor dos países em 

desenvolvimento. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-

UE, Bruxelas, 10/6/2015). 

(...) contamos com um esforço amplo e participativo de coordenação nacional para a formação da 

posição brasileira [em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável]. Em seus dois anos de 

funcionamento, este Grupo de Trabalho envolveu amplamente o Executivo federal e recebeu diversas 

contribuições dos Estados e Municípios, da sociedade civil, de movimentos sociais, do setor privado 

e da academia. Essa ativa participação da sociedade singularizou a atuação brasileira. A firme defesa, 

pelo Brasil, de um Objetivo que tratasse da redução das desigualdades dentro dos países e entre eles 

– hoje o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 – é o exemplo mais evidente dessa 

contribuição. (Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, na 

abertura da VIII Reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015, Brasília, 14/8/2015). 

A Agenda 2030 desenha o futuro que queremos. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

reafirmam o preceito da Rio+20: que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Estabelecem 

metas universais, evidenciam a necessidade de cooperação entre os povos e um caminho comum para 

a humanidade. Esta Agenda exige solidariedade global, determinação de cada um de nós e 

compromisso com o enfrentamento da mudança do clima, com a superação da pobreza e a 
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construção de oportunidades. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da 

Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

[D]esempenhamos papel central nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Sediamos a 

primeira grande conferência sobre o tema, a Rio-92, e contribuímos ativamente para o processo de 

estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a criação da Agenda de 

Desenvolvimento para 2030, com base nos acordos logrados na Conferência Rio+20. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na solenidade em homenagem ao aniversário 

de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 29/10/2015). 

[O] Governo brasileiro acredita que a cooperação Sul-Sul no âmbito da ASPA, até aqui pautada 

pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, deve passar a orientar-se pelos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, com foco nas áreas em que já atingimos significativa densidade de 

relacionamento. Estamos abertos a compartilhar nossos programas de inclusão social, de forma a 

contribuir para a realização do primeiro e mais importante dos objetivos estabelecidos na Agenda 

2030: a erradicação da pobreza. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso na plenária da IV Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), Riade, 11/11/2015). 

O governo e a sociedade brasileira estão fazendo a sua parte. Ao longo da última década, as taxas de 

desmatamento na Amazônia caíram cerca de 80%. Nossos esforços de combate ao desmatamento 

ilegal na Amazônia ganham agora um novo patamar de ação com a adoção da Estratégia Nacional da 

REDD Plus [redução das emissões por desmatamento e degradação]. O Brasil já preenche todos os 

requisitos da Convenção de Clima para tornar-se beneficiário deste mecanismo. Implementamos 

também a agricultura de baixo carbono (...). Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de 

hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Além disso todas a 

fontes de energia renováveis terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até 

alcançar, em 2030, 45%. Estamos avançando progressivamente na descarbonização da nossa 

economia. (...) A contribuição das comunidades rurais e dos povos indígenas é fundamental. Estamos 

falando de transformações profundas nos padrões de consumo e produção. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, Sessão de Abertura da 21º Conferência das Partes da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - COP21 – Paris, 30/11/2015). 

A proposta estabelece requisitos para a salvaguarda da integridade ambiental das abordagens 

cooperativas de mercado, e propõe o estabelecimento de um mecanismo de desenvolvimento 

sustentável para reduções de emissões nos países em desenvolvimento. Ela oferece uma solução para 

um dos assuntos mais complexos nas negociações – o uso de mecanismos baseados no mercado para 

ação climática. (...) O Brasil e a União Europeia têm defendido veementemente a integridade 

ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável no Acordo de Paris. A linguagem proposta 

inspira-se na experiência, no âmbito do Protocolo de Kyoto, relativa ao Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), adaptada ao contexto do novo Acordo de Paris. (Nota à imprensa 

nº 495, Proposta inovadora sobre mecanismos cooperativos submetida conjuntamente por 

Brasil e União Europeia, 8/12/2015).  
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Mudança do Clima 

Nos últimos 4 anos, o Congresso Nacional aprovou um novo Código Florestal e implementamos o 

Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Vamos aprofundar a modernização de nossa legislação ambiental 

e, já a partir deste ano, nos engajaremos fortemente nas negociações climáticas internacionais para 

que nossos interesses sejam contemplados no processo de estabelecimento dos parâmetros globais de 

redução de emissões. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

Com base nos debates realizados em Lima, é fundamental que a próxima Conferência das Partes, em 

Paris, produza um acordo ambicioso, equilibrado e legalmente vinculante, firmemente ancorado no 

marco da Convenção do Clima. Nossos países - e aqui eu queria emprestar a minha solidariedade à 

presidente Michelle Bachelet pelos desastres naturais que ela tem enfrentado; e quero reiterar que os 

nossos países vêm enfrentando uma série de problemas, como é o fato, por exemplo, de o Brasil ter 

enfrentado nos últimos anos a maior seca da sua história, não na região tradicionalmente afetada pela 

seca, mas no Sudeste do país, a região mais rica, até então jamais afetada por uma seca das 

dimensões do presente. Daí, que o combate à mudança do clima que afeta nossa economias, que afeta 

nossas sociedades, que atribui penalidades para as populações de nossos países exige, sim, o 

equilíbrio entre o crescimento da economia, a diminuição da desigualdade social e a proteção ao 

meio ambiente. O Brasil reafirma seu engajamento nesse tema, refletido em compromissos 

voluntários audaciosos. Reafirmamos e adotamos as conclusões da Conferência Rio+20 de que é 

possível, sim, conservar, preservar, incluir, crescer e se desenvolver. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

A mudança do clima é outro grande desafio com que nos defrontamos. Vencê-lo exige sentido de 

urgência, coragem política e o entendimento de que cada um deverá contribuir para essa luta segundo 

suas responsabilidades diferenciadas e respectivas capacidades. Queremos fazer da COP 21 em Paris 

um marco na governança ambiental. O Brasil defende a adoção de um acordo ambicioso e 

equilibrado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A 

resolução brasileira adotada, em 2009, estabeleceu uma redução voluntária de no mínimo 36% das 

emissões de gases de efeito estufa, no horizonte de 2020, com base em 2005. Estamos contribuindo 

decisivamente para a redução das emissões globais, uma vez que, em 2015, já atingimos 72% dessa 

ambiciosa meta. Esse resultado vem sendo obtido por meio de três iniciativas: 1ª – redução drástica 

do desmatamento; 2ª – a ampliação das fontes renováveis de nossa matriz energética; e 3ª – a adoção 

da política de agricultura de baixo carbono. Defendemos o princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Adotamos 

voluntariamente um esforço significativo de redução de emissões. Acreditamos, no entanto, ser 

imprescindível que a cooperação na área do clima entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento se dê por meio do financiamento de ações de mitigação, crédito de carbono e 

transferência de tecnologia sustentáveis. Nós, países em desenvolvimento, estamos provando que um 

modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. O Brasil tem se esforçado nessa 

direção. Aprovamos na conferência Rio+20 que é possível preservar, conservar, crescer e incluir. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 

10/6/2015). 
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A Presidenta Dilma Rousseff saudou as ambiciosas políticas e medidas nacionais de mitigação dos 

Estados Unidos e seu engajamento construtivo nas negociações multilaterais sobre mudança do 

clima. O Presidente Barack Obama elogiou o Brasil por seus resultados muito expressivos em 

mitigação, principalmente por meio de uma redução significativa do desmatamento na região 

amazônica. Os Presidentes destacaram o fato de que, desde 2005, Brasil e Estados Unidos reduziram 

emissões de gases de efeito estufa, em termos absolutos, mais do que quaisquer outros países no 

mundo. O Brasil reduziu suas emissões em cerca de 41% com referência a 2005, enquanto os 

Estados Unidos reduziram suas emissões em cerca de 10% e estão no caminho para alcançar sua 

meta para 2020. (...) Conforme comunicação à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, os Estados Unidos pretendem alcançar a meta de reduzir, em 2025, as emissões 

do conjunto de sua economia em 26%-28% abaixo dos níveis de 2005 e fazer os melhores esforços 

para reduzir suas emissões em 28%. O Brasil apresentará uma pretendida contribuição nacionalmente 

determinada justa e ambiciosa que representará seu maior esforço possível além das ações 

atualmente em curso. Sua contribuição será baseada na implementação de políticas amplas, inclusive 

nos setores de florestas, uso da terra, indústria e energia. O Brasil implementará políticas com vistas 

à eliminação do desmatamento ilegal, em conjunto com o aumento ambicioso de estoques de carbono 

por meio do reflorestamento e da restauração florestal. Para tanto, o Brasil pretende restaurar e 

reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. De acordo com seus planos de aumentar a 

utilização de fontes renováveis, o Brasil pretende que sua matriz energética atinja, em 2030, uma 

participação de 28% a 33% de fontes renováveis (eletricidade e biocombustíveis) além da geração 

hidráulica. Também tenciona aprimorar práticas de baixo carbono em terras agrícolas e pastagens por 

meio da promoção da agricultura sustentável e do aumento da produtividade; promover novos 

padrões de tecnologia limpa para a indústria; fomentar medidas adicionais de eficiência energética; e 

aumentar a utilização doméstica de fontes de energia não fósseis em sua matriz energética. 

Reconhecendo a necessidade de acelerar o emprego de energia renovável para ajudar a mover nossas 

economias, Brasil e Estados Unidos pretendem atingir, individualmente, 20% de participação de 

fontes renováveis - além da geração hidráulica - em suas respectivas matrizes elétricas até 2030. 

(Declaração Conjunta Brasil-Estados Unidos sobre Mudança no Clima, Washington, 

30/6/2015). 

Nós hoje chegamos a uma declaração importante sobre mudança do clima. Uma declaração conjunta 

que mostra o compromisso de trabalharmos juntos na COP-21 e para além da COP-21 a nossa visão 

de que o século necessita que nós tenhamos o compromisso de que, até o final dele, nós tenhamos a 

descarbonização e não permitamos que haja um aumento de dois graus na temperatura. Estamos 

firmemente engajados em tudo isso. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do 

almoço em homenagem à Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

E se nós queremos evitar, de fato, que a temperatura aumento dois graus, o nosso compromisso com 

a descarbonizarão no horizonte de 2100 é algo muito importante e relevante para todo o planeta. 

Gostaria de destacar que o Brasil assumiu compromissos voluntários desde a Cop 15, em 

Copenhague, quando definimos a meta voluntária de redução de emissão de no mínimo de 36% no 

horizonte de 2020. Aliás, meta essa que estamos cumprindo adequadamente. Agora, no horizonte de 

2030, o Brasil vai anunciar, em setembro, na conferência da ONU para adoção dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, da nossa declaração de ambição para a COP 21, à altura dos atuais 

desafios. Gostaria de antecipar aqui algumas das nossas medidas e compromissos. Primeiro, a 

restauração e a recuperação florestal de 12 milhões de hectares. Segundo, o desmatamento ilegal zero 
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na Amazônia, também no horizonte de 2030. Terceiro, a neutralização das emissões de carbono, 

associadas a supressão de vegetação na Amazônia. Destaco que nós temos feito um grande esforço 

dessa área. Reduzimos em 83% o desmatamento ilegal da Amazônia. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, por ocasião da visita da Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

A Agenda 2030 desenha o futuro que queremos. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

reafirmam o preceito da Rio+20, que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Estabelecem 

metas claras, verdadeiramente universais; evidenciam a necessidade de cooperação entre os povos e 

mostram um caminho comum para a humanidade. Esta inovadora Agenda exige a solidariedade 

global, a determinação de cada um de nós e o compromisso com o enfrentamento da mudança do 

clima, com a superação da pobreza e a construção de oportunidades para todos. Devemos fortalecer a 

Convenção do Clima, com pleno cumprimento de seus preceitos e o respeito a seus princípios. 

Nossas obrigações devem ser ambiciosas, de forma coerente com o princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas. A Conferência de Paris é a oportunidade única para construirmos uma 

resposta comum ao desafio global da mudança do clima. O Brasil tem feito grande esforço para 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer nosso desenvolvimento econômico e 

nossa inclusão social. Para tanto, continuamos diversificando as fontes renováveis em nossa matriz 

energética, uma das mais limpas do mundo. Estamos investindo na agricultura de baixo carbono e 

reduzimos em 82% o desmatamento na Amazônia. Podem ficar certos que a ambição continuará a 

pautar nossas ações. Por isso, quero anunciar que será de 37%, até 2025, a contribuição do Brasil 

para redução das emissões de gases de efeito estufa. Para 2030, nossa ambição é chegar a uma 

redução de 43%. Lembro que, em ambos os casos, o ano-base é 2005. É neste contexto que, até 

2030, o Brasil pretende, o que se refere ao uso da terra e à agropecuária: primeiro, o fim do 

desmatamento ilegal no Brasil; segundo, a restauração e o reflorestamento de 12 milhões de hectares; 

terceiro, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; quarto, a integração de 

cinco milhões de hectares de lavoura-pecuária-florestas. Na área de energia, também temos objetivos 

ambiciosos: primeiro, a garantia de 45% de fontes renováveis no total da matriz energética. Note-se 

que, no mundo, a média é de apenas 13% dessa participação. E, na OCDE, de apenas 7%; segundo, a 

participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade; terceiro, a participação de 23% das 

fontes renováveis – eólica, solar e biomassa - na geração de energia elétrica; quarto, o aumento de 

cerca de 10% na eficiência elétrica; quinto, a participação de 16% de etanol carburante e de demais 

fontes derivadas da cana-de açúcar no total da matriz energética. Em conclusão, as adaptações 

necessárias frente à mudança do clima estão sendo acompanhadas por transformações importantes 

nas áreas de uso da terra e florestas, agropecuária, energia, padrões de produção e de consumo. 

Como 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sem sombra de dúvida, essa é uma posição que 

contribui para o meio ambiente. O Brasil, assim, contribui decisivamente para que o mundo possa 

atender às recomendações do Painel de Mudança do Clima, que estabelece o limite máximo de 2º 

Celsius de aumento de temperatura neste nosso século. O Brasil é um dos poucos países em 

desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões. Temos uma das maiores 

populações e PIB do mundo e nossas metas são tão ou mais ambiciosas que aquelas dos países 

desenvolvidos. Nossa INDC considera ações de mitigação e adaptação, assim como as necessidades 

de financiamento, de transferência de tecnologia e de formação de capacidade. Inclui ações que 

aumentam a resiliência do meio ambiente e reduz os riscos associados aos efeitos negativos do clima 

sobre as populações mais pobres e vulneráveis, com atenção para as questões de gênero, direito dos 

trabalhadores, das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. A transição para uma 
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economia de baixo carbono, nós consideramos que nela, na transição, sejam asseguradas condições 

dignas e justas para o mundo do trabalho. O desenvolvimento sustentável exige de todos a promoção 

do trabalho decente, a geração de empregos de qualidade e a garantia de oportunidades e o acesso a 

serviços de educação e saúde. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Sessão 

Plenária da Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, 

Nova York, 27/9/2015). 

As obrigações que assumirmos [com a Convenção do Clima] devem ser ambiciosas — inclusive no 

que se refere a apoios financeiros e tecnológicos aos países em desenvolvimento e às pequenas 

ilhas—, em sintonia com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil 

está fazendo grande esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer 

nosso desenvolvimento. Continuamos diversificando as fontes renováveis em nossa matriz 

energética, que está entre as mais limpas do mundo. Estamos investindo na agricultura de baixo 

carbono. Reduzimos em 82% o desmatamento na Amazônia. A ambição continuará a pautar nossas 

ações. Por isso, anunciei, ontem, aqui na ONU, nossa INDC. Será de 43%, a contribuição do Brasil 

para redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030, com base no ano de 2005. Neste 

período, o Brasil pretende o fim do desmatamento ilegal; o reflorestamento de 12 milhões de 

hectares; a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; a integração de 5 

milhões de hectares de lavoura-pecuária-florestas. Em um mundo em que a participação das fontes 

renováveis de energia é de apenas 13% da matriz energética, pretendemos garantir o percentual de 

45% de fontes renováveis na nossa matriz energética. Vamos buscar a participação de 66% da fonte 

hídrica na geração de eletricidade; a participação de 23% das fontes renováveis — eólica, solar e 

biomassa— na geração de energia elétrica; o aumento de cerca de 10% na eficiência elétrica; a 

participação de 16% de etanol carburante e das demais biomassas derivadas da cana-de-açúcar no 

total da matriz energética. O Brasil contribui, assim, para que o mundo possa atender as 

recomendações do Painel de Mudança do Clima, que estabelece o limite de dois graus Celsius de 

aumento de temperatura, neste século. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir 

meta absoluta de redução de emissões. Nossa INDC inclui ações que aumentam a resiliência do meio 

ambiente e reduzem os riscos associados aos efeitos negativos da mudança do clima sobre as 

populações mais pobres e vulneráveis, com atenção para as questões de gênero, direito dos 

trabalhadores, das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. Reconhecemos a importância 

da cooperação Sul-Sul no esforço global de combater a mudança do clima. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Temos enfrentado secas no Nordeste, chuvas e inundações no Sul e no Sudeste do País. O fenômeno 

El Niño nos tem golpeado com força. (...) A melhor maneira de construir soluções comuns para 

problemas comuns é a nossa união em torno de um acordo justo, universal e ambicioso, que limite 

neste século a elevação da temperatura média global em 2ºC. Para isso devemos construir um acordo 

que seja também e, fundamentalmente, legalmente vinculante. (...) Os meios de implementação do 

novo acordo, financiamento, transferência de tecnologia e capacitação devem assegurar que todos os 

países tenham as condições necessárias para alcançar objetivo comum. O princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é a pedra angular deste acordo. (...) Cabe ao acordo 

de Paris propiciar as condições para que todos os países em desenvolvimento possam trilhar os 

caminhos da economia de baixo carbono superando a extrema pobreza e reduzindo as desigualdades. 

(...) O governo e a sociedade brasileira estão fazendo a sua parte. (...) Nossos esforços de combate ao 
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desmatamento ilegal na Amazônia ganham agora um novo patamar de ação com a adoção da 

Estratégia Nacional da REDD Plus [redução das emissões por desmatamento e degradação]. O Brasil 

já preenche todos os requisitos da Convenção de Clima para tornar-se beneficiário deste mecanismo. 

Implementamos também a agricultura de baixo carbono (...). A INDC, a Contribuição Nacionalmente 

Determinada do Brasil, tem como meta reduzir em 43% as emissões no ano 2030 em comparação 

com 2005. (...) Ela é, sem dúvida, muito ambiciosa e vai além da nossa parcela de responsabilidade 

pelo aumento da temperatura média global. (...) Estamos falando de transformações profundas nos 

padrões de consumo e produção. (...) A COP21, estou segura, representará um marco histórico na 

construção do que é proposto na Agenda 2030: um mundo desenvolvido e inclusivo. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, Sessão de Abertura da 21º Conferência das Partes da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - COP21 – Paris, 30/11/2015). 

O Acordo representa resposta decisiva e global ao desafio da mudança do clima, com o propósito de 

manter o aquecimento global bem abaixo de 2ºC e de redobrar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5ºC. Oferece um marco global justo, ambicioso, equilibrado e duradouro para apoiar 

os esforços de todos os países contra a mudança do clima, no contexto da erradicação da pobreza e 

da fome e da promoção do desenvolvimento sustentável. O Brasil participou ativamente de todas as 

fases das negociações que culminaram no Acordo. Na Conferência de Paris, a Delegação brasileira, 

liderada pela Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, facilitou as discussões sobre 

diferenciação e atuou junto a outros atores-chave de forma a promover o consenso em temas centrais 

para o desfecho do Acordo, apresentando propostas de entendimento comum que resguardam a 

integridade ambiental do regime internacional contra a mudança do clima e aumentam o nível de 

ambição global. O Governo brasileiro cumprimenta a presidência francesa da COP-21 pela condução 

de um processo negociador transparente, eficaz e inclusivo, que acomodou as diferentes visões e 

manteve um nível de ambição elevado. (Nota à imprensa nº 503, Aprovação do Acordo de Paris, 

14/12/2015). 

[N]o âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em Paris [, o] ... 

Brasil empenhou-se a fundo para a obtenção de um acordo justo e equilibrado, tendo trabalhado com 

êxito para preservar a diferenciação de responsabilidades entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Demos nossa contribuição, amplamente reconhecida. Países de diferentes regiões, 

a começar pelos anfitriões, recorreram ao Brasil como interlocutor confiável e construtor de 

consensos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula 

inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

A Senhora Presidenta da República assinou, hoje, 22 de abril, na sede das Nações Unidas em Nova 

York, o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC). O Acordo, concluído em dezembro de 2015 na Conferência do Clima de Paris (COP-

21), oferece resposta global ao desafio da mudança do clima, com o propósito de evitar o aumento da 

temperatura média global a níveis perigosos. O Acordo estabelece marco justo, ambicioso, 

equilibrado e duradouro, no âmbito das Nações Unidas, para a cooperação e o apoio internacional às 

ações de combate à mudança do clima, no contexto de promoção do desenvolvimento sustentável, de 

proteção ambiental e de erradicação da pobreza e da fome. Com a assinatura, o Governo brasileiro 

reafirma seu compromisso com o Acordo e iniciará imediatamente o processo doméstico para sua 

pronta ratificação, de modo a contribuir para sua entrada em vigor internacional. (Nota à imprensa 
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nº 158, Assinatura do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima – UNFCCC, 22/4/2016). 

Países em desenvolvimento, como o Brasil, têm apresentado resultados expressivos na redução das 

emissões e se comprometeram com metas ainda mais ambiciosas. O desafio de enfrentar a mudança 

do clima torna imprescindível o aumento progressivo do nível de ambição dos países desenvolvidos. 

Exige, de forma contínua, a mobilização de meios de implementação adequados, para que os países 

em desenvolvimento tenham suporte e sigam contribuindo para os esforços globais de mitigação e 

adaptação. É fundamental ampliar o financiamento do combate à mudança do clima para além do 

compromisso de US$ 100 bilhões anuais (...) É necessário, ainda, que o setor privado desenvolva um 

esforço robusto de redução de emissões (...) Anunciei aqui, durante a Cúpula da Agenda de 

Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 

2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030 – tomando 2005 como 

ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar 

as emissões originárias da supressão legal de vegetação. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 

milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. 

Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura-pecuária e florestas. 

Todas as fontes renováveis de energia terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até 

alcançar 45% em 2030. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da cerimônia de 

Assinatura do Acordo de Paris – Nova York, 22/4/2016). 
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Energia 

Trata-se da integração do sistema elétrico. Junto com esses cataventos, esses moinhos de vento, 

como dizem os uruguaios, nós vamos ter também uma linha de transmissão que vai permitir que, no 

Brasil e no Uruguai, nós construamos um sistema interligado de geração de energia que vai dar mais 

segurança para as nossas populações e uma energia de melhor qualidade e mais barata. [Essa] é a 

primeira obra e o primeiro investimento da Eletrobrás no exterior. E, para mim, é muito sintomático 

que esse primeiro investimento tenha sido feito aqui [no Uruguai]. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, Entrevista em Colônia, 1/3/2015). 

Gostaria de destacar que no campo da integração energética nós estamos concluindo, ou aliás, 

concluímos em abril, a linha de transmissão de 411 quilômetros San Carlos-Candiota, que foi 

financiada, além dos recursos do Uruguai, pelo Fundo de Convergência Estrutural, o Focem, do 

MERCOSUL. Essa linha está viabilizando a integração física do sistema elétrico brasileiro e 

uruguaio. Ela vai permitir o aproveitamento das complementaridades energéticas entre o Uruguai e o 

Brasil. Esse projeto de interconexão soma-se ao Parque Eólico de Artilleros, que produz energia e de 

cuja inauguração tive a honra de participar, em fevereiro último. O parque constitui iniciativa 

pioneira da cooperação entre a empresa Uruguai UTE e a Eletrobrás, empresa brasileira na área de 

geração de energia renovável Artilleros é o primeiro projeto de geração de energia da Eletrobrás, de 

energia eólica da Eletrobrás, fora do Brasil e foi financiado pela CAF – Corporación Andina de 

Fomento. Todas essas iniciativas fazem parte de um propósito: esse propósito é estabelecer um 

processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo 

inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação que, ao integrar Brasil e Uruguai do 

ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do 

Sul. (Presidenta da República, Dilma Rousseff Declaração à imprensa, após encontro com o 

presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

O Brasil estimula e apoia o objetivo, anunciado pelo Presidente Evo Morales, de transformar a 

Bolívia em centro energético regional. Atualmente, a Bolívia contribui para a estabilidade energética 

do Brasil, com cerca de 30% da oferta de gás natural sendo coberta pela Bolívia no mercado 

brasileiro. (...) [E]stabelecemos, em 2015, o comitê binacional sobre energia, para trabalharmos na 

identificação e desenvolvimento de novas oportunidades, como, por exemplo, o aproveitamento 

hidrelétrico conjunto do Rio Madeira. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à 

imprensa após reunião ampliada com o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo 

Morales, Brasília, 2/2/2016). 

  



 

80 

Desastres Naturais 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, da devastação causada pela passagem 

do ciclone Pam em Vanuatu, que causou a morte de dezenas de pessoas e graves prejuízos materiais, 

em especial na capital, Porto Vila. O Governo brasileiro solidariza-se com as famílias das vítimas e 

manifesta suas mais sinceras condolências ao Governo e ao povo de Vanuatu, país com o qual o 

Brasil mantém relações diplomáticas desde 1986. (Nota à imprensa nº 75, Ciclone em Vanuatu, 

16/3/2015). 

Governo brasileiro recebe, com grande pesar, as notícias das devastadoras enchentes que vêm 

atingindo o norte do Chile, desde o final de março, e que já causaram a morte ou desaparecimento de 

dezenas de pessoas, além de graves prejuízos materiais. O Governo brasileiro solidariza-se com as 

famílias das vítimas e pessoas desaparecidas e manifesta suas mais sinceras condolências ao Governo 

e ao povo do Chile. (Nota à imprensa nº 115. Inundações no norte do Chile, Brasília, 10/4/2015).  

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do terremoto que atingiu o Nepal na 

manhã de hoje, que causou a perda de centenas de vidas e significativa destruição material. A 

Embaixada do Brasil em Katmandu está mobilizada para prestar o apoio necessário aos cidadãos 

brasileiros que se encontram no país. Os brasileiros já localizados pela Embaixada não sofreram 

ferimentos e estão recebendo toda a assistência cabível. Não há, até o momento, informação sobre a 

presença de brasileiros entre as vítimas fatais. A Embaixada continuará a monitorar a situação e a 

acompanhar a evolução dos acontecimentos naquele país. O Governo brasileiro expressa suas 

condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo do Nepal. (Nota à 

imprensa nº 145, Terremoto no Nepal, 25/04/2015). 

Com profundo pesar, o Governo brasileiro tomou conhecimento do deslizamento de terra que atingiu 

ontem o município de Salgar, no Departamento de Antioquia, Colômbia, que causou mais de 60 

vítimas fatais, dezenas de feridos e significativa destruição material. Até o momento, não há registro 

de cidadãos brasileiros entre as vítimas da tragédia. O Governo brasileiro expressa suas condolências 

e sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo colombianos. (Nota à 

imprensa nº 173. Deslizamento de terra na Colômbia, 20/5/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do tornado que atingiu hoje o 

município de Ciudad Acuña, no norte do México, onde fez 13 vítimas fatais, deixou centenas de 

feridos e causou danos materiais a mais de mil residências. A Presidenta Dilma Rousseff manifestou 

pessoalmente ao Presidente Peña Nieto sua tristeza e suas condolências pelos acontecimentos. O 

Governo brasileiro transmite sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao povo e ao 

Governo mexicanos. (Nota à imprensa nº 188. Tornado no México. 26/5/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do trágico acidente com barco Estrela 

Oriental no rio Yangtze, na província de Hubei, NA República Popular da China. O Brasil manifesta 

sua solidariedade ás famílias das vítimas, ao povo chinês e ao Governo da China. (Nota à imprensa 

nº 202. Acidente no Rio Yangtze, 3/6/2015). 
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O Governo brasileiro lamenta as perdas humanas e materiais ocasionadas pelas enchentes ocorridas 

no último domingo, 14 de junho, na capital da Geórgia, Tbilisi, e expressa sua solidariedade ao 

Governo e ao povo da Geórgia e aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 218, Enchentes na 

Geórgia, 15/6/2015). 

O Governo brasileiro manifesta grande pesar pelas mortes e pelos danos materiais provocados pela 

passagem do tufão Koppu nas Filipinas, no último dia 18 de outubro, e transmite suas condolências e 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo da República das Filipinas. Segundo 

a Embaixada do Brasil em Manila, que acompanha com atenção a situação, não há, até o momento, 

notícia de cidadãos brasileiros entre as vítimas. (Nota à imprensa nº 405, Passagem do tufão 

Koppu pelas Filipinas, 20/10/2015). 

O Governo brasileiro expressa seu pesar pelas mortes e pelos danos materiais provocados pelo 

terremoto ocorrido hoje no nordeste do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão, e 

transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, aos povos e aos Governos da 

República Islâmica do Afeganistão e da República Islâmica do Paquistão. (Nota à imprensa nº 413, 

Terremoto no Afeganistão e no Paquistão, 26/10/2015). 

O Governo brasileiro expressa seu profundo pesar pelo deslizamento de terra, ocorrido no último 

domingo, dia 20 de dezembro, que causou o desaparecimento de dezenas de pessoas na cidade de 

Shenzhen, na China. O Governo brasileiro transmite suas condolências e sua solidariedade aos 

familiares das vítimas, bem como ao povo e ao Governo da República Popular da China. (Nota à 

imprensa nº 514, Deslizamento de terra em Shenzhen, China, 21/12/2015). 

O Governo brasileiro manifesta grande pesar pelas dezenas de mortes, centenas de milhares de 

desabrigados e pelos danos materiais provocados pela passagem do tufão Melor nas Filipinas, na 

última semana, e transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

Governo da República das Filipinas. (Nota à imprensa nº 515, Passagem do tufão Melor pelas 

Filipinas, 22/12/2015). 

O Governo brasileiro manifesta seu pesar pelas dezenas de vítimas e pelos danos materiais da 

passagem do ciclone Winston por Fiji e transmite sua solidariedade aos familiares, ao povo e ao 

Governo de Fiji. (Nota à imprensa nº 70, Ciclone em Fiji, 22/2/2016). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, das mortes e perdas materiais 

provocadas pelos sismos que atingiram nos últimos dois dias a região da cidade de Kumamoto, na 

ilha de Kyushu. O Brasil transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao 

povo japonês e ao Governo do Japão. (Nota à imprensa nº 147, Terremotos no Japão, 16/4/2016). 

O Governo brasileiro manifesta seu pesar pelo tornado que atingiu ontem o município de Dolores, no 

sudoeste do Uruguai, que vitimou quatro pessoas, deixou centenas de feridos e causou extensa 

destruição naquela cidade. O Brasil transmite suas condolências aos familiares das vítimas e 

empenha sua solidariedade ao Governo do Uruguai. (Nota à imprensa nº 148, Tornado no 

Uruguai, 16/4/2016). 
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O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto que atingiu o Equador 

neste sábado, 16 de abril, que deixou centenas de feridos e resultou na morte de dezenas de pessoas. 

O Brasil solidariza-se com as famílias das vítimas e manifesta seu sentido pesar ao Governo e ao 

povo do Equador. (Nota à imprensa nº 149, Terremoto no Equador, 17/4/2016). 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

De fato, as vitórias que o Brasil tem obtido, internamente, nos campos da igualdade e da inclusão 

social, credenciam-nos ainda mais a propugnar por esses mesmos valores no plano internacional. A 

consolidação desses avanços fortalece o poder suave do Brasil, que se manifesta crescentemente por 

meio da cooperação com países amigos. A cooperação internacional constitui um instrumento único 

que nos permite, a um só tempo, compartilhar experiências inovadoras e incorporar e divulgar o 

desenvolvimento técnico e tecnológico dos setores produtivo e científico brasileiros. Fortalecer a 

área da cooperação internacional como instrumento da política externa brasileira e, portanto, do 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país constitui tarefa central, a exigir do Itamaraty 

pleno engajamento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de 

Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Para alcançar tantos objetivos, a diplomacia tem na cooperação internacional – aqui incluídas e 

associadas a cooperação técnica, a cooperação científica e tecnológica, a cooperação educacional, 

cultural e acadêmica, a cooperação humanitária e na área da segurança alimentar – o instrumento por 

excelência da projeção do poder brasileiro, da promoção da imagem institucional e capacidade 

intelectual, produtiva e tecnológica do Brasil no mundo e da construção de parcerias sólidas. 

Perseguiremos esses objetivos nos foros multilaterais e nas relações com nossos parceiros, pautando-

nos sempre pelo direito e pelo diálogo como balizas da nossa interação com o mundo. (Secretário-

Geral, Embaixador Sérgio Danese, Discurso de Posse, Brasília, 20/1/2015). 

Queremos aprofundar a cooperação com os países em desenvolvimento, levada a cabo pela Agência 

Brasileira de Cooperação, a ABC. Essa cooperação em diversas áreas, como agricultura, 

biotecnologia e saúde, não apenas fortalece nossos laços com tais países, mas também ajuda a 

projetar interesses brasileiros no mundo, de forma mais ampla. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 
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Cooperação entre países em desenvolvimento 

É importante ressaltar que concebemos o Foro CELAC-China como novo instrumento de cooperação 

Sul-Sul, modalidade de cooperação a que o governo brasileiro atribui inequívoca prioridade e cuja 

validade e importância são crescentemente reconhecidas. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, na I Reunião do Foro CELAC-China, Pequim, 8/1/ 2015). 

O Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) assinaram hoje, 30 de abril, projeto de cooperação trilateral 

intitulado Cooperação Sul-Sul para a promoção do trabalho decente em países produtores de algodão 

na África e América Latina, com orçamento de US$ 6,8 milhões e previsão de 5 anos de execução. O 

projeto promoverá o trabalho decente inicialmente em 4 países (2 da América Latina e 2 da África) 

por meio da sistematização, compartilhamento e adaptação de experiências brasileiras relevantes em 

áreas tais como combate à pobreza, inclusão produtiva, prevenção e erradicação do trabalho infantil e 

do trabalho forçado, entre outras. O projeto decorre dos resultados obtidos pelo Brasil no quadro do 

contencioso do algodão na OMC. Como parte da compensação pelos prejuízos causados aos 

produtores brasileiros de algodão pelas políticas agrícolas norte-americanas, criou-se, com recursos 

transferidos dos EUA ao Brasil, um fundo administrado pelo IBA, destinado à assistência técnica e 

capacitação do setor cotonicultor brasileiro e à cooperação internacional com outros países em 

desenvolvimento. Recursos oriundos desse fundo financiarão o projeto agora assinado entre o IBA, a 

ABC e a OIT. (Nota à imprensa nº 148. Projeto de Cooperação Sul-Sul para a promoção do 

trabalho decente em países produtores de algodão na África e América Latina, 30/4/2015). 

Hoje, a principal frente de cooperação com países africanos em agricultura está justamente no setor 

algodoeiro. Iniciada com recursos financeiros do Governo brasileiro, em fevereiro de 2009, a 

parceria com Benin, Burkina Faso, Chade e Mali logo gerou o exitoso Projeto Cotton-4. O Governo 

brasileiro é reconhecido ao Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), que passou a disponibilizar, a 

partir de 2012, 10% dos recursos recebidos dos Estados Unidos no contexto da implementação dos 

resultados do contencioso do algodão, na OMC, para a execução de projetos de cooperação técnica 

em países da América Latina e da África Subsaariana. Dessa maneira, a cooperação técnica na área 

do algodão, que já contava com o Projeto Cotton-4, ganhou impulso adicional e passou a incluir 

também o Togo. (Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio 

Danese, por ocasião da I Reunião do Comitê Gestor da Segunda Fase do Projeto Cotton-4 + 

Togo, Brasília, 25/4/2016). 
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Cooperação Bilateral 

Gostaria de anunciar agora o novo lema do meu governo. Ele é simples, é direto e é mobilizador. 

Reflete com clareza qual será a nossa grande prioridade e sinaliza para qual setor deve convergir o 

esforço de todas as áreas do governo. Nosso lema será: BRASIL, PÁTRIA EDUCADORA! (...) 

Vamos continuar apoiando nossas universidades e estimulando sua aproximação com os setores mais 

dinâmicos da nossa economia e da nossa sociedade. O Ciência Sem Fronteiras vai continuar 

garantindo bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo para 100 mil jovens brasileiros. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional perante o 

Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 
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GOVERNANÇA DA INTERNET 

O Brasil tem sido um pioneiro, por exemplo, a parceria atual com a Alemanha, em examinar o direito 

à privacidade na era digital. Trata-se de resposta direta às revelações de Edward Snowden, e, não 

fosse pelo foro que as Nações Unidas são para discussões, para examinar soluções consensuais, para 

o desenvolvimento normativo ou mesmo para a execução e cumprimento de acordos existentes e 

entendimentos, eu acredito que nós estaríamos em posição muito pior. (Entrevista concedida pelo 

Representante Permanente do Brasil junto à ONU, Embaixador Antônio Patriota, ao Global 

Observatory, Nova York, 4/3/2015).  

O Governo brasileiro registra, com satisfação, a adoção hoje, em Genebra, por consenso, pelo 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), de resolução de iniciativa do Brasil e da 

Alemanha, juntamente com Áustria, Liechtenstein, México, Noruega e Suíça, sobre o direito à 

privacidade na era digital. A resolução cria relatoria especial sobre o direito à privacidade para lidar 

com os desafios decorrentes da era digital. A resolução contou com um total de 58 países 

copatrocinadores. A relatoria especial, com mandato inicial de três anos, terá competência para 

reunir informações relevantes sobre o direito à privacidade, identificar obstáculos à sua promoção e 

proteção, tomar medidas com vistas à conscientização sobre a necessidade de promover e proteger o 

referido direito, bem como relatar violações e submeter à atenção do CDH situações de maior 

gravidade, entre outras funções. (Nota à imprensa nº 94. Criação da Relatoria Especial sobre O 

Direito à Privacidade na Era Digital, 27/3/2015).  

Temos que ter consciência de que o Brasil nessa área, é protagonista nesse novo mundo da internet. 

Nós não somos protagonistas apenas porque temos uma extraordinária participação da nossa 

população na internet, nós somos, sem dúvida nenhuma, usuários destacados dos novos meios de 

comunicação, mas nós queremos também ser protagonistas porque temos um Marco Civil avançado, 

que contemplou e foi construído, aliás, de forma participativa e que contemplou e deu regras claras à 

internet, garantindo a liberdade de expressão, garantindo uma modificação na concepção, inclusive 

internacional, de Marco Civil. Essas regras claras são muito importantes porque protegem a 

privacidade dos cidadãos, estabelece também o que pode e o que não pode ser retirado de conteúdo 

na rede. Agora nós estamos e abrimos um processo de discussão que é a consulta pública que vai 

propiciar a regulamentação do Marco Civil, que é a nossa Constituição no mundo offline [online]. 

Convido a todos a participar desse processo para regulamentação. Porque esse espaço para nós deve 

ser, cada vez mais, um território da cidadania, da colaboração e da paz. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante cerimônia de Lançamento do Pacto Nacional de Enfrentamento às 

Violações de Direitos Humanos na Internet, Brasília, 7/4/2015). 

Quero dizer à senhora que Alemanha e Brasil também têm em comum o desejo de construir um 

mundo justo e de paz. Defendemos uma governança mais representativa da atual situação, da 

correlação de forças entre todas as economias do mundo. Por isso vamos seguir trabalhando firmes 

para a reforma do Conselho de Segurança da ONU e em todas as cooperações que temos nos fóruns 

internacionais, em especial na questão cibernética ao defender a privacidade no mundo digital. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do almoço em homenagem à Chanceler 

alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 
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Conversamos ainda sobre a evolução da governança na internet e a importância de se assegurar o 

direito à privacidade na era digital. A Alemanha e o Brasil foram pioneiros e bem-sucedidos ao 

trazerem o tema para o centro da agenda internacional e ser responsáveis pela aprovação da 

resolução sobre essa matéria. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da visita da 

Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 
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ESPIONAGEM 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com surpresa, de matérias da imprensa que indicam que 

correspondência eletrônica relativa à candidatura do Embaixador Roberto Carvalho de Azevêdo ao 

cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC). teria sido objeto de violação 

por parte do Governo da Nova Zelândia. O Governo brasileiro expressa sua determinação de ver a 

questão devidamente esclarecida, no marco da amizade que sempre existiu nas relações entre os dois 

países. A Embaixadora da Nova Zelândia foi chamada ontem ao Itamaraty pelo Secretário-Geral das 

Relações Exteriores, com a expectativa de que o Governo neozelandês possa fornecer as explicações 

necessárias sobre o assunto. (Nota à imprensa nº 92. Suposta violação de correspondência 

eletrônica relativa à candidatura brasileira à OMC, 25/3/2015). 
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MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

Em 2016, os olhos do mundo estarão mais uma vez voltados para o Brasil, com a realização das 

Olimpíadas. Temos certeza que mais uma vez, como aconteceu na Copa, vamos mostrar a 

capacidade de organização do Brasil e, agora, numa das mais belas cidades do mundo, o nosso Rio 

de Janeiro. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional 

perante o Congresso Nacional, 1/1/2015). 

Em 2016, os olhos do mundo vão estar voltados mais uma vez para o Brasil com a realização das 

Olimpíadas. Nós temos certeza que mais uma vez, como na Copa, nós vamos mostrar a capacidade 

de organização dos brasileiros e, agora, numa das mais belas cidades do mundo, o Rio de Janeiro. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, Abertura da Reunião Ministerial, 27/1/2015). 

Estamos a 477 dias do início dos Jogos Olímpicos e a 510 dias dos Jogos Paraolímpicos do Rio de 

Janeiro, momentos extraordinários para ampliar a importância de nosso país, não só como pátria 

esportiva, pátria de nós todos, mas também como uma referência internacional e, por isso mesmo, 

destino turístico. Apesar da descrença de alguns, a Copa do mundo de 2014 projetou, de forma muito 

positiva, a imagem do turismo brasileiro no resto do mundo e, mesmo, atraiu milhões de cidadãos 

brasileiros e brasileiras para os 12 estados, as 12 cidades-sede. Quase um milhão de estrangeiros 

circularam no país e aprovaram nossa hospitalidade, tanto que 95% dos visitantes internacionais que 

vieram para a Copa manifestaram intenção de retornar. [...] Tenho certeza que faremos, mais uma 

vez, os melhores Jogos Olímpicos e Jogos Paraolímpicos dos últimos tempos. Mais uma vez nós 

vamos estar na rota dos desportistas, na rota dos turistas de todo o mundo. Mais uma vez, os cidadãos 

brasileiros terão a oportunidade de presenciar e assistir a um dos maiores eventos internacionais, 

mesmo porque as Olimpíadas e as Paraolimpíadas têm uma simbologia toda especial por se 

constituírem uma referência de paz e amizade entre os povos. Tenho certeza, portanto, que mais 

encantados ficarão os que nos visitarem na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro e em todos os 

destinos turísticos que são possíveis de serem aproveitados a partir do Rio de Janeiro. (Presidenta 

da República, Dilma Rousseff, durante cerimônia de posse do novo Ministro do Turismo, 

Henrique Eduardo Alves, 16/4/2015). 

Há uma interessante coincidência de megaeventos esportivos no Brasil e na Rússia, o que nos tem 

propiciado avançar no diálogo relativo à organização e ao legado das Copas do Mundo FIFA 2014 e 

2018, assim como dos Jogos Olímpicos de Sochi e do Rio de Janeiro. Existem, portanto, múltiplas 

oportunidades de progresso em variados setores. (Entrevista do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, à Sputnik News, 8/7/15).  

O Brasil se tornará, então, o primeiro País da América do Sul a sediar os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos. Os olhos do mundo estarão voltados para o nosso querido Rio de Janeiro. Faremos, 

sim, um espetáculo inesquecível. (...) Nosso povo – trabalhadores, empresários, cientistas, 

estudantes, artistas – ergueu uma das nações mais diversas, étnica e culturalmente, com capacidade 

criativa, amabilidade e solidariedade. Construímos uma vigorosa cultura de paz e de trabalho. É com 

esses valores que estamos trabalhando duro para fazer dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos a 

melhor festa que o esporte mundial já viveu. Essa é, para nós, a vitória mais importante que, tenho 

certeza, vamos alcançar juntos. Uma memorável e extraordinária confraternização entre povos, 

pessoas e nações. O Rio e todo o povo brasileiro aguardam ansiosos todos que vierem participar da 
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festa olímpica. Esperamos vocês de coração e braços abertos. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, por ocasião da cerimônia de celebração de 1 ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016, 

Rio de Janeiro, 5/8/2015). 

Gostaria, senhora chanceler, de convidá-la para vir ao Brasil no próximo ano. Os jogos Olímpicos no 

Rio serão uma ocasião para isso. Em 2016 nós esperamos ver milhares de alemães, como durante a 

Copa do Mundo, e não fazemos nenhum comentário sobre resultado de jogo nenhum. Esperamos que 

milhares de alemães atravessem o Atlântico e juntem-se a nós nesse evento único que celebra aquilo 

que acreditamos. Celebra as relações democráticas, as relações de respeito, celebra a paz, celebra a 

tolerância e, sobretudo, é um momento de congraçamento no qual nós todos somos, entre outras 

coisas, integrantes da humanidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do 

almoço em homenagem à Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Quero valer-me desta ocasião para reiterar que o Brasil espera, de braços abertos, os cidadãos de 

todo o mundo para a realização dos Jogos Olímpicos e Para Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. 

Essa será oportunidade única para difundir o esporte como instrumento fundamental de promoção da 

paz, da inclusão social e da tolerância, por meio da luta contra a discriminação racial, étnica e de 

gênero. Será também ocasião para que possamos promover a inclusão de pessoas com deficiência, 

uma das prioridades de meu Governo. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da 

Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

A feliz circunstância de que o Brasil e o Japão serão os anfitriões dos próximos Jogos Olímpicos – 

em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2020, em Tóquio – vem se somar aos demais fatores que 

concorrem para aprofundar a convergência de interesses e visões entre nossos países. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião do almoço em homenagem a Suas 

Altezas Imperiais, Príncipe e Princesa Akishino do Japão, Brasília, 6/11/2015). 
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PROBLEMA MUNDIAL DAS DROGAS 

O combate ao tráfico de drogas deve combinar repressão e prevenção. As pessoas que usam drogas 

têm direito a uma política de saúde pública integrada e multidisciplinar, baseada em evidências 

científicas e no respeito aos direitos humanos. Mas o combate ao tráfico de drogas deve combinar 

repressão e prevenção (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das 

Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

Na área de enfrentamento às drogas, os novos enfoques adotados pela OEA geraram amplo debate e 

ganharam repercussão mundial. Devemos seguir buscando uma abordagem integral dos temas de 

segurança em geral, que considere fenômenos como o tráfico de drogas o tráfico de pessoas e outros 

crimes transnacionais em toda sua complexidade, inclusive no tocante a ações previstas. (Secretário-

Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV Período Ordinário de Sessões da 

Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015). 

Destaco, a propósito, a aprovação do documento de posição comum da UNASUL para sessão 

especial da Assembleia Geral da ONU sobre o problema mundial das drogas, que não apenas 

fortalece a atuação da UNASUL no sistema ONU, mas que também demonstra ser possível 

chegarmos a um consenso sobre um tema tão relevante para nossa região e para qual o Brasil dedica 

grande importância e engajamento. O documento aprovado reflete de forma equilibrada os diversos 

pontos de convergência que pautam as politicas sobre drogas na América do Sul e contribuirá, sem 

duvidas, para os esforços negociadores com vistas à sessão especial da Assembleia Geral. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de 

Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 
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MIGRAÇÕES 

O século XXI requer também um novo enfoque sobre migração, que deve ser centrada nos direitos 

humanos dos migrantes, ser sensível ao crescimento dos fluxos migratórios entre países em 

desenvolvimento; favorecer o trabalho decente; e prevenir e mitigar os efeitos de desastres 

socioambientais. Sigamos no sentido oposto ao da xenofobia e da intolerância, ascendentes em 

diversas partes do mundo. Temos que impedir que isso se caracterize como a tendência dominante 

aqui na América Latina. Não podemos aceitar nem a xenofobia nem a intolerância. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 

11/4/2015). 

Nos últimos tempos, a humanidade vem assistindo, estarrecida, a dramática saga dos refugiados do 

Norte da África e do Oriente Médio que, pelas estradas e os mares, tem sofrido uma série de 

verdadeiros desastres humanitários. Não queremos essa sina para os migrantes latino-americanos e 

caribenhos que chegam aos nossos países. Por essa razão, agradeci ao presidente Correa o importante 

apoio do Equador no combate à rede ilegal de "coiotes" que vêm atuando na região. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff. Declaração à imprensa após reunião ampliada com o Presidente do 

Equador, Rafael Correa – Quito, 26/1/2016). 

  



 

93 

PAZ E SEGURANÇA INTERNACIONAL 

O Brasil tem apoiado os esforços das Nações Unidas e da Liga dos Estados Árabes, dentre outros 

foros multilaterais e regionais, em favor de soluções negociadas para conflitos que ainda 

permanecem no mundo árabe – aliás, do nosso ponto de vista, a única forma de solução possível. 

Esperamos que todos os envolvidos aceitem o caminho do diálogo, que é, sem sobra de dúvida, o 

caminho da paz na região. (Presidente da República em exercício, Michel Temer, por ocasião de 

almoço oferecido pelo Conselho dos Embaixadores Árabes no Brasil, Brasília, 26/5/2015). 

Soluções duradouras para a paz e a segurança internacional requerem capacidade de diálogo e 

negociação. Sem um papel central para a diplomacia, o sistema internacional continuará a viver um 

clima de irresolução permanente. A própria ONU, pelo desinteresse de muitos de seus membros, 

nunca centrou o foco de suas atividades em matérias relacionadas ao Capítulo VI da Carta, que lida 

justamente com soluções pacíficas de conflitos. A primeira resolução sobre mediação foi aprovada 

na Assembleia-Geral só em 2011. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, publicado no O Estado de S. Paulo, 

26/6/2015).  

A promoção do desenvolvimento nunca ocupou na ONU a posição central que merece. Ainda há 

relutância em reconhecer, para além da retórica, que a pobreza, a falta de oportunidades e a ausência 

de serviços básicos tendem a ser vetores de conflitos. Não por acaso as guerras civis atingem mais 

fortemente os países pobres. Os recentes fluxos migratórios de pessoas que tentam fugir de conflitos 

e da miséria são uma comprovação dessa confluência entre o déficit de diplomacia e a ausência de 

políticas efetivas de apoio ao desenvolvimento. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, publicado no O Estado de 

S. Paulo, 26/6/2015). 

A paz exige atenção permanente, especialmente num quadrante da história em que se agravam 

conflitos, crises, injustiças e violações dos direitos humanos, frequentemente alimentados pela 

pobreza, pela fragilidade das instituições estatais, por extremismos de toda ordem e por ódios étnicos 

e religiosos. São alimentados também pela grande dificuldade da comunidade internacional de 

coadjuvar eficazmente esforços de paz e entendimento político, no que tenho chamado de "déficit de 

diplomacia" no mundo. Não deixa de impressionar que, a despeito de desdobramentos promissores 

recentes, ainda persista uma atitude de desvalorização da negociação, de banalização do uso da força 

e de recurso fácil a sanções, com resultados muitas vezes desastrosos. Num desafio aberto às lições 

da história recente, vozes influentes em círculos decisórios mundo afora ainda sustentam que a 

resposta à violência é mais violência, que as causas dos problemas políticos podem ser enfrentadas 

por meio da força. (...) O que propomos como visão de futuro já nos guia na construção do presente, 

a começar pela busca da paz. Em nossa região, temos uma longa tradição de convivência harmônica 

com nossos vizinhos, que não nos foi legada, e sim conquistada ao longo de muitos anos de atuação 

diplomática. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais os mecanismos de construção de consensos 

políticos e solução pacífica de diferenças. Bem o demonstra a UNASUL, que é um importante 

instrumento para o encaminhamento pacífico de problemas políticos no continente. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da cerimônia de formatura da 

Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015).  
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Como o círculo vicioso de sanções, ameaças e ações militares no Iraque e na Líbia demonstrou de 

maneira contundente, a alternativa da confrontação pode ter consequências trágicas para a ordem 

internacional. A crise migratória, impulsionada pelas guerras civis, pelo sectarismo, pela fragilidade 

institucional e pela pobreza é apenas a face mais evidente da instabilidade que afeta diferentes partes 

do mundo. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira “O melhor 

caminho para a paz”, publicado na Folha de S. Paulo, 27/9/2015). 

Há poucos dias, foram reinaugurados aqui na sede das Nações Unidas os murais "Guerra e Paz", do 

artista brasileiro Cândido Portinari, doados pelo governo de meu país à ONU, em 1957. A obra 

denuncia a violência e a miséria e exorta os povos à busca do entendimento. É um símbolo para as 

Nações Unidas quanto a sua responsabilidade de evitar os conflitos armados e de promover a paz, a 

justiça social e a superação da fome e da pobreza. A mensagem dos murais permanece atual. Alude 

tanto às vítimas das guerras como aos refugiados que arriscam suas vidas em precários barcos no 

Mediterrâneo e a todos anônimos que buscam na ONU proteção, paz e bem-estar. Esperamos que, ao 

ingressar neste recinto das Nações Unidas e ao olhar esses murais em sua entrada, sejamos capazes 

de escutar a voz dos povos que representamos e de trabalhar com afinco para que seus anseios de paz 

e progresso venham a ser atendidos. Afinal, foram esses os ideais que estiveram, setenta anos atrás, 

presentes no ato fundacional desta grande conquista da humanidade que é a Organização das Nações 

Unidas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

We must address those problems by conceiving an overarching strategy based on the combination of 

diplomacy and peacebuilding efforts. (…) It should be noted that the common trait to all those 

situations is the international community’s failure in dealing with the underlying causes of conflicts. 

As long as we disregard poverty and the fragility of national institutions as drivers of armed conflict, 

there will no lasting solution in sight. (…) Diplomacy, cooperation and multilateralism should guide 

us in the quest for a more stable and peaceful Middle East and North Africa. This Council has the 

primary responsibility in encouraging political dialogue and in addressing the root causes of 

conflicts. It is our duty to restore the Council´s capacity to fulfill its duties in upholding international 

peace and security. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

do Debate Aberto no Conselho de Segurança das Nações Unidas: "Solução de Conflitos no 

Oriente Médio e Norte da África e combate à ameaça terrorista na região”, Nova York, 

30/9/2015).  

A paz exige atenção permanente, especialmente num quadrante da história em que se agravam 

conflitos, crises, injustiças e violações dos direitos humanos, frequentemente alimentados pela 

pobreza, pela fragilidade das instituições estatais, por extremismos de toda ordem e por ódios étnicos 

e religiosos. São alimentados também pela grande dificuldade da comunidade internacional de 

coadjuvar eficazmente esforços de paz e entendimento político, no que tenho chamado de "déficit de 

diplomacia" no mundo. Não deixa de impressionar que, a despeito de desdobramentos promissores 

recentes, ainda persista uma atitude de desvalorização da negociação, de banalização do uso da força 

e de recurso fácil a sanções, com resultados muitas vezes desastrosos. Num desafio aberto às lições 

da história recente, vozes influentes em círculos decisórios mundo afora ainda sustentam que a 

resposta à violência é mais violência, que as causas dos problemas políticos podem ser enfrentadas 

por meio da força. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 
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cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 

12/8/2015). 

Os desafios de segurança não podem ser superados se desconsideramos os aspectos de 

desenvolvimento. Flagelos como a pobreza são poderosos vetores de conflitos. A promoção da paz 

deve caminhar lado a lado com a promoção do progresso econômico e social. Este é mais firme 

sustentáculo de uma paz duradoura. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, na solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 

29/10/2015). 

[A] tradição da solução pacífica de controvérsias por meio do diálogo e do Direito Internacional deve 

ser reforçada no âmbito da UNASUL, e é preciso valorizar as soluções encontradas na nossa própria 

região. No entanto, é também importante evitar escaladas retóricas que possam desvirtuar essa 

tradição. Creio que temos um grande acervo de conquistas e devemos continuar desenvolvendo o 

diálogo, o consenso e concertação. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 
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Desarmamento e não proliferação 

O Brasil recebeu, com satisfação, o anúncio de que o Irã e os países do grupo P5+1, Alemanha, 

China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, com a facilitação da União Europeia, 

definiram hoje, em Lausanne, parâmetros para um acordo abrangente e de longo prazo sobre o 

programa nuclear iraniano, a ser concluído até 30 de junho próximo. O Governo brasileiro tem 

consistentemente reiterado que não há alternativa a uma solução negociada para essa questão e que 

as presentes tratativas constituem oportunidade que deve ser plenamente aproveitada para se chegar a 

uma solução duradoura sobre a matéria. O Brasil saúda a disposição dos Governos do Irã e dos 

países do P5+1, bem como da diplomacia da União Europeia, em perseverar nos esforços para 

alcançar um acordo satisfatório para todas as partes. (Nota à imprensa nº 106. Negociações sobre o 

programa nuclear iraniano, Brasília, 02/4/2015). 

Ao concluir-se a IX Conferência de Exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), realizada 

de 27 de abril a 22 de maio corrente, em Nova York, o Governo Brasileira expressa sua frustração 

com a ausência de consenso para a adoção de um documento final substantivo. Em particular, o 

Governo brasileiro lamenta que os Estados-Partes não tenham conseguido superar suas diferenças no 

tocante à promoção do objetivo de estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares e outras 

armas de destruição em massa no Oriente Médio, tomando por base a Resolução de 1995 sobre o 

tema, adotada durante a V Conferência do TNP. No ano do 70º aniversário dos bombardeios de 

Hiroshima e Nagasaki, o Governo Brasileiro participou da Conferência de Exame na expectativa de 

que impulso renovado pudesse ser dado com vistas a avanços decisivos na implementação do artigo 

VI do Tratado, relativo aos compromissos de desarmamento nuclear. É motivo de desapontamento 

que não tenham podido prosperar decisões de que remeteriam a discussão do tema à Assembleia-

Geral das Nações Unidas, essencialmente no que se refere a medidas efetivas conducentes à 

proibição e eliminação dos arsenais nucleares. O Governo brasileiro afirma sua permanente 

disposição de trabalhar, nos foros multilaterais relevantes, por iniciativas que tenham por objetivo a 

plena realização de medidas efetivas em favor do desarmamento nuclear. (Nota à imprensa nº 187. 

Conclusão da IX Conferência de Exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). 

25/5/2015). 

Não obstante a não adoção de um documento final consensual na IX Conferência de Exame do 

Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, as discussões evidenciaram que a maioria dos 

países quer avançar, com senso de urgência, na proibição e eliminação das armas nucleares. Ações 

ainda podem ser tomadas neste ano nos foros multilaterais voltados ao desarmamento e na 

Assembleia Geral das Nações Unidas. O ano de 2015 poderá ser crucial para o desarmamento 

nuclear, e o 70º aniversário dos ataques a Hiroshima e Nagasaki deve servir como símbolo dessa luta. 

(Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Desarmamento 

nuclear, um dever para a humanidade”, publicado no Asahi Shimbun, 10/6/2015).  

A construção de um mundo livre de armas nucleares é um objetivo fundamental e permanente da 

política externa brasileira. A Constituição Federal de 1988, símbolo da reconquista da democracia 

pelo povo brasileiro, depois da ditadura militar, explicita o uso da energia nuclear para fins 

exclusivamente pacíficos. Na América Latina e Caribe, celebrou-se o Tratado de Tlatelolco, que 

criou uma Zona Livre de Armas Nucleares. Em 1991, estabelecemos, com a Argentina, a Agência 

Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). Por meio desse 
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modelo inovador de construção de confiança, assegura-se à comunidade internacional que todos os 

materiais e instalações nucleares existentes nos dois países são exclusivamente para fins pacíficos. 

(Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Desarmamento 

nuclear, um dever para a humanidade”, publicado no Asahi Shimbun, 10/6/2015). 

O Brasil vem sempre preconizando o desarmamento e a não proliferação de armas nucleares, sendo 

membro do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares e do Tratado de Proibição 

Completa dos Testes Nucleares. Entretanto, não se constata um avanço decisivo na abolição das 

armas nucleares. Ante o terrível poder destrutivo dessas armas e as catastróficas consequências 

humanitárias do seu uso, ilustrado de forma tão marcante pelos hibakusha, o lento progresso dos 

últimos anos é tristemente insuficiente. Temos defendido que é preciso fazer mais e fazê-lo mais 

rápido, pois sem e tratando de desarmamento nuclear, ser ambicioso é imperativo moral. O Brasil 

tem-se coordenado com os países que compartilham essa visão com vistas a promover a negociação 

de um instrumento juridicamente vinculante que proíba o desenvolvimento, produção, aquisição, 

teste, armazenamento, transferência, uso ou ameaça de uso de armas nucleares. Um instrumento que 

disponha, ainda, a eliminação transparente, verificável e irreversível de todos os arsenais nucleares 

existentes. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

“Desarmamento nuclear, um dever para a humanidade”, publicado no Asahi Shimbun, 

10/6/2015). 

Nesse cenário, o acordo sobre o programa nuclear do Irã e a retomada das relações diplomáticas 

entre Cuba e os Estados Unidos fortalecem nossas esperanças na revalorização do diálogo e da 

diplomacia. O Governo brasileiro, que tem defendido há anos a via da negociação em ambos os 

casos, saudou as lideranças que tiveram a coragem política e a determinação para apostar no 

entendimento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 

12/8/2015). 

Even in light of tragic facts, there is still reason for hope. Hope generated by a renewed belief in the 

virtues of diplomacy. The Joint Comprehensive Plan of Action regarding the Iranian nuclear program 

and the Syrian chemical weapons resolutions demonstrate that, when political will is present, 

reaching agreement is possible even on complex and highly sensitive issues. Brazil commends all 

those involved in those efforts and their persistence in dialogue and negotiation. This set a positive 

trend that should help us to effectively address the ongoing conflicts in the region. We should look 

up to these examples of successful diplomatic engagement and redouble our collective efforts to halt 

and settle the conflicts in the Middle East. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, por ocasião do Debate Aberto no Conselho de Segurança das Nações Unidas: "Solução 

de Conflitos no Oriente Médio e Norte da África e combate à ameaça terrorista na região”, 

Nova York, 30/9/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento com grande preocupação do anúncio pelo Governo da 

República Popular Democrática da Coreia (RPDC) de nova detonação de artefato nuclear por aquele 

país. O Governo brasileiro condena veementemente o teste realizado pela RPDC, que constitui clara 

violação às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil conclama 

a RPDC a cumprir plenamente suas obrigações perante as Nações Unidas, a reintegrar-se o mais 

cedo possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclearmente armado e a 
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assinar e ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, observando estritamente, 

nesse ínterim, a moratória de testes nucleares. O Governo brasileiro insta a RPDC a retornar às 

Negociações Hexapartites, com vistas à desnuclearização da Península Coreana e ao fortalecimento 

da paz e da segurança na região. (Nota à imprensa nº 3. Anúncio de detonação de artefato 

nuclear pela República Popular Democrática da Coreia, 6/1/2016). 

O Governo brasileiro saúda o anúncio de que foi alcançado, em 16 de janeiro corrente, o Dia da 

Implementação do acordo entre o grupo de países conhecidos como P5+1 (Alemanha, China, 

Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Em 

seguimento à confirmação pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de que o Irã 

cumpriu os requisitos do Plano Abrangente de Ação Conjunta, o Dia da Implementação marca o 

levantamento de sanções relativas ao dossiê nuclear iraniano. Constitui passo significativo para a 

plena normalização das relações entre o Irã e a comunidade Internacional. O Brasil apoiou 

prontamente, inclusive por meio da Declaração de Teerã de 2010, os esforços diplomáticos 

destinados a assegurar a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano, no 

entendimento de que solução sustentável para a questão só poderia ser alcançada por meio do 

diálogo. (Nota à imprensa nº 16. "Dia da Implementação" do Plano Abrangente de Ação 

Conjunta sobre o programa nuclear iraniano, 19/1/2016). 

O Governo brasileiro associa-se à forte condenação emitida pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas em reação ao anúncio de lançamento de satélite pela República Popular Democrática da 

Coreia (RPDC) em 6 de fevereiro. O Brasil deplora a decisão do Governo norte-coreano de realizar 

lançamento de satélite com emprego de tecnologia de mísseis balísticos, em violação às resoluções 

2094 (2013), 2087 (2013), 1874 (2009) e 1718 (2006) do Conselho de Segurança. O Governo 

brasileiro conclama a RPDC a abster-se de atos que prejudiquem a via do diálogo e da negociação 

diplomática. Também insta Pyongyang a retomar as Conversações Hexapartites, reintegrar-se o mais 

cedo possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclearmente armado e a 

assinar e ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. (Nota à imprensa nº 47. 

Lançamento de satélite pela Coreia do Norte, 7/2/2016). 

Praticamos em nossa própria vizinhança e mais além justamente aquilo que pregamos, e os 

resultados positivos aí estão, pois junto com os vizinhos logramos construir uma América do Sul 

livre de guerras e armas de destruição em massa. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de 

Janeiro, 16/2/2016).  

O Brasil está comprometido com o fortalecimento da segurança física nuclear, por entender que se 

trata de elemento essencial em relação ao uso da energia atômica para fins pacíficos. No entanto, as 

discussões sobre esse tema não podem negligenciar a questão fundamental das consequências 

catastróficas do uso, seja por intenção ou acidente, de armas nucleares. A eliminação completa 

dessas armas é a única garantia absoluta contra o seu uso ou ameaça de uso. Por defender perspectiva 

mais ampla sobre a questão da segurança física nuclear, o Brasil apresentará, em conjunto com 15 

outros países, declaração conjunta intitulada "Em maior segurança: olhando adiante". O documento 

reitera a visão de que, para enfrentarmos os riscos à segurança física nuclear, é necessário 

empreender renovados esforços em não-proliferação e avançar com determinação rumo ao 
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desarmamento nuclear. (Nota à imprensa nº 123. Participação do Ministro Mauro Vieira na IV 

Cúpula de Segurança Nuclear – Washington, 30/3/2016). 

Brazil is committed to several national and international actions to strengthen the physical protection 

of nuclear materials. We have strong, efficient and appropriate mechanisms and legislation regarding 

physical protection and prevention of terrorism, as well as strict accountability and control of nuclear 

materials and radioactive sources… [A]ll nuclear material in Brazil is under safeguards of IAEA and 

ABACC – the Brazilian-Argentinian Agency of accountability and control of nuclear materials. As 

mentioned in the morning session by President Macri, of Argentina, this organization is the result of 

the strong cooperation and deep confidence built between Brazil and Argentina in the nuclear field, 

which started 25 years ago. All rules and regulations pertaining to the physical protection of sensitive 

assets, materials and equipment, according to the regimes and agreements to which Brazil is a party, 

have been incorporated into our domestic legislation. The 2005 amendment to the Convention of 

Physical Protection of Nuclear Material is currently in the process of being submitted to the Brazilian 

National Congress. In addition, Brazil has been cooperating with other countries and the IAEA to 

implement nuclear security and physical protection measures during major public events. This 

cooperation gained momentum during the 2007 Pan-American Games and, more recently, the 2014 

FIFA World Cup. Such joint efforts will continue to run up to the 2016 Olympic Games in Rio de 

Janeiro. (...) Mr. President, I'd like to state that since 2010 Brazil has participated in the Nuclear 

Security Summits that you created. We welcome with satisfaction the fact that this Summits have 

contributed to increasing the visibility of nuclear security in all of its various aspects. To be 

consistent and effective, Brazil believes that it is essential to consider nuclear security in the context 

of broader efforts to promote goals that are also related to nuclear disarmament, nuclear non-

proliferation and advancing nuclear energy for peaceful uses (..) The physical protection of nuclear 

materials will not be strengthened if our efforts are only focused on nuclear materials and facilities 

under civilian programs, while ignoring the threats posed by the large amounts of material involved 

in nuclear weapons programs. 83 percent of fissile materials that can be used in nuclear weapons 

around the world are located in military facilities, which are not covered by any international 

oversight information-sharing or confidence-building mechanism (...) [W]e believe it is important to 

channel all efforts to the International Atomic Energy Agency – IAEA, which is the multilateral 

institution that counts with the participation of all actors and has the legitimacy, mandate and 

technical expertise required to follow through with this issue. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da IV Cúpula de Segurança Física Nuclear – 

Washington, 1/4/2016).  

O Brasil está profundamente engajado nesse processo. Participamos ativamente das cúpulas 

anteriores, somos parte da Convenção sobre a Proteção Física de Materiais Nucleares e de sua 

emenda de 2005, e assinamos a Convenção Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo 

Nuclear. Mas é essencial que as iniciativas em matéria de segurança física sejam complementadas 

por esforços sustentados em não proliferação e, fundamentalmente, em desarmamento. É preciso, 

ainda, que as medidas internacionais para reforçar a segurança nuclear não prejudiquem o direito de 

cada Estado de desenvolver o uso da energia nuclear para fins pacíficos, que tem possibilitado o 

acesso da humanidade a benefícios em áreas tão diversas como a geração de energia elétrica, a 

medicina e as aplicações na indústria, agricultura e meio ambiente, entre outras. (...) A geração de 

energia térmica, na qual se inclui a energia nuclear, à base de urânio, tem papel complementar, mas 

não por isso menos importante. Possuímos uma das maiores reservas de urânio do mundo, o que nos 
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possibilita a geração confiável de uma energia eficiente, ambientalmente limpa e de origem nacional, 

reduzindo a vulnerabilidade com relação ao abastecimento e à volatilidade dos preços dos 

combustíveis fósseis. O Brasil defende o uso pacífico da energia nuclear com sólidas credenciais. 

Como lembrou a presidenta Dilma Rousseff em discurso nas Nações Unidas, “abdicamos, por 

compromisso constitucional, do uso da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos. O Brasil é 

um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua região”. Somos parte do Tratado de Tlatelolco, 

que fez da América Latina e Caribe a primeira zona livre de armas nucleares do mundo, e estamos 

vinculados aos compromissos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Criamos 

mecanismos eficientes e adequados para a estrita contabilidade e controle de materiais nucleares, 

com destaque para a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle (ABACC), modelo 

exitoso de transparência e construção de confiança entre países na área nuclear, que permite a 

verificação mútua de materiais sensíveis em todas as atividades nucleares de Brasil e Argentina, que 

são hoje sócios estratégicos e parceiros fundamentais na construção da integração regional. (Artigo 

do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Desarmamento e segurança 

nuclear”, publicado nO Estado de S. Paulo, 1/4/2016).  
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Terrorismo 

Foi com profundo pesar e indignação que tomei conhecimento do sangrento e intolerável atentado 

terrorista ocorrido nesta quarta-feira, 7 de janeiro, contra a sede da revista Charlie Hebdo, em Paris. 

Esse ato de barbárie, além das lastimáveis perdas humanas, é um inaceitável ataque a um valor 

fundamental das sociedades democráticas – a liberdade de imprensa. Nesse momento de dor e 

sofrimento, desejo estender aos familiares das vítimas minhas condolências. Quero expressar, 

igualmente ao Presidente Hollande e ao povo francês a solidariedade de meu governo e da nação 

brasileira. (Nota à imprensa nº 3. Nota da Presidência da República sobre o atentado em Paris, 

7/1/2015). 

O Governo brasileiro tem acompanhado com profunda preocupação os atos de violência que vêm 

ocorrendo na Nigéria e condena o ataque à cidade de Baga, na região nordeste do País, entre 3 e 7 de 

janeiro, o qual deixou saldo de mais de 2 mil vítimas. Ao transmitir seus sentimentos de pesar aos 

familiares das vítimas, o Governo brasileiro reitera seu repúdio, nos mais fortes termos, a todo e 

qualquer ato de terrorismo e manifesta a solidariedade fraterna do povo brasileiro ao povo irmão e ao 

Governo da Nigéria. (Nota à imprensa nº 9. Situação na Nigéria, 7/1/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos atentados cometidos no último 

sábado em Copenhague, que resultaram na morte de duas pessoas. Tais atos representam inaceitáveis 

ataques à liberdade de expressão e à tolerância religiosa. O Governo brasileiro estende ao Governo e 

ao povo da Dinamarca e aos familiares das vítimas sua solidariedade. (Nota à imprensa nº 42. 

Atentados em Copenhague, 16/2/2015). 

O Governo brasileiro condena com veemência o atentado ocorrido neste domingo em terminal de 

ônibus na cidade de Damaturu, na Nigéria, que provocou dezenas de vítimas entre mortos e feridos. 

O terrorismo e o recurso à violência política são atos que o Governo e povo brasileiro repudiam de 

forma categórica. O Governo brasileiro estende sua solidariedade ao Governo da Nigéria e às 

famílias das vítimas. (Nota à imprensa nº 43. Atentado na Nigéria, 16/2/2015). 

O Governo brasileiro manifesta sua indignação diante do brutal assassinato de 21 trabalhadores 

egípcios, alegadamente em território líbio, por membros do grupo autodenominado Estado Islâmico. 

A intolerância religiosa e o recurso à violência política merecem o mais veemente repúdio do 

Governo e do povo brasileiro. O Governo brasileiro estende às famílias das vítimas e ao povo e 

Governo da República Árabe do Egito suas condolências e sua solidariedade. (Nota à imprensa nº 

41. Assassinato de trabalhadores egípcios na Líbia, Brasília, 16/2/2015). 

O Governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido hoje, em hotel de Mogadíscio, durante a 

realização da prece matinal, que vitimou 25 pessoas e deixou saldo de dezenas de feridos, entre os 

quais o Vice-Primeiro-Ministro somali. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao 

povo e ao Governo da Somália, o Brasil reafirma seu repúdio a todos os atos terroristas, quaisquer 

que sejam suas motivações, e reitera seu apoio aos esforços de consolidação das instituições somalis. 

(Nota à imprensa nº 48. Atentado terrorista na Somália, 20/2/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente o ataque a vilarejos assírios, realizado pelo grupo 

autodenominado Estado Islâmico, em Hasakah, no nordeste da Síria. Nesse sentido, condena, nos 

mais fortes termos, o sequestro de pelo menos 90 moradores cristãos assírios daquela localidade, 
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como nova manifestação de intolerância religiosa. Ao solidarizar-se com os familiares das vítimas, 

esperando que a incolumidade das vítimas e seu pronto retorno sejam garantidos, o Governo 

brasileiro reitera seu total repúdio a quaisquer atos terroristas ou de violência, em especial aqueles 

direcionados a pacíficas populações civis (Nota à imprensa nº 54. Sequestro de cristãos assírios 

pelo Estado Islâmico, 25/2/2015). 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, os ataques terroristas em Bamako, 

capital do Mali, e em Kidal, no norte do país, nos dias 7 e 8 deste mês, respectivamente, que 

deixaram como saldo oito mortos, entre eles duas crianças, e diversos feridos. Ao transmitir seus 

sentimentos de solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo e ao Governo do Mali, o Governo 

brasileiro reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 64. 

Atentados no Mali, 10/3/2015). 

O Governo brasileiro condena, de forma inequívoca, todo ato de terrorismo, violações sistemáticas 

de direitos humanos, a intolerância religiosa e o uso de violência contra populações civis. (Nota à 

imprensa nº 81. Quatro anos de conflito na Síria, 20/3/2015). 

O Governo brasileiro condena com veemência o covarde atentado perpetrado hoje no Museu do 

Bardo, em Túnis, que resultou na morte de cidadãos tunisianos e de outras nacionalidades e em 

dezenas de feridos. (...) O Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a atos de terrorismo e 

ataques contra civis inocentes, praticados sob qualquer pretexto. (Nota à imprensa nº 79. Atentado 

na Tunísia, 20/3/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente o atentado terrorista contra a Universidade de Garissa, 

no nordeste do Quênia, que vitimou ao menos 147 pessoas e resultou em dezenas de feridos. Ao 

manifestar sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao povo e ao Governo quenianos, 

o Brasil reafirma seu firme repúdio a todos os atos de terrorismo, praticados sob quaisquer pretextos. 

(Nota à imprensa nº 107. Atentado no Quênia, 2/4/2015). 

No dia em que se completa um ano do sequestro das estudantes em Chibok, no norte da Nigéria, o 

Governo brasileiro reitera sua indignação diante do ato criminoso perpetrado pelo Boko Haram, e sua 

condenação aos repetidos ataques daquele grupo contra populações civis, em especial grupos mais 

vulneráveis, como mulheres e crianças. A prolongada falta de informações sobre o paradeiro das 

estudantes, em sua maioria jovens entre 15 e 17 anos, é motivo de permanente preocupação por parte 

do Governo brasileiro, que compartilha a angústia vivida pelos familiares das jovens sequestradas. 

Ao se solidarizar com o povo e o Governo da Nigéria, o Brasil manifesta a esperança de que o 

empenho das autoridades nigerianas possa permitir o retorno seguro das estudantes a seus lares. 

(Nota à imprensa nº 125. Um ano do sequestro de estudantes nigerianas pelo Boko Haram, 

14/4/2015). 

O Governo brasileiro expressa uma vez mais sua veemente condenação aos atos criminosos 

perpetrados pelo autodenominado Estado Islâmico e seus grupos afiliados. O atroz assassinato de 

cristãos etíopes na Líbia, tornado público ontem, e o atentado terrorista no último sábado em 

Jalalabad, no Afeganistão, que resultou em dezenas de mortos e feridos, denotam absoluta falta de 

respeito aos direitos humanos mais básicos e são afrontas diante das quais a comunidade 

internacional não se pode calar. O Governo brasileiro reitera sua repulsa à intolerância religiosa e ao 
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terrorismo, qualquer que seja sua origem ou justificativa (Nota à imprensa nº 134. Condenação aos 

atos criminosos cometidos na Líbia e no Afeganistão, 15/04/2015). 

O Governo brasileiro condena o ataque terrorista ocorrido hoje, em Garowe, na Somália, que causou 

a morte de funcionários somalis e estrangeiros do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), que dedicavam suas vidas à melhoria da situação das crianças e famílias somalis. Ao 

reafirmar seu firme repúdio a todos os atos terroristas, quaisquer que sejam suas motivações, o 

Governo brasileiro transmite suas condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, e 

reitera seu apoio aos esforços do Governo somali e das Nações Unidas em prol da paz, do 

desenvolvimento e da consolidação das instituições naquele país. (Nota à imprensa nº 135. 

Atentado contra veículo das Nações Unidas na Somália, 20/04/2015). 

O Governo brasileiro condena firmemente os ataques perpetrados contra tropas da Missão de 

Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) nos dias 4 e 5 

de maio, que resultaram na morte de dois capacetes azuis tanzanianos e no ferimento de outros 13 

integrantes da Missão. Ao transmitir suas condolências e solidariedade ao Governo da Tanzânia e às 

famílias das vítimas, o Governo brasileiro recorda a inequívoca obrigação de todas as partes em 

conflito de respeitar e assegurar a integridade física do pessoal a serviço das Nações Unidas. (Nota à 

imprensa nº 154. Ataques à Força de Paz da ONU na República Democrática do Congo, 

6/5/2015). 

O Governo brasileiro condena, com vigor, o ataque ocorrido em 8 de maio e assumido pelo Talibã 

paquistanês contra helicóptero militar do Paquistão, que causou a morte, entre outros passageiros, 

dos Embaixadores das Filipinas e da Noruega e das esposas dos Embaixadores da Indonésia e da 

Malásia, além de vários feridos. Ao transmitir suas condolências aos Governos e familiares das 

vítimas e sua solidariedade ao Governo do Paquistão, o Governo brasileiro reitera seu firme repúdio 

a todos os atos terroristas, quaisquer que sejam suas motivações e por quem quer que sejam 

cometidos. O Governo brasileiro recorda, ainda, o imperativo de que se respeite plena e 

permanentemente a inviolabilidade dos agentes diplomáticos em todo o mundo. (Nota à imprensa 

nº 157. Ataque a helicóptero militar no Paquistão, 8/5/2015). 

O Governo brasileiro condena o ataque sofrido em 19 de maio corrente pela Embaixada da Rússia 

em Damasco, protegida pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, tal como as 

demais representações diplomáticas presentes na capital síria. O Governo brasileiro recorda, a 

propósito, o princípio básico da inviolabilidade das Missões diplomáticas, assim como a necessidade 

de que sejam dadas as garantias de segurança a essas Missões para desempenhar suas atividades, sem 

qualquer tipo de ameaça, constrangimento ou tentativa de atingir suas instalações ou seus 

funcionários. (Nota á imprensa nº 167. Ataque à Embaixada da Rússia em Damasco, 20/5/2015). 

O Governo brasileiro deplora o incremento dos atentados terroristas que continuam a ceifar vidas 

inocentes em diferentes partes do mundo, e que hoje provocaram novas vítimas em Sousse, na 

Tunísia, no Kuwait e na cidade francesa de Saint-Quentin-Fallavier. Trata-se de atos criminosos, 

perpetrados por extremistas em nome de ideias incompatíveis com as regras mais elementares de 

convívio e respeito aos direitos humanos. A intolerância religiosa e o recurso à violência 

indiscriminada, praticados sob qualquer pretexto, merecem o mais veemente repúdio da sociedade e 

do Governo brasileiro. Nesse momento de luto e tristeza, o Governo brasileiro estende suas 
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condolências e sua solidariedade às famílias das vítimas e aos povos e Governos da Tunísia, do 

Kuwait e da França. (Nota à imprensa nº 245. Atentados na Tunísia, no Kuwait e na França, 

28/5/2015). 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, os ataques terroristas que deixaram 

dezenas de mortos e feridos em N´Djamena, capital do Chade, no dia de hoje. Ao transmitir seus 

sentimentos de solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo e ao Governo do Chade, o 

Governo brasileiro reitera seu repúdio, na forma mais contundente, a todo e qualquer ato de 

terrorismo. (Nota à imprensa nº 220. Atentados no Chade, 15/6/2015). 

 O Governo brasileiro deplora e condena firmemente o odioso ataque perpetrado em 17 de junho 

contra a Igreja Africana Metodista Anglicana Emanuel, na cidade de Charleston, Estados Unidos, em 

que foram assassinados nove fiéis. Ao fazê-lo, interpreta o sentimento de rechaço de todo o povo 

brasileiro a atos dessa natureza, que ofendem nossa consciência coletiva. O Governo brasileiro 

reitera seu mais absoluto repúdio a toda e qualquer forma de racismo. (Nota à imprensa nº 230. 

Ataque a igreja em Charleston, 19/6/2015). 

Reitero repúdio inequívoco do governo e do povo brasileiro ao terrorismo, seja de que forma se 

revista, onde quer que ocorra, quaisquer que sejam seus atores e motivações. Esse mal deve ser 

combatido no marco do direito internacional, deve ser reprimido. Precisamos também atuar, 

simultaneamente, preventivamente em suas causas estruturais. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos Brics, Ufá, 9/7/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente o ataque ocorrido em frente ao Jazeera Palace Hotel, 

em 26 de julho, em Mogadíscio, na Somália, reivindicado pelo grupo autodenominado Al-Shabaab, 

que resultou em dezenas de mortos e feridos. Ao manifestar sua solidariedade ao povo e ao Governo 

da Somália, o Brasil reitera seu repúdio a todos os atos de terrorismo, praticados sob quaisquer 

motivações. O Governo brasileiro reitera, ainda, seu apoio aos esforços de consolidação das 

instituições somalis. (Nota à imprensa nº 316. Atentado na Somália, 27/7/2015).  

O Governo brasileiro condena veementemente os ataques terroristas que deixaram como saldo pelo 

menos 30 mortos e dezenas de feridos em Maroua, capital da Região do Extremo Norte do 

Cameroun, nos dias 22 e 25 de julho. Ao transmitir seus sentimentos de solidariedade aos familiares 

das vítimas e ao povo e ao Governo do Cameroun, o Governo brasileiro reitera seu repúdio a todo e 

qualquer ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 319. Atentados no Cameroun, 27/7/2015). 

O Governo brasileiro acompanha com extrema preocupação os casos de violência contra a população 

civil nos Territórios Palestinos Ocupados, condena o ato terrorista que provocou a morte de um bebê 

e ferimentos em seus familiares no último dia 30 de julho e lamenta que a ausência da necessária 

solução política para o longo conflito continue a provocar vítimas de ambos os lados. O Governo 

brasileiro considera essencial a pronta retomada do processo de paz, de modo a permitir a realização 

da solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, em paz e segurança. (Nota à 

imprensa nº 321. Situação na Palestina e em Israel, 3/8/2015). 

O Governo brasileiro condena a série de atentados ocorrida no dia 10 de agosto corrente no Iraque, 

que resultou em dezenas de vítimas fatais em diferentes localidades na província de Diyala. Ao se 

solidarizar com os familiares das vítimas, o Brasil reafirma seu repúdio ao terrorismo e reitera sua 
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confiança em que o Povo e o Governo iraquianos continuarão a superar os obstáculos no processo de 

construção de um Iraque democrático, onde convivam harmonicamente as diversas confissões 

religiosas e etnias que conformam aquele país. (Nota à imprensa nº 328. Atentados no Iraque, 

10/8/2015). 

O Brasil condena ao tentado ocorrido no último dia 11 de agosto em Sabon Gari (Nigéria), que 

matou mais de 40 pessoas e deixou pelo menos 50 feridos e transmite aos familiares das vítimas a 

solidariedade do povo e do Governo brasileiros. O Brasil reitera seu repúdio a atos terroristas e se 

solidariza com os familiares das vítimas. O Governo brasileiro reitera seu apoio ao povo e ao 

Governo nigerianos em seu contínuo esforço para erradicar grupos responsáveis por atos dessa 

natureza. (Nota à imprensa nº 330. Atentado na Nigéria, 12/8/2015).  

O Governo brasileiro recebeu com consternação a notícia do atentado, ocorrido hoje, 17 de agosto, 

no centro de Bangkok, na Tailândia, que deixou dezenas de mortos e feridos. Não há relatos de 

brasileiros entre as vítimas. O Brasil reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de violência e expressa 

sua solidariedade aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 333. Atentado na Tailândia, 

17/8/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente os atentados terroristas que mataram dezenove 

pessoas e deixaram dezenas de feridos na cidade de Kerawa, no norte do Cameroun. Ao mesmo 

tempo em que transmite suas condolências às famílias das vítimas, o Brasil reitera seu repúdio a 

qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa nº 350, Atentados no Cameroun, 4/9/2015). 

Não se pode ter complacência com tais atos de barbárie, como aqueles perpetrados pelo chamado 

Estado Islâmico e por outros grupos associados. Esse quadro explica, em boa medida, a crise dos 

refugiados pela qual passa atualmente a humanidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

O Brasil repudia firmemente todas as formas e manifestações do terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação, e apoia os esforços internacionais que sejam compatíveis com a Carta da ONU e com as 

normas do direito internacional. O Brasil entende que, no enfrentamento ao terrorismo, as medidas 

de repressão e combate devem ser complementadas com ações na área de prevenção, em especial a 

promoção dos valores democráticos e da tolerância étnica, política e religiosa, e com a promoção do 

desenvolvimento econômico e social. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso na plenária da IV Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), Riade, 

11/11/2015). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação pela série de bárbaros atentados ocorridos 

na noite desta sexta-feira em Paris, que resultaram em várias dezenas de vítimas, entre mortos e 

feridos. Ao mesmo tempo em que transmite suas condolências aos familiares das vítimas e empenha 

sua plena solidariedade ao povo francês e ao Governo da França, o Brasil condena os ataques nos 

mais fortes termos e reitera seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 439. Atentados em Paris, 13/11/2015). 

Os Mandatários condenaram nos mais fortes termos os bárbaros atentados terroristas em Paris (...) 

Reafirmaram o seu apoio ao povo e ao governo da França e aos esforços para levar os responsáveis à 

Justiça. Os Mandatários reiteraram o compromisso de fortalecer a cooperação entre os países do 
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BRICS e com outras nações na luta contra o terrorismo. (Nota à imprensa nº 443. Reunião dos 

Mandatários do BRICS à Margem da Cúpula do G20 - Antália, Turquia, 15/11/2015).  

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, da confirmação, no dia de hoje, pelo 

Serviço de Segurança Federal da Rússia (FSB), de que a queda do voo Metrojet 9268, em 31 de 

outubro passado, sobre território egípcio, foi causada por ataque terrorista. O atentado, reivindicado 

pelo autointitulado "Estado Islâmico", resultou na morte de todos os 224 passageiros e tripulantes. O 

Governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ataque, e reitera seu repúdio a qualquer forma 

de terrorismo. O Brasil transmite suas condolências às famílias das vítimas e aos Governos e povos 

da Federação da Rússia, da Ucrânia, da República da Belarus e da República Árabe do Egito. (Nota 

à imprensa nº 447. Ataque ao voo Metrojet 9268, 17/11/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente o atentado terrorista que matou 32 pessoas e deixou 

dezenas de feridos na cidade de Yola, no norte da Nigéria. Ao mesmo tempo em que transmite suas 

condolências às famílias das vítimas e ao povo e Governo da Nigéria, o Brasil reitera seu repúdio a 

qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa nº 449. Atentado na Nigéria, 18/11/2015). 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, a invasão ao Hotel Radisson, com 

manutenção de reféns, em Bamako, capital da República do Mali, ocorrida hoje, 20 de novembro, 

que resultou em dezenas de mortos e feridos. Ao transmitir seus sentimentos de solidariedade aos 

familiares das vítimas e ao povo e ao Governo do Mali, o Governo brasileiro reitera seu repúdio, nos 

mais fortes termos, a todo e qualquer ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 457. Assalto a hotel 

no Mali, 20/11/2015). 

O Governo brasileiro condena energicamente dois atentados terroristas ocorridos hoje nas cidades de 

Shibam e Al-Qatn, na província iemenita de Hadramawt, reivindicados pelo autodenominado 

"Estado Islâmico" e com pelo menos 30 vítimas fatais registradas até o momento, além de dezenas de 

feridos. Ao mesmo tempo em que transmite suas condolências às famílias das vítimas e ao povo e 

Governo do Iêmen, o Brasil reitera seu repúdio a qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa nº 

458. Atentados no Iêmen, 20/11/2015). 

O Governo brasileiro manifesta sua satisfação diante da aprovação unânime, pelo Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, da Resolução n° 2249, que conclama Estados Membros das Nações 

Unidas a tomarem todas as medidas necessárias, em conformidade com o Direito Internacional, para 

combater o autodenominado "Estado Islâmico", que constitui ameaça sem precedentes à paz e à 

segurança internacional. O objetivo da Resolução é eliminar o controle do grupo sobre territórios da 

Síria e do Iraque, assim como redobrar e coordenar esforços no sentido de prevenir e suprimir atos 

terroristas cometidos por indivíduos e entidades ligadas a ele e a outras organizações designadas 

como terroristas pelas Nações Unidas. A Resolução condena nos termos mais fortes as violações 

sistemáticas de Direitos Humanos perpetradas pelo autodenominado "Estado Islâmico". Sublinha que 

os responsáveis deverão prestar contas de seus atos. Conclama os Estados Membros das Nações 

Unidas a envidar esforços para deter fluxo de combatentes à Síria e ao Iraque, bem como para 

eliminar suas fontes de financiamento. (Nota à imprensa nº 467. Resolução do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas sobre combate ao autodenominado "Estado Islâmico", 

24/11/2015). 
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O Governo brasileiro manifesta sua firme condenação do atentado terrorista ocorrido ontem em hotel 

na cidade de Al-Arish, no Egito, que vitimou ao menos sete pessoas, entre as quais um juiz e um 

promotor encarregados de supervisionar as eleições legislativas no país. Ao transmitir sua 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo do Egito, o Brasil reitera seu firme 

repúdio a todos os atos terroristas, praticados sob quaisquer pretextos. (Nota à imprensa. Atentado 

no Egito, 25/11/2015). 

O Governo brasileiro condena com veemência o atentado terrorista contra ônibus da guarda 

presidencial da Tunísia, que levou à morte de pelo menos doze pessoas, no centro de Túnis. O Brasil 

transmite suas condolências às famílias das vítimas e reitera seu repúdio a todos os tipos de atos 

terroristas, praticados sob quaisquer pretextos. O Brasil renova sua solidariedade ao povo e ao 

Governo tunisianos, que, com coragem, e por meio de firme compromisso com os valores do diálogo 

e da tolerância, vêm obtendo avanços importantes na consolidação de suas instituições. O Brasil 

confia em que a Tunísia democrática saberá vencer mais essa provação na luta contra o terrorismo, e 

dela sairá fortalecida. (Nota à imprensa. Atentado contra a Guarda Presidencial na Tunísia, 

25/11/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, da notícia de atentado ocorrido em 11 

de dezembro, em Cabul, contra a Embaixada da Espanha no Afeganistão. Ao mesmo tempo em que 

transmite suas condolências aos familiares das vítimas e empenha sua solidariedade aos povos e 

Governos da Espanha e do Afeganistão, o Brasil manifesta sua veemente condenação do atentado e 

reafirma firme repúdio a todos os atos terroristas, praticados sob quaisquer pretextos. (Nota à 

imprensa no. 501. Atentado contra a Embaixada da Espanha no Afeganistão, 13/12/2015). 

O Governo brasileiro manifesta seu veemente repúdio ao atentado terrorista ocorrido na madrugada 

do dia 2 de janeiro contra uma base da Força Aérea da Índia em Pathankot, no estado indiano do 

Punjab. Ao mesmo tempo em que transmite seus sentimentos de solidariedade aos familiares das 

vitimas e ao Governo e ao povo da Índia, o Brasil reitera sua condenação a qualquer ato de 

terrorismo. (Nota à imprensa no. 2. Atentado na Índia, 5/1/2016). 

O governo brasileiro lamenta e condena o ataque ocorrido hoje pela manhã contra centro de 

treinamento da Guarda Costeira líbia na cidade de Zlitan, que vitimou dezenas de pessoas. Ao 

transmitir aos familiares das vítimas e ao povo líbio sua solidariedade, o Brasil reitera seu repúdio a 

todos os atos de terrorismo. O governo brasileiro insta o conjunto das forças líbias a redobrarem seus 

esforços em favor da formação do governo de unidade nacional, nos termos do acordo político 

assinado em dezembro passado, com vistas à obtenção da paz e da estabilidade duradouras e à vitória 

sobre os grupos extremistas no país. (Nota à imprensa no.4. Ataque a centro de treinamento na 

Líbia, 7/1/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação com o atentado que vitimou e feriu, na 

manhã de hoje, dezenas de pessoas em Istambul, Turquia, em sua maioria turistas estrangeiros. Ao 

transmitir as sinceras condolências aos familiares das vítimas e estender sua solidariedade ao povo e 

ao Governo da Turquia e aos dos demais países cujos nacionais foram atingidos, o Governo 

brasileiro reitera seu mais firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa 

no. 6. Ataque em Istambul , 12/1/2016). 
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O Governo brasileiro condena o ataque a uma mesquita na cidade de Kouyape, norte do Cameroun, 

em 13 de janeiro, o qual resultou na morte de doze pessoas. Ao repudiar, nos mais fortes termos, 

todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil manifesta sua solidariedade ao povo e ao Governo do 

Cameroun e estende seu pesar às famílias das vítimas. (Nota à imprensa no. 7. Atentado no 

Cameroun, 13/1/2016). 

O Governo brasileiro condena o ataque com carro-bomba a posto policial na cidade de Diyarbakir, 

sudeste da Turquia, no dia de hoje, que resultou na morte de seis pessoas, entre as quais três crianças. 

Ao reiterar seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, o Governo brasileiro manifesta sua 

solidariedade ao povo e ao Governo da Turquia e transmite suas condolências aos familiares das 

vítimas. (Nota à imprensa no. 8. Atentado na Turquia, 14/1/2016). 

O governo brasileiro expressa profunda consternação com o ataque ocorrido hoje, 14 de janeiro, no 

Shopping Center Sarinah, em área densamente povoada de Jacarta. Ao transmitir aos familiares das 

vítimas e ao povo e governo indonésios sua solidariedade, o Brasil condena os ataques nos mais 

fortes termos e reitera seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua 

motivação. (Nota à imprensa no. 9. Atentado na Indonésia, 14/1/2016). 

O Governo brasileiro condena nos mais veementes termos o ataque ao Splendid Hotel, em 

Uagadugu, capital de Burkina Faso, que resultou na morte de pelo menos 23 pessoas e em mais de 30 

feridos. Ao transmitir suas condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao governo de Burkina 

Faso, o Brasil reitera seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua 

motivação. (Nota à imprensa no. 13. Atentado em Burkina Faso, 16/1/2016). 

O Governo brasileiro manifesta profunda consternação pelos ataques terroristas ocorridos na cidade 

síria de Der Al-Zour, que resultaram em centenas de vítimas, entre mortos e feridos, aparentemente 

caracterizando mais um crime hediondo do autodenominado “Estado Islâmico”. O Governo 

brasileiro condena, nos mais fortes termos, todo ato de terrorismo, a intolerância religiosa e o recurso 

à violência indiscriminada, praticados sob qualquer pretexto contra populações civis. Ao mesmo 

tempo em que transmite suas condolências às famílias das vítimas e ao povo sírio, o Governo 

brasileiro reitera seu apoio às iniciativas em curso, no marco da Resolução 2254 (2015)., para uma 

solução pacífica da situação síria. (Nota à imprensa no. 14. Atentados na Síria, 17/1/2016). 

Repudiamos com veemência o terrorismo em todas as suas formas e manifestações. Devemos 

combater esse flagelo não apenas por meio de medidas repressivas, hoje indispensáveis pela 

gravidade do momento, mas também lançando mão de uma estratégia abrangente, que contemple o 

tratamento de suas principais causas estruturais, como a pobreza, a destituição, a proliferação de 

armas, a intolerância e os discursos de ódio. Rechaçamos discursos e narrativas simplificadoras ou 

xenófobas, que contribuem tão-só para o fortalecimento do extremismo. Não devemos associar o 

terrorismo a religiões ou grupos específicos. Não devemos criar barreiras e muros que nos separarão 

cada vez mais, nem abrir mão de liberdades e direitos que conquistamos ao longo de décadas de 

esforço. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula 

inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

O Governo brasileiro condena com veemência o ataque terrorista ocorrido hoje na Universidade 

Bacha Khan, em Charsadda, no Paquistão, o qual resultou na morte de pelo menos 30 pessoas e em 

dezenas de feridos. Ao manifestar sua solidariedade ao povo e ao Governo do Paquistão e transmitir 
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suas condolências às famílias das vítimas, o Brasil reitera seu firme repúdio a toda e qualquer forma 

de terrorismo, independentemente de sua motivação. (Nota à imprensa no. 19. Atentado no 

Paquistão, 20/1/2016). 

O Brasil condena veementemente o atentado contra uma equipe da Tolo TV perpetrado ontem, em 

Cabul, reivindicado pelo Taliban, que vitimou pelo menos sete pessoas e deixou dezenas de feridos. 

O Governo brasileiro manifesta sua solidariedade aos feridos, às famílias das vítimas e ao povo e ao 

Governo do Afeganistão. Ao reafirmar o repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil reitera 

seu compromisso com a liberdade de imprensa e de expressão. (Nota à imprensa no. 20. Atentado 

em Cabul, 21/1/2016). 

O Governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o atentado terrorista ocorrido no último dia 21 

de janeiro, em restaurante de Mogadíscio, que vitimou ao menos vinte pessoas. Ao transmitir sua 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo da Somália, o Brasil reafirma seu 

repúdio a todos os atos terroristas, quaisquer que sejam suas motivações. (Nota à imprensa no. 21. 

Atentado na Somália, 22/1/2016). 

O Governo brasileiro condena os ataques terroristas ao vilarejo de Bodo, no extremo norte do 

Cameroun, em 25 de janeiro, os quais resultaram na morte de, pelo menos, 25 pessoas. Ao repudiar, 

nos mais fortes termos, todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil manifesta sua solidariedade às 

famílias das vítimas, bem como ao povo e ao governo do Cameroun. (Nota à imprensa no. 27. 

Atentado no Cameroun, 26/1/2016). 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, os atentados terroristas que resultaram na 

morte de dezenas de pessoas nos arredores do santuário de Saída Zinab, em Damasco, no domingo, 

31 de janeiro – mais um crime covarde reivindicado pelo grupo terrorista autodenominado “Estado 

Islâmico”. Como a série de atentados da mesma natureza que nos últimos tempos tem atingido a Síria 

e tantos outros países, na região e fora dela, o ataque contra civis inocentes em Saída Zinab 

representa uma afronta à civilização e merece o firme repúdio da comunidade internacional. Nenhum 

ataque terrorista é justificável, qualquer que seja sua motivação. O atentado contra aqueles que se 

dirigem a um lugar de culto é particularmente repugnante, porque visa a impedir a convivência 

pacífica entre comunidades e religiões, sem a qual não será possível construir uma paz duradoura na 

Síria e em todo o Oriente Médio. (...) Atos de barbárie, como o cometido pelos terroristas em Saída 

Zinab, não podem e não devem desencorajar aqueles efetivamente comprometidos com a paz. (Nota 

à imprensa no. 39. Atentado de 31 de janeiro contra o santuário de Saída Zinab (Síria), 

1/2/2016). 

O Governo brasileiro condena, com veemência, os ataques terroristas a Dalori e Walori, vilarejos das 

redondezas de Maiduguri, capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, ocorridos na noite de 

30 de janeiro, os quais resultaram em dezenas de feridos e em, pelo menos, 65 mortos. Ao repudiar, 

nos mais fortes termos, todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil manifesta sua solidariedade às 

famílias das vítimas, bem como ao povo e ao governo da Nigéria. (Nota à imprensa no. 40. 

Atentados na Nigéria, 1/2/2016). 
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 O Governo brasileiro condena os ataques terroristas no campo de refugiados de Dikwa, no nordeste 

da Nigéria, em 9 de fevereiro, os quais resultaram na morte de, pelo menos, sessenta pessoas e em 

dezenas de feridos. Ao repudiar, nos mais fortes termos, todo e qualquer ato de terrorismo, o Brasil 

expressa seu pesar e estende sua solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao povo e ao 

governo da Nigéria. (Nota à imprensa no. 51. Atentado terrorista em campo de refugiados na 

Nigéria, 12/2/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua consternação com o atentado a bomba contra comboio militar 

que vitimou dezenas de pessoas no centro de Ancara, Turquia. Ao mesmo tempo em que transmite 

suas condolências aos familiares das vítimas e empenha sua solidariedade ao povo e ao Governo da 

Turquia, o Brasil reitera seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa 

no. 60. Atentado em Ancara, 17/2/2016). 

O Governo brasileiro condena nos mais fortes termos os atentados terroristas que resultaram na 

morte de mais de uma centena de pessoas na Síria, na cidade de Homs e no santuário de Saída 

Zainab, em Damasco, no domingo 21 de fevereiro. Trata-se de mais um crime covarde reivindicado 

pelo grupo terrorista autodenominado “Estado Islâmico”. Ataques contra civis são atos de barbárie 

que devem ser repudiados e combatidos com firmeza pela comunidade internacional como um todo. 

Nenhum ataque terrorista pode ser justificado. Nenhuma manifestação de intolerância religiosa pode 

ter lugar no mundo de hoje. Ao transmitir suas condolências às famílias das vítimas e ao povo sírio, o 

Brasil reitera seu apoio às iniciativas de paz em curso, que têm por objetivo buscar uma solução 

política para a crise naquele país, ao qual o Brasil se sente ligado por profundos vínculos históricos. 

(Nota à imprensa no. 67. Atentados na Síria, 22/2/2016). 

O Governo brasileiro recebeu, com grande consternação, a notícia dos atentados terroristas ocorridos 

em Bagdá, no último dia 28 de fevereiro, que deixaram cerca de 70 vítimas. Ao condenar com 

veemência tais atos de violência, reivindicados pelo autodenominado "Estado Islâmico", o Governo 

brasileiro externa suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo 

e ao Governo do Iraque. (Nota à imprensa no. 84. Atentados no Iraque, 29/2/2016). 

O Governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os ataques ocorridos ontem, na cidade 

tunisiana de Ben Guerdane, na fronteira com a Líbia, que vitimaram ao menos sete civis e nove 

membros das forças de segurança tunisianas. Ao manifestar sua solidariedade aos familiares das 

vítimas, bem como ao Governo e ao povo tunisiano, o Brasil reitera seu firme repúdio a todos os atos 

de terrorismo, praticados sob quaisquer pretextos. (Nota à imprensa no. 88. Atentados na Tunísia, 

8/3/2016). 

O Governo brasileiro condena veementemente os atentados a bomba, reivindicados pelo 

autodenominado "Estado Islâmico", ocorridos no último dia 6 de março na histórica cidade de Babel, 

em Abu Ghraib e em Saab Al-Bour, que resultaram em cerca de 40 mortos e dezenas de feridos. Ao 

transmitir suas condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao Governo do Iraque, o Brasil 

renova seu repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e 

reitera sua convicção de que tais injustificáveis atos de barbárie devam ser combatidos com firmeza. 

(Nota à imprensa no. 89. Atentados no Iraque, 8/3/2016). 
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O Governo brasileiro acompanha com apreensão e condena com firmeza o recrudescimento de 

atentados contra civis, como os de hoje em Tel Aviv, Petah Tikva e Jerusalém Oriental que 

vitimaram cidadãos israelenses e resultaram na morte de ao menos um nacional norte-americano. Ao 

transmitir sua solidariedade às famílias afetadas, o Brasil reitera que ataques contra civis devem ser 

repudiados e combatidos com firmeza. Nenhum ato terrorista pode ser justificado, qualquer que seja 

sua motivação. (Nota à imprensa no. 90. Atentados em Tel Aviv, Petah Tikva e Jerusalém 

Oriental, 9/3/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação pelo atentado ocorrido ontem, 13 de 

março, na cidade de Grand Bassam, na Côte d'Ivoire, com mais de uma dezena de vítimas fatais, 

segundo os dados disponíveis até o momento. Ao transmitir suas condolências aos familiares das 

vítimas e ao Governo e povo da Côte d'Ivoire, o Governo do Brasil aproveita a ocasião para 

manifestar seu absoluto repúdio a toda forma de terrorismo. (Nota à imprensa no. 97. Atentado na 

Côte d'Ivoire, 14/3/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação com o atentado a bomba que vitimou e 

feriu dezenas de pessoas nas proximidades do Parque Guven, em Ancara, Turquia, o segundo 

atentado que assola a capital turca em menos de um mês. Ao mesmo tempo em que transmite suas 

condolências aos familiares das vítimas e empenha sua solidariedade ao povo e ao Governo da 

Turquia, o Brasil reitera seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa 

no. 98. Atentado em Ancara, 14/3/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação pelo atentado ocorrido no dia 16 de 

março, na cidade de Maiduguri, na Nigéria, com pelo menos duas dezenas de vítimas, segundo os 

dados disponíveis até o momento. Ao mesmo tempo em que transmite suas condolências aos 

familiares das vítimas e empenha sua solidariedade ao povo e ao Governo da Nigéria, o Brasil reitera 

seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa no. 104. Atentado na 

Nigéria, 17/3/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua consternação e condena nos mais fortes termos os covardes 

atentados terroristas ocorridos em Bruxelas, na manhã de hoje, que deixaram várias dezenas de 

vítimas, entre mortos e feridos. O Governo brasileiro expressa sua solidariedade às famílias das 

vítimas, bem como ao povo e ao governo da Bélgica, e reitera sua inabalável convicção de que todo 

ato terrorista merece o repúdio unânime da comunidade internacional, quaisquer que sejam suas 

motivações e sua origem. (Nota à imprensa no. 111. Atentados em Bruxelas, 22/3/2016). 

O Governo brasileiro manifesta sua veemente condenação ao atentado, reivindicado pelo 

autodenominado "Estado Islâmico", em estádio na cidade iraquiana de Iskandarya, que resultou em 

mais de 25 mortos e dezenas de feridos no dia 25 de março. Esse covarde ato terrorista assume 

contornos ainda mais trágicos por visar civis inocentes durante partida de futebol, em presença de 

elevado número de menores. Ao reiterar seu firme rechaço a todo e qualquer ato de terrorismo, seja 

qual for sua motivação, e sua crença na capacidade do Governo e do povo iraquiano de, com o apoio 

internacional que vem recebendo, superar os graves desafios de segurança e de conciliação política 

que aquele país enfrenta, o Governo brasileiro estende suas condolências e sua solidariedade às 

famílias afetadas, ao Governo e ao povo do Iraque. (Nota à imprensa no. 116. Atentado no Iraque, 

26/3/2016). 
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O Governo brasileiro expressa sua mais veemente condenação ao atentado terrorista cometido na 

cidade de Lahore, no Paquistão, que deixou dezenas de mortos e feridos, muitos dos quais mulheres e 

crianças. Além de covarde, essa ação criminosa reveste-se de caráter particularmente odioso por seu 

caráter de intolerância religiosa e por visar área de lazer frequentada por famílias em pleno feriado da 

Páscoa. O Governo brasileiro transmite suas condolências às famílias afetadas e reitera sua 

solidariedade ao Governo e ao povo paquistanês em sua luta contra o terrorismo. (Nota à imprensa 

no. 117. Atentado no Paquistão, 27/3/2016). 

President Dilma Rousseff signed into law a bill which typifies terrorism as a crime and regulates 

investigation and judicial proceedings related to terrorism under domestic criminal law. Combined 

with regulation adopted last October on the freezing of assets belonging to individuals and entities 

listed by multilateral sanctions regimes, the new legislation reflects the Brazilian Government's 

strong commitment to combat terrorism and terrorism financing. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da IV Cúpula de Segurança Física 

Nuclear – Washington, 1/4/2016).  

O Governo brasileiro expressa sua veemente condenação ao atentado terrorista cometido em Cabul, 

no dia 19 de abril, ato criminoso, reivindicado pelo Talibã, que resultou em dezenas de mortes e 

vitimou centenas de inocentes, inclusive crianças, mulheres e idosos. O Governo brasileiro transmite 

suas condolências às famílias afetadas e reitera sua solidariedade ao Governo e ao povo do 

Afeganistão em sua luta contra o terrorismo. (Nota à imprensa no. 152. Atentado no Paquistão, 

19/4/2016). 

O Governo brasileiro condena o ataque com explosivos contra um ônibus em Jerusalém Ocidental, 

ontem, 18 de abril, que feriu cerca de vinte pessoas, algumas delas com gravidade. A Embaixada do 

Brasil em Tel Aviv acompanha de perto a evolução do assunto. Ao transmitir sua solidariedade aos 

feridos, ao povo e ao Governo de Israel, o Brasil reafirma sua mais firme condenação ao terrorismo e 

reitera que ataques contra civis devem ser repudiados e combatidos com firmeza. Nenhum ato dessa 

natureza pode ser justificado, qualquer que seja sua motivação. (Nota à imprensa no. 153. Ataque 

contra ônibus em Jerusalém Ocidental, 19/4/2016). 

O Governo brasileiro repudia os atentados a bomba ocorridos desde o último final de semana no 

Iraque, que resultaram em pelo menos 68 mortos. O Governo brasileiro acompanha com preocupação 

a escalada de violência sectária que ocorre em meio a acirramento da crise politica no país. Ao 

transmitir aos familiares das vítimas, ao Governo e ao povo iraquiano seus sentimentos de 

solidariedade e suas mais profundas condolências em virtude dos repetidos ataques que vitimam a 

população inocente, o Governo brasileiro reitera sua veemente condenação a todo ato de terrorismo. 

(Nota à imprensa no. 172. Atentados no Iraque, 9/5/2016). 

O Governo brasileiro recebeu com consternação a notícia de novo atentado a bomba ocorrido hoje no 

Iraque, reivindicado pela organização terrorista autodenominada “Estado Islâmico”, o qual resultou 

na morte de pelo menos 50 pessoas, e em mais de 70 feridos. O Brasil reafirma seu repúdio a todo 

ato de terrorismo, e transmite sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao Governo do 

Iraque. (Nota à imprensa no. 175. Atentado no Iraque, 11/5/2016). 
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Uso da força e intervenção 

O Iraque foi uma guerra, uma intervenção militar, que ocorreu fora do universo do direito 

internacional, supostamente para melhorar as condições de vida dos iraquianos, prover maior 

governança democrática a eles, e, talvez, até mesmo libertá-los da ameaça das armas de destruição 

em massa. Mas o que nós vemos doze anos depois é a introdução de formas extremistas de 

terrorismo em um país no qual elas não existiam anteriormente, e a completa desestabilização 

daquela parte do Oriente Médio. (...) Se você entra no país e tenta resolver uma questão com esse 

tipo de perspectiva de curto prazo, acreditando que sua superioridade militar irá garantir resultados, 

os exemplos que temos são muito desencorajadores. Então, isso me leva a concluir que nós temos, 

hoje, uma oportunidade não de sair distribuindo ou repartindo a culpa por estratégias mal concebidas 

ou mal implementadas, mas de nos reunirmos, uma vez mais, em torno da mesa para tentar atingir 

novos entendimentos. E algo que foi dito hoje com o qual eu concordo inteiramente é que, quando 

você olha para um reposicionamento estratégico pela paz e segurança, a diplomacia tem que estar no 

centro disso, porque o uso da força já demonstrou não produzir os resultados desejados. (Entrevista 

concedida pelo Representante Permanente do Brasil junto à ONU, Embaixador Antônio 

Patriota, ao Global Observatory, Nova York, 4/3/2015).  

Algumas das principais questões que afetam a paz e a segurança mundial continuam sem solução, 

como fontes de instabilidade. Novos conflitos armados surgiram no interior de Estados ou entre 

Estados cujas diferenças estavam contidas pela lógica da guerra fria, o que elevou o número total de 

guerras. Vivemos hoje um grave déficit de diplomacia no mundo. A diplomacia preventiva tornou-se 

um exercício raro e perfunctório, e medidas como o recurso à força militar, ameaças e sanções 

tornaram-se mais frequentes, muitas vezes a expensas da Carta da ONU, que autoriza o uso da força 

somente em casos de autodefesa ou autorização expressa do Conselho de Segurança. (Artigo do 

Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca 

da paz”, publicado no O Estado de S. Paulo, 26/6/2015). 

We have seen time and again the harmful effects of bending the rules and invoking exceptional rights 

in order to justify military interventions. Those strategies have enfeebled the multilateral system and 

aggravated the situation on the ground. Iraq and Libya are two clear examples of the failure of any 

approach based on the vicious cycle of threats, sanctions and violence. Military interventions led 

only to weak national institutions, increased sectarianism, power vacuums and arms proliferation, 

paving the way for the rise of radical groups such as the “Islamic State”. Those groups thrive in the 

absence of the State and benefit from the flow of weapons to non-State actors. It is high time that the 

Security Council assesses the inventory of preventable tragedies and learn from past mistakes. We 

should be all committed to demonstrate our resolve to focus on political dialogue and preventive 

actions. The use of sanctions and military force should always be the last resort and, when it so 

happens, it must be in line with the provisions of the UN Charter. What we really need is better 

diplomacy to face the numerous challenges that still lie ahead. (Ministro DAS Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, por ocasião do Debate Aberto no Conselho de Segurança das 

Nações Unidas: "Solução de Conflitos no Oriente Médio e Norte da África e combate à ameaça 

terrorista na região”. Nova York, 30/9/2015). 
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Intervenções militares à margem do Direito Internacional, que causaram a crise dos refugiados e as 

desestabilizações de regiões inteiras, não podem mais ser toleradas. Situações como as do Iraque, da 

Líbia, da Síria e do Iêmen demonstram a urgência de retomarmos as soluções negociadas como 

forma prioritária de resolução de conflitos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração 

à imprensa após reunião ampliada, seguida de entrevista coletiva, Estocolmo, 19/10/2015). 

Brazil has consistently advocated that the use of force, if and when authorized by the Security 

Council as a last resort means of protection, should be employed responsibly - meaning that action 

should be judicious, proportionate and strictly limited to the objectives of the mandate. In order to 

achieve this, we believe that two practical steps, both of them based on already existing mechanisms 

in the Security Council, could be taken. Firstly, we should import from the peacekeeping system the 

practice of reporting to and briefing delegations. Secondly, we should create monitoring mechanisms 

by establishing panels of experts, modeled after the UN sanctions committees. The international 

community has a right to expect full accountability from those to whom authority is given to resort to 

force. (Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas, Embaixador Antonio de 

Aguiar Patriota, no debate aberto do Conselho de Segurança sobre a proteção de civis em 

conflitos armados – Nova York, 19/1/2016). 

Na visão brasileira, a instabilidade que testemunhamos hoje deve-se não apenas ao "déficit de 

diplomacia" na relação entre as grandes potências e no manejo das principais crises internacionais, 

mas também à erosão de princípios fundamentais da ordem multilateral, evidenciada por uma grave 

banalização do uso da força pelos mais diversos países e atores, sem respaldo na Carta da ONU. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de 

Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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Operações de Paz 

O Governo brasileiro condena firmemente os ataques perpetrados contra tropas da Missão de 

Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) nos dias 4 e 5 

de maio, que resultaram na morte de dois capacetes azuis tanzanianos e no ferimento de outros 13 

integrantes da Missão. Ao transmitir suas condolências e solidariedade ao Governo da Tanzânia e às 

famílias das vítimas, o Governo brasileiro recorda a inequívoca obrigação de todas as partes em 

conflito de respeitar e assegurar a integridade física do pessoal a serviço das Nações Unidas. (Nota à 

imprensa nº 154. Ataques à Força de Paz da ONU na República Democrática do Congo, 

6/05/2015). 

Temos dado contribuição concreta à promoção da paz. Nas dez vezes em que ocupamos assento não 

permanente no Conselho de Segurança – marca igualada apenas pelo Japão –, trabalhamos em favor 

da solução pacífica das controvérsias e da superação das causas profundas dos conflitos, como a 

exclusão política, social e econômica. Desde 1948 a ONU já realizou 69 operações de manutenção da 

paz, das quais o Brasil participou de 40, e oficiais brasileiros exercem hoje o comando militar das 

missões no Haiti (Minustah). e na República Democrática do Congo (Monusco) e o comando naval 

da missão no Líbano (Unifil). (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, publicado no O Estado de S. Paulo, 26/6/2015). 

Desde 1948, o Brasil participou de mais de 50 Operações de Manutenção da Paz, tendo cedido mais 

de 46.000 militares e policiais. Participamos, atualmente, de 10 missões de paz, e oficiais brasileiros 

exercem hoje o comando militar das missões no Haiti (Minustah) e na República Democrática do 

Congo (Monusco), além do comando naval da missão no Líbano (Unifil). (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na solenidade em homenagem ao aniversário de 70 

anos das Nações Unidas – Brasília, 29/10/2015). 

Na expressão do Ministro Celso Amorim, um dos maiores arquitetos de uma política ativa nesse 

campo, o Brasil é um país “provedor de paz”. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

[D]amos contribuição concreta à estabilidade mundial por meio do engajamento em operações de 

manutenção da paz das Nações Unidas e da promoção da integração regional, que permite que a 

América do Sul seja hoje uma zona de cooperação, sem conflitos armados entre Estados. Praticamos 

em nossa própria vizinhança e mais além justamente aquilo que pregamos, e os resultados positivos 

aí estão, pois junto com os vizinhos logramos construir uma América do Sul livre de guerras e armas 

de destruição em massa. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra 

no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12224:discurso-do-ministro-mauro-vieira-na-solenidade-em-homenagem-ao-aniversario-de-70-anos-das-nacoes-unidas-brasilia-29-de-outubro-de-2015&catid=194&lang=pt-BR&Itemid=454
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ORGANISMOS MULTILATERAIS 

Seguiremos empenhados em fortalecer e promover a atualização das instâncias de governança global, 

como a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do 

Comércio, em benefício de um sistema internacional mais representativo, mais legítimo e eficaz. 

Desejamos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a inclusão do Brasil como 

membro permanente; a conclusão da rodada Doha, da Organização Mundial de Comércio, de modo 

equilibrado e com ganhos efetivos para a nossa agricultura e para o fortalecimento do sistema 

multilateral de comércio; a reforma do sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional, para 

permitir voz condizente com o peso dos países emergentes no regime financeiro global. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

O Brasil compromete-se a seguir atuando para fortalecer a ONU e melhor prepará-la para enfrentar 

os desafios globais. A comunidade internacional não tem alternativa ao reforço do multilateralismo: 

é só nele que os Estados poderão buscar soluções para os problemas de todos e fazer do mundo um 

lugar menos marcado pela tragédia dos conflitos. (Artigo “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, 

de autoria do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, publicado no 

jornal O Estado de S. Paulo, 26/6/2015).  

A comunidade internacional não tem alternativa viável senão o reforço do multilateralismo, que tem 

nas Nações Unidas seu melhor sinônimo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, na solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 

29/10/2015). 
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Nações Unidas 

Celebramos também os avanços na consolidação da paz no Haiti e afirmamos nosso firme 

compromisso com a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a soberania haitiana. Apoiamos a 

reconfiguração da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah), tal como 

determinada pelo Conselho de Segurança da ONU. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

O Brasil foi um dos 51 membros fundadores e sua atuação na Organização sempre esteve assentada 

na busca de dois objetivos que, em nossa visão, estão intimamente relacionados: a preservação da 

paz e a promoção do desenvolvimento. Para o Brasil, não há paz duradoura e estabilidade verdadeira 

sem progresso econômico e social. Como assinalou a presidenta Dilma Rousseff em discurso na 

abertura da Assembleia-Geral da ONU, o Brasil defende que as políticas de desenvolvimento sejam, 

cada vez mais, associadas às estratégias do Conselho de Segurança na busca por uma paz sustentável. 

(Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU 

e a busca da paz”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 26/6/2015). 

O mundo de hoje em muito difere daquele de 1945, quando a ONU foi criada e seu Conselho de 

Segurança passou a ser encarregado de zelar pela paz e pela segurança coletiva. A nova correlação de 

forças internacional, radicalmente diferente daquela de sete décadas atrás, impõe uma ampliação do 

conselho e do número de seus membros permanentes. Somente assim esse organismo refletirá o 

mundo real em que vivemos e, consequentemente, passará a ter a eficácia que hoje sabemos que 

perde de fato. Os graves fenômenos da violência sectária, o terrorismo, a ação de Estados à margem 

do direito internacional, o drama crescente dos refugiados, o descontrole das epidemias, a ameaças 

dos armamentos de destruição de massa, as novas formas de criminalidade internacional impõem 

uma reforma da ONU como exigência inadiável. Essa reforma do sistema multilateral tem de 

estender-se igualmente aos organismos econômico-financeiros surgidos a partir de Bretton Woods. 

Esta posição tem sido sistematicamente defendida pelo Brasil nas reuniões do Grupo dos 20, das 20 

maiores economias do mundo das quais participamos sistematicamente. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, por ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do 

Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015). 

A ONU ampliou suas iniciativas, incorporando a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, ou seja, as questões relativas ao meio ambiente, ao fim da pobreza, ao desenvolvimento 

social e ao acesso a serviços de qualidade. Temas como os desafios urbanos, as questões de gênero e 

raça, ganharam prioridade. Não conseguiu o mesmo êxito ao tratar da segurança coletiva, questão 

que esteve na origem da Organização e no centro de suas preocupações. A multiplicação de conflitos 

regionais — alguns com alto potencial destrutivo—, assim como a expansão do terrorismo que mata 

homens, mulheres e crianças, destrói patrimônio da humanidade, expulsa de suas comunidades 

seculares milhões de pessoas, mostram que a ONU está diante de um grande desafio. (...) 

Necessitamos uma ONU capaz de fomentar uma paz sustentável no plano internacional e de atuar 

com presteza e eficácia em situações de crise, guerras regionais localizadas e quais quer atos contra a 

humanidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 
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Há poucos dias, foram reinaugurados aqui na sede das Nações Unidas os murais "Guerra e Paz", do 

artista brasileiro Cândido Portinari, doados pelo governo de meu país à ONU, em 1957. A obra 

denuncia a violência e a miséria e exorta os povos à busca do entendimento. É um símbolo para as 

Nações Unidas quanto a sua responsabilidade de evitar os conflitos armados e de promover a paz, a 

justiça social e a superação da fome e da pobreza. A mensagem dos murais permanece atual. Alude 

tanto às vítimas das guerras como aos refugiados que arriscam suas vidas em precários barcos no 

Mediterrâneo e a todos anônimos que buscam na ONU proteção, paz e bem-estar. Esperamos que, ao 

ingressar neste recinto das Nações Unidas e ao olhar esses murais em sua entrada, sejamos capazes 

de escutar a voz dos povos que representamos e de trabalhar com afinco para que seus anseios de paz 

e progresso venham a ser atendidos. Afinal, foram esses os ideais que estiveram, setenta anos atrás, 

presentes no ato fundacional desta grande conquista da humanidade que é a Organização das Nações 

Unidas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

O Brasil desempenha um papel ativo na ONU desde a sua fundação. O País participa com destaque 

das discussões sobre os principais temas da agenda internacional, entre eles desenvolvimento 

sustentável, direitos humanos, mudança do clima, paz e segurança, reforma da governança global. 

Não é coincidência que tenha sido, juntamente com o Japão, o Estado-membro que mais vezes 

ocupou um assento não permanente no Conselho de Segurança. Também assume responsabilidades 

no terreno, como ilustra a atual participação brasileira nas operações de paz da ONU no Haiti, na 

República Democrática do Congo e no Líbano. (...) A ONU desempenha um papel fundamental e se 

firmou como a expressão mais legítima do multilateralismo e da legalidade internacional. Interessa à 

comunidade internacional que a Organização seja forte e esteja cada vez mais em sintonia com as 

realidades do século XXI, tão distintas daquelas de 1945. Só assim será capaz de exercer plenamente 

seu papel insubstituível como instituição universal, voltada para a promoção da paz, do 

desenvolvimento e da cooperação entre os países. (...) O Brasil, que orienta a sua ação externa pelo 

respeito ao Direito Internacional e pela busca de soluções pacíficas para controvérsias, segue 

profundamente comprometido com as obrigações que decorrem da Carta das Nações Unidas e com 

os ideais que inspiraram a sua adoção, setenta anos atrás. (Nota à imprensa nº 407, Dia das Nações 

Unidas, 23/10/2015). 

A ONU representa a busca pelo ideal de um mundo de paz, de justiça e de desenvolvimento. Ao 

longo das últimas sete décadas, foram muitos os serviços prestados pela Organização, que é a melhor 

expressão da governança global. Traduz um necessário equilíbrio entre idealismo e avaliação 

objetiva da realidade. Na famosa máxima parafraseada de Volatire, "se a ONU não existisse, 

teríamos de inventá-la". No entanto, não são poucos os desafios que a Organização enfrenta. A 

agenda do desenvolvimento ainda não ocupa a posição central que merece. O recrudescimento de 

conflitos armados é um fenômeno preocupante, que só pode ser tratado no âmbito do sistema de 

segurança coletiva das Nações Unidas. A clara noção desses desafios é condição fundamental para o 

esforço, que deve ser permanente, de aperfeiçoamento da instituição. Seu papel continuará a ser 

central. É tarefa de todos torná-la mais preparada a enfrentar os problemas complexos de nossos 

tempos. Em um momento em que fatores de desunião da comunidade internacional ganham impulso, 

é fundamental que as Nações Unidas sejam fortalecidas. Para isso, devemos avançar tanto no pilar do 

desenvolvimento quanto no campo da paz e da segurança internacionais. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na solenidade em homenagem ao aniversário de 70 

anos das Nações Unidas – Brasília, 29/10/2015). 
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A importância atribuída pelo Brasil à Carta de São Francisco reflete-se no compromisso inequívoco 

com seus princípios e propósitos. A autodeterminação dos povos, a não-intervenção e a solução 

pacífica de controvérsias são princípios inscritos na própria Constituição brasileira. (...) Dos 

trabalhos da Comissão de Construção da Paz aos esforços em prol do desarmamento, da promoção 

dos direitos humanos ao tratamento dos temas sociais e econômicos, o Brasil firmou-se como um 

ator de peso nas Nações Unidas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

na solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 

29/10/2015). 

Durante o período em que esteve à frente da Secretaria-Geral das Nações Unidas, entre 1992 e 1996, 

Boutros-Ghali se destacou pelo esforço permanente em defesa do fortalecimento da ONU e de seu 

papel insubstituível como a mais importante organização multilateral global. No contexto das 

grandes transformações que resultaram do final da Guerra Fria, Boutros-Ghali liderou importante 

processo em favor de uma Agenda para a Paz, com vistas a aprimorar a capacidade das Nações 

Unidas de atuar de forma eficaz, com ênfase na diplomacia preventiva e na consolidação da paz em 

situações de pós-conflito. (Nota à imprensa nº 58, Falecimento do ex-Secretário-Geral das 

Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali, 16/2/2016).  
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Reforma do Conselho de Segurança 

O apelo por uma sociedade mundial mais justa e coesa, menos hierárquica, corresponde à luta do 

Brasil e de tantas nações por criar, dentro de suas próprias fronteiras, uma sociedade democrática e 

participativa. Esse sempre foi e continuará sendo o sentido do engajamento do Brasil para ajudar na 

busca de uma fórmula que viabilize a reforma do Conselho de Segurança, de modo a torná-lo mais 

representativo e legítimo e, portanto, mais eficiente. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Já se passaram 50 anos desde a última vez na qual houve expansão do Conselho de Segurança e 

muitos pensam que o 70º aniversário da ONU deveria ser usado como ocasião para que uma séria 

reflexão, vontade política e energia diplomática sejam investidas nesse esforço. Em outras áreas, a 

ONU tem sido capaz de reformar a si mesma e avançar. (...) Há uma circunstância que eu acredito 

que seja completamente anacrônica: o fato de que a grande maioria de projetos de resoluções são 

produzidas por dois ou três países no Conselho de Segurança. Resoluções relacionadas à África são 

produzidas por antigos colonizadores ao invés de pelos próprios africanos. Então, enquanto não 

houver e a menos que haja membros permanentes africanos, eu não vejo essa situação mudando. E 

como podem os africanos sentir que eles, a voz deles e as preocupações deles estão sendo 

adequadamente tratadas com esses procedimentos atuais? Eu não acho que seja satisfatório, e, na 

minha opinião, não é sustentável. (Entrevista concedida pelo Representante Permanente do 

Brasil junto à ONU, Embaixador Antônio Patriota, ao Global Observatory, Nova York, 

4/3/2015).  

A questão da ONU e da atualização do Conselho de Segurança da ONU é fundamental neste ano em 

que se completam 70 anos da criação da ONU. O Conselho de Segurança, não resta dúvida, necessita 

ser reformado, precisa ser atualizado e precisa ganhar agilidade e, para isso, precisa ter a 

representação dos grandes países emergentes e dos países que representam grande parte da 

humanidade e grande parte da economia mundial. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). Nós consideramos essencial a mudança no Conselho de 

Segurança da ONU. Nós fazemos parte do grupo, junto com a Alemanha, que sistematicamente luta 

por isso. Inclusive nós levamos isso a todos os nossos parceiros comerciais, na área internacional, na 

área de cooperação, porque consideramos que a atual composição não reflete a realidade do mundo. 

E, além de não refletir a atualidade, não tem resolvido os problemas que se apresentam. (Entrevista 

coletiva da Presidenta da República, Dilma Rousseff, à Deutsche Welle, Brasília, 9/6/2015). 

A despeito dos importantes serviços que prestou ao longo dos anos, é premente que a ONU seja 

reformada. Não se trata apenas de uma modificação de suas estruturas, até para tornar seu Conselho 

de Segurança mais democrático, representativo, legítimo e, por isso, mais eficaz: é indispensável que 

essa atualização institucional se faça acompanhar de uma mudança de visão de seus Estados-

membros. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira “Os 70 anos 

da ONU e a busca da paz”, publicado no O Estado de S. Paulo, 26/6/2015). 

No momento em que celebramos o aniversário de 70 anos das Nações Unidas, a reforma do 

Conselho se apresenta como uma necessidade iniludível para adequar a composição do órgão à 

realidade contemporânea e para preservar a credibilidade e a capacidade de funcionamento da 
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Organização no campo da paz e da segurança internacional. Cabe lembrar que, quando de sua 

criação, a ONU contava com 51 Estados-membros. Hoje 193 países a integram. A despeito disso, o 

CSNU ainda reflete o cenário geopolítico e econômico de 1945, e regiões inteiras, como a América 

Latina e a África, não contam com nenhum assento permanente. O Brasil é um candidato natural a 

ocupar um dos novos assentos permanentes num Conselho reformado. Somos, ao lado do Japão, o 

país que foi eleito mais vezes (10) para um assento não permanente. Continuamos, com os nossos 

parceiros do G-4 (Alemanha, Índia e Japão), plenamente engajados nas negociações 

intergovernamentais em curso no âmbito da Assembleia-Geral. (...) Penso que o CSNU teria muito a 

ganhar, em especial, com a entrada de novos membros permanentes com real capacidade de 

contribuir positivamente para a busca de consensos no âmbito do Conselho de Segurança. O Brasil, 

que mantém diálogo denso e maduro com todos os P-5 e com outros países importantes para a 

agenda de paz e segurança internacional, estaria plenamente capacitado a contribuir para esses 

esforços. Temos experiência comprovada em temas relativos à paz e à segurança internacionais, haja 

vista nossa atuação como membro não permanente em 10 mandatos e nosso importante papel em 

operações de manutenção da paz. (Entrevista do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, à Sputnik News, 8/7/15).  

 Nesta cúpula reiteramos o compromisso do BRICS com o multilateralismo abrangente, transparente 

e representativo, que reflita as mudanças nas realidades de poder. O Brasil acredita que um Conselho 

de Segurança da ONU reformado e ampliado será mais legítimo e eficaz no exercício da importante 

função de preservar a paz internacional e a segurança coletiva. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos BRICS, Ufá, 

9/7/2015). 

O Brasil mantém-se firme e ativo defensor de uma representação adequada da África no Conselho de 

Segurança da ONU. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

da abertura do V Curso para Diplomatas Africanos, Brasília, 10/8/2015). 

Assim, é cada vez mais urgente uma reforma que torne mais representativa e eficaz a Organização 

das Nações Unidas, que completa, em 2015, 70 anos. Seu Conselho de Segurança, cuja composição 

atual não tem mais cabimento no século XXI, deve passar por mudanças em sua estrutura, para que 

possa lidar de maneira mais efetiva com os principais desafios relacionados à paz e à segurança 

internacionais. Como a Senhora Presidenta Dilma Rousseff tem reiterado nos discursos de abertura 

da Assembleia Geral da ONU, o Brasil é reconhecidamente um ator que pode contribuir para os 

trabalhos de um Conselho de Segurança expandido e renovado, com legitimidade reforçada pela 

presença de novos atores. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, 

Brasília, 12/8/2015). 

Quero dizer à senhora que Alemanha e Brasil também têm em comum o desejo de construir um 

mundo justo e de paz. Defendemos uma governança mais representativa da atual situação, da 

correlação de forças entre todas as economias do mundo. Por isso vamos seguir trabalhando firmes 

para a reforma do Conselho de Segurança da ONU e em todas as cooperações que temos nos fóruns 

internacionais, em especial na questão cibernética ao defender a privacidade no mundo digital. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do almoço em homenagem à Chanceler 

alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 
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Concordamos que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tarefa inadiável. E, no 

marco dos 70 anos da ONU, defendemos o início, o quanto antes, das negociações efetivas para 

tornar o conselho mais representativo do mundo multipolar que todos nós vivemos. O G4, que 

congrega o Brasil, Alemanha, o Japão e a índia, são parceiros nessa questão da ampliação do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas. E nós nos comprometemos a nos reunir antes da 

assembleia geral da ONU. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da visita da 

Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Para dar às Nações Unidas a centralidade que lhe corresponde, é fundamental uma reforma 

abrangente de suas estruturas. Seu Conselho de Segurança necessita ampliar seus membros 

permanentes e não permanentes, para tornar-se mais representativo, legítimo e eficaz. A maioria dos 

Estados-membros não quer que uma decisão a esse respeito possa ser adiada. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. Reiterei o agradecimento pelo apoio dado pela Finlândia ao pleito brasileiro por um assento 

permanente no Conselho de Segurança. (da Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração 

à imprensa seguida de entrevista coletiva, Helsinque, 20/10/2015).  

A reforma é ainda mais premente na atual conjuntura. As guerras, o terrorismo, as ameaças 

transnacionais, a proliferação de armas, as novas armas cibernéticas e as violações à privacidade na 

era digital continuam a exigir respostas articuladas da comunidade internacional. Desejamos ver um 

Conselho de Segurança integrado por atores capazes de apresentar novas ideias e de renovar os 

métodos de funcionamento do órgão. Em sua estrutura atual, o Conselho é caracterizado por divisões 

e polarizações, pela pouca transparência em seu processo decisório e pela ênfase excessiva em 

elementos punitivos, como as sanções. Apenas uma composição mais diversificada e representativa 

da atual realidade geopolítica mundial poderá conferir-lhe maior legitimidade e permitir que seja 

superado o que tenho chamado de “déficit de diplomacia”. Na Cúpula do G-4 realizada em Nova 

York em setembro – aliás, a primeira do tipo em mais de 10 anos –, a Presidenta Dilma Rousseff 

caracterizou a reforma do Conselho da Segurança da ONU como "a principal questão pendente na 

agenda da ONU". (...) [O Brasil] É um dos dois países que, ao lado do Japão, mais vezes estiveram 

representados no Conselho de Segurança como membro não-permanente, tendo integrado o órgão em 

um total de dez vezes. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na 

solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos das Nações Unidas – Brasília, 

29/10/2015). 

O entrosamento bilateral em temas internacionais se expressa de forma muito clara e eloquente em 

nossa ação conjunta no âmbito do G4, ao lado de Alemanha e Índia, que tem por objetivo promover a 

reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e adaptá-lo à realidade e aos desafios deste 

século XXI. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião do 

almoço em homenagem a Suas Altezas Imperiais, Príncipe e Princesa Akishino do Japão, 

Brasília, 6/11/2015). 
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No espírito da parceria estratégica, ressalto a importância do apoio da Rússia à candidatura brasileira 

a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após 70 anos desde a 

fundação da ONU, a atual configuração de seu Conselho de Segurança carece de representação 

adequada. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, por ocasião da Abertura da VII 

Reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação, Moscou, 16/9/2015). 

Esses desafios pendentes na esfera da paz e da segurança internacional, e as patentes dificuldades 

que a comunidade internacional demonstra para lidar adequadamente com eles, evidenciam a 

necessidade de uma reforma estrutural dos processos decisórios no seio das organizações 

internacionais, especialmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É necessário uma ONU 

forte para fazer frente ao unilateralismo, à descoordenação e ao imediatismo que ameaçam se tornar 

prática corrente. É fundamental que o Conselho de Segurança seja expandido e se torne mais 

legítimo. O Brasil continuará, com seus parceiros do G-4, a lutar para que esse objetivo, hoje 

compartilhado pela maioria dos membros das Nações Unidas, torne-se realidade no futuro próximo. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural 

do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

Os Ministros ... sublinharam a importância atribuída ao fortalecimento das Nações Unidas, em 

particular por meio da reforma do Conselho de Segurança, com vistas a reforçar sua 

representatividade, legitimidade e eficácia, por meio de sua ampliação para incorporar novos 

membros permanentes e não permanentes. Nesse contexto, o Ministro Salaheddine Mezouar reiterou 

o apoio do Marrocos à aspiração legítima do Brasil a integrar o Conselho de Segurança como 

membro permanente. (Nota à imprensa nº 91. Comunicado Conjunto Brasil-Marrocos, Rabat, 

10/3/2016). 
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Reforma das Organizações Econômico-Financeiras Internacionais 

Defendemos também, com o mesmo emprenho, a mudança nos órgãos econômicos. A representação 

no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial não corresponde à realidade econômica do 

Mundo. Esse empenho vai ficar claro na próxima reunião do G20. (Entrevista da Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, à Deutsche Welle, Brasília, 9/6/2015). 

Seu peso (do BRICS) deve se refletir nas instituições de governança internacional, o que reforma a 

necessidade da implementação da reforma do Fundo Monetário, decidida em 2010. Essa deve 

permanecer como sendo uma das prioridades no G20, que no próximo ano terá a presidência chinesa. 

Estou certa que muitos dos desafios serão enfrentados naquela oportunidade. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos 

BRICS, Ufá, 9/7/2015).  

Os Mandatários expressaram seu profundo desapontamento diante da falta de progresso na 

modernização de instituições financeiras internacionais, especialmente nos acordos relativos à 

reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI). Instaram o FMI – em cooperação com os seus 

integrantes - a intensificar esforços, em colaboração com o G20, para encontrar soluções que por fim 

tornariam possível o incremento dos recursos oriundos de quotas da instituição, bem como a revisão 

da distribuição das quotas e dos votos em favor de países em desenvolvimento e economias 

emergentes. A adoção das reformas de 2010 do FMI continua a ter a maior prioridade para 

salvaguardar a credibilidade, legitimidade e eficácia do FMI e os Líderes instam os Estados Unidos a 

ratificarem essas reformas o mais cedo possível. (Nota à imprensa nº 443. Reunião dos 

Mandatários do BRICS à Margem da Cúpula do G20 - Antália, Turquia, 15/11/2015). 
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Organização dos Estados Americanos (OEA) 

Juntamente com todos os Estados-membros e o corpo de funcionários da OEA, o futuro Secretário-

Geral desempenhará papel fundamental para que a Organização encontre um espaço renovado e 

atualizado. Isso é especialmente importante num cenário internacional caracterizado pela crescente 

diversidade de interesses, pela maior simetria na relação entre Estados e pela consolidação de 

mecanismos regionais e sub-regionais de diálogo e integração. Temos diante de nós a missão 

desafiadora de redefinir a agenda para as Américas, reavaliar as prioridades da OEA e torná-la mais 

eficiente e mais representativa dos interesses dos seus membros. O atual exercício de diálogo que a 

Organização realiza está relacionado principalmente à definição das suas áreas de atuação, de tal 

modo que não se dupliquem esforços ou se confundam com as de outros mecanismos e foros 

regionais. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na XLIX Assembleia-

Geral Extraordinária da OEA, Washington, 18/3/2015).  

Ao concluir minhas palavras, registro o sincero agradecimento e pleno reconhecimento do Governo 

brasileiro ao Secretário-Geral José Miguel Insulza. Ele deixa um legado importante para a 

Organização, tais como a reforma do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a promoção da 

universalização da Convenção Americana de Direitos Humanos, o fortalecimento da observação e 

cooperação eleitorais e a proposta de reforma da OEA, que tem como importante ponto de referência 

documento de sua autoria intitulado Visão Estratégica. Em nome do Governo brasileiro e de meu 

próprio, formulo votos de continuado sucesso pessoal e profissional para o Secretário-Geral Insulza. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na XLIX Assembleia-Geral 

Extraordinária da OEA, Washington, 18/3/2015). 

Essa crescente multipolaridade no plano global tem reflexos diretos na OEA. A Organização deve 

concentrar-se nas questões mais prementes para o hemisfério, notadamente os desafios ainda 

pendentes no campo do desenvolvimento socioeconômico. A pobreza e a falta de oportunidades são 

a causa estrutural das principais ameaças que enfrentamos hoje. Podemos e devemos dar o exemplo 

de nosso compromisso em transformar nossa região num modelo de luta contra as desigualdades 

sociais. (...) Como salientou a Presidenta Dilma Rousseff por ocasião da Cúpula das Américas, nosso 

hemisfério foi capaz de construir arranjos de integração diversos, concretos e complementares, que 

ampliaram o diálogo político, o intercâmbio comercial, a realização de investimentos e a integração 

de cadeias produtivas, os quais permitiram o intercâmbio e a aproximação política, cultural, 

econômica e social entre países das Américas. Tal diversificação que se observa regional e 

globalmente deve ser levada em conta na atualização da agenda hemisférica, de modo a permitir á 

Organização interagir de maneira eficiente, sem duplicação de esforços, com outros atores nacionais, 

regionais, sub-regionais e globais. De fato, a promoção da paz e o diálogo político são hoje atributos 

inquestionáveis de nossa região. Os organismos sub-regionais surgidos nos últimos anos têm dado 

inestimável contribuição para diferentes processos de integração e para que desenvolvamos cada vez 

mais uma visão comum sobre nossos problemas. O trabalho que temos desenvolvido no âmbito do 

MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC reforça nossa determinação em consolidar as Américas e o 

Caribe como região de paz e de cooperação, comprometida com a democracia, com a promoção e a 

proteção dos direitos humanos e com a superação da pobreza e das desigualdades sociais. 

(Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV Período Ordinário de 

Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015).  
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Desejamos uma OEA que reflita os interesses, os valores e as expectativas de todas as sociedades 

nela representadas e nos propomos a trabalhar em conjunto com o novo Secretário-Geral e com os 

demais membros dessa Organização em fórmulas que viabilizem este objetivo. Para isso, é 

importante que prossigamos com o trabalho de modernização da gestão da instituição, de forma a 

maximizar a utilização dos recursos disponíveis e torna-las mais eficiente. É fundamental que a 

Organização desenvolva uma agenda prioritária centrada em suas competências primárias, 

notadamente no campo da promoção do desenvolvimento socioeconômico dos Estados-membros. 

Em sua atuação, esperamos que responda às demais aspirações de todos os países da região e 

assegure um diálogo aberto, equilibrado e igualitário entre todos os seus membros, sempre com 

respeito às diferenças. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV 

Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015).  

A Organização dos Estados Americanos tem experiência e excelência na promoção da democracia e 

no apoio a processos eleitorais em todo o Hemisfério. Ao lado do pilar dos Direitos Humanos, 

representado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, essa dimensão da atuação da OEA 

reveste-se de uma importância singular no processo de consolidação da democracia em todo o 

Hemisfério. (...) Todos os países membros de nossa Organização têm realizado eleições regulares, 

permitindo à sua cidadania a escolha livre de seus governantes (...) Porque a Carta Democrática 

reconhece de forma indiscutível que a democracia e o desenvolvimento econômico e social são 

interdependentes e se reforçam mutuamente, é importante que a atuação da OEA se concentre 

também nos desafios que ainda enfrentam muitos países americanos, ou regiões dentro deles, no 

campo do desenvolvimento sustentável com inclusão social e democracia. Afinal, a pobreza e a falta 

de oportunidades são a principal causa estrutural das ameaças que enfrentamos para a consolidação 

da democracia e do seu instrumento mais evidente, as eleições livres e justas. (Secretário-Geral, 

Embaixador Sérgio Danese, na condição de Ministro interino das Relações Exteriores, por 

ocasião da abertura da X Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais, Rio de Janeiro, 

19/11/2015). 
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MECANISMOS INTER-REGIONAIS 

BRICS 

Com os BRICS, nossos parceiros estratégicos globais – China, Índia, Rússia e África do Sul –, 

avançaremos no comércio, na parceria científica e tecnológica, nas ações diplomáticas e na 

implementação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e na implementação também do acordo 

contingente de reservas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 1/1/2015). 

Reforçaremos as relações com o BRICS e com os países emergentes. Estamos em fase de 

implementação do Banco de Desenvolvimento do BRICS e do Arranjo de Contingente de Reservas, 

cuja criação ocorreu na cúpula do BRICS em Fortaleza, no ano passado. E já estão aqui, nesta Casa, 

os acordos constitutivos para a apreciação e aprovação pelos Srs. Senadores. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

O Governo brasileiro, na condição de depositário do Tratado para o Estabelecimento de um Arranjo 

Contingente de Reservas dos BRICS (CRA), registra com satisfação que foi concluído hoje o 

processo de recebimento das cartas de ratificação do referido Tratado. Assinado em 15 de julho de 

2014, na Cúpula de Fortaleza, o acordo entrará em vigor em 30 dias. O CRA tem por finalidade 

prover recursos temporários aos membros do BRICS que enfrentem pressões em seus balanços de 

pagamentos. O instrumento contribuirá para promover a estabilidade financeira internacional, na 

medida em que complementará a atual rede global de proteção financeira. O mecanismo também 

reforçará a confiança dos agentes econômicos e financeiros mundiais e mitigará o risco de contágio 

de eventuais choques q ue possam afetar as economias do agrupamento. (Nota à imprensa 

nº260 Conclusão do Processo de Ratificação do Tratado para o Estabelecimento de um Arranjo 

Contingente de Reservas do BRICS (CRA). e Entrada em Vigor do Acordo, 30/6/2015). 

O Brics, ao articular países com inegável peso político, econômico e cultural, atua como força 

positiva na consolidação de uma ordem internacional multipolar, que deve ser mais justa, equilibrada 

e eficaz. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e a 

estabilidade econômica internacional, os Brics deram em Fortaleza, no ano passado, o grande passo 

de criar o Novo Banco de Desenvolvimento e o Arranjo Contingente de Reservas (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos 

BRICS. Ufá, Rússia, 9/7/2015).  

Os números compilados por organismos internacionais são gigantescos: o mais comumente citado, o 

da necessidade de investimentos em infraestrutura, montam a mais de US$ 1 trilhão por ano até 

2020. O Novo Banco de Desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de 

realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial 

da arquitetura financeira internacional. É algo extremamente importante porque se trata de uma 

realização concreta, a primeira no âmbito regional e no âmbito intrapaíses que ganhou corpo e 

realidade. (...) o Arranjo Contingente de Reservas é um dos primeiros instrumentos desse tipo com 

alcance extrarregional e representa, também, mais um passo na crescente integração entre as nossas 

economias e uma concreta contribuição à estabilidade do sistema financeiro global que nós sabemos 
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e conhecemos os efeitos da sua volatilidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

sessão plenária dos chefes de Estado e de Governo dos BRICS. Ufá, Rússia, 9/7/2015).  

[O]s BRICS não representam uma alternativa ao G20 ou ao G7. Os BRICS surgiram como produto 

da globalização, um grupo misturado, que desenvolveu uma política com dinâmica própria. 

Começamos a nos integrar com mais força em 2005, até que viemos a fundar o Banco de 

Desenvolvimento dos BRICS e a instituir um Fundo de Apoio ao câmbio de divisas em 2014. 

Nenhuma destas iniciativas deve substituir o Banco Mundial ou o FMI. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff. “O Brasil ainda está estável”. Entrevista concedida ao jornal alemão Neue 

Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 

Os Mandatários condenaram nos mais fortes termos os bárbaros atentados terroristas em Paris (...) 

[R]eiteraram o compromisso de fortalecer a cooperação entre os países do BRICS e com outras 

nações na luta contra o terrorismo. (...) [S]audaram o progresso significativo ao longo do presente 

ano no avanço da cooperação intra-BRICS. O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) está 

começando as suas atividades operacionais e se espera que lance seus projetos iniciais no começo de 

2016. O NBD aprimorará a cooperação com instituições financeiras existentes e novas, inclusive 

com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Além disso, o Arranjo Contingente de 

Reservas (ACR) do BRICS foi estabelecido e contribuirá para a estabilidade do sistema financeiro 

internacional, tendo em vista a maior volatilidade da situação financeira e econômica mundial.(Nota 

à imprensa nº 443. Reunião dos Mandatários do BRICS à Margem da Cúpula do G20 - 

Antália, Turquia, 15/11/2015). 
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ASA (Cúpula América do Sul-África) 

A ideia-chave da iniciativa era uma aproximação crescente entre os países da África e da América do 

Sul, que, a despeito de compartilharem história, raízes culturais e muitos interesses comuns como 

nações em desenvolvimento, ainda eram grandes desconhecidos. A convergência entre os interesses 

das duas regiões nos campos político e econômico eram evidentes, com a consolidação da 

democracia, o aumento das taxas de crescimento econômico, a maior inclusão social de suas 

populações e um desejo de ampliar o horizonte das suas diplomacias para que melhor respondessem 

às suas necessidades de desenvolvimento e interação com o mundo. A partir desse esforço, os países 

dos dois continentes lograram, em parte, superar o seu distanciamento. Um dos indicadores mais 

visíveis se traduz no fluxo de comércio birregional, que passou de US$ 22,5 bilhões, em 2005, para 

US$ 38,7 bilhões, em 2013, com um crescimento de 72%%. Outro indicador relevante da 

intensificação das relações políticas é o estabelecimento de Embaixadas residentes. Para ficar apenas 

no caso do Brasil, em 2005, encontravam-se aqui 18 Embaixadas africanas. Hoje, Brasília é uma das 

capitais com maior presença diplomática africana: 34 Embaixadores residentes, a maioria dos quais 

exerce a cumulatividade com outras capitais sul-americanas. Do mesmo modo, o Brasil abriu, entre 

2005 e hoje, 19 Embaixadas na África, elevando seu total a 37 Postos, que cobrem a totalidade dos 

países africanos. (Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, na 

abertura do Seminário Repensando a ASA: cooperação para a paz e o desenvolvimento 

sustentável – uma nova ASA para um novo cenário internacional, Brasília, 26/3/2015). 

A política africana do Brasil tem profundas raízes históricas, sociais e culturais. Remete a uma 

relação densa de intercâmbio no Atlântico Sul, que moldou a sociedade brasileira atual. Nossa 

identidade africana é motivo de orgulho para os brasileiros, que em mais de 51% se autodeclaram 

afrodescendentes. Quando o processo de descolonização na África ganhou força, o Brasil foi dos 

primeiros a buscar parcerias com as novas nações africanas independentes, no final da década de 

1950 e início da década de 1960. Chegamos a ser os primeiros a reconhecer a independência de 

Nações africanas e fizemos das nossas relações com o continente uma verdadeira política de Estado, 

ancorada em sólida continuidade e crescente complexidade e interesse. Desde então, ampliamos e 

diversificamos nossos laços de cooperação. Nosso engajamento na África é, como disse, uma política 

de Estado, fundada em sólidos alicerces. Vamos construir o futuro com esse legado a nos inspirar. 

(Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, na abertura do 

Seminário Repensando a ASA: cooperação para a paz e o desenvolvimento sustentável – uma 

nova ASA para um novo cenário internacional, Brasília, 26/3/2015). 

A ASA é parte desse processo virtuoso. Desde 2006, realizamos três Cúpulas: Abuja, Isla Margarita 

e Malabo. Nossos governantes se encontraram, interagiram, conheceram-se melhor e coordenaram-

se. Novos negócios, transações comerciais e investimentos daí decorreram. Demos com essas 

cúpulas um bom exemplo de diplomacia presidencial a serviço dos interesses de cada país e do seu 

conjunto. Acreditamos firmemente que a nossa parceria na ASA detém grande potencial. Para 

realizá-lo, o papel orientador dos Governos é parte essencial. Mas o êxito da ASA em seus múltiplos 

objetivos decorrerá das relações não apenas entre Governos nacionais e entre as organizações 

regionais (União Africana e UNASUL), mas também entre as comunidades empresariais, da cultura 

e do esporte, da sociedade civil organizada e do mundo acadêmico – todos eles atores centrais nesse 

processo. É vital criar uma comunidade de interesses que tome a aproximação África-América do Sul 

como um projeto amplamente compartilhado e enraizado nas sociedades. Não negamos a 
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complexidade dessa tarefa. Por si só, os números da ASA são superlativos: 66 países (54 africanos e 

12 sul-americanos), um terço dos membros das Nações Unidas, dois organismos regionais e 

incontáveis atores privados. Concordar com um único desenho, no qual todos estejam de acordo, 

constitui desafio de vulto. Ao longo desses dez anos, várias fórmulas e arranjos institucionais foram 

tentados, mas não se chegou ainda a uma arquitetura que, simultaneamente, seja simples, inclusiva, 

eficaz e não onerosa. Essa deve ser uma prioridade para todos nós. (Secretário-Geral das Relações 

Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, na abertura do Seminário Repensando a ASA: 

cooperação para a paz e o desenvolvimento sustentável – uma nova ASA para um novo cenário 

internacional, Brasília, 26/3/2015). 

É importante destacar o papel da Cúpula América do Sul-África. Desde a primeira reunião, em 2006, 

em Abuja, os países sul-americanos aumentaram significativamente sua presença na África. Do 

mesmo modo, o interesse dos países africanos por nossa região tem aumentado consistentemente. 

Mais do que um projeto meramente intergovernamental, a ASA deve encorajar os contatos 

interpessoais entre africanos e sul-americanos. No seminário Repensando a ASA: uma nova ASA 

para um novo cenário internacional, realizado em março último, em Brasília, concordamos em 

reforçar as vertentes empresarial, acadêmica, cultural e esportiva do nosso intercâmbio. Vamos 

trabalhar para que a contribuição de cada um dos nossos países ajude a promover esse objetivo, de 

modo pragmático e eficiente. E vamos trabalhar também para fortalecer a rede de relações bilaterais 

entre os países africanos e os países sul-americanos, de forma a criar uma sinergia plena entre o 

plano bilateral e o das relações inter-regionais. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por 

ocasião da Noite Gastronômica em celebração ao 52º aniversário da União Africana, Brasília, 

22/5/2015).  

A ASA, por exemplo, é o único mecanismo a reunir periodicamente líderes africanos e sul-

americanos. Constitui foro para o debate de iniciativas conjuntas, em um processo de cooperação 

horizontal entre países que compartilham problemas e desafios comuns. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas 

Africanos, Brasília, 10/8/2015). 

Os dois países expressaram o apoio atribuído à parceria birregional América do Sul-África e 

reiteraram a importância de tornar esse processo de cooperação mais eficaz. O Brasil, na qualidade 

de coordenador sul-americano da ASA, e o Marrocos sublinharam a necessidade de preservar o 

formato inicial do mecanismo de cooperação e diálogo entre os Estados (...) (Nota à imprensa nº 91. 

Comunicado Conjunto Brasil-Marrocos, Rabat, 10/3/2016). 

  



 

131 

ASPA (Cúpula América do Sul-Países Árabes) 

O Brasil foi, desde o início, um entusiasta da ASPA, e não por acaso a Primeira Cúpula do 

mecanismo foi realizada em Brasília, em 2005. Naquela ocasião, assumimos o compromisso de 

fortalecer nossos laços de amizade e de cooperação e de buscar intensificar nossas relações 

comerciais, nossos fluxos de investimento e nosso diálogo político. Decidimos, também, que 

trabalharíamos em conjunto em prol de um comércio internacional mais justo e equilibrado, bem 

como para a democratização dos organismos internacionais, de modo a que a voz dos países em 

desenvolvimento pudesse ser mais ouvida. A criação da ASPA veio a prover um espaço no qual as 

relações entre nossas regiões puderam ser ampliadas e sistematizadas. Ao oferecer um foro para 

facilitar as relações intergovernamentais entre os 22 países que integram a Liga dos Estados Árabes e 

os 12 países da UNASUL, a ASPA deu uma moldura ao fortalecimento das relações birregionais. O 

mecanismo é um passo importante no objetivo de fortalecer as relações Sul-Sul e de estabelecer um 

espaço político para aproximar nossas regiões. Reitero, em nome da Presidenta Dilma Rousseff, 

nosso compromisso com esse processo. (...) Devemos ver aqui poderosa incitação a darmos 

seguimento ao trabalho que vem sendo feito, tendo em mente que se trata não só do justo objetivo de 

promover melhores condições de vida para nossos povos, mas de contribuir ativamente para o 

fortalecimento do multilateralismo e para a reforma das instituições de governança global de forma a 

que possamos construir uma ordem mundial mais justa e democrática. (...) [O] Brasil acolhe com 

satisfação as recomendações emanadas do Quarto Fórum Empresarial da ASPA. Ao agradecer à 

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, ao Conselho das Câmaras Sauditas e às demais entidades do 

setor privado que se empenharam na organização do evento, reitero a disposição do Governo 

brasileiro de apoiar ativamente a constituição de joint ventures birregionais de transporte marítimo e 

serviços logísticos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso na 

plenária da IV Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), Riade, 11/11/2015).  
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AMÉRICA DO SUL, CENTRAL E CARIBE  

Manteremos a prioridade à América do Sul, América Latina e Caribe, que se traduzirá no empenho 

em fortalecer o Mercosul, a Unasul e a Comunidade dos Países da América Latina e do Caribe 

(Celac), sem discriminação de ordem ideológica. Agradeço, inclusive, a presença de meus queridos 

colegas e governantes da América Latina aqui presentes. Da mesma forma será dada ênfase a nossas 

relações com a África, com os países asiáticos e com o mundo árabe. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 

1/1/2015). 

De acordo com nossa tradicional linha de ação, a um tempo regional e universalista, trataremos de 

consolidar a América do Sul como espaço de integração em todos os âmbitos e ampliar esforços no 

mesmo sentido com o restante da região. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Uma História de duzentos anos, da qual guardamos zelosamente uma orgulhosa e útil memória 

institucional, e a qualidade do seu corpo de funcionários tornaram o Itamaraty respeitado dentro e 

fora do Brasil e deram ao país não apenas uma ferramenta poderosa na sua interação com o mundo, 

mas um patrimônio de muitas dimensões, a começar pelo seu próprio território e pelas relações 

exemplares de amizade e entendimento que mantém com cada um de seus vizinhos. É sobre esse 

duplo patrimônio que se constrói qualquer boa gestão do Itamaraty. (Secretário-Geral, Embaixador 

Sérgio Danese, Discurso de Posse, Brasília, 20/1/2015). 

O primeiro círculo de inserção internacional do Brasil é a América do Sul, e a consolidação da 

América do Sul como um espaço de integração e estabilidade em todos os âmbitos, e a ampliação 

dos esforços no mesmo sentido com os demais países da América Latina e do Caribe. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015).  

Inúmeras oportunidades nascem desse novo ambiente, razão pela qual saúdo o tema escolhido pelo 

Panamá para esta Cúpula. A prosperidade, a equidade e a cooperação são valores muito caros a todos 

nós. Juntos com a inclusão social e a democracia são caros a todos nós e representam tudo pelo que 

nós lutamos nos últimos anos e décadas. Refletem o espírito que deve presidir essa nova etapa das 

relações hemisféricas. Desde a Cúpula de Miami, nossos avanços econômicos, sociais e políticos 

nesta região foram notáveis. Em 1994, enfrentávamos problemas crônicos como a fome, a miséria, o 

desemprego, causados, em grande medida, por visões e políticas equivocadas que agravavam a 

exclusão social. Recém-saídos de regimes autoritários, recebemos um legado de endividamento, 

concentração de renda e baixo desenvolvimento. Hoje, estamos reunidos em um contexto diferente. 

A consolidação da democracia e novos paradigmas políticos, em cada um dos nossos países, 

inverteram a lógica da ação do Estado, conferindo prioridade ao desenvolvimento sustentável com 

justiça social. A América Latina e o Caribe têm agora menos pobreza, menos fome, menos 

mortalidade infantil e materna, menos analfabetismo. Mas sabemos que é preciso mais riqueza, mais 

dignidade, mais segurança, mais educação e, assim, é o que construiremos nos próximos anos. Sem 

dúvida, aumentamos a expectativa de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano e o PIB per capita. 

Mas, diante de nós ainda resta um longo caminho e muitos desafios. Também, temos mais comércio, 

mais investimentos e mais turismo. Em vários países, como no meu, erradicamos a fome, objetivo 
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que parecia inatingível. Essas conquistas sociais são uma demonstração do vigor democrático e da 

capacidade de mobilização de nossas sociedades, da nossa capacidade de organização em fóruns 

como o Mercosul, a Aliança do Pacífico, a Unasul e a Celac. A afirmação da democracia – em seu 

sentido mais completo, com participação social – é um patrimônio de grande valor em nossa região. 

É preciso preservar, ampliar e desenvolver essas conquistas. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

Nosso hemisfério foi, sim, capaz de construir arranjos de integração diversos, concretos e 

complementares, que ampliaram o diálogo político, o intercâmbio comercial, a realização de 

investimentos e a integração de cadeias produtivas. Nos aproximaram política, cultural, econômico e 

socialmente. Já não se pode pensar em temas como comércio, saúde e combate às drogas de maneira 

local. Já não se pode pensar em democracia, em promoção dos direitos humanos e em políticas 

baseadas na nossa capacidade de sustentar inclusão por meio da educação com base em modelos 

únicos. Mas temos de ter metas únicas. Os modelos podem ser diversos, mas as melhores práticas 

devem por nós ser adotadas (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das 

Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015).  

Uma educação inclusiva e de qualidade em todos os níveis é, sem sombra de dúvida, o maior desafio 

no nosso continente porque ela é indispensável para romper o ciclo de reprodução da desigualdade; 

para gerar oportunidades e inovação; para democratizar o acesso e a produção do conhecimento; 

sobretudo para não sermos apenas produtores de commodities e, sim, entrarmos na economia do 

conhecimento baseada na educação de alta qualidade, na pesquisa científica e tecnológica, como base 

para inovarmos e introduzirmos esta inovação na nossa sociedade. Por isso, a inovação combina dois 

dos principais desafios que a América Latina enfrenta. Primeiro, dar sustentabilidade a esse imenso 

esforço de retirar da miséria e elevar à classe média milhões e milhões de latino-americanos. Nós 

precisamos da educação para que isso não volte atrás, para que isso seja definitivo. Ao mesmo 

tempo, para avançar em direção ao desenvolvimento, os nossos países têm na educação uma das 

maiores alavancas para que sejamos capazes, ao educar da creche, da pré-escola à pós-graduação 

com qualidade e com as melhores práticas para conseguirmos, de fato, que a América Latina dê um 

passo adiante e se transforme. Sim, temos riquezas, podemos ser grandes produtores de commodities, 

mas também temos homens e mulheres que serão capazes de criar um novo século de inovação 

baseada na pesquisa e na ciência. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII 

Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

A ideologia da política externa brasileira é o interesse nacional. Não há nada mais imediato para o 

interesse nacional do Brasil em política externa que seu entorno regional. A América Latina e o 

Caribe são e continuarão sendo a prioridade constante da política externa brasileira. (...) O Brasil 

compreende suas relações com a América Latina e o Caribe como profundamente associadas aos 

objetivos nacionais. O Brasil entende seu próprio desenvolvimento cada vez mais vinculado ao 

desenvolvimento de seus parceiros na região. (...) Ao erguer um brinde à amizade, valores e história 

que nos unem, reafirmo aqui minha firme determinação em continuar trabalhando, sob a orientação 

da Presidenta Dilma Rousseff, para consolidar a América Latina e o Caribe como espaço de 

integração em todas as suas dimensões. (Discurso proferido por ocasião do almoço com 

Embaixadores do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe [GRULAC], Brasília, 

27/4/2015). 
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É um privilégio realizar essa visita em um momento tão especial da história latino-americana, no 

qual a democracia se tornou a regra e não mais a exceção em nossas vidas políticas. México e Brasil 

têm profundo compromisso com o destino da região a que pertencemos. Trabalhamos juntos em prol 

do desenvolvimento, da inclusão social, da democracia e da paz na América Latina e no Caribe. 

Sempre numa perspectiva aberta, a diversidade de modelos políticos, ideológicos e de visões de 

mundo. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão 

Permanente do Congresso da União, Cidade do México, 27/5/2015). 

Todos aqueles que, na Europa e na América Latina fugiam da opressão, encontraram aqui, a partir 

dos anos 30, abrigo contra o arbítrio. Foram muitos os exilados brasileiros que se refugiaram aqui no 

México, fugiram da morte, da prisão e da tortura. E isso durou por 20 anos em meu País. Também foi 

no México que celebramos o Tratado de Tlatelolco, pelo qual asseguramos a zona livre de armas 

nucleares da América Latina e do Caribe. Aqui, gestou-se o Grupo de Contadora, para apoiar a paz e 

a estabilidade na América Central. Esse foi um dos embriões do processo de diálogo político e 

integração que culminaria, três décadas mais tarde, na criação da Comunidade de Estados Latino-

americanos e Caribenhos (Celac), para a qual Brasil e México trabalharam conjunta e decididamente. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão Permanente do 

Congresso da União, Cidade do México, 27/5/2015). 

A Celac, que aqui dialoga com UE, é expressão de uma região que se redescobriu. Somos uma zona 

de paz, livre de armas de destruição em massa e na qual estão consolidados a democracia e o Estado 

de Direito. Uma região que vem obtendo grandes êxitos no combate à pobreza e na redução das 

desigualdades. Uma região que cultiva o entendimento e o consenso, respeitando a diversidade de 

seus membros. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-

UE, Bruxelas, 10/6/2015). 

Em nossa região, temos uma longa tradição de convivência harmônica com nossos vizinhos, que não 

nos foi legada, e sim conquistada ao longo de muitos anos de atuação diplomática. Nosso objetivo é 

fortalecer ainda mais os mecanismos de construção de consensos políticos e solução pacífica de 

diferenças. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 

12/8/2015). 

[A] tradição da solução pacífica de controvérsias por meio do diálogo e do Direito Internacional deve 

ser reforçada no âmbito da UNASUL, e é preciso valorizar as soluções encontradas na nossa própria 

região. No entanto, é também importante evitar escaladas retóricas que possam desvirtuar essa 

tradição. Creio que temos um grande acervo de conquistas e devemos continuar desenvolvendo o 

diálogo, o consenso e concertação. Destaco também o compromisso consagrado na UNASUL com a 

institucionalidade democrática e com o Estado de Direito, a ser respeitado por todos os atores 

políticos. Esse compromisso é parte fundamental da afirmação da soberania dos nossos Estados. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da 

Reunião de Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 
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Integração Regional  

Esses mecanismos importantíssimos para a integração regional [MERCOSUL, UNASUL e CELAC] 

são como círculos concêntricos. Para nós, o MERCOSUL é círculo que está mais próximo, reunindo 

os vizinhos com quem interagimos com mais intensidade por força da história e da geografia 

comuns. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, por ocasião da XVI Reunião Plenária 

do Foro Consultivo de Municípios Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

MERCOSUL (FCCR), Brasília, 16/7/2015). 

Essa visão precursora foi, anos depois, cristalizada no o artigo 4º da Constituição Federal brasileira 

de 1988, que determina que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações. Creio que o Poder Constituinte foi muito feliz ao fazer referência à 

integração econômica, política, social e cultural. O Brasil tem buscado defender essa concepção 

multidimensional da integração latino-americana, que também passa pela noção de que a integração 

regional não depende apenas dos esforços dos Poderes Executivos. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

Em 1905, o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, expedia as seguintes instruções 

para um de nossos diplomatas, que exercia suas funções em dos países vizinhos: (cito) o Brasil é e 

quer ser amigo [desse país], quaisquer que sejam os homens que o governem. Não há conflito de 

interesses entre os dois países. Não temos a pretensão de exercer influência política em nenhum dos 

Estados limítrofes. O que desejamos mui sincera e convencidamente é que todos eles vivam em paz, 

prosperem e enriqueçam. Com Rio Branco asseguramos a negociação pacífica dos [17] mil km de 

fronteiras do Brasil. O legado dessa política se reflete nas décadas de paz ininterrupta – 145 anos 

para ser exato – entre o Brasil e cada um de seus dez vizinhos. Temos aprofundado nossa relação 

com a América do Sul e posso dizer que nunca, em nossa história, tivemos relações tão próximas 

com todos os nossos vizinhos. Poucas nações com grande número de países limítrofes como o Brasil 

tiveram o dom e a capacidade de construir uma rede de relações cooperativas e amistosas em seu 

entorno, no qual palavras como ameaça, confronto ou guerra não fazem parte do vocabulário 

diplomático. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

O Brasil estará sempre pronto a trabalhar com os governos dos países vizinhos, independentemente 

de qualquer viés ideológico. Como determina a Constituição Federal, a integração com as nações 

latino-americanas é um interesse maior do Brasil e está acima das naturais alternâncias político-

partidárias. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião 

da cerimônia de final de ano, Brasília, 9/12/2015). 

[É] importante darmos continuidade aos esforços de aproximação do MERCOSUL com a Aliança do 

Pacífico. Precisamos desconstruir o discurso equivocado de rivalidade entre os dois blocos. Estamos 

unidos, como se sabe, por ampla rede de acordos comerciais, alguns dos quais completarão em breve 

duas décadas ... Ainda no âmbito da região, o Brasil apoia avanços nas negociações com Cuba e com 

o Sistema de Integração Centro-Americano, o SICA. (Ministro das Relações Exteriores, 
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Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Reunião Ministerial da Cúpula do MERCOSUL, 

Assunção, 20/12/2015). 

Devemos estimular o aprofundamento do comércio e dos investimentos intrarregionais, fomentando 

o desenvolvimento e a integração de nossas cadeias produtivas. É necessário realizar um processo de 

integração regional abrangente, que inclua organismos como o MERCOSUL, a Aliança do Pacífico, 

o SICA e a CARICOM, além da ALADI. A integração regional deve ir além dos aspectos da 

desgravação tarifária e incluir outros temas, como serviços e investimentos. Nesse espírito, além de 

iniciar negociações para a ampliação dos acordos comerciais com o México e a Colômbia, o Brasil 

assinou em 2015 Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos também com o México, a 

Colômbia e o Chile. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por 

ocasião da IV Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC – Quito, 

27/1/2016). 

[A] América do Sul é um mercado tão importante para o Brasil como a China, os Estados Unidos e a 

União Europeia. Esse mesmo fenômeno ocorre com os outros países sul-americanos (...) É nesse 

contexto de dificuldades que os países sul-americanos têm de desenvolver suas estratégias de 

inserção no mundo. No caso do Brasil, temos duas prioridades imediatas. A primeira é ampliar os 

acordos que já temos na nossa região, com o propósito de tornar a América do Sul uma área de livre 

comércio antes do final desta década. Por isso, queremos acelerar cronogramas de desgravação 

tarifária e ampliar a cobertura dos acordos de complementação econômica que temos com países 

como a Colômbia, o Peru, o Equador e também o México. É esse interesse que motiva o importante 

diálogo em curso entre o MERCOSUL e a Aliança do Pacífico. Essa vertente regional não é 

incompatível com o esforço de buscar novos mercados em regiões dinâmicas como a Ásia e 

aprofundar a relação com países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muito pelo contrário: o 

MERCOSUL obedece à lógica de abertura ao mundo que esteve na base de sua constituição há 25 

anos. Isso nos leva à segunda prioridade: avançar na diversificação do relacionamento externo do 

MERCOSUL, por meio da celebração de novos acordos, como o que estamos negociando com a 

União Europeia. O MERCOSUL tem feito sua parte e já está pronto para realizar uma troca de 

ofertas de acesso a mercados com a União Europeia, o que deve ocorrer em breve, como esperamos. 

Outro desafio é a promoção da integração física e energética. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso na abertura do XIV Curso para Diplomatas Sul-

Americanos, Brasília, 6/4/2016). 
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Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

O comércio entre os países que formam o Mercosul era em torno de U$5 bilhões no momento da sua 

criação, em 1991. Hoje, é de U$60 bilhões. Evidente que nós estamos em uma união aduaneira em 

construção, que não está completa, não é perfeita, mas também temos que levar em conta que essa 

união aduaneira reúne países com grandes assimetrias e que é necessário, portanto, uma adaptação 

das velocidades dos esquemas de integração e dos compromissos de cada um desses países. E é claro 

e se notam perfeitamente os momentos, os dois momentos muito claros que tivemos na conformação 

do Mercosul, sobretudo o segundo momento, com a criação do Focem, do Fundo de Convergência 

Econômica do Mercosul, que é um importantíssimo instrumento para diminuir as assimetrias e para 

igualar os países, tentar igualar, criar condições para que haja uma certa equiparação entre os países, 

de forma que a integração possa seguir em passos mais rápidos e avançar ao objetivo final. A linha 

de transmissão de Itaipu a Assunção do Paraguai é um caso emblemático de financiamento pelo 

Focem, pelo Fundo, que vai permitir, evidentemente, que Assunção do Paraguai tenha um 

fornecimento seguro, constante, de energia, o que não era o caso, e sendo o Paraguai o maior 

exportador líquido de energia elétrica do mundo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

O MERCOSUL é um ambicioso processo de integração em nossa região, graças ao qual 

conquistamos resultados bastante expressivos. Desde a criação do bloco, o comércio interno 

multiplicou-se por 11: passamos a quase US$ 52 bilhões em 2014. Avançamos também na expansão 

do grupo, com a incorporação da Venezuela, mas não podemos nos acomodar; precisamos melhorar, 

avançar cada vez mais. Um passo importante consiste na elaboração de programas que contribuam 

para a redução de assimetrias entre os sócios do MERCOSUL. No atual semestre, presidido pelo 

Brasil, estamos trabalhando pela renovação do Focem, o fundo que foi tão importante no 

financiamento de obras de infraestrutura. Na verdade, esse funcho foi responsável por mais de 40 

projetos somando cerca de US# 1 bilhão em recursos alocados. Vamos continuar aperfeiçoando o 

MERCOSUL, superando as dificuldades conjunturais e diversificando nossas parcerias. (Presidenta 

Dilma Rousseff, declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai Tabaré 

Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Gostaria de destacar o acordo com a União Europeia, como sendo agora um dos passos estratégicos 

na área de comércio internacional da região. Fazer o acordo entre o MERCOSUL e a União 

Europeia, este ano, é prioridade da agenda externa do bloco. (Presidenta Dilma Rousseff, 

declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai Tabaré Vázquez, Brasília, 

21/5/2015). 

A primeira edição da Cúpula foi realizada aqui mesmo em Brasília, em 2006. Quase uma década 

depois, esse encontro de representantes da sociedade civil tornou-se parte de nossa agenda de 

eventos, o que traduz a importância que os governos de nossa região atribuem à interlocução com os 

setores organizados da sociedade civil. Esse entusiasmo demonstrado por nossas sociedades nos 

encoraja a continuar trabalhando cada vez mais para aprofundar o MERCOSUL em todas as duas 

dimensões. Nosso bloco completa, em 2015, 24 anos como a mais abrangente iniciativa de 

integração latino-americana. Hoje o MERCOSUL é um componente relevante das próprias 

estratégias de desenvolvimento de nossos países. Valorizamos o comércio, mas também a cidadania, 
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a cultura, a educação, o desenvolvimento sustentável e o combate à exclusão social. A própria 

Cúpula Social é prova disso. (Intervenção do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, na Cúpula Social do MERCOSUL, Brasília, 14/7/2015). 

Em 2010, durante a Presidência Pro Tempore brasileira, foram adotados o Plano Estratégico de Ação 

Social (PEAS) e o Plano de Ação do Estatuto da Cidadania. O PEAS contempla, nos dez eixos em 

que se estrutura, diretrizes e objetivos voltados para a erradicação da miséria, da fome e do 

analfabetismo, além da universalização dos serviços de saúde pública no âmbito do MERCOSUL. 

Suas metas são mais ambiciosas do que aquelas estipuladas nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. Aliás, temos de nos orgulhar de sermos vistos como referência no alcance da maior parte 

desses objetivos, especialmente o mais relevante deles: o combate à miséria. (Intervenção do 

Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na Cúpula Social do 

MERCOSUL, Brasília, 14/7/2015). 

Pudemos registrar progressos significativos em vários temas, como circulação de pessoas, trabalho e 

emprego, educação, saúde, combate às desigualdades sociais, segurança alimentar, agricultura 

familiar, cultura, entre outras. Vou mencionar apenas alguns. A Declaração Sócio Laboral, redigida 

em estreita colaboração com representantes dos trabalhadores, será assinada pelos Presidentes dos 

Estados Partes do MERCOSUL no próximo dia 17. Ela contribuirá decisivamente para garantir 

condições de trabalho satisfatórias em nossa região. Foi lançado o Plano Estratégico do MERCOSUL 

de Emprego e Trabalho decente, que marca o compromisso dos Estados Partes em promover o 

trabalho decente e preservar empregos.  

 (Intervenção do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na Cúpula 

Social do MERCOSUL, Brasília, 14/7/2015). 

Quero registrar o compromisso do Governo brasileiro com o FCCR, cujo objetivo primordial é o 

diálogo entre governadores, prefeitos, intendentes e gestores locais com vistas a maior e melhor 

articulação e coordenação das iniciativas no âmbito do Bloco. Do ponto de vista do Brasil, este Foro 

tem papel crucial na implementação de um princípio basilar da Constituição de 1988 — o princípio 

federativo — que não por acaso está insculpido no nome oficial de nosso País. (Vice-Presidente da 

República, Michel Temer, por ocasião da XVI Reunião Plenária do Foro Consultivo de 

Municípios Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), 

Brasília, 16/7/2015). 

O Brasil quer, portanto, fortalecer a agenda do Foro, uma agenda de integração regional, que valoriza 

e potencializa as diversas experiências dos governos subnacionais em espaços multilaterais. Quero 

sublinhar a importância de garantir concretude às ações do MERCOSUL no sentido de promover o 

desenvolvimento integrado de nossos territórios fronteiriços. É conhecida a proposta de criação de 

regiões de cooperação transfronteiriça no MERCOSUL, como forma de permitir o compartilhamento 

de serviços de interesse comum na região de fronteira. Quero também registrar a importância da 

integração produtiva. Trata-se de elemento fundamental para o fortalecimento da integração regional. 

Nesse sentido, os arranjos produtivos locais no MERCOSUL favorecem a integração de cadeias 

produtivas regionais e melhoram o ambiente de negócios. (Vice-Presidente da República, Michel 

Temer, por ocasião da XVI Reunião Plenária do Foro Consultivo de Municípios Estados 

Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), Brasília, 16/7/2015). 
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Quero mencionar ainda outro eixo importante de ação do Foro: o fortalecimento da cidadania 

regional. Nesse campo, o Governo brasileiro saúda a colaboração do FCCR na implantação do Plano 

Estratégico de Ação Social do MERCOSUL. A participação ativa de governos subnacionais no 

MERCOSUL fortalece as relações no Bloco. As ações conjuntas ou articuladas numa perspectiva 

territorial e regional de estados, províncias, departamentos e cidades desempenham papel decisivo na 

melhoria da qualidade de vida das populações, no desenvolvimento sustentável e na inclusão 

produtiva. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, por ocasião da XVI Reunião Plenária 

do Foro Consultivo de Municípios Estados Federados, Províncias e Departamentos do 

MERCOSUL (FCCR), Brasília, 16/7/2015). 

O MERCOSUL é uma das ferramentas importantes nessa estratégia [de combate à crise 

internacional]. O comércio intrarregional cresceu quase 12 vezes desde a criação do bloco, enquanto 

o comércio mundial, no mesmo período, multiplicou-se por cinco. Trata-se, também, de um 

comércio com grande qualidade: 80% das exportações brasileiras originárias do bloco, por exemplo, 

são de bens industrializados. Sabemos, no entanto, que nos últimos anos assistimos a uma relativa 

desaceleração e temos de continuar lutando para ampliar as nossas relações comercias de 

investimento em todas as áreas sociais e culturais. Precisamos, sobretudo, continuar fortalecendo e 

comentando o intercâmbio intrazona, retomando a fluidez das trocas entre os sócios do 

MERCOSUL. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na abertura da 48ª Cúpula do 

MERCOSUL, Brasília, 17/7/2015). 

O MERCOSUL é, também, um fator, um grande fator de mitigação de assimetrias e de apoio a um 

desenvolvimento equilibrado entre os sócios. O Brasil sempre defendeu que as economias menores 

devem se beneficiar plenamente da integração. Por isso, apoiamos fortemente, em 2004, a criação do 

Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL. O FOCEM tem desempenhado papel 

fundamental no financiamento de projetos que ajudam a reduzir assimetrias. Nós decidimos, nesse 

período em que o Brasil assumiu a Presidência Pro Tempore, de comum acordo com todos os países, 

que nós vamos garantir a continuidade do FOCEM nos próximos anos. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, na abertura da 48ª Cúpula do MERCOSUL, Brasília, 17/7/2015). 

No campo social, logramos avanços importantes: a nova Declaração Sócio Laboral que aprovamos 

reafirma nosso compromisso com os direitos sociais. A declaração fortalece o emprego e o trabalho 

decente como base de um processo de integração regional. Fortalece, igualmente, a negociação 

coletiva, a organização sindical e condiciona a participação de empresas nos projetos financiados 

pelo bloco, à observância dos preceitos ali estabelecidos. Com a consolidação da Reunião de 

autoridades dos povos indígenas e a criação de autoridades sobre direitos das populações 

afrodescendentes do MERCOSUL, dispomos agora de espaços privilegiados para formular políticas 

comuns em benefício de nossos povos originários e na luta contra a discriminação racial e a 

intolerância. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, na abertura da 48ª Cúpula do 

MERCOSUL, Brasília, 17/7/2015). 

Da extensa pauta da reunião de hoje, eu quero destacar, inicialmente, algumas decisões. Primeira; 

nós confirmamos nossa decisão de trocar ofertas com a União Europeia no último trimestre de 2015, 

na esteira do que havíamos decidido e acordado em junho deste ano em Bruxelas. Estarão abertas, a 

partir dessa troca, as negociações entre os dois blocos para a materialização de um ambicioso, 

abrangente e equilibrado acordo comercial. (Presidenta da república, Dilma Rousseff, durante 
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almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e Estados Associados, 

Brasília, 17/7/2015). 

 Segunda decisão: extremamente relevante, diz respeito à renovação do Fundo de Convergência 

Estrutural do Mercosul, o FOCEM. Esse fundo é um instrumento importante e indispensável para a 

redução das assimetrias do bloco. Por esse fundo, nós tivemos o equivalente a US$ 1 bilhão, sendo 

atribuídos aos diferentes Estados-Membros, com prioridade para os menores, em 44 projetos, a 

imensa maioria concentrada na área de infraestrutura. A proposta do Focem, agora renovado, está na 

essência da nossa concepção de uma integração regional sem hegemonismos, capaz de articular 

harmonicamente economias distintas e economias de dimensões diferentes. Uma cooperação que se 

dá entre países iguais, e países que procuram que as suas sociedades se desenvolvam e sejam mais 

justas, e beneficiem a todos os seus cidadãos e cidadãs. (Presidenta da república, Dilma Rousseff, 

durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e Estados 

Associados, Brasília, 17/7/2015). 

A sexta grande iniciativa que está com destaque superior a todas as demais é aqui mesmo, na 

América Latina. É o fortalecimento do MERCOSUL, com a entrada oficial da Bolívia entre os 

Estados Partes. A Bolívia e o MERCOSUL vêm tendo livre comércio em razão do acordo que nós 

assinamos com eles, em 1996. Assim, na presidência brasileira, nossas equipes técnicas trabalharam 

para acelerar os trâmites em cada país para que a entrada da Bolívia se dê de forma bastante 

tranquila. (Presidenta da república, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes 

dos Estados-Partes do MERCOSUL e Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

A outra questão foi que nós também avançamos no diálogo com a Aliança do Pacífico. Enviamos 

para a Aliança a proposta de aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. E queremos identificar 

uma agenda que abra oportunidades de negócios entre nós. (Presidenta da república, Dilma 

Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e 

Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

Eu queria reiterar para todos vocês que o Brasil está convencido que o MERCOSUL não é apenas 

um acordo de cooperação. O MERCOSUL é parte essencial do projeto nacional do Brasil, de 

desenvolvimento. Faz parte desse projeto o compartilhamento com o MERCOSUL de todas as 

iniciativas, no sentido do avanço comercial, de investimentos e também o compartilhamento de 

valores comuns, valores democráticos, de respeito à democracia, aos direitos humanos, à defesa de 

uma ordem institucional forte e também de uma ordem internacional mais justa. (Presidenta da 

república, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do 

MERCOSUL e Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

Muito além da agenda econômico-comercial, o bloco compreende iniciativas em áreas que vão da 

infraestrutura às telecomunicações; da ciência e tecnologia à educação; da agricultura familiar ao 

meio ambiente; da cooperação fronteiriça ao combate aos ilícitos transnacionais; das políticas de 

gênero à promoção integral dos direitos humanos. Há também a preocupação de enfrentar o tema das 

assimetrias entre os sócios. A expressão mais concreta dessa preocupação é a decisão tomada na 

última Cúpula do Mercosul, no mês de julho passado em Brasília, para renovar por mais dez anos o 

Fundo para Convergência Estrutural do MERCOSUL, o FOCEM, que tem permitido a 

implementação de projetos voltados para o desenvolvimento dos países de nossa região. Ao longo de 
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pouco mais de duas décadas de existência, o MERCOSUL desenvolveu diversos mecanismos para 

ampliar a participação da sociedade no processo de integração. O Parlamento do MERCOSUL – o 

Parlasul – é o mais emblemático deles. Mas podemos citar, ainda, a Cúpula Social do MERCOSUL, 

o Fórum Consultivo Econômico e Social, o Fórum Empresarial do MERCOSUL, entre vários outros 

mecanismos que vêm contribuindo de maneira fundamental para a democratização e participação 

social do bloco. E é também no âmbito do MERCOSUL que vimos realizando esforços de fomento 

do comércio intrarregional cruciais para o desenvolvimento de nossos países, particularmente no 

campo industrial. O MERCOSUL é hoje o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. 

O fluxo de comércio dentro do bloco cresceu doze vezes desde sua criação, em 1991, em ritmo 

bastante superior à expansão do comércio mundial. Isso ajuda a gerar mais e melhores empregos em 

nossa região. Além disso, por meio de sua rede de acordos regionais, o MERCOSUL estabeleceu as 

bases para que a América o Sul se torne, no máximo até 2019, uma zona de livre comércio, o que 

representará a concretização de uma aspiração histórica dos países de nosso continente, que remonta 

a 1960, quando começamos a pensar numa América Latina unida pelo comércio, com a criação da 

Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALALC. Durante a última Cúpula do 

MERCOSUL, sediada em Brasília, em 17 de julho, acordamos reforçar o diálogo entre o 

MERCOSUL e a Aliança do Pacífico, para que possamos ampliar ainda mais o comércio na região. 

(...) Estamos retomando, com determinação, uma agenda de ampliação das preferências comerciais 

entre nossos países, além de negociar novos temas, como facilitação de comércio, investimentos e 

compras públicas, o que dará mais competitividade às nossas empresas e estimulará maior integração 

produtiva. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

Em junho, celebramos um acordo em Bruxelas que prevê que os dois blocos apresentem suas 

sugestões até o final de 2015. Eu acredito que a Alemanha, por exemplo, em sendo a terceira maior, 

e o Brasil, como a sétima maior economia mundial, tenham o mesmo interesse nesta integração. Para 

nós, o acordo com a União Europeia é fundamentalmente importante. Os consumidores podem 

aproveitar tanto lá como aqui. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. “O Brasil ainda está 

estável”. Entrevista concedida ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 

O encaminhamento das negociações MERCOSUL-União Europeia continua a ser a principal 

prioridade do Brasil dentro de nossa agenda de relacionamento externo... Esperamos que a União 

Europeia obtenha o consenso interno necessário que nos permita efetuar a troca de ofertas 

rapidamente... Devemos dar passos decididos nas conversações com outros parceiros, como o 

Canadá, a EFTA - Associação Europeia de Livre Comércio, a Índia, o Líbano e a Tunísia, entre 

outros, como também a SACU - União Aduaneira da África Austral ... [É] igualmente importante 

darmos continuidade aos esforços de aproximação do MERCOSUL com a Aliança do Pacífico. 

Precisamos desconstruir o discurso equivocado de rivalidade entre os dois blocos. Estamos unidos, 

como se sabe, por ampla rede de acordos comerciais, alguns dos quais completarão em breve duas 

décadas ... Ainda no âmbito da região, o Brasil apoia avanços nas negociações com Cuba e com o 

Sistema de Integração Centro-Americano, o SICA (...). Somos quase 300 milhões de cidadãos e 

disfrutamos de direitos e benefícios que nos foram conferidos pela notável evolução institucional e 

normativa que se observou na região desde a assinatura do Tratado de Assunção. A vitalidade dessa 

agenda, marcada nos últimos anos pela aprovação do Plano de Ação para a Conformação de um 

Estatuto da Cidadania do MERCOSUL e do Plano Estratégico de Ação Social, confere ainda maior 

legitimidade ao nosso processo de integração. O Governo brasileiro considera prioritárias as 
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dimensões social e cidadã do MERCOSUL e impulsionou, ao longo de sua última Presidência Pro 

Tempore, um esforço de revisão e atualização do Plano Estratégico de Ação Social e do Estatuto da 

Cidadania ... O Governo brasileiro está igualmente empenhado em incrementar a participação social 

nas decisões sobre o futuro do bloco. Damos grande importância à realização das Cúpulas Sociais, 

que já se realizam desde 2006, e cuja institucionalidade foi reforçada em 2012. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Reunião Ministerial da Cúpula 

do MERCOSUL, Assunção, 20/12/2015). 

A despeito das dificuldades inerentes aos processos de integração, temos testemunhado o 

compromisso de nossos governos e sociedades com o Mercosul. (...) No mundo conturbado por 

guerras e pelo terrorismo, nossa região é conhecida por ser uma zona de paz, tolerância e de 

cooperação. A adesão da Venezuela e da Bolívia mostram a capacidade de atração que o Mercosul 

exerce. (...) Para meu governo, o fortalecimento do Mercosul passa necessariamente pela adoção de 

formas mais ágeis de cooperação comercial e de construção de cadeias produtivas intrarregionais. 

Devemos resolver a questão das assimetrias regionais, e isso só será possível com a maior 

cooperação comercial e, sobretudo, com a construção dessas cadeias. (...) Nós precisamos adaptar-

nos às mudanças sob pena de comprometer a competitividade de nossas empresas e a atratividade de 

nossas economias para os investidores. Foi com esse espírito que propusemos, recentemente, dotar o 

bloco de um protocolo de cooperação e facilitação de investimentos. (...)[C]onsideramos o Mercosul 

fundamental para o projeto de desenvolvimento brasileiro. Sabemos que nosso crescimento também 

tem impacto positivo em toda a região. (...) Queremos concluir um acordo ambicioso, abrangente e 

equilibrado com a União Europeia. (...) É muito positiva também a contínua aproximação com a 

Aliança do Pacifico, com a qual temos muitas complementariedades, e com a qual devíamos 

estabelecer relações cada vez mais próximas e sólidas. Continuaremos trabalhando pelo 

estabelecimento de uma área de livre comércio na América Latina. Para isso, é essencial ampliar e 

aprofundar acordos com nossos parceiros andinos, como o acordo de serviços Mercosul-Colômbia, 

negociado nesse semestre. Mercosul e Cuba concordaram em ampliar seu acordo, o que vai permitir 

ao Mercosul estar bem posicionado para aproveitar a evolução da economia cubana com a abertura 

das relações comerciais entre Estados Unidos e Cuba. Mantivemos diálogos produtivos com diversos 

outros parceiros, como a Associação Europeia de Livre Comércio, a União Econômica Euroasiática, 

o Sistema de Integração Centro-Americano, além da Tunísia, Líbano, Índia, Coreia e Japão. 

Devemos manter esse espírito no futuro próximo, identificando todas as oportunidades que possam 

contribuir cada vez mais para uma inserção competitiva de nosso bloco na economia mundial. O 

Mercosul tem de acompanhar e analisar, sem pressões ideológicas de qualquer tipo, as distintas 

propostas de integração em curso no mundo, privilegiando sempre nossos interesses nacionais e 

regionais. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. Discurso por ocasião da XLIX Cúpula dos 

Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados, Assunção, 21/12/2015). 

Vamos a trabajar para el fortalecimiento y la ampliación del Mercosur. El Mercosur es una 

construcción estratégica importantísima que es política, pero que por sobre todo se basa en una 

relación comercial. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, "Vamos a 

avanzar en la relación a una velocidad excepcional" - entrevista ao jornal La Nación, 

Argentina, 14/1/2016). 
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[O] caminho está sendo pavimentado para fortalecermos o relacionamento externo do MERCOSUL, 

principalmente por meio da negociação de acordos com a União Europeia e com outros países-chave, 

como Índia, Canadá e a Associação Europeia de Livre-Comércio, a EFTA, além de intensa 

articulação com a Aliança do Pacífico. Queremos um bloco que esteja cada vez mais integrado às 

principais cadeias de valor, mas que ao mesmo tempo contribua para o desenvolvimento econômico 

de nossos países. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

aula inaugural do Instituto Rio Branco, Brasília, 18/1/2016). 

[A] adesão da Bolívia ao MERCOSUL conta com o firme e determinado apoio do Brasil. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após reunião ampliada com 

o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales, Brasília, 2/2/2016). 

O MERCOSUL deve aprofundar o seu relacionamento comercial com a Índia, indo além do acordo 

de preferências fixas já existente. Queremos avançar também em negociações com o Canadá, Cuba, a 

Associação Europeia de Livre Comércio, o Líbano e a Tunísia. O MERCOSUL é e continuará sendo 

um dos alicerces fundamentais da política externa brasileira. Como é sabido, o comércio intrabloco é 

constituído majoritariamente de produtos de maior valor agregado. Segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relativos a 2015, aproximadamente 87% das 

exportações brasileiras para os parceiros bloco são compostas por produtos industrializados (...) 

Queremos também concluir o processo de adesão da Bolívia e avançar na negociação de um 

Protocolo de Investimentos inspirado no já mencionado modelo brasileiro de Acordo de Cooperação 

e Facilitação de Investimentos. Esperamos que em 2019 a América do Sul constitua, graças aos 

acordos do MERCOSUL com seus sócios, uma zona de livre comércio (...) [D]esejamos avançar no 

processo de diálogo entre o MERCOSUL e a Aliança do Pacífico. Ao contrário do que normalmente 

se alega em meios de comunicação, os dois blocos não são antagônicos. O MERCOSUL tem acordos 

comerciais com todos os membros da Aliança. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de 

Janeiro, 16/2/2016).  

Com o salto quantitativo e qualitativo do comércio do Brasil com os parceiros (de US$ 4,5 bilhões 

em 1991 para US$ 30,3 bilhões em 2015)., o Mercosul tornou-se nosso maior mercado para 

exportações de diversos bens industriais de alto valor agregado, assumindo enorme relevância para 

muitos setores da indústria brasileira, como o automotivo (...) O Mercosul ajuda a elevar os salários 

do trabalhador brasileiro. Há 25 anos, um brasileiro que quisesse trabalhar num país vizinho não teria 

o tempo de trabalho contabilizado para efeito de aposentadoria no Brasil. Hoje tem. Seus filhos não 

teriam mecanismos eficientes para o reconhecimento de seus estudos no exterior. Hoje têm. Um 

brasileiro que quisesse fazer turismo num país do Mercosul precisaria de passaporte para viajar. Hoje 

basta a carteira de identidade. O conjunto de acordos sobre residência, trabalho, seguridade social, 

integração educacional e turismo do bloco facilita o cotidiano de muitos brasileiros e assenta os 

alicerces para a integração econômica e para o desenvolvimento de uma cidadania comum na região 

(...) O Mercosul ajudou a dissipar antigas e injustificadas rivalidades e enterrar de vez arcaicas 

hipóteses de conflito. Por fim, temos o pressuposto de todas as outras conquistas: a democracia. O 

Mercosul nasceu, em grande medida, do desejo de superar de vez o autoritarismo e, para além de 

seus ganhos econômicos, sociais e diplomáticos, será, por muitos e muitos aniversários, um 
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instrumento de preservação e aperfeiçoamento de nossas democracias (...) Mais democracia, mais 

inclusão social, mais cidadania, maior conhecimento recíproco, maiores facilidades de trânsito, de 

trabalho e de educação, mais comércio e investimentos: esses são objetivos permanentes do 

Mercosul. Por isso ele é um pilar fundamental da política externa brasileira. (Artigo do Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Os 25 anos de Mercosul: momento de 

reconhecer os ganhos”, publicado na Folha de S. Paulo, 26/3/2016). 
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União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

Os Estados Membros da União de Nações Sul-Americanas manifestam sua rejeição ao Decreto 

Executivo do Governo dos Estados Unidos da América, aprovado em 9 de março de 2015, por 

constituir uma ameaça de ingerência à soberania e ao princípio de Não Intervenção nos assuntos 

internos de outros Estados. (Comunicado da UNASUL sobre o decreto executivo do governo dos 

Estados Unidos sobre a Venezuela, Quito, 14/3/2015). 

A celebração das próximas eleições parlamentares é essencial para a manutenção da ordem 

constitucional democrática, princípio fundamental da UNASUL. (Nota à imprensa nº 70. Reunião 

do Conselho de Chanceleres da UNASUL sobre a Venezuela, Brasília, 20/3/2015). 

O atual quadro nesse país irmão pede moderação, pede aproximação de posições de todas as partes. 

É com esse propósito que a Unasul trabalha para acompanhar e apoiar o diálogo político entre o 

governo e a oposição na Venezuela, buscando contribuir para o pleno respeito, por todos, ao Estado 

democrático de direito, ao direito de defesa e à Constituição do país. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015).  

A UNASUL representou um claro reconhecimento de que é imperioso que os países sul-americanos 

desenvolvam uma visão conjunta sobre seus principais desafios, tais como o combate às 

desigualdades sociais, o comércio, a integração física e energética e a consolidação da democracia. 

Nossa aproximação resultou da convicção de que a contiguidade geográfica e o compartilhamento de 

valores que nos aproximam oferecem uma agenda comum para lidar com as oportunidades e desafios 

específicos de nossa região. (...) O Brasil é um país que trabalha para que nosso continente continue 

sendo um espaço de paz. O fato de o Brasil não se envolver num conflito militar em nossa região há 

mais de 140 anos atesta a primazia que conferimos à diplomacia e ao diálogo. Mas a paz não é um 

dado da natureza, ela deve ser construída e conservada. Devemos, portanto, seguir trabalhando para a 

construção da confiança recíproca e principalmente para desenvolvermos uma visão e uma estratégia 

comuns com relação à proteção de nossos territórios, nossos recursos e nossas populações. Para isso, 

o trabalho do Conselho de Defesa Sul-Americano continuará sendo fundamental. Não posso deixar 

de citar também a bem-sucedida cooperação entre nossos países no âmbito do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. Argentina e Chile atuaram estreitamente, no ano passado, como 

membros não permanentes. Argentina e Brasil já o haviam feito há dez anos, inclusive com a 

inclusão de diplomatas do outro país em suas delegações. (...) Não percamos de vista que foi a 

consolidação da democracia, do respeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito na região que 

impulsionou o processo de integração. Sem democracia, não há integração. O Governo da Presidenta 

Dilma Rousseff entende a América do Sul do século XXI como espaço de prosperidade, paz e justiça 

social, realizável em pleno respeito à democracia e ao Estado de Direito. Nossas diferenças 

ideológicas e culturais, com as quais convivemos entre nós e no interior de nossos países, aguçam 

nossas visão e contribuem para encontrarmos soluções criativas para nossos problemas. Assim, 

celebramos o pluralismo, o debate franco de ideias, as liberdades individuais, de expressão e de 

imprensa. O MERCOSUL e a UNASUL hoje atuam para que o sistema democrático vigore sem 

impedimentos em todos os nossos países. Contamos com nossas próprias missões de observação 

eleitoral, que, no passado, eram realizadas principalmente por atores de fora da região. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na abertura do XIII Curso para Diplomatas 

Sul-Americanos, Brasília, 11/5/2015). 
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Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros 

mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, a América Latina e o 

Caribe. No âmbito da UNASUL e da CELAC, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional 

para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do 

aprofundamento da democracia. Coincidimos na preocupação com a situação da Venezuela e na 

avaliação de que seu legítimo governo e as diferentes forças políticas venezuelanas devem buscar 

solucionar, pacifica e democraticamente, no marco constitucional do país, os conflitos as 

dificuldades e os desafios existentes. A UNASUL, cuja presidência pro tempore é desempenhada 

pelo Uruguai – e que conta com a firme atuação do secretário-geral [Ernesto] Samper – que tem 

papel fundamental a cumprir: estimula a moderação, o diálogo e o respeito às instituições. O 

entendimento entre os venezuelanos interessa ao conjunto dos latino-americanos. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após encontro com o presidente do Uruguai, 

Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

No âmbito da UNASUL, temos um mecanismo de integração mais amplo, composto por todos os 12 

países sul-americanos. A UNASUL consolida a América do Sul como espaço permanente de 

concertação política, de paz, de democracia e de integração em setores estratégicos como defesa, 

infraestrutura, combate mundial às drogas, entre outros temas. A UNASUL tem-se fortalecido, muito 

particularmente, como instrumento de governança da região, ajudando no encaminhamento de 

soluções sul-americanas para problemas sul-americanos. Seu papel na promoção do diálogo interno 

na Bolívia e na Venezuela é um claro exemplo da importância da UNASUL como instância de 

construção de soluções e consensos em contextos de crises ou dificuldades políticas na região. O 

Conselho de Defesa Sul-Americano tem cumprido com êxito seu objetivo de consolidação da 

confiança e de criação de uma identidade comum em matéria de defesa na região. Uma de suas 

recentes iniciativas foi o estabelecimento, em 2014, da Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE), 

atendendo a proposta apresentada em 2012 pelo então Ministro da Defesa brasileiro e ex-Chanceler, 

Celso Amorim. Pela primeira vez, nossos militares dispõem de um centro de formação e capacitação 

baseado em premissas e doutrinas exclusivamente sul-americanas. O Conselho de Infraestrutura e 

Planejamento, herdeiro da IIRSA – Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, possui uma 

extensa carteira de projetos estratégicos para a integração de infraestrutura de transporte, energia e 

telecomunicações. A implementação desses projetos contribuirá para que as economias da região 

experimentem um salto significativo de competitividade. Na área de saúde, o Brasil sedia, no Rio de 

Janeiro, o ISAGS - Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. O ISAGS promove o 

intercâmbio, a gestão do conhecimento e a geração de inovações no campo da política e da 

governança em saúde. Há duas semanas, o Senado Federal aprovou o Acordo de Sede do ISAGS, 

completando o processo de aprovação parlamentar do Acordo. Agradeço aos Senadores o firme 

apoio que têm dado à integração regional. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, por ocasião da reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 

19/8/2015). 

Quero ressaltar, em particular, o êxito da missão sob a liderança da Presidência Pro-Tempore do 

Uruguai, que foi enviada para acompanhar as eleições legislativas na Venezuela. A missão eleitoral 

da UNASUL atuou de maneira exemplar e pôde presenciar uma jornada eleitoral ordeira e pacífica, 

marcada por extrema civilidade e respeito pelas instituições democráticas. (...) O sucesso da missão 

credencia a UNASUL como um jovem, porém sólido organismo internacional. A UNASUL já 

provou sua capacidade, pelo diálogo e negociação, de contribuir com soluções negociadas, legítimas 
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e respeitosas da soberania de seus membros frente a situações políticas complexas, promovendo a 

estabilidade regional. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso 

por ocasião da Reunião de Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 

Destaco, a propósito, a aprovação do documento de posição comum da UNASUL para sessão 

especial da Assembleia Geral da ONU sobre o problema mundial das drogas, que não apenas 

fortalece a atuação da UNASUL no sistema ONU, mas que também demonstra ser possível 

chegarmos a um consenso sobre um tema tão relevante para nossa região e para qual o Brasil dedica 

grande importância e engajamento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 
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Integração de infraestrutura  

Acho que a integração regional das nossas economias funciona como um fator que expande as nossas 

fronteiras, expande as nossas oportunidades, expande as nossas economias. Daí porque o Brasil se 

dedicou, nos últimos anos, a investir fortemente na integração de infraestrutura. Eu elenquei alguns 

dos investimentos que eu considero muito importantes, que nós fizemos em parceria com os 

diferentes governos e empresários aqui do continente latino-americano. Me refiro no Paraguai à linha 

de transmissão que leva energia de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas aqui do continente - se 

não a maior - à Assunção, garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial; no 

Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão, a conversora. Na 

Argentina, a construção e o financiamento do Gasoduto TGN Sul, o Gasoduto Sul e o Gasoduto 

Norte; a fase 3 do Gamesa; a estrutura de água e esgoto em toda a Buenos Aires, a grande Buenos 

Aires; em Cuba, o Porto de Mariel; na Guatemala, o trecho 1 da Rodovia Centroamericana; na 

Nicarágua, a Hidrelétrica de Tumarín; no México, o Polo Petroquímico da Cidade do México. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a participação no Foro Empresarial das 

Américas – Unindo as Américas: integração produtiva para o desenvolvimento inclusivo, 

Cidade do Panamá, 10/4/2015).  

A América do Sul infelizmente ainda padece com a falta de meios de conexão física. Defrontamo-

nos, especialmente no chamado Eixo Norte, com grandes dificuldades de ligação, dificultando o 

comércio e o trânsito de pessoas. É, portanto, essencial que tenhamos mais conexões aéreas. Em 

muitos casos, é mais fácil voar de uma de nossas grandes cidades para os Estados Unidos ou a 

Europa do que para outra cidade sul-americana. A solução está no aumento dos voos 

transfronteiriços e dos voos regionais, por meio de acordos entre nossas autoridades e de incentivos 

às empresas locais. Mais rotas aéreas significarão mais comércio, mais turismo e mais 

desenvolvimento social e econômico. (...) Temos o compromisso de trabalhar em conjunto na 

UNASUL para superar esses gargalos. Devemos unir a vontade política, que já existe, à capacidade 

de investimento, que, por vezes, ainda nos falta. Daí a importância que têm os bancos nacionais e 

aqueles formados em conjunto por países em desenvolvimento, como o Novo Banco de 

Desenvolvimento do BRICS. Esses instrumentos reduzirão nossa dependência de fontes externas de 

financiamento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na abertura do 

XIII Curso para Diplomatas Sul-Americanos, Brasília, 11/5/2015). 

[O] Eixo Multimodal Manta-Manaus ... é um projeto estratégico nessa região. Trata-se da integração 

de toda a região amazônica da América do Sul aproximando as regiões Norte e Centro-Oeste do 

Brasil, tanto aproximando o Equador do Atlântico quanto o Brasil do Pacífico. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff. Declaração à imprensa após reunião ampliada com o Presidente do 

Equador, Rafael Correa – Quito, 26/1/2016). 

Temos todo o interesse em avançar em projetos de infraestrutura que facilitem os fluxos entre nossos 

países na América do Sul e nos mercados extra-regionais. Abordamos e definimos o estudo e a 

avaliação econômico-financeira do projeto do corredor ferroviário bioceânico central, projeto 

complementar à Ferrovia Transcontinental e o acesso ao Depósito Franco, no porto de Paranaguá, 

pela Bolívia. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após reunião 

ampliada com o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales, Brasília, 

2/2/2016). 
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Las mandatarias (...) destacaron la importancia de la Declaración de Asunción sobre Corredores 

Bioceánicos acordada el pasado 21 de diciembre entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, la que 

constituye una señal de la voluntad política de dichos Estados para avanzar en la integración física 

subregional, con especial interés en el corredor Puerto Murtinho y Antofagasta-Iquique. (Nota à 

imprensa nº 79. Viagem da Presidenta da República ao Chile – Comunicado Conjunto – 

Santiago, 26/2/2016). 

[S]abemos a importância da integração inter-regional. Os chamados corredores bioceânicos, nós 

gostaríamos de destacar justamente Porto Murtinho, porque ele tem o condão de ser um corredor e 

uma alternativa logística de curta distância em relação aos demais e, ao mesmo tempo, ele interliga o 

Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, formando um grande percurso para as nossas exportações, 

para os mercados asiáticos e também intra-regionais. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

Discurso durante almoço oferecido pela Presidenta do Chile, Michelle Bachelet, Santiago, 

26/2/2016). 

Outro desafio é a promoção da integração física e energética. A despeito dos avanços obtidos nos 

últimos anos, ainda temos carências significativas nessas áreas, que exigem estudos e investimentos 

de monta. A criação de corredores bioceânicos integrando diversos modais de transporte é 

fundamental para a ampliação do trânsito de pessoas e mercadorias entre nossos países e com outras 

regiões do planeta. É o caminho para reduzir custos e gerar complementaridades. Temos também de 

valorizar mais as conexões aéreas diretas entre nossos países, inclusive por meio de companhias 

regionais. Da mesma forma, a integração entre nossos sistemas de energia permitirá aumento da 

eficiência e contemplará, em nossos países, as regiões mais afetadas pela carência desse insumo 

fundamental para o crescimento econômico. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, Discurso na abertura do XIV Curso para Diplomatas Sul-Americanos, Brasília, 

6/4/2016). 
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Integração fronteiriça  

Também precisaremos valorizar cada vez mais as fronteiras nacionais como espaços de integração, 

notadamente no caso das chamadas cidades gêmeas. Por muitos anos objeto de menor atenção, as 

cidades fronteiriças entrarão em nossas agendas: pelos aspectos positivos decorrentes da dinâmica da 

integração ou pelos problemas, tais como aqueles que dizem respeito aos ilícitos transnacionais. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na abertura do XIII Curso para 

Diplomatas Sul-Americanos, Brasília, 11/5/2015). 

Na área da integração fronteiriça, nós contamos, desde 2002, com mecanismo de alto nível, que vem 

trabalhado imensamente na promoção do desenvolvimento integrado da faixa de fronteira, com 

avanços recentes em termos de prestação e serviços de emergência, cooperação em defesa civil e 

saneamento integrado nas cidades gêmeas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração 

à imprensa após encontro com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

A Bolívia é (...) um país que possui nossa maior fronteira, com uma grande extensão em milhares de 

quilômetros e com o qual mantemos forte processo de integração. (...) [C]oncordamos em priorizar a 

cooperação fronteiriça, em benefício das comunidades de brasileiros e bolivianos que vivem ao 

longo de nossa extensa fronteira, assim como daqueles residentes nos dois países. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após reunião ampliada com o Presidente do 

Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales, Brasília, 2/2/2016). 
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Associação Latino-americana de Integração (ALADI) 

Com relação ao Mercosul e às relações exteriores do Mercosul, eu gostaria de dizer que, em 2019, 

nós vamos atingir a total liberação do comércio na região, na América do Sul. Até 2019, os acordos 

comerciais, os ACEs celebrados entre o Mercosul e o Chile, o Peru e a Colômbia estarão em pleno 

vigor. Isso quer dizer que, a partir deste momento, 2019, o comércio exterior na América do Sul será 

totalmente livre. Existem ainda algumas exceções à tarifa externa comum, mas que são necessárias e 

se fazem necessárias justamente pelas assimetrias e para proteção de alguns setores. Mas eu gostaria 

de dizer que essa integração da América do Sul em 2019 é um fato muito importante e muito pouco 

conhecido. É muito pouco divulgado que nós estaremos nesse ponto, com a aceleração, como foi 

produzida, inclusive por interesses brasileiros, do sistema de desgravação até 2019. Outro fato 

também muito interessante que V. Ex.ª mencionou é a questão da Aliança do Pacífico, conformada 

por Chile, Peru, Colômbia e México. Justamente esses países, ao criarem a Aliança do Pacífico, 

estavam consolidando um sistema de comércio já consolidado, já existente na Lade, Associação 

Latino-Americana de Integração, criada pelo Tratado de Montevidéu, de 1980, em que já há 

esquemas de liberalização do comércio. Agora, o interessante e o curioso e que não é tão conhecido é 

que o comércio intramercosul, entre os países do Mercosul, corresponde a 23,4% do comércio dos 

países do Mercosul com o mundo, enquanto o comércio exterior dos países, o comércio intra-Aliança 

do Pacífico, dos quatro países que conformam a Aliança do Pacífico, representa apenas 6% do 

comércio desse grupo com o mundo. Então, aí se vê que o Mercosul tem uma solidez e um 

crescimento sem dúvida importante. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal, Brasília, 24/3/2015). 
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Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) 

O Foro CELAC-China é o primeiro mecanismo de interlocução externa formalizado pela CELAC 

com um país em desenvolvimento. Gradualmente, fortalecemos o papel da CELAC como 

mecanismo representativo da região, que veicula consensos regionais construídos com base nos 

interesses nacionais de seus Estados Membros. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, na I Reunião do Foro CELAC-China, Pequim, 8/1/2015). 

Como registrado na Declaração Ministerial, o Foro CELAC-China será um complemento às relações 

bilaterais entre a China e os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, 

funcionando como instrumento adicional para promover a cooperação e a amizade mútuas. O Foro 

favorecerá, ainda, o aumento do intercâmbio político e humano entre nossos governos e sociedades. 

Com o Foro CELAC-China, passamos a contar também com mais um mecanismo para promover o 

comércio e o investimento recíprocos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro 

Vieira, na I Reunião do Foro CELAC-China, Pequim, 8/1/2015). 

Mesmo com essas importantes parcerias externas e outras que seguramente virão, devemos ter 

sempre presente que a integração começa, prioritariamente, pelos vizinhos. Gostaria de propor que 

no próximo período se constitua um Fórum de Empresários da CELAC com a participação dos 

governos e das empresas. Seu objetivo será desenvolver o comércio, aproveitar as oportunidades 

diversificadas que nossas economias oferecem e estimular, quando possível, a integração produtiva 

no espaço CELAC, promovendo nossas relações com o resto do mundo. O Brasil valoriza o papel da 

CELAC como área de cooperação e de acordo, e esse será mais um passo nessa valorização. Foi com 

esse espírito que promovemos a I Reunião Ministerial sobre Agricultura Familiar, em Brasília, em 

novembro de 2014, com expressiva participação dos Estados membros da CELAC. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, na III Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos – CELAC, San José, 28/1/2015). 

Também em 2008, foi realizada a Primeira Cúpula de Estados da América Latina e do Caribe, 

embrião do que viria a se tornar a CELAC. Pusemos fim, então, a outro anacronismo: embora tão 

próximos, as Américas do Sul e Central e o Caribe não dialogavam de maneira institucionalizada. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na abertura do XIII Curso para 

Diplomatas Sul-Americanos, Brasília, 11/5/2015). 

A CELAC ... é expressão de uma região que se redescobriu. Somos uma zona de paz, livre de armas 

de destruição em massa e na qual estão consolidados a democracia e o Estado de Direito. Uma região 

que vem obtendo grandes êxitos no combate à pobreza e na redução das desigualdades. Uma região 

que cultiva o entendimento e o consenso, respeitando a diversidade de seus membros. (Presidenta 

da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 

A conquista mais recente de nossa região foi a criação da Comunidade dos Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC). Ela é produto do consenso entre os países da América Latina e 

do Caribe quanto à importância de uma atuação coletiva em favor da discussão e tratamento de temas 

de seu interesse com enfoque fundado em visões próprias da região. As origens da CELAC 

encontram-se na iniciativa brasileira de convocar, em 2008, na Costa do Sauipe, Bahia, a I CALC – 

Cúpula da América Latina e do Caribe. Na ocasião, o Brasil teve a honra de reunir, pela primeira vez 

na história, o líderes dos 33 países da América Latina e Caribe para tratar da agenda regional. Com 
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apenas três anos e meio de funcionamento, a CELAC já desenvolve uma agenda ampla de 

concertação política e de cooperação para o desenvolvimento. Também funciona como um foro de 

projeção da identidade política latino-americana e caribenha no plano internacional – 

consubstanciada no diálogo coletivo com outras regiões, a exemplo do que ocorre na Cúpula 

CELAC-União Europeia, herdeira das Cúpulas ALC-UE, e do novo Foro CELAC-China. Como 

plataforma de cooperação e compartilhamento de políticas públicas, a CELAC busca ampliar 

iniciativas desenvolvidas pelos mecanismos sub-regionais de integração. Um bom exemplo é a 

cooperação em agricultura familiar na CELAC, que se baseia na extensa experiência da Reunião 

Especializada de Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF). Utiliza-se a experiência sub-

regional, mais circunscrita, em benefício da cooperação latino-americana e caribenha como um todo. 

A CELAC tem demonstrado, portanto, uma grande utilidade no fortalecimento da solidariedade e da 

identidade política da América Latina e do Caribe. Foi protagônico, por exemplo, o papel que a 

América Latina e o Caribe desempenharam, por meio inclusive de sucessivas Declarações Políticas 

da CELAC, na condenação do embargo a Cuba, membro pleno de nossa comunidade latino-

americana. Em 2012, tomamos a decisão coletiva de eleger Cuba como Presidente da CELAC para o 

ano de 2013, emitindo um sinal claro sobre a abordagem que favorecemos de integração plena desse 

país-irmão ao convívio internacional e às novas oportunidades de desenvolvimento. Nesse sentido, 

não posso deixar de registrar a satisfação com que nossa América Latina e Caribe acompanha o 

processo de normalização das relações entre EUA e Cuba, cuja conclusão pressupõe o levantamento 

do embargo. Todas essas iniciativas só tenderão a multiplicar-se e a fortalecer-se com o 

envolvimento cada vez maior de nossos Parlamentos – nacionais e regionais – no processo de 

integração. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

[A] CELAC dispõe de sólido arcabouço político e institucional, fortalecido pelos valores que 

compartilhamos: o respeito à soberania, à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito; a 

defesa da paz; a promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável (...) A CELAC tem 

promovido a ampliação de seus contatos externos, com a realização de Cúpulas com a União 

Europeia; o estabelecimento de mecanismos de diálogo com a Rússia e a Índia; e a expansão dos 

trabalhos do Foro CELAC-China. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso por ocasião da IV Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC – 

Quito, 27/1/2016). 
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Cúpula CELAC-União Europeia 

O potencial da nossa parceria reflete-se no crescente volume de comércio birregional que, entre 2000 

e 2014, passou de 90 bilhões para 267 bilhões de dólares. Os acordos comerciais que a União 

Europeia já possui com 26 países da América Latina e do Caribe lhe garantiram posição de destaque 

como sócio comercial da região. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II 

Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 
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Foro CELAC-China 

Esta I Reunião Ministerial do Foro CELAC-China é um novo marco nas relações entre a América 

Latina e Caribe e a China nas próximas décadas. Para mim é motivo de especial satisfação que minha 

primeira participação em um encontro multilateral como Chanceler do Brasil se dê em uma reunião 

que congrega todos os países da América Latina e Caribe, com os quais compartilhamos história, 

cultura, desafios, bem como diversas oportunidades de cooperação, e a China, principal parceiro 

comercial do Brasil, importante parceiro estratégico. Inauguramos um mecanismo com potencial 

para conceber e implementar novas iniciativas que reforcem e diversifiquem o relacionamento sino-

latino-americano e caribenho. Lançamos, hoje, uma parceria duradoura, equilibrada e plena de 

possibilidades. O Foro CELAC-China é o primeiro mecanismo de interlocução externa formalizado 

pela CELAC com um país em desenvolvimento. Gradualmente, fortalecemos o papel da CELAC 

como mecanismo representativo da região, que veicula consensos regionais construídos com base 

nos interesses nacionais de seus Estados Membros. (...) Como registrado na Declaração Ministerial, o 

Foro CELAC-China será um complemento às relações bilaterais entre a China e os países da 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, funcionando como instrumento adicional 

para promover a cooperação e a amizade mútuas. O Foro favorecerá, ainda, o aumento do 

intercâmbio político e humano entre nossos governos e sociedades. (...) É importante ressaltar que 

concebemos o Foro CELAC-China como novo instrumento de cooperação Sul-Sul, modalidade de 

cooperação a que o governo brasileiro atribui inequívoca prioridade e cuja validade e importância 

são crescentemente reconhecidas. Por todas essas razões, apoiamos, com entusiasmo, a criação do 

Foro CELAC-China. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, I Reunião 

do Foro CELAC-China, Pequim, 8/1/2015). 
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PARLATINO 

Criado em 1964, o PARLATINO está entre os mais antigos parlamentos regionais do mundo, ao lado 

do Parlamento Europeu. Desde o início, o PARLATINO esteve envolvido com os contextos políticos 

e sociais dos países que o compõem, desempenhando papel pioneiro na defesa da democracia e da 

cooperação como pedras angulares do objetivo da integração latino-americana. Enquanto os 

mecanismos de integração regional à época estavam focados na dimensão econômico-comercial da 

integração, como, por exemplo, a ALALC (Associação Latino-Americana da Livre Comércio), o 

PARLATINO surgia como fator de fortalecimento das dimensões política e social da integração 

latino-americana. (...) O Brasil tem destacado histórico de atuação no PARLATINO, onde sempre 

esteve representado por alguns de seus parlamentares mais respeitados e importantes na história do 

País, como Ulysses Guimarães Nelson Carneiro, dentre tantos outros (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 
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Aliança do Pacífico 

A outra questão foi que nós também avançamos no diálogo com a Aliança do Pacífico. Enviamos 

para a Aliança a proposta de aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. E queremos identificar 

uma agenda que abra oportunidades de negócios entre nós. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, durante almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e 

Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

Durante a última Cúpula do MERCOSUL, sediada em Brasília, em 17 de julho, acordamos reforçar o 

diálogo entre o MERCOSUL e a Aliança do Pacífico, para que possamos ampliar ainda mais o 

comércio na região. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

da reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

Comuniquei ao Presidente Santos também o interesse do Brasil e do Mercosul numa parceria com a 

Aliança do Pacífico. Queremos estreitar também essas relações, temos medidas comuns tais como a 

extensão de acordos vigentes, certificação digital e cooperação aduaneira. (Declaração à imprensa 

da Presidenta da República, Dilma Rousseff, após cerimônia de assinatura de atos – Bogotá, 

9/10/2015). 

Mercosul e Aliança do Pacífico não só podem como devem convergir. A integração entre esses dois 

agrupamentos regionais só nos trará benefícios. Os modelos de inserção internacional de um país não 

podem se limitar ou não impedem a integração com países que optaram por esquemas diferentes. 

Nós temos a experiência de uma variada, um variado relacionamento com áreas regionais. Por 

exemplo, o Brasil tem um grande processo em andamento com os países Brics. Os países Brics estão 

na Asean, os países Brics estão em outras áreas como aquelas que abrangem, por exemplo, os países 

da área russa - o Afeganistão, o Tajiquistão e outros países. A África do Sul tem toda uma relação 

com o continente africano. Nada impede que nós tenhamos também as mesmas relações aqui na 

América Latina. Acho que a Aliança do Pacífico e o Mercosul devem convergir. Nós estamos 

fazendo um grande esforço no sentido de possibilitar que haja esse tipo de integração na nossa 

região. Vai potencializar as nossas economias. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por 

ocasião do Encontro Empresarial Brasil-Colômbia – Bogotá, 9/10/2015). 

[D]esejamos avançar no processo de diálogo entre o MERCOSUL e a Aliança do Pacífico. Ao 

contrário do que normalmente se alega em meios de comunicação, os dois blocos não são 

antagônicos. O MERCOSUL tem acordos comerciais com todos os membros da Aliança. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016).  

Las mandatarias destacaron la importancia de fortalecer el diálogo entre el MERCOSUR y la Alianza 

del Pacífico, con acciones que incluyan, en un primer momento, la facilitación del comercio, la 

profundización de los acuerdos comerciales existentes entre los países de los dos bloques y el 

acercamiento empresarial. (Nota à imprensa nº 79. Viagem da Presidenta da República ao Chile 

– Comunicado Conjunto – Santiago, 26/2/2016). 
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Eu queria agradecer a presidenta Michelle Bachelet a aproximação entre o Mercosul e a Aliança para 

o Pacífico. Nós somos uma grande região. Unidos, nós temos mais de 600 milhões de consumidores. 

Isso é que fará e que dará a sustentação para que essas relações entre esses dois acordos de 

cooperação possam se expandir e se desenvolver. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

Discurso durante almoço oferecido pela Presidenta do Chile, Michelle Bachelet, Santiago, 

26/2/2016). 
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Argentina 

 A Argentina é o principal parceiro do Brasil no Mercosul, não há dúvida. É um parceiro estratégico. 

Nós temos um comércio muito importante com a Argentina, apesar de ter sido reduzido no ano 

passado por consequência das crises por que passa, inclusive, a Argentina. São mais de US$ 28 

bilhões. E, majoritariamente, as nossas exportações para a Argentina são constituídas por produtos 

manufaturados. É um comércio muito importante, muito relevante para o Brasil. (Ministro das 

relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

No contexto do Mercosul, nossa relação estratégica com a Argentina se destaca. Eu tive a honra de 

ser Embaixador do Brasil em Buenos Aires e participei de todo tipo de negociação durante esse 

tempo, e pude me convencer da importância e da grande abertura que há entre os dois países. (...) Eu 

acho que o Mercosul possibilitou que fossem desarmados os espíritos e que fosse criado um 

ambiente de entendimento. Um fato reconhecido internacionalmente foi a criação bilateral, entre 

Brasil e Argentina, da ABACC – Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares –, que é fundamental e que deu possiblidade ao Acordo Quadripartite entre o 

Brasil, a Argentina, a ABACC e a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Brasília, 15/4/2015). 

O Brasil será o primeiro destino internacional do Presidente eleito da Argentina, em reconhecimento 

da importância das relações entre os dois países. No ano em que se celebram os 30 anos da adoção da 

"Declaração do Iguaçu", marco inicial do processo de integração bilateral, a visita do Presidente 

eleito Mauricio Macri reforça a natureza prioritária do relacionamento entre Brasil e Argentina, 

fundamental para a construção de um espaço de paz e desenvolvimento na América do Sul e para a 

consecução dos objetivos de desenvolvimento nacional dos dois países. (Nota à imprensa nº 484. 

Visita do Presidente eleito da República Argentina, Mauricio Macri, ao Brasil, 3/12/2015). 

Argentina es nuestra prioridad: un socio estratégico, primordial. Es un país con el cual precisamos 

tener una coordinación muy estrecha. Lo que hemos escuchado de Macri va también en esa dirección 

(...) Tenemos que pensar cómo vamos a tratar la integración entre las distintas áreas. Nuestra idea es 

retomar mecanismos que ya existían y explorar otras alternativas para relanzar la relación bilateral en 

todas los terrenos: político, comercial, científico-tecnológico, educativo y de investigación espacial. 

La relación Brasil-Argentina ya tiene una estructura muy densa, con cobertura de todas las áreas (...) 

Las relaciones entre Brasil y Argentina solo fueron difíciles en el pasado remoto. Le diría después de 

las respectivas independencias y en los períodos militares. Pero desde la redemocratización entre los 

dos países, el diálogo no podría ser mejor. Informática, investigación en nuevos materiales, espacial 

y atómica: todas fueron y son áreas de colaboración estrecha. Hay un tejido muy fuerte en todas las 

áreas. Hay diferencia de posiciones, claro: es natural entre países próximos. Lo importante es tener 

en mente que siempre tuvimos mecanismos para crear consenso. Tuvimos dificultades comerciales y 

los resolvimos con las comisiones de monitoreo del comercio. Esa es la característica de nuestro 

vínculo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira,“Buscamos relanzar la 

relación con Argentina en todas las áreas" - entrevista ao jornal Clarín, Argentina, 14/1/2016). 
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La expectativa es que podamos mantener una relación de alto nivel, porque las relaciones entre 

Brasil y la Argentina son estratégicas y es indispensable que sean mantenidas como tales. Para 

Brasil, la Argentina es un país primordial. Y todas las señales que tuvimos del nuevo gobierno 

argentino han dejado en claro que nuestra relación bilateral es prioritaria también para la Argentina 

(...) Vamos a trabajar para el fortalecimiento y la ampliación del Mercosur. El Mercosur es una 

construcción estratégica importantísima que es política, pero que por sobre todo se basa en una 

relación comercial. Tenemos interés en retomar y aumentar el comercio bilateral entre Brasil y la 

Argentina, que antes de la crisis financiera de 2008-2009 llegó a niveles muy altos, pero que en los 

últimos años cayó. Vamos a crear mecanismos para estimular ese comercio (...) Vamos a conversar y 

enterarnos de las nuevas medidas tomadas por el gobierno argentino; hubo cambios que ya fueron 

implementados en comercio exterior. Aplaudimos la decisión de retirar las declaraciones juradas 

anticipadas de importación, es una señal extremamente positiva que va a estimular nuevas corrientes 

de comercio en otras áreas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

"Vamos a avanzar en la relación a una velocidad excepcional" - entrevista ao jornal La 

Nación, Argentina, 14/1/2016). 

Ainda neste ano de 2016, celebramos os vinte e cinco anos da Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABACC. Enquanto a área nuclear é foco 

potencial de conflito e separação em várias partes do mundo, o Brasil e a Argentina conseguiram 

concretizar, juntos, justamente o contrário: laços de confiança recíproca que consolidam nossa 

amizade e viabilizam uma integração profunda, nos mais diversos campos, ao mesmo tempo em que 

desenvolvemos o conhecimento e a aplicação da energia nuclear para fins pacíficos. Com confiança e 

plena segurança jurídica, entre nós e com relação ao mundo. (Secretário-Geral do Ministério das 

Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião da despedida do Embaixador da 

República Argentina, Luis Maria Kreckler, Brasília, 17/3/2016). 
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Bolívia 

A sexta grande iniciativa que está com destaque superior a todas as demais é aqui mesmo, na 

América Latina. É o fortalecimento do MERCOSUL, com a entrada oficial da Bolívia entre os 

Estados Partes. A Bolívia e o MERCOSUL vêm tendo livre comércio em razão do acordo que nós 

assinamos com eles, em 1996. Assim, na presidência brasileira, nossas equipes técnicas trabalharam 

para acelerar os trâmites em cada país para que a entrada da Bolívia se dê de forma bastante 

tranquila. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem aos 

Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e Estados Associados, Brasília, 17/7/2015). 

A Bolívia é para o Brasil um parceiro fundamental e estratégico. É um país que possui nossa maior 

fronteira, com uma grande extensão em milhares de quilômetros e com o qual mantemos forte 

processo de integração. (...) Nossos governos estão unidos na prioridade que damos à eliminação da 

fome e à redução da pobreza e da desigualdade. (...) O Brasil estimula e apoia o objetivo, anunciado 

pelo Presidente Evo Morales, de transformar a Bolívia em centro energético regional. Atualmente, a 

Bolívia contribui para a estabilidade energética do Brasil, com cerca de 30% da oferta de gás natural 

sendo coberta pela Bolívia no mercado brasileiro. (...) [E]stabelecemos, em 2015, o comitê 

binacional sobre energia, para trabalharmos na identificação e desenvolvimento de novas 

oportunidades, como, por exemplo, o aproveitamento hidrelétrico conjunto do Rio Madeira. Temos 

todo o interesse em avançar em projetos de infraestrutura que facilitem os fluxos entre nossos países 

na América do Sul e nos mercados extra-regionais. Abordamos e definimos o estudo e a avaliação 

econômico-financeira do projeto do corredor ferroviário bioceânico central, projeto complementar à 

Ferrovia Transcontinental e o acesso ao Depósito Franco, no porto de Paranaguá, pela Bolívia. (...) 

Somos o primeiro destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para 

o país. É necessário, porém, diversificar e aumentar nossas trocas (...) Também concordamos em 

priorizar a cooperação fronteiriça, em benefício das comunidades de brasileiros e bolivianos que 

vivem ao longo de nossa extensa fronteira, assim como daqueles residentes nos dois países (...) No 

plano regional, a adesão da Bolívia ao Mercosul conta com o firme e determinado apoio do Brasil. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após reunião ampliada com 

o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales, Brasília, 2/2/2016). 
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Chile 

 Governo brasileiro recebe, com grande pesar, as notícias das devastadoras enchentes que vêm 

atingindo o norte do Chile, desde o final de março, e que já causaram a morte ou desaparecimento de 

dezenas de pessoas, além de graves prejuízos materiais. O Governo brasileiro solidariza-se com as 

famílias das vítimas e pessoas desaparecidas e manifesta suas mais sinceras condolências ao Governo 

e ao povo do Chile. (Nota à imprensa nº 115. Inundações no norte do Chile, 10/4/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento com grande pesar das mortes e perdas materiais 

provocadas pelo terremoto de 8,4 graus na escala Richter que atingiu o Chile no dia 16 de setembro. 

O Brasil transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao 

Governo do Chile. (Nota à imprensa nº 360. Terremoto no Chile, 17/9/2015). 

O Brasil e o Chile são economias que demonstram uma grande capacidade de ampliar as suas 

relações comerciais e de investimentos. Primeiro porque o nosso comércio e os investimentos têm 

sido muito bem sucedidos na fase em que nós não estávamos ainda sofrendo as dificuldades dessa 

última conjuntura, principalmente considerando o estoque de investimentos chilenos que o Brasil tem 

recebido, oito bilhões de dólares (...) Acordo sobre compras governamentais, acordo sobre serviços, 

enfim, todos os acordos possíveis para facilitar as nossas relações e garantir que os nossos 

empresários tenham um ambiente de oportunidades em nossos países. Eu queria agradecer a 

presidenta Michelle Bachelet a aproximação entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Nós 

somos uma grande região. Unidos, nós temos mais de 600 milhões de consumidores. Isso é que fará 

e que dará a sustentação para que essas relações entre esses dois acordos de cooperação possam se 

expandir e se desenvolver. De outro lado, nós sabemos a importância da integração inter-regional. Os 

chamados corredores bioceânicos, nós gostaríamos de destacar justamente Porto Murtinho, porque 

ele tem o condão de ser um corredor e uma alternativa logística de curta distância em relação aos 

demais e, ao mesmo tempo, ele interliga o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, formando um 

grande percurso para as nossas exportações, para os mercados asiáticos e também intra-regionais. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, Discurso durante almoço oferecido pela Presidenta 

do Chile, Michelle Bachelet, Santiago, 26/2/2016). 

Las mandatarias (...) [d]estacaron el nivel alcanzado por el intercambio comercial bilateral en 2015, 

constatando que, en América Latina, Brasil es el principal socio comercial de Chile, mientras que 

Chile es el segundo socio del Brasil en Sudamérica. Asimismo, resaltaron el nivel de las inversiones 

recíprocas y el positivo efecto que tendrá el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones 

suscrito en noviembre del año passado (...) Las mandatarias destacaron la importancia de fortalecer el 

diálogo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, con acciones que incluyan, en un primer 

momento, la facilitación del comercio, la profundización de los acuerdos comerciales existentes entre 

los países de los dos bloques y el acercamiento empresarial (...) Expresaron su apoyo a los esfuerzos 

de Colombia para la conclusión y plena implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las 

FARC-EP, que tendrá efectos positivos para toda la región, y reafirmaron su disposición a contribuir 

para su pleno éxito, inclusive colaborando en los trabajos post-conflicto y en el ámbito de la Misión 

Especial establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (...) Destacaron la 

importancia de la Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos acordada el pasado 21 de 

diciembre entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, la que constituye una señal de la voluntad 
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política de dichos Estados para avanzar en la integración física subregional, con especial interés en el 

corredor Puerto Murtinho y Antofagasta-Iquique. (Nota à imprensa nº 79. Viagem da Presidenta 

da República ao Chile – Comunicado Conjunto – Santiago, 26/2/2016). 
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Colômbia 

Com profundo pesar, o Governo brasileiro tomou conhecimento do deslizamento de terra que atingiu 

ontem o município de Salgar, no Departamento de Antioquia, Colômbia, que causou mais de 60 

vítimas fatais, dezenas de feridos e significativa destruição material. Até o momento, não há registro 

de cidadãos brasileiros entre as vítimas da tragédia. O Governo brasileiro expressa suas condolências 

e sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo colombianos. (Nota à 

imprensa nº 173. Deslizamento de terra na Colômbia, 20/5/2015). 

Ressalto igualmente a determinação do povo colombiano e do Presidente Santos em sua persistente 

busca de solução política para um dos mais longevos conflitos na região. A opção pela paz negociada 

na Colômbia é inestimável para todos nós na América Latina e Caribe e para o mundo. (Presidenta 

da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas10/6/2015). 

Reiteramos nosso apoio aos esforços do Presidente Juan Manuel Santos e de todo o povo colombiano 

em buscar uma paz negociada que ponha fim ao conflito interno no país. A decisão de se priorizar o 

diálogo é um exemplo para o mundo e uma prova de que os países de nossa região colocam a 

diplomacia e o entendimento em primeiro plano. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, 

por ocasião do XLV Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 

15/6/2015). 

O Governo brasileiro saúda o anúncio de que os Presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e da 

Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirão em Quito, na próxima segunda-feira, sob os auspícios do 

Equador e do Uruguai, para discutir a situação na fronteira entre os dois países. O Governo 

brasileiro, que se mobilizou em favor desse diálogo desde o início, preocupa-se em especial com a 

dimensão humanitária da questão e entende que o âmbito bilateral, favorecido pelas duas partes, é o 

mais adequado para negociações que possam conduzir a uma solução rápida e duradoura para o 

problema. O Brasil permanece pronto a dar sua contribuição para esse esforço conjunto, seja na 

condução dos entendimentos, seja na implementação das decisões, sempre e quando as partes 

diretamente envolvidas assim o desejarem. (Nota à imprensa nº 359. Anúncio de reunião 

Colômbia-Venezuela, Brasília, 17/9/2015). 

O Governo brasileiro congratula o povo e o Governo da Colômbia pelos resultados positivos 

alcançados no âmbito das negociações do processo de paz, anunciados ontem, 23 de setembro. O 

entendimento sobre “reparação a vítimas e justiça”, que se soma à série de acordos alcançados 

anteriormente, demonstra uma vez mais a determinação dos colombianos de alcançar a pacificação 

definitiva do país. O Governo brasileiro saúda o papel decisivo desempenhado pelo Governo de 

Cuba nas negociações e expressa sua grande satisfação com o anúncio do compromisso das partes 

em assinar, dentro de seis meses, um acordo final, com vistas ao fim da violência e à reconciliação 

nacional. O êxito do processo de paz na Colômbia será uma vitória não apenas para o povo 

colombiano, mas para toda a América do Sul, que se consolida como região de paz, de diálogo e de 

cooperação. (Nota à imprensa nº 369. Processo de Paz na Colômbia, 24/9/2015). 

Possuímos convergências, potencialidades comuns; compartilhamos uma fronteira especial, uma 

fronteira que corta a mais importante reserva florestal do mundo: a Floresta Amazônica; 

compartilhamos o fato de sermos dois países megadiversos; (...) somos duas grandes democracias, 

com economias de expressivo peso na América Latina e no hemisfério. Nossas sociedades são 
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dotadas de riqueza cultural e de diversidade étnica e temos raízes ibéricas, africanas, nos povos 

originários e nos demais povos que todos acolhemos com os braços abertos. Dividimos ainda o 

inigualável patrimônio de podermos ser responsáveis pelo bioma amazônico. (...) Quero aqui reiterar 

minhas congratulações, presidente Santos, pelo empenho do seu governo e do seu povo em pôr fim 

ao conflito armado que, por décadas, trouxe dor e sofrimento à Colômbia. Saúdo em especial o 

recente anúncio do acordo sobre reparação às vítimas e à justiça transicional. (...) No mundo cheio de 

conflitos armados, num mundo carregado de fatos lamentáveis, como é o fato das populações do 

Oriente Médio, no Norte da África, buscarem refúgio, é algo absolutamente otimista, esperançoso 

ver essa construção da paz na nossa região. A Colômbia terá no Brasil sempre um país amigo, 

disposto a prestar apoio ao processo de consolidação da paz. Nossa contribuição será no esforço de 

remoção de minas, nas políticas relacionadas com retorno ao campo de populações desalojadas 

durante o conflito. Queremos colaborar revitalizando as áreas rurais colombianas durante a fase de 

pós-conflito. A nossa agricultura familiar, nosso agronegócio, nossa capacidade de investimento em 

infraestrutura que tem foco na inclusão social, amigo presidente, sem sombra de dúvida, será a nossa 

contribuição ativa (...) (Brinde da Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante almoço 

oferecido pelo presidente da Colômbia, Bogotá, 9/10/2015). 

Quero aproveitar esta ocasião para transmitir o reconhecimento do Brasil e meu apreço pessoal por 

sua decisão corajosa ao implementar o processo de paz aqui na Colômbia com as Forças Armadas 

Revolucionárias, e abrir esse processo é um orgulho para toda América do Sul, para todo esse 

hemisfério. Acredito que o êxito dessa negociação transcende as fronteiras de seu país. (...) O que 

nós vemos no mundo é a quase impotência em estabelecer acordo de paz. Por isso, o senhor receba o 

nosso imenso apreço, nosso respeito e nossa admiração porque essa sua vitória vai ser uma vitória de 

todos nós. (...) O memorando de entendimento sobre o setor automotivo assinado hoje ao amparo de 

Acordo de Complementação Econômica número 59, vai desenvolver a indústria automobilística e os 

setores a ela associados. Ao mesmo tempo a nossa decisão de dar, de descongelar o Acordo de 

Complementação Econômica 59, vai permitir que nós tenhamos uma relação mais fluida, tanto 

comercial quanto na área de investimentos. (...) [A] assinatura do Acordo de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos, o primeiro firmado pelo Brasil aqui na América do Sul, é muito 

importante porque ele estabelece normas para mitigação de riscos das nossas relações, prevenção de 

conflitos (...). Quero reiterar o apoio integral do Brasil ao processo de implementação da paz. Essa 

manifestação de vontade política – que une inteligência e generosa disposição ao diálogo – ela tem 

recebido apoio de todos os países, dos organismos multilaterais, como é o caso da Unasul. Conta 

com a simpatia de todos nós. Por isso, eu gostaria de dizer que o Brasil tem imenso interesse em 

cooperar com a fase pós-conflitos, com a reconstrução tanto no que se refere ao Plano Nacional de 

Agricultura, contribuindo com a nossa experiência na área da agricultura familiar e da agricultura 

comercial, como também nos dispondo a cooperar nas questões relativas a infraestrutura com foco 

em inclusão social que também pode vir a facilitar bastante o desenvolvimento das áreas que até 

então estavam conflituadas. (...) Em termos multilaterais, também acredito que demos um passo hoje 

muito importante para a COP21, em Paris, na questão da mudança do clima. A declaração conjunta 

do Brasil e da Colômbia é muito mais do que apenas uma declaração, mas é uma posição comum de 

países que, como diz o Presidente Santos, são os maiores países, são os países megadiversos, e os 

maiores do mundo. E compartilhamos, talvez, uma das maiores riquezas, que é a Amazônia. E assim 

o nosso posicionamento comum tem um sentido que ultrapassa, mera e simplesmente, um acordo 

firmado neste âmbito, que é o da Conferência, da COP21. Mas a disposição dos nossos países de 
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agirmos para preservar essa riqueza ambiental porque a Amazônia é a nossa biodiversidade e é algo 

que, sem dúvida, é a nossa contribuição maior para a sustentabilidade do planeta. (...) Temos também 

um grande interesse em contribuir com todas as atividades de retirada de minas. O Brasil teve uma 

participação nisso, quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma 

absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós 

consideramos muito importantes. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à 

imprensa após cerimônia de assinatura de atos, Bogotá, 9/10/2015). 

O Governo brasileiro saúda a adoção, por unanimidade, em 25 de janeiro, da Resolução 2261 (2016). 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que aprova, a pedido do Governo colombiano, a 

criação de Missão Política Especial da ONU como componente internacional do mecanismo tripartite 

de verificação e monitoramento do cessar-fogo entre o Governo da Colômbia e as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP). O Governo brasileiro registra com 

satisfação os importantes avanços nas negociações de um Acordo Final para o Término do Conflito e 

a Construção de uma Paz Estável e Duradoura entre o Governo da Colômbia e as FARC-EP (Acordo 

Final). Ao reiterar o compromisso do Brasil com a preservação da paz e a manutenção da 

estabilidade regional, o Governo brasileiro expressa seu apoio aos esforços da Colômbia para a 

conclusão e plena implementação do Acordo Final, que trarão efeitos positivos para toda a região, e 

reafirma sua disposição de contribuir para esse fim. (Nota à imprensa nº 29. Criação de Missão 

Política Especial das Nações Unidas para Monitoramento do Acordo de Paz entre o Governo 

da República da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do 

Povo (FARC-EP), 27/1/2016). 

Reitero os cumprimentos apresentados pela Presidenta Dilma Rousseff ao Presidente Juan Manuel 

Santos ... pelos avanços do processo de paz na Colômbia e pela aprovação unânime de Resolução do 

Conselho de Segurança da ONU que cria a Missão Política Especial. O Governo brasileiro renova 

sua disposição de contribuir para esse processo ... Em 2015, tivemos grandes realizações na região. 

Saudamos a opção do povo colombiano pela paz negociada, processo que transcende as fronteiras 

desta nação irmã, da América Latina e do Caribe e renova a confiança nas soluções pacíficas. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da IV 

Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC – Quito, 27/1/2016). 

O Brasil também recebe com grande satisfação a notícia ... sobre a próxima conclusão do processo de 

paz na Colômbia, com o avanço das negociações entre o governo e as FARC. Reitero a disposição do 

Brasil de seguir apoiando esse processo, inclusive no âmbito da Missão Política Especial. A solução 

da questão na Colômbia ultrapassa fronteiras e beneficia todos os países da região. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de 

Chanceleres da UNASUL – Quito, 28/1/2016). 

Las mandatarias (...) expresaron su apoyo a los esfuerzos de Colombia para la conclusión y plena 

implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, que tendrá efectos positivos para 

toda la región, y reafirmaron su disposición a contribuir para su pleno éxito, inclusive colaborando en 

los trabajos post-conflicto y en el ámbito de la Misión Especial establecida por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. (Nota à imprensa nº 79. Viagem da Presidenta da República 

ao Chile – Comunicado Conjunto – Santiago, 26/2/2016). 
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Foi estabelecido, em 15 de março de 2016, o Grupo de Amigos do Brasil para a Paz na Colômbia. O 

Grupo tem como objetivo acompanhar e apoiar as negociações de paz entre o Governo Colombiano e 

as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (FARC-EP). A formação do 

Grupo de Amigos está em linha com a vocação brasileira de promoção da paz e se soma a iniciativas 

semelhantes empreendidas por outros países da região, como Chile, El Salvador, México, Uruguai, 

Argentina e Costa Rica. Por meio da criação do Grupo de Amigos, o Brasil reitera seu apoio ao 

processo de paz e sua confiança em que o conflito interno na Colômbia possa ser solucionado pela 

via do diálogo. (Nota à imprensa nº 102. Criação do Grupo de Amigos do Brasil para a Paz na 

Colômbia, 15/3/2016).  

O Governo brasileiro recebeu com grande satisfação o anúncio, pelo Presidente Juan Manuel Santos, 

da decisão do Governo da Colômbia e do Exército de Libertação Nacional (ELN) de estabelecerem 

uma mesa formal de negociações para a paz. Trata-se de mais uma evolução positiva no processo de 

reconciliação nacional e consolidação da paz na Colômbia, país vizinho e amigo e importante 

parceiro na construção da integração regional. O Brasil, que contribuiu para o processo de diálogo 

entre o governo colombiano e o ELN desde o seu início, em janeiro de 2014, sente-se honrado em 

aceitar novamente a função de país garante, na nova e histórica fase pública que agora se inicia. Essa 

conclusão exitosa da etapa inicial do diálogo entre o governo colombiano e o ELN se soma aos 

importantes avanços que vêm sendo registrados nas negociações de um Acordo Final para o Término 

do Conflito e a Construção de uma Paz Estável e Duradoura entre o Governo da Colômbia e as 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP). (...) Ao reiterar o 

compromisso permanente do Brasil com a preservação da paz e a manutenção da estabilidade 

regional, o Governo brasileiro se congratula com todos os colombianos por mais esse auspicioso 

anúncio e reitera seu empenho em seguir contribuindo para os esforços em favor da plena pacificação 

da Colômbia, que certamente trará efeitos positivos para toda a região. (Nota à imprensa nº 121. 

Estabelecimento de mesa de negociações para a paz entre o Governo da Colômbia e o Exército 

de Libertação Nacional (ELN), 30/3/2016). 
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Cuba 

Recentemente, presenciamos um fato de transcendência histórica: o anúncio da normalização das 

relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos. Assim, começa a se retirar da cena latino-

americana e caribenha o último resquício da Guerra Fria em nossa região. Não tenho dúvidas de que 

a CELAC tem sido um catalisador desse processo. Foram necessários coragem e sentido de 

responsabilidade histórica por parte dos presidentes Raúl Castro e Barack Obama, para dar esse 

importante passo. Os dois Chefes de Estado merecem nosso reconhecimento pela decisão que 

tomaram – benéfica para cubanos e norte-americanos, mas, sobretudo, benéfica para todos os 

cidadãos do continente. Merece, igualmente, nosso reconhecimento o Papa Francisco, por sua 

importante contribuição nesse processo. Não podemos esquecer, todavia, de que o embargo 

econômico, financeiro e comercial dos Estados Unidos a Cuba ainda continua em vigor. Essa medida 

coercitiva, sem amparo do direito internacional, que afeta o bem-estar do povo cubano e prejudica o 

desenvolvimento do país deve, tenho certeza, do ponto de vista de todos os países aqui 

representados, ser superada. O Brasil. Ao financiar as obras do Porto de Mariel, inaugurado à 

margem da Cúpula da CELAC em Havana, atuou em prol de uma integração abrangente. 

Agradecemos ao governo cubano e ao povo cubano a grande contribuição que tem dado ao Brasil no 

atendimento a serviços básicos de saúde para 50 milhões de brasileiros. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, na III Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – 

CELAC, San José, 28/1/2015). 

O Governo brasileiro recebeu com satisfação a declaração feita pelo Presidente Barack Obama, em 

seu discurso ontem sobre o Estado da União, quanto à necessidade de trabalhar para pôr fim ao 

embargo contra Cuba. O Brasil saúda esse passo positivo na desejada normalização das relações 

hemisféricas e no relacionamento entre os Estados Unidos da América e Cuba, dois países com os 

quais mantém relações históricas de amizade e parceria (Nota à imprensa nº 15. Declaração do 

Presidente dos EUA sobre o fim do embargo contra Cuba, 24/2/2015). 

Do ponto de vista político, nossa região é testemunha de um desdobramento altamente auspicioso. O 

anúncio dos Presidentes Raúl Castro e Barack Obama, em 17 de dezembro de 2014, da decisão de 

iniciar processo de normalização das relações entre Cuba e EUA gera expectativas muito positivas. A 

próxima Cúpula das Américas, no Panamá, terá valor simbólico e histórico inequívocos para todos 

nós, pelo fato de ser a primeira vez em que todos os 35 países do Hemisfério estarão reunidos. O 

Brasil estimula e apoia a continuidade de uma agenda construtiva da OEA com Cuba, com vistas à 

plena reintegração daquele país ao sistema interamericano. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, na XLIX Assembleia-Geral Extraordinária da OEA, Washington, 

18/3/2015). 

Celebramos, aqui e agora, a iniciativa corajosa dos presidentes Raúl Castro e Barack Obama de 

restabelecer relações entre Cuba e Estados Unidos, pondo fim a este último vestígio da Guerra Fria 

na região que tantos prejuízos nos trouxe. Saúdo, igualmente, Sua Santidade, o Papa Francisco, pela 

contribuição dada para que essa aproximação se realizasse. Com o aplauso de todos os líderes 

presentes nesse encontro, os dois presidentes deram uma prova do quanto se pode avançar quando 

aceitamos os ensinamentos da história e deixamos de lado preconceitos e antagonismos, que tanto 

afetaram nossas sociedades. Estamos seguros que outros passos serão dados, como o fim do embargo 

que, há mais de cinco décadas, vitima o povo cubano e enfraquece o sistema interamericano. Aí, sim, 
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continuaremos construindo as linhas que pautarão nosso futuro e estaremos sendo contemporâneos 

de nosso presente. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das 

Américas, Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

Com Cuba, apesar de termos visões diferentes sobre sociedade, processos políticos e econômicos, 

nós sempre percebemos que a melhor relação era aquela que construísse uma transição. Isso tem 

mais resultado que os 40 anos de bloqueio, que não levaram a nenhuma transformação de Cuba. E 

isso que o presidente Obama e o presidente Raúl Castro fizeram tem que ser saudado, porque é o fim 

da Guerra Fria na América Latina. (Entrevista coletiva consentida pela Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, à empresa de radiofusão alemã Deutsche Welle, Brasília, 9/6/2015).  

De fato, o reatamento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos removeu os últimos 

resquícios da Guerra Fria na América Latina e no Caribe. Os presidentes Raúl Castro e Barack 

Obama deram prova de coragem política e contaram com a importante contribuição do Papa 

Francisco. O fim do anacrônico embargo – que, há mais de cinco décadas, vitima o povo cubano - é 

imprescindível para completar essa mudança. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por 

ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 

O Brasil manteve com Cuba uma forte relação de cooperação na última década. Financiamos o 

investimento de um megaporto de águas profundas em Mariel, Cuba. Ao mesmo tempo, Cuba 

contribuiu para o Programa Mais Médicos, que ampliou o atendimento básico de saúde para 63 

milhões de brasileiros. Assim, saudamos os recentes movimentos de reaproximação da União 

Europeia com Cuba, inclusive com visitas de alto nível, como a do presidente Hollande, e da Alta 

Representante Mogherini. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula 

CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015).  

Esta Assembleia ocorre num momento particularmente auspicioso para o nosso hemisfério. O 

processo de reaproximação entre Cuba e Estados Unidos nos dá a certeza de que estamos 

caminhando em direção à consolidação do respeito á diversidade em nossa região. O Brasil saúda 

uma vez mais o passo histórico dado pelos Presidentes Raúl Castro e Barack Obama, encorajando-os 

a continuar trabalhando pela superação dos resquícios de um anacrônico passado de desconfianças e 

afastamento. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV Período 

Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da OEA, Washington, 15/6/2015).  

O Governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio do restabelecimento de relações diplomáticas 

e da reabertura recíproca de Embaixadas entre Cuba e os Estados Unidos da América, a partir do 

próximo dia 20 de julho. Trata-se de passo importante no processo de normalização das relações 

entre dois países com os quais o Brasil mantém tradicionais e profundos vínculos de amizade e 

cooperação. O Governo brasileiro cumprimenta os Governos de Cuba e dos Estados Unidos da 

América pela opção que fizeram pelo diálogo e por essa histórica decisão, que representa a superação 

de animosidades anacrônicas e traz efeitos potencialmente positivos para todo o continente 

americano. (Nota à imprensa nº 262. Restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e os 

EUA, 1/7/2015). 
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A CELAC tem demonstrado, portanto, uma grande utilidade no fortalecimento da solidariedade e da 

identidade política da América Latina e do Caribe. Foi protagônico, por exemplo, o papel que a 

América Latina e o Caribe desempenharam, por meio inclusive de sucessivas Declarações Políticas 

da CELAC, na condenação do embargo a Cuba, membro pleno de nossa comunidade latino-

americana. Em 2012, tomamos a decisão coletiva de eleger Cuba como Presidente da CELAC para o 

ano de 2013, emitindo um sinal claro sobre a abordagem que favorecemos de integração plena desse 

país-irmão ao convívio internacional e às novas oportunidades de desenvolvimento. Nesse sentido, 

não posso deixar de registrar a satisfação com que nossa América Latina e Caribe acompanha o 

processo de normalização das relações entre EUA e Cuba, cuja conclusão pressupõe o levantamento 

do embargo. Todas essas iniciativas só tenderão a multiplicar-se e a fortalecer-se com o 

envolvimento cada vez maior de nossos Parlamentos – nacionais e regionais – no processo de 

integração. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

reunião da Comissão de Assuntos Políticos do PARLATINO, Brasília, 19/8/2015). 

Nossa região —onde imperam a paz e a democracia— se regozija com o estabelecimento de relações 

diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos, que põe fim a um contencioso derivado da Guerra 

Fria. Esperamos que esse processo venha a completar-se com o fim do embargo que pesa sobre 

Cuba. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Felicitamos ... os Presidentes e os povos de Cuba e Estados Unidos pelos avanços na normalização 

das relações bilaterais. É chegada a hora de pôr fim ao embargo econômico, financeiro e comercial 

que vitima o povo cubano. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso por ocasião da IV Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da CELAC – 

Quito, 27/1/2016). 
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Equador 

A hidroelétrica de Manduriacu e o projeto de irrigação Daule Vinces dão testemunho de nosso 

comprometimento com a promoção de uma cooperação intensa com o Equador. Demos destaque, 

também, a um projeto igualmente estratégico, um projeto de médio e longo prazo, que deve ser o de 

impulsionar o Eixo Multimodal Manta-Manaus. Esse projeto de Manta-Manaus é um projeto 

estratégico nessa região. Trata-se da integração de toda a região amazônica da América do Sul e 

aproximando as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, tanto aproximando o Equador do Atlântico 

quanto o Brasil do Pacífico. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. Declaração à imprensa 

após reunião ampliada com o Presidente do Equador, Rafael Correa – Quito, 26/1/2016). 
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Guiana 

O Governo brasileiro congratula a Guiana, país vizinho e amigo, pela realização das eleições gerais e 

regionais no último dia 11 de maio, nas quais o senhor David Granger foi eleito Presidente da 

República. Missões de observação internacionais, entre elas a enviada pela União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL), que contou com a participação de dois representantes do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) do Brasil, acompanharam a evolução tranquila do processo eleitoral. O Governo 

brasileiro transmite ao Presidente Granger suas mais calorosas saudações e reitera o compromisso de 

seguir aprofundando as iniciativas bilaterais e a parceria estabelecida no contexto regional com a 

Guiana, país membro da UNASUL e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

e Estado Associado do MERCOSUL. (Nota à imprensa nº 167. Eleições na Guiana, 16/5/2015). 

  



 

173 

Haiti 

Celebramos também os avanços na consolidação da paz no Haiti e afirmamos nosso firme 

compromisso com a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a soberania haitiana. Apoiamos a 

reconfiguração da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah), tal como 

determinada pelo Conselho de Segurança da ONU. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

durante a VII Cúpula das Américas. Cidade do Panamá, 11/4/2015). 

O Governo brasileiro congratula-se com o Governo haitiano pelo bom andamento da organização das 

eleições presidenciais, parlamentares e locais, previstas para os meses de agosto, outubro e dezembro 

deste ano. O Governo brasileiro também cumprimenta o Secretário-Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pela designação do ex-Ministro das Relações Exteriores 

e da Defesa do Brasil, Embaixador Celso Amorim, como chefe da missão de observação da OEA às 

eleições presidenciais e municipais no Haiti, que ocorrerão em 25 de outubro, em primeiro turno, e 

27 de dezembro, em segundo turno, caso necessário. Nessa importante tarefa de observação eleitoral, 

a OEA e o Embaixador Celso Amorim contam com o pleno apoio do Governo brasileiro. (Nota à 

imprensa nº 309. Eleições no Haiti, 20/7/2015). 

O Governo brasileiro saúda a realização do primeiro turno das eleições legislativas no Haiti, em 9 de 

agosto, e felicita o povo haitiano pela participação no pleito. Ao mesmo tempo em que reconhece os 

esforços do Governo haitiano, do Conselho Eleitoral Provisório e da Polícia Nacional Haitiana, o 

Governo brasileiro lamenta os incidentes que causaram a perda de vidas e a interrupção da votação 

em algumas zonas eleitorais. Juntamente com a comunidade internacional, o Governo brasileiro 

mantém a expectativa de que as autoridades competentes no Haiti investiguem estes acontecimentos 

e levem os responsáveis à justiça. O Governo brasileiro exorta todos os atores políticos a aguardar 

pacificamente os resultados do primeiro turno, respeitando as diretrizes e o calendário estabelecidos 

pelas instituições haitianas competentes. O Governo brasileiro felicita o trabalho realizado pela 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do HAITI (Minustah), cujo componente militar é 

atualmente comandado pelo general brasileiro José Luiz Jaborandy Júnior e da qual fazem parte 982 

militares e 8 policiais brasileiros. O Governo brasileiro reitera seu apoio ao Governo haitiano na 

realização das demais fases do processo eleitoral, as quais serão essenciais para a consolidação 

democrática do país. (Nota à imprensa nº 330. Primeiro turno das Eleições Legislativas no Haiti, 

10/8/2015). 

O Governo brasileiro saúda o Governo e o povo haitianos pela bem sucedida realização, em 25 de 

outubro, das eleições legislativas, municipais e presidenciais, etapa fundamental do processo 

democrático e condição indispensável para o desenvolvimento, o fortalecimento institucional e a 

preservação dos ganhos obtidos nos últimos anos no Haiti. O Governo brasileiro felicita as 

autoridades haitianas, em particular a Polícia Nacional do Haiti e o Conselho Eleitoral Provisório, 

pelos esforços para organizar o pleito e garantir a participação dos eleitores haitianos. O Governo 

brasileiro ressalta a importante contribuição da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH) e de toda a comunidade internacional ao processo eleitoral. Felicita, ainda, a 

Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), chefiada pelo 

Embaixador Celso Amorim. O Governo brasileiro reitera seu apoio ao Governo haitiano para a 

conclusão exitosa do processo eleitoral em curso e exorta todos os atores políticos a aguardar 

pacificamente os resultados do pleito. (Nota à imprensa nº 411. Eleições no Haiti, 27/10/2015). 
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[R]ecebemos atualmente mais de 28 mil cidadãos haitianos, o que continuaremos a fazer de forma 

solidária e legal. (Artigo da Presidenta da República, Dilma Rousseff, “Os refugiados e a 

esperança”, publicado na Folha de S. Paulo, 10/9/2015). 

Particularmente no caso do Haiti, e mais recentemente, registro com satisfação a participação, a 

convite do Secretário-Geral da OEA, do Embaixador Celso Amorim como chefe da Missão de 

Observação Eleitoral naquele país, nas eleições presidenciais que se estão desenvolvendo de modo 

exitoso. O Brasil também contribuiu para a realização de outras eleições legislativas e presidenciais 

no Haiti, tanto em termos financeiros, quanto logísticos. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio 

Danese, na condição de Ministro interino das Relações Exteriores, por ocasião da abertura da 

X Reunião Interamericana de Autoridades Eleitorais, Rio de Janeiro, 19/11/2015). 

O Governo brasileiro acompanha com atenção a evolução da situação política e toma nota do 

adiamento do segundo turno das eleições presidenciais no Haiti, previsto para o dia de ontem, 24 de 

janeiro. Ao condenar os recentes episódios de violência observados no país, conclama o amigo povo 

haitiano a expressar pacificamente suas opiniões e insta as forças políticas haitianas a repudiar, de 

maneira inequívoca, o emprego da violência. O Brasil também faz um chamamento a que os atores 

participantes das eleições presidenciais em curso trabalhem em conjunto em busca do consenso, com 

vistas à pronta retomada e breve conclusão do processo eleitoral, com a eleição dos demais membros 

do Parlamento e do novo Presidente. O Governo brasileiro reafirma sua permanente solidariedade e 

engajamento com a causa de um Haiti democrático e estável, de acordo com a vontade soberana do 

povo haitiano e em consulta com as Nações Unidas e com os demais países e organizações 

associados a esse objetivo. (Nota à imprensa nº 26. Eleições no Haiti, 25/1/2016). 

O Governo brasileiro felicita a Assembleia Nacional haitiana pela eleição do Senhor Jocelerme 

Privert para ocupar provisoriamente a Presidência da República e transmite ao Presidente interino 

votos de pleno êxito em suas funções. O Governo brasileiro reitera seu integral apoio ao atual 

processo de transição política, com vistas à escolha de um Presidente eleito pelo povo haitiano, nos 

termos do Acordo Político para a Continuidade Institucional, de 5 de fevereiro de 2016. O Brasil 

mantém a expectativa de que o processo de formação de um novo Governo no Haiti transcorra de 

maneira democrática e pacífica, com respeito e tolerância às divergências naturais entre as forças 

políticas haitianas, e de forma a preservar as bases de entendimento para o desenvolvimento do país. 

(Nota à imprensa nº 56. Eleição do Presidente Interino do Haiti, 16/2/2016). 
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México 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do tornado que atingiu hoje o 

município de Ciudad Acuña, no norte do México, onde fez 13 vítimas fatais, deixou centenas de 

feridos e causou danos materiais a mais de mil residências. A Presidenta Dilma Rousseff manifestou 

pessoalmente ao Presidente Peña Nieto sua tristeza e suas condolências pelos acontecimentos. O 

Governo brasileiro transmite sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao povo e ao 

Governo mexicanos. (Nota à imprensa nº 188. Tornado no México. 26/5/2015). 

Todas as vezes que estive no México me causou impacto a síntese histórica que caracteriza este 

extraordinário país, visível particularmente em seu povo e em suas expressões culturais e artísticas. 

Aqui teve lugar uma das maiores civilizações da humanidade, a da mesoamérica pré-colombiana, que 

legou ao México E À América Latina e ao mundo um fantástico acervo de cultura, hábitos e de 

civilização. A exuberância do período colonial, as marcas da grande revolução e os traços 

vanguardistas do México, como o Muralismo, são riquezas culturais inigualáveis. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão Permanente do Congresso da 

União, Cidade do México, 27/5/2015). 

México e Brasil são duas grandes democracias. Somos as maiores economias da América Latina e do 

Caribe; coincidimos em nossos vastos territórios, nas riquezas naturais e na diversidade étnica e 

cultural de nossos povos. Percorremos um longo e árduo caminho, na realização de nossos projetos 

nacionais. Caminhos ainda cheios de importantes desafios. O combate à desigualdade talvez seja 

deles o primeiro. A ampliação e a qualificação da educação de nossos povos; a ampliação e a 

qualificação da saúde prestada a eles, e da segurança de nossas populações; a construção de uma 

economia fundada na inclusão social, na produtividade e no desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, fundada na inovação. Sobretudo, uma sociedade que respeita a diversidade, baseada em 

valores, em fortes valores, nos direitos humanos, na democracia e nos princípios éticos. Uma 

sociedade que não pode conviver nem com a corrupção, nem com a impunidade. (...) Nossa 

cooperação é ainda mais necessária diante da conjuntura internacional adversa que vivemos, devido à 

crise financeira duradoura, iniciada nos países desenvolvidos entre 2006 e 2009. Constatamos que o 

mundo está ainda passando por um momento de desaceleração econômica, que atingiu, também de 

forma intensa, os países emergentes da nossa América Latina e do mundo. Se nossa cooperação 

comercial e na área de investimentos na cultura, na ciência, na educação, era já necessária, diante do 

tamanho e da complementaridade das nossas economias, agora ela se faz premente. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante sessão solene da Comissão Permanente do Congresso da 

União, Cidade do México, 27/5/2015). 
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Paraguai 

A linha de transmissão de Itaipu a Assunção, no Paraguai, é um caso emblemático de financiamento 

pelo FOCEM, que vai permitir que Assunção tenha um fornecimento seguro, constante, de energia - 

o que não era o caso, mesmo sendo o Paraguai o maior exportador líquido de energia elétrica do 

mundo. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal, Brasília, 24/3/15) 

Quanto à Itaipu Binacional, é importante saber que, enquanto não terminar o pagamento da dívida 

externa que foi contraída pela empresa para a construção, um sócio só poderá vender para o outro. O 

Brasil só pode vender ao Paraguai e vice-versa. Nós adquirimos atualmente grande parcela da cota 

dos 50% do Paraguai - nós ficamos com 45%, ou próximo disso, da metade paraguaia da produção 

de Itaipu, que é a maior hidroelétrica do mundo em produção, e um grande exemplo de projeto bem-

sucedido de integração internacional. (...) O que esperamos é que o país se desenvolva e que ele 

possa passar a consumir mais, e que consuma, como o Brasil, sua cota na produção. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Brasília, 15/4/15) 

Os Ministros das Relações Exteriores e da Defesa da República do Paraguai, Eladio Loizaga e 

Diógenes Martínez, e da República Federativa do Brasil, Mauro Vieira e Aldo Rebelo, se reuniram 

em Assunção, no dia 4 de abril de 2016, para inaugurar o "Mecanismo 2+2 de Consultas Politicas e 

Avaliação Estratégica", cujo objetivo é estabelecer um instrumento bilateral de consultas na área de 

defesa e de segurança com vistas a impulsionar a agenda de cooperação bilateral e definir ações para 

o aprofundamento das relações em matéria de política exterior, defesa e segurança entre Brasil e 

Paraguai (...) Os Ministros congratularam-se pela cooperação alcançada com a participação 

paraguaia no contingente brasileiro da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti 

(MINUSTAH) e concordaram em manter frequentes contatos para estreitar a cooperação no âmbito 

as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. (Nota à imprensa nº 134. Declaração 

Conjunta adotada por ocasião da I Reunião do Mecanismo 2+2 de Consulta e Avaliação 

Estratégica entre os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai. 

4/4/2016). 
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Suriname 

O Governo brasileiro congratula o Governo e o povo do Suriname pela condução das eleições gerais 

no dia 25 de maio correte em ambiente de paz e tranquilidade. O processo eleitoral, que contou com 

o acompanhamento de missões de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA). E 

DA União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), ofereceu aos cidadãos surinameses valiosa 

oportunidade para manifestar livremente sua vontade e exercer com plenitude os direitos políticos 

próprios de uma democracia. O Governo brasileiro reitera seu compromisso em seguir promovendo e 

aprofundando a cooperação e o diálogo com o Suriname, importante parceiro bilateral e regional, 

Estado associado ao MERCOSUL e membro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA) e UNASUL, e também país de residência de expressiva comunidade de nacionais 

brasileiros. (Nota à imprensa nº 196. Resultado das eleições gerais no Suriname, 29/5/2015).  

(...) Em nossa região, a recente abolição da pena de morte pelo Suriname deve ser elogiada, pois 

representa um passo rumo à declaração da América do Sul como zona livre de pena de morte. 

(Representante Permanente do Brasil junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, Embaixadora Regina Dunlop, Declaração política de Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a incompatibilidade entre a 

pena de morte e os Direitos Humanos, Genebra, 22/6/2015). 
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Uruguai 

Conscientes do caráter especial das relações entre nossos países, o Presidente Mujica e eu decidimos 

estabelecer um novo paradigma para as relações bilaterais, baseado iniciativas concretas, com vistas 

a uma integração profunda e ampla. Para isso, instituímos, em 2012, um Grupo de Alto Nível Brasil-

Uruguai, encarregado da supervisão de projetos de integração em áreas prioritárias, capazes de gerar 

mais desenvolvimento e mais inclusão social para nossas sociedades. A intensa relação entre Brasil e 

Uruguai transcende nossas fronteiras. A atuação coordenada de nossos países foi essencial para a 

construção e consolidação do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC. Isso foi possível porque 

partilhamos valores – fundamentados na paz, na solidariedade e na democracia – e porque nos 

empenhamos na busca soberana por desenvolvimento com justiça social. Está claro que a integração 

bilateral e regional contribui de maneira decisiva para que se alcance esses objetivos. (Artigo da 

Presidenta da República, Dilma Rousseff, “Uruguay y Brasil: um “nuevo paradigma””, 

publicado no El País, Montevidéu, 1/3/2015). 

Hoje pela manhã eu me reuni com o presidente Tabaré Vázquez, o que muito me honrou, aqui em 

Brasília. Nós tivemos profundos e grandes debates e deles prestamos toda a informação à imprensa. 

Agora, é a hora do brinde. Agora, é a hora em que eu saúdo o povo uruguaio, a amizade que une 

nossos povos; o fato de esses povos dividirem uma fronteira comum em muitos lugares. Brasileiros 

têm pais uruguaios; uruguaios têm pais brasileiros. Esse povo e esse país com o qual nós temos a 

felicidade de conviver, ele é recebido, hoje, na pessoa do presidente Tabaré Vázquez, nosso grande 

amigo. E, ele vai me permitir o saudar, com uma citação de um ilustre cidadão uruguaio e do mundo, 

que recentemente nos deixou e que, como poucos, ajudou gerações de latino-americanos a entender, 

a explicar e amar o nosso continente. Anos atrás, Eduardo Galeano nos disse que: Há aqueles que 

creem que o destino descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha como um desafio 

candente sobre a consciência dos homens. Os uruguaios e os brasileiros são um exemplo de povos 

que forjaram seus destinos com consciência, com força, perseverança e união. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem ao Presidente do Uruguai, Tabaré 

Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Eu recebo hoje aqui em Brasília não só o chefe de Estado de um país-irmão – com quem temos uma 

longa relação de cooperação e amizade – mas um querido dirigente político, que muito tem feito pelo 

povo de seu país e pela América do Sul. (...) Gostaria de destacar que no campo da integração 

energética nós estamos concluindo, ou aliás, concluímos em abril, a linha de transmissão de 411 

quilômetros San Carlos-Candiota, que foi financiada, além dos recursos do Uruguai, pelo Fundo de 

Convergência Estrutural, o Focem, do MERCOSUL. Essa linha está viabilizando a integração física 

do sistema elétrico brasileiro e uruguaio. Ela vai permitir o aproveitamento das complementaridades 

energéticas entre o Uruguai e o Brasil. Esse projeto de interconexão soma-se ao Parque Eólico de 

Artilleros, que produz energia e de cuja inauguração tive a honra de participar, em fevereiro último. 

O parque constitui iniciativa pioneira da cooperação entre a empresa Uruguai UTE e a Eletrobrás, 

empresa brasileira na área de geração de energia renovável Artilleros é o primeiro projeto de geração 

de energia da Eletrobrás, de energia eólica da Eletrobrás, fora do Brasil e foi financiado pela CAF – 

Corporación Andina de Fomento. Todas essas iniciativas fazem parte de um propósito: esse 

propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois 

países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação que, ao 

integrar Brasil e Uruguai do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do 
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Brasil em toda a América do Sul. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à 

imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

A criação da Comissão de Comércio Bilateral tem também importante papel na promoção de 

avanços em matéria de facilitação do comércio e acesso a mercados para novos produtos. Quero 

destacar, aqui, a recente autorização uruguaia que permite a retomada das exportações brasileiras de 

erva-mate, importante produto em nossa pauta de exportação para o Uruguai. Decidimos, ainda, 

conferir novo impulso à integração de cadeias produtivas, a fim de aproveitar as sinergias existentes 

entre nossas indústrias, nos setores naval, automotivo, promoção de insumos para geração de energia 

eólica. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após encontro com o 

Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Na área da integração fronteiriça, nós contamos, desde 2002, com mecanismo de alto nível, que vem 

trabalhado imensamente na promoção do desenvolvimento integrado da faixa de fronteira, com 

avanços recentes em termos de prestação e serviços de emergência, cooperação em defesa civil e 

saneamento integrado nas cidades gêmeas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração 

à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Gostaria de destacar o acordo com a União Europeia, como sendo agora um dos passos estratégicos 

na área de comércio internacional da região. Fazer o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, 

este ano, é prioridade da agenda externa do bloco. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

Declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 

21/5/2015). 

Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros 

mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, a América Latina e o 

Caribe. No âmbito da UNASUL e da CELAC, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional 

para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do 

aprofundamento da democracia. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à 

imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Coincidimos na preocupação com a situação da Venezuela e na avaliação de que seu legítimo 

governo e as diferentes forças políticas venezuelanas devem buscar solucionar, pacifica e 

democraticamente, no marco constitucional do país, os conflitos as dificuldades e os desafios 

existentes. A UNASUL, cuja presidência pro tempore é desempenhada pelo Uruguai – e que conta 

com a firme atuação do secretário-geral [Ernesto] Samper – que tem papel fundamental a cumprir: 

estimula a moderação, o diálogo e o respeito às instituições. O entendimento entre os venezuelanos 

interessa ao conjunto dos latino-americanos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

Declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 

21/5/2015). 

Também felicitei Tabaré Vázquez pela eleição, em março passado, do ex-chanceler Luis Almagro 

para o cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, escolha que contou com o 

apoio do Brasil desde a primeira hora. Quero, por fim, agradecer, mais uma vez, ao presidente 

Tabaré Vázquez por sua visita aqui ao Brasil coma sua delegação. Tenho certeza de que Uruguai e 

Brasil continuarão parceiros inseparáveis, empenhados na consolidação de um espaço de paz, um 

espaço de cooperação, democracia e crescimento com justiça social em nosso continente e também 
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no mundo. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após encontro 

com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 21/5/2015). 

Eu recebo hoje aqui em Brasília não só o chefe de Estado de um país-irmão – com quem temos uma 

longa relação de cooperação e amizade -, mas um querido dirigente político que muito tem feito pelo 

povo de seu país e pela América do Sul. Nós nessa reunião que tivemos, realizamos um balanço das 

resoluções do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai criado em 2012, e que é o nosso foro para tratar 

das grandes questões e dos grandes temas da integração bilateral. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, Declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, 

Brasília, 21/5/2015). 

A adoção desse Plano Integrado será um passo transformador no campo da formulação de políticas 

gerais e da implementação de ações específicas nas áreas fronteiriças. O Plano Integrado reconhece 

que a melhoria dos serviços públicos deve constituir o ponto central das políticas desenhadas para a 

região de fronteira. Destacam-se, nesse particular, o fomento da cooperação policial; a facilitação da 

circulação de trabalhadores e a redução da informalidade laboral; o esforço conjunto em 

monitoramento ambiental e saneamento; a gestão coordenada de recursos pesqueiros; o impulso ao 

empreendedorismo; a formulação de um programa cultural conjunto para a fronteira; a cooperação 

em saúde e a prevenção de epidemias, dentre outro temas de interesse das comunidades fronteiriças. 

(Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, por 

ocasião da X Reunião de Alto Nível da Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento 

Fronteiriço Brasil-Uruguai, Brasília, 18/4/2016). 
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Venezuela 

O Governo brasileiro acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Venezuela e 

insta todos os atores envolvidos a trabalhar pela paz e pela manutenção da democracia. O Brasil 

reitera seu compromisso em contribuir, sempre que solicitado, para a retomada do diálogo político 

amplo e construtivo na Venezuela e, nesse sentido, saúda o anúncio do Secretário-Geral da União de 

Nações Sul-Americanas (UNASUL) sobre a preparação de visita à Venezuela da Comissão de 

Chanceleres da UNASUL formada pelos Ministros de Relações Exteriores de Brasil, Colômbia e 

Equador. (Nota à imprensa nº 47. Sobre a situação na Venezuela, 20/2/2015). 

O Governo brasileiro continua a acompanhar com grande preocupação os acontecimentos na 

Venezuela, em especial por meio da Comissão de Chanceleres da UNASUL, integrada pelos 

Chanceleres do Brasil, Colômbia e Equador, e por contatos diretos com o Governo venezuelano. São 

motivos de crescente atenção medidas tomadas nos últimos dias, que afetam diretamente partidos 

políticos e representantes democraticamente eleitos, assim como iniciativas tendentes a abreviar o 

mandato presidencial. O Governo brasileiro considera imperiosa a pronta retomada do diálogo 

político auspiciado pela Unasul por meio da Comissão de Chanceleres, que tem contado com o 

decidido apoio da Santa Sé. Nesse sentido, reitera sua disposição de contribuir de forma ativa com o 

Governo venezuelano e com todos os setores envolvidos na Venezuela para a retomada desse 

diálogo. O Governo brasileiro insta os atores políticos venezuelanos, assim como as forças sociais 

que os apoiam, a absterem-se de quaisquer atos que possam criar dificuldades a esse almejado 

diálogo. A finalidade última é ajudar a Venezuela, no marco da sua Constituição, a desenvolver as 

condições para que o país possa retomar o seu desenvolvimento econômico e social em um clima de 

paz e concórdia. (Nota à imprensa nº 51. Situação na Venezuela, 24/2/2015). 

Em todos os encontros, a comissão deixou claro que não são admissíveis soluções que signifiquem 

ruptura da normalidade institucional democrática. (...) A situação dos opositores detidos, inclusive 

Leopoldo López e Antonio Ledezma, foi tratada tanto com a oposição como com o governo. As 

autoridades judiciais venezuelanas prestaram esclarecimentos sobre os procedimentos jurídicos em 

curso em relação aos detidos. (...) Houve consenso quanto à opção eleitoral como caminho para o 

equacionamento das atuais diferenças políticas. A UNASUL é hoje o único organismo internacional 

que conta com a aprovação tanto do governo como da oposição para levar adiante a promoção do 

diálogo entre os venezuelanos. (Nota à imprensa nº 65. Visita da Comissão de Chanceleres da 

UNASUL à Venezuela, 10/3/2015).  

Os Estados Membros da União de Nações Sul-Americanas manifestam sua rejeição ao Decreto 

Executivo do Governo dos Estados Unidos da América, aprovado em 9 de março de 2015, por 

constituir uma ameaça de ingerência à soberania e ao princípio de Não Intervenção nos assuntos 

internos de outros Estados. (Comunicado da UNASUL sobre o decreto executivo do governo dos 

Estados Unidos sobre a Venezuela, Quito, 14/3/2015). 

O Ministro Embaixador Mauro Vieira destacou a importância das garantias recebidas das autoridades 

competentes venezuelanas de que as eleições legislativas serão convocadas em breve e de que o 

pleito contará com a participação de missão de acompanhamento eleitoral da UNASUL desde seus 

estágios iniciais. (Nota à imprensa nº 70. Reunião do Conselho de Chanceleres da UNASUL 

sobre a Venezuela, 20/3/2015). 
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O Conselho de Chanceleres da UNASUL reafirmou o apoio à realização das eleições parlamentares 

previstas para o segundo semestre deste ano e a disposição de enviar missão para acompanhar o 

processo eleitoral desde seus estágios iniciais. Existe o compromisso de que a data das eleições será 

marcada em breve pelo Conselho Nacional Eleitoral, entidade responsável pela organização de 

eleições de acordo com a Constituição venezuelana. Ao final do encontro, os Países Membros da 

UNASUL divulgaram Comunicado em que, a pedido do Governo venezuelano, renovam o mandato 

da Comissão de Chanceleres, para assessorar, acompanhar e apoiar o diálogo político na Venezuela, 

com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos, à ordem institucional e aos 

mecanismos democráticos previstos na Constituição do país. A celebração das próximas eleições 

parlamentares é essencial para a manutenção da ordem constitucional democrática, princípio 

fundamental da UNASUL. Os Chanceleres debateram também as repercussões da Ordem Executiva 

do Governo dos Estados Unidos da América relacionada com a Venezuela, divulgada no último dia 4 

de março e aprovaram um segundo comunicado, no qual reforçam a defesa do princípio de não 

intervenção em assuntos internos de outros Estados e reiteram a importância de que sejam avaliadas 

alternativas de diálogo entre os Governos dos Estados Unidos e da Venezuela. (Nota à imprensa nº 

70. Reunião do Conselho de Chanceleres da UNASUL sobre a Venezuela, 20/3/2015). 

O bom momento das relações hemisféricas já não admite medidas unilaterais e políticas de 

isolamento em geral, e sempre, contraproducentes e ineficazes. Por isso, rechaçamos a adoção de 

sanções contra a Venezuela. O atual quadro nesse país irmão pede moderação, pede aproximação de 

posições de todas as partes. É com esse propósito que a Unasul trabalha para acompanhar e apoiar o 

diálogo político entre o governo e a oposição na Venezuela, buscando contribuir para o pleno 

respeito, por todos, ao Estado democrático de direito, ao direito de defesa e à Constituição do país. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante a VII Cúpula das Américas. Cidade do 

Panamá, 11/4/2015).  

Coincidimos na preocupação com a situação da Venezuela e na avaliação de que seu legítimo 

governo e as diferentes forças políticas venezuelanas devem buscar solucionar, pacifica e 

democraticamente, no marco constitucional do país, os conflitos as dificuldades e os desafios 

existentes. A UNASUL, cuja presidência pro tempore é desempenhada pelo Uruguai – e que conta 

com a firme atuação do secretário-geral [Ernesto] Samper – que tem papel fundamental a cumprir: 

estimula a moderação, o diálogo e o respeito às instituições. O entendimento entre os venezuelanos 

interessa ao conjunto dos latino-americanos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

declaração à imprensa após encontro com o Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Brasília, 

21/5/2015). 

Nossa atuação tem como objetivo precípuo facilitar o diálogo e o entendimento entre as partes, e 

evitar o acirramento de conflitos. Numa conjuntura política complexa, como a venezuelana, temos de 

atuar sempre de forma a evitar que o trabalho de facilitação do diálogo não seja visto com 

interferência indevida ou considerado tendencioso. De todos aqueles com quem conversamos, os três 

chanceleres e o Secretário-Geral da Unasul, em Caracas, ouvimos apoio unânime pela realização das 

eleições parlamentares no segundo semestre deste ano; das autoridades venezuelanas recebemos 

extensas garantias de pronta convocação dessas eleições, nos termos da legislação local. Desde 

então, foram realizadas, no dia 17 de maio, as eleições primárias da coalizão de oposição, 

representada pela Mesa da Unidade Democrática, organizada pelo Conselho Nacional Eleitoral. O 

fato de a oposição ter solicitado a organização das prévias pelo Conselho Nacional Eleitoral foi 
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interpretado como um gesto positivo de confiança no sistema. As eleições internas do Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido do Governo, estão marcadas para o dia 28 de junho. 

O Brasil tem apoiado a mais efetiva participação da Unasul, por meio do seu Conselho Eleitoral, na 

observação e acompanhamento dos processos eleitorais na região. Na Venezuela, em particular, 

muito me alegra que o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro esteja também integrando às comissões 

eleitorais. E desejo registrar aqui o meu agradecimento ao TSE, cuja elevada competência e solidez 

dos princípios reforçam a capacidade de o Brasil contribuir de maneira construtiva e cooperativa com 

os nossos vizinhos para o fortalecimento da democracia. Diante do fato de que as autoridades 

eleitorais ainda não terem precisado uma data para as eleições, tenho mantido constantes contatos 

com autoridades venezuelanas, do que são exemplos reuniões com a própria Chanceler da Venezuela 

Delcy Rodríguez, à margem tanto da Cúpula das Américas, no Panamá, em abril passado, como da 

reunião de chanceleres da Celac, em Quito, em 5 de maio último. Nessas e em outras ocasiões, tenho 

gestionado pelo diálogo, pela conciliação, pela estabilidade democrática e pela maneira mais 

concreta para que o poder eleitoral possa fixar, o quanto antes, a data das eleições e que o pleito 

possa se dar em condições de pleno respeito às normas condicionais venezuelanas. 

Em nenhum momento, a Comissão de Chanceleres da Unasul atuou para beneficiar uma das partes 

ou desconsiderar as legítimas demandas de que as garantias democráticas e os direitos individuais e 

políticos sejam plenamente observados (...). Poucos países, hoje, poderiam ocupar o lugar que os 

países da América do Sul, por meio da Unasul, desempenham de forma consensuada na Venezuela. 

Perder essa condição não é bom nem para o Brasil, nem para o governo venezuelano, nem para a 

sociedade venezuelana, nem para toda a América do Sul. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015). 

Tem sido um princípio tanto do Brasil como de todos os órgãos multilaterais da América Latina, 

principalmente a UNASUL, garantirmos uma das maiores conquistas que obtivemos nos últimos 

anos, que foi nos transformarmos em países democráticos. Por isso, para nós, é de grande valor a 

questão do Estado democrático de Direito. Estruturamos toda uma política de apoio e de colocação 

de determinados marcos na relação com a Venezuela, no sentido de que a oposição e a situação 

respeitem os marcos institucionais democráticos legais. (...) Eu acho que muita gente gostaria que 

nós virássemos as costas para a Venezuela, como durante muito tempo foi feito com Cuba. (...) Nós 

não somos golpistas no Brasil, nos não somos a favor de interferências e intervenções dentro de 

países irmãos. Nós não fazemos isso. Nós somos um país eminentemente pacífico. Muita gente 

gostaria que nós tivéssemos uma posição de distanciamento em relação à Venezuela, muitos 

defenderam isso também para a Bolívia logo que o presidente Evo [Morales] ASSUMIU. Colocar a 

Venezuela como sendo uma ameaça aos EUA não é algo que contribui para uma maior democracia 

[no país], contribui para radicalizar posições. A boa notícia sobre isso é que visivelmente os EUA 

estão fazendo gestos no sentido de garantir o diálogo com a Venezuela, o que é muito bom para a 

região. (Entrevista coletiva da Presidenta da República, Dilma Rousseff, à Deutsche Welle, 

Brasília, 9/6/2015). 

Nós, países latino-americanos e caribenhos, não admitimos medidas unilaterais, golpistas e políticas 

de isolamento. Sabemos que tais medidas são contraproducentes, ineficazes e injustas. Por isso, 

rechaçamos a adoção de quaisquer tipos de sanções contra a Venezuela. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, por ocasião da II Cúpula CELAC-UE, Bruxelas, 10/6/2015). 
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O trabalho em prol da paz e da democracia está na vanguarda de nossa atuação coordenada no 

âmbito dos organismos sub-regionais. Temos envidado esforços na promoção e consolidação das 

instituições democráticas e do Estado de Direito. Apoiamos firmemente o diálogo político na 

Venezuela e a busca de um entendimento no marco do respeito à Constituição. (Secretário-Geral, 

Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do XLV Período Ordinário de Sessões da Assembleia 

Geral da OEA, Washington, 15/6/2015). 

O Governo brasileiro lamenta os incidentes que afetaram a visita à Venezuela da Comissão Externa 

do Senado e prejudicaram o cumprimento da programação prevista naquele país. São inaceitáveis 

atos hostis de manifestantes contra parlamentares brasileiros. (...) À luz das tradicionais relações de 

amizade entre os dois países, o Governo brasileiro solicitará ao Governo venezuelano, pelos canais 

diplomáticos, os devidos esclarecimentos sobre o ocorrido. (Nota à imprensa nº 229. Visita da 

Comissão Externa do Senado à Venezuela, 18/6/2015). 

O Governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio da Presidenta do Conselho Nacional Eleitoral 

da República Bolivariana da Venezuela, Tibisay Lucena, que fixa o calendário eleitoral e determina 

o dia 6 de dezembro deste ano para a realização das eleições para a Assembleia Nacional daquele 

país. O Governo brasileiro saúda particularmente a confirmação do convite oficial para que missão 

de observação da União de Nações Sul Americanas (UNASUL) acompanhe o processo eleitoral ao 

longo do período que culminará com o pleito do dia 6. Ao agradecer o convite e reiterar sua 

disposição de contribuir para que a futura missão da UNASUL cumpra plenamente seus objetivos, o 

Governo brasileiro transmite ao povo e ao Governo da Venezuela os melhores votos de êxito nessa 

jornada. (Nota à imprensa nº 239. Eleições na Venezuela, 23/6/2015).  

O Governo brasileiro saúda o anúncio de que os Presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e da 

Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirão em Quito, na próxima segunda-feira, sob os auspícios do 

Equador e do Uruguai, para discutir a situação na fronteira entre os dois países. O Governo 

brasileiro, que se mobilizou em favor desse diálogo desde o início, preocupa-se em especial com a 

dimensão humanitária da questão e entende que o âmbito bilateral, favorecido pelas duas partes, é o 

mais adequado para negociações que possam conduzir a uma solução rápida e duradoura para o 

problema. O Brasil permanece pronto a dar sua contribuição para esse esforço conjunto, seja na 

condução dos entendimentos, seja na implementação das decisões, sempre e quando as partes 

diretamente envolvidas assim o desejarem. (Nota à imprensa nº 359. Anúncio de reunião 

Colômbia-Venezuela, 17/9/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento com consternação do assassinato de Luis Manuel Díaz, 

dirigente do partido Ação Democrática (AD), ocorrido no contexto de comício eleitoral no Estado de 

Guárico, Venezuela. O Governo brasileiro se une ao comunicado emitido pela Missão Eleitoral da 

UNASUL para as Eleições para a Assembleia Nacional, que rechaça firmemente o recurso a 

qualquer tipo de violência que possa afetar o bom desenvolvimento do processo eleitoral e insta as 

autoridades venezuelanas a investigar os fatos e punir os responsáveis. Ao condenar com firmeza 

esse lamentável incidente, o Governo brasileiro recorda que é da responsabilidade das autoridades 

venezuelanas zelar para que o processo eleitoral que culminará com as eleições no dia 6 de dezembro 

transcorra de forma limpa e pacífica, de modo a permitir que o povo venezuelano exerça com 

tranquilidade seu dever cívico e tenha plenamente respeitada sua vontade soberana. O Governo 

brasileiro confia em que o Governo venezuelano atuará para coibir quaisquer atos de violência ou 
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intimidação que possam colocar em dúvida a credibilidade do processo eleitoral em curso e a 

legitimidade dos resultados da votação. (Nota à imprensa nº 476. Assassinato de Luis Manuel 

Díaz, 27/11/2015). 

[O] Governo brasileiro deseja fazer chegar ao povo e ao Governo daquele País os mais sinceros 

votos de que o pleito se desenvolva dentro do marco da democracia, da transparência e da 

participação plena de toda a cidadania, em benefício do povo venezuelano e de toda a região. O 

Governo brasileiro continuará a acompanhar com atenção a etapa final da campanha, a realização e a 

apuração das eleições, com o espírito construtivo que demonstrou ao longo de todo o período em que 

participou como integrante da comissão de Chanceleres da UNASUL, encarregada de promover o 

diálogo entre o Governo e a oposição venezuelana. Com esse mesmo espírito, o Governo brasileiro 

participou das negociações que culminaram com a assinatura do “Convênio entre o Conselho 

Nacional Eleitoral da República Bolivariana da Venezuela e a União de Nações Sul-Americanas para 

a missão eleitoral da UNASUL para a eleição à Assembleia Nacional de 6 de dezembro de 2015”, 

documento que contou com a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral-TSE e permitiu a 

conformação da referida Missão Eleitoral. (...) O Governo brasileiro espera que essas missões, dentro 

do marco legal em que se realizam e com pleno respeito à soberania venezuelana, tenham a mais 

ampla possibilidade de atuação e possam, assim, contribuir para atestar a credibilidade do processo 

eleitoral e a legitimidade de seus resultados. (Nota à imprensa nº 482. Eleições legislativas de 6 de 

dezembro próximo na Venezuela, 3/12/2015). 

O Governo brasileiro acompanhou de perto as eleições legislativas de ontem, 6 de dezembro, na 

Venezuela, e congratula o povo, as forças políticas e as autoridades venezuelanas pela forma ordeira 

e pacífica em que transcorreu a jornada eleitoral. A normalidade do processo, tal como atestado pelas 

diferentes missões de acompanhamento eleitoral, entre as quais a da UNASUL, o alto nível de 

comparecimento dos eleitores e o reconhecimento dos resultados por todas as partes constituem uma 

vitória expressiva da democracia, para a Venezuela e para a região. O Governo brasileiro ressalta a 

importância do pleno respeito à vontade popular expressa nas urnas e reitera sua disposição de 

continuar trabalhando com a Venezuela para aprofundar as relações bilaterais e contribuir para o 

diálogo, a estabilidade democrática, o desenvolvimento e a prosperidade daquele país vizinho e 

amigo, sócio no MERCOSUL e ator fundamental no processo de integração latino-americana. (Nota 

à imprensa nº 493. Eleições na Venezuela, 7/12/2015). 

O Governo brasileiro acompanha com atenção e interesse os desdobramentos das eleições 

legislativas venezuelanas realizadas no último dia 6 de dezembro, saúda a instalação da nova 

Assembleia Nacional venezuelana e insta todos os atores políticos venezuelanos a manter e 

aprimorar o diálogo e a boa convivência, que devem ser a marca por excelência das sociedades 

democráticas. A lisura do pleito de 6 de dezembro, que contou com expressiva participação dos 

eleitores, foi atestada, entre outras, pela Missão Eleitoral da UNASUL, chefiada pelo ex-presidente 

da República Dominicana Leonel Fernández, com apoio e participação brasileiras. Seus resultados 

oficiais foram divulgados e validados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e prontamente 

reconhecidos, na ocasião, por todas as forças políticas do país. Como afirmou em outras ocasiões, o 

Governo brasileiro confia que será plenamente respeitada a vontade soberana do povo venezuelano, 

expressada de forma livre e democrática nas urnas. Confia, igualmente, que serão preservadas e 

respeitadas as atribuições e prerrogativas constitucionais da nova Assembleia Nacional venezuelana 

e de seus membros, eleitos naquele pleito. Não há lugar, na América do Sul do século XXI, para 
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soluções políticas fora da institucionalidade e do mais absoluto respeito à democracia e ao Estado de 

Direito. (Nota à imprensa nº 1. Inauguração da Assembleia Nacional Venezuelana, 5/1/2016). 

Venezuela es un país de gran importancia para Brasil. Tenemos relaciones seculares y no podemos 

olvidar el perfil alto de Caracas en el mundo como quinto mayor exportador de petróleo. Sin duda, su 

localización geográfica lo torna estratégico para Brasil: compartimos una frontera de 2.000 

kilómetros. Por otro lado, desde que comenzó ese proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur, el 

país se transformó en un miembro clave del bloque. Con su participación plena, el bloque expande la 

presencia del área a una zona gigantesca que se extiende desde el Caribe a Tierra del Fuego (...) 

Brasil tiene respecto de Venezuela la misma posición que en relación a los demás países del mundo; 

sobre todo de no injerencia. Estamos dispuestos a dialogar, a encontrar vías de cooperación y de 

consenso. Tenemos una postura muy clara en defensa de los principios constitucionales, lo que 

incluye derechos humanos pero también implica la no interferencia. Debe quedar claro que la 

solución será encontrada internamente por los actores políticos venezolanos (...) En el marco de la 

Unasur, constituimos un grupo junto con Colombia y Ecuador, para ayudar en el diálogo entre 

gobierno y oposición. Hubo un compromiso de Venezuela de realizar las elecciones legislativas y lo 

cumplió. El grupo acompañó el proceso desde un primer momento. Ahora, es preciso aclarar que no 

respondemos exclusivamente al gobierno venezolano sino también a la oposición. Justamente porque 

nuestro objetivo es servir de puente para el diálogo entre ambos. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, entrevista ao jornal Clarín, Argentina, 14/1/2016). 

La posición de Brasil es que los problemas domésticos de Venezuela tienen que ser resueltos por los 

venezolanos con los instrumentos democráticos que constan en la Constitución, por las instituciones 

del Estado venezolano y dentro de reglas establecidas dentro de ese marco jurídico. Todas las 

medidas de los poderes constituidos tienen organismos de chequeo, de discusión; compete a la 

estructura del Estado venezolano resolver cualquier diferencia que haya entre las partes (..) Las 

personas que están detenidas por acusaciones lo están dentro de un marco jurídico existente. 

Tenemos que esperar que eso se resuelva, que haya un solución de los juicios para saber lo que está 

sucediendo. Brasil jamás evitará defender los derechos humanos donde sea que fuere. (..) En 

Venezuela hubo un resultado electoral aceptado por los dos lados, lo que demuestra una tendencia, 

un cierto tipo de cambio. (..) Brasil participa junto a Colombia y Ecuador de una comisión de 

ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, que, por invitación del gobierno venezolano, fue a 

Venezuela varias veces para promover un diálogo entre el gobierno y la oposición. Ésa es la señal 

más clara y específica de que hay un interés de parte de Brasil de participar para encontrar soluciones 

cuando es llamado. Brasil siempre fue un país de diplomacia, de negociación, de búsqueda de 

consensos y de soluciones tranquilas y pacíficas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, entrevista ao jornal La Nación, Argentina, 14/1/2016). 

Quero ressaltar, em particular, o êxito da missão sob a liderança da Presidência Pro-Tempore do 

Uruguai, que foi enviada para acompanhar as eleições legislativas na Venezuela. A missão eleitoral 

da UNASUL atuou de maneira exemplar e pôde presenciar uma jornada eleitoral ordeira e pacífica, 

marcada por extrema civilidade e respeito pelas instituições democráticas. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Reunião de Chanceleres da 

UNASUL – Quito, 28/1/2016). 
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O Brasil, como não poderia deixar de ser, acompanha com grande interesse a evolução da situação na 

Venezuela. Ambos saudamos o papel positivo desempenhado pela Missão Eleitoral da UNASUL, 

chefiada pelo ex-presidente dominicano Leonel Fernández, nas eleições legislativas venezuelanas do 

último dia 6 de dezembro, que transcorreram em clima de plena normalidade e tiveram seus 

resultados prontamente reconhecidos pelo Presidente Nicolás Maduro. Reiterei à Chanceler Delcy 

Rodríguez a disposição do Governo brasileiro de continuar contribuindo para um maior 

entendimento entre os diferentes setores políticos e para o fortalecimento da institucionalidade 

democrática na Venezuela. Ressaltei ainda que a posição brasileira tem como centro a promoção do 

diálogo democrático, tendo presente o imperativo de pleno respeito à vontade do povo venezuelano e 

ao Estado de Direito, nos termos estabelecidos pela legislação e pela própria Constituição daquele 

país. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Declaração à imprensa por 

ocasião da visita da Chanceler da Venezuela, Delcy Rodríguez, Brasília, 29/1/2016). 
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ESTADOS UNIDOS 

É de grande relevância aprimorarmos nosso relacionamento com os Estados Unidos, por sua 

importância econômica, política, científica e tecnológica, sem falar no volume de nosso comércio 

bilateral. O mesmo é válido para nossas relações com a União Europeia e com o Japão, com os quais 

temos laços fecundos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, 1/1/2015). 

Daremos ênfase, sem dúvida, à relação com os Estados Unidos, importante parceiro econômico 

comercial, procurando colocar os mecanismos de diálogo e cooperação com que contamos, na nossa 

relação bilateral, a serviço de uma relação mutuamente benéfica, respeitosa nas diferenças, mas 

engajada na obtenção dos resultados concretos nas áreas de comércio, investimento, cooperação 

científico-tecnológica e educação, entre outros. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

As discussões a serem travadas nessa sala e as recomendações a serem entregues a nossos 

mandatários visam a tornar mais dinâmico e grandioso nosso relacionamento econômico-comercial. 

Permitam-me falar um pouco de números. O intercâmbio comercial Brasil-Estados Unidos cresceu 

76%, no período de 2004 a 2014, passando de US$ 35,2 bilhões para US$ 62,4 bilhões, o maior valor 

da série histórica. Os Estados Unidos são, atualmente, o segundo maior parceiro comercial do Brasil 

e o principal destino para os manufaturados brasileiros, tendo absorvido 17% das exportações 

brasileiras dessa categoria no ano passado. Além de grandioso, o nosso comércio bilateral é 

diversificado, o que faz desse intercâmbio ser ainda mais estratégico para o Brasil, pois sabemos que 

os Estados Unidos já reconhecem o nosso país como fornecedor de bens de alto valor agregado. 

Sabemos, no entanto, que o intercâmbio comercial ainda está aquém de seu potencial. Podemos 

diversificar ainda mais a pauta exportadora brasileira e elevar esse comércio em vários setores, como 

carnes de bovino, automóveis, aviões, helicópteros, partes de motores a diesel e medicamento. (...) 

Como podemos observar, contamos com um relacionamento econômico-comercial maduro e 

complexo, que é parte fundamental de nossa parceria estratégica, de nossa parceria entre iguais e, 

ainda assim, existem grandes possibilidades de trabalho conjunto com perspectivas e resultados 

mutuamente benéficos. (Ministro das Relações Exteriores Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da abertura do IX CEO Fórum Brasil-Estados Unidos, Brasília, 19/6/2015). 

Os Estados Unidos continuam sendo o principal investidor estrangeiro no Brasil, com estoque da 

ordem de US$ 116 bilhões em 2013. E 3.000 empresas americanas atuam no Brasil em áreas mais 

diversas possíveis, como petróleo, gás, energia elétrica, bancos, telecomunicações, atividades 

imobiliárias, automóveis, metalurgia e agricultura. É um imenso leque. No sentido inverso, o Brasil 

também está presente nos Estados Unidos e tem aumentado a sua presença aqui nos últimos anos. 

Atualmente, as empresas brasileiras têm um estoque de US$ 15,7 bilhões investidos em vários tipos 

de negócios e atividades como alimentação, siderurgia, serviços de informação e produtos 

farmacêuticos. (...) Nós temos muitas semelhanças: o Brasil é um país continental como os Estados 

Unidos; nós temos um grande mercado consumidor; somos uma economia de mercado; temos 

tradição de transparência; respeitamos contratos; e temos uma institucionalidade bastante forte no 

que se refere à segurança jurídica. Mais importante ainda é a gente considerar que nós, Brasil e 

Estados Unidos, somos sociedades democráticas com instituições sólidas, com estabilidade política e 



 

189 

que sabem lidar com situações econômicas e diversidade de opiniões. Respeitamos a liberdade de 

imprensa e fazemos muita questão dos nossos valores civilizatórios e democráticos. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, no encerramento do Encontro Empresarial sobre Oportunidades 

de Investimento em Infraestrutura no Brasil, Nova York, 29/6/2015). 

Brasil e Estados Unidos têm muito em comum. Ambos são países continentais, que abrigam, 

respectivamente, a quinta e a terceira maiores populações do planeta. Essas sinergias justificam a 

densidade dos laços bilaterais e realçam as vantagens, a superação dos desafios e as oportunidades de 

que pretendo tratar com os Senhores. São extensas as vantagens que levam os tomadores de decisão e 

os detentores de capital a investir no Brasil: solidez das instituições, segurança jurídica, estabilidade 

política e econômica, grande mercado consumidor e plataforma de distribuição de bens e serviços 

por toda a América Latina. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, em almoço com 

investidores norte-americanos por que investir no Brasil: vantagens, desafios e oportunidades, 

Nova York, 21/7/2015). 

Com relação aos investimentos, gostaria de destacar que existem mais de 2.900 empresas norte-

americanas instaladas no Brasil, atuando nos mais diversos setores, desde a extração de petróleo, 

passando por bancos, até a fabricação de carros. As empresas norte-americanas são os maiores 

investidores diretos estrangeiros no Brasil, com um estoque de US$ 116 bilhões em 2013, o que 

equivale a um quinto do total desse tipo de investimento no país. A última década, em particular, 

registrou um inédito dinamismo nos fluxos de capitais norte-americanos, quando mais de US$ 60 

bilhões ingressaram no Brasil. Em sentido inverso, as empresas brasileiras detêm um estoque de US$ 

14 bilhões investidos nos Estados Unidos. Empresas brasileiras de grande porte, como as que estão 

aqui representadas, têm ampliado a presença crescente de capitais brasileiros nos Estados Unidos, 

contribuindo para que os fluxos de investimentos bilaterais cresçam nos dois sentidos. Um exemplo 

da crescente presença empresarial brasileira nos Estados Unidos é a Flórida, onde consumidores e 

empreendedores brasileiros que atuam, principalmente nos mercados de turismo, alimentação e 

imóveis, estão contribuindo para o dinamismo daquele Estado norte-americano. Gostaria de 

mencionar que, segundo o Ranking das Multinacionais Brasileiras, elaborado pela Fundação Dom 

Cabral, os Estados Unidos são o país em que o maior número de empresas brasileiras já se 

estabeleceu e uma das principais opções dos empresários brasileiros no momento de iniciar o 

processo de internacionalização de suas empresas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, por ocasião da abertura do IX CEO Fórum Brasil-Estados Unidos, Brasília, 

19/6/2015). 

[A] relação com os Estados Unidos adquire maior relevo, pois cerca de 70% de nossas vendas para 

esse país são de bens manufaturados. Isso, por si só, atesta o caráter estratégico de nossa relação 

bilateral. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro 

Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016). 
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EUROPA 

União Europeia 

O mesmo [grande relevância do relacionamento por sua importância política, econômica, científica, 

tecnológica e comercial] é válido para nossas relações com a União Europeia e com o Japão, com os 

quais temos laços fecundos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, 1/1/2015). 

Da extensa pauta da reunião de hoje, eu quero destacar, inicialmente, algumas decisões. Primeira; 

nós confirmamos nossa decisão de trocar ofertas com a União Europeia no último trimestre de 2015, 

na esteira do que havíamos decidido e acordado em junho deste ano em Bruxelas. Estarão abertas, a 

partir dessa troca, as negociações entre os dois blocos para a materialização de um ambicioso, 

abrangente e equilibrado acordo comercial. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante 

almoço em homenagem aos Chefes dos Estados-Partes do MERCOSUL e Estados Associados, 

Brasília, 17/7/2015). 

Em junho, celebramos um acordo em Bruxelas que prevê que os dois blocos apresentem suas 

sugestões até o final de 2015. Eu acredito que a Alemanha, por exemplo, em sendo a terceira maior, 

e o Brasil, como a sétima maior economia mundial, tenham o mesmo interesse nesta integração. Para 

nós, o acordo com a União Europeia é fundamentalmente importante. Os consumidores podem 

aproveitar tanto lá como aqui. (Presidenta da República, Dilma Rousseff. “O Brasil ainda está 

estável”. Entrevista concedida ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 
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Alemanha 

A Alemanha, nós sabemos, ela teve uma participação fundamental no processo de construção da 

identidade brasileira. Mais de 250 mil alemães migraram para o Brasil. Hoje, cerca de 5 milhões de 

brasileiros possuem antepassado alemão, entre eles Oscar Niemeyer, visionário, arquiteto que 

projetou Brasília e, querida chanceler Angela, projetou todos os edifícios nos quais a senhora esteve, 

do Alvorada, passando pelo Planalto e agora aqui no Itamaraty. Este arquiteto Oscar Niemeyer que é 

responsável pela construção de Brasília, ele é uma das contribuições, das grandes contribuições que o 

povo alemão deu ao povo brasileiro e à formação da nossa nacionalidade. Queria dizer à senhora que 

essas e outras migrações, essas imigrações nos ensinaram a ser tolerantes, nos ensinaram a conviver 

com a diversidade étnica e cultural. E isso é um trunfo na nossa trajetória histórica. Por isso, além 

das parcerias comerciais, além das parcerias na área de inovação, na área de educação, na área de 

saúde, de portos que nós assinamos hoje, é fundamental a nossa parceria na área cultural. E essa 

parceria na área cultural, ela dá toda a dimensão da importância que o Brasil atribui a este 

relacionamento. Porque com base nessa parceria estão os laços que nós temos e que formaram a 

nossa nacionalidade, mas também a grande contribuição que a cultura alemã deu ao mundo. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do almoço em homenagem à Chanceler 

alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Quero dizer à senhora que Alemanha e Brasil também têm em comum o desejo de construir um 

mundo justo e de paz. Defendemos uma governança mais representativa da atual situação, da 

correlação de forças entre todas as economias do mundo. Por isso vamos seguir trabalhando firmes 

para a reforma do Conselho de Segurança da ONU e em todas as cooperações que temos nos fóruns 

internacionais, em especial na questão cibernética ao defender a privacidade no mundo digital. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do almoço em homenagem à Chanceler 

alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Nós hoje chegamos a uma declaração importante sobre mudança do clima. Uma declaração conjunta 

que mostra o compromisso de trabalharmos juntos na COP-21 e para além da COP-21 a nossa visão 

de que o século necessita que nós tenhamos o compromisso de que, até o final dele, nós tenhamos a 

descarbonização e não permitamos que haja um aumento de dois graus na temperatura. Estamos 

firmemente engajados em tudo isso. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do 

almoço em homenagem à Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Gostaria, senhora chanceler, de convidá-la para vir ao Brasil no próximo ano. Os jogos Olímpicos no 

Rio serão uma ocasião para isso. Em 2016 nós esperamos ver milhares de alemães, como durante a 

Copa do Mundo, e não fazemos nenhum comentário sobre resultado de jogo nenhum. Esperamos que 

milhares de alemães atravessem o Atlântico e juntem-se a nós nesse evento único que celebra aquilo 

que acreditamos. Celebra as relações democráticas, as relações de respeito, celebra a paz, celebra a 

tolerância e, sobretudo, é um momento de congraçamento no qual nós todos somos, entre outras 

coisas, integrantes da humanidade. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião do 

almoço em homenagem à Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Adotamos também diversos acordos importantes. A Alemanha e Brasil são a 4ª e a 7ª economia do 

mundo. As maiores, respectivamente, da Europa e da América do Sul. Neste cenário de incertezas 

quanto à recuperação da economia internacional, sabemos o quanto é importante essa parceria. A 
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Alemanha é um dos principais investidores no Brasil e seu maior parceiro comercial. E o quarto 

parceiro no mundo. Cerca de 1.600 empresas alemãs atuam em nosso território, gerando aqui 

emprego, gerando aqui renda e contribuindo para a prosperidade do nosso País. (...) Destaco, 

também, o desenvolvimento conjunto do Veículo Lançador de Microssatélite brasileiro, o VLN1, e 

projetos de pesquisa aplicadas à indústria e em terras raras, bioeconomia e ciências marinhas. 

Avançamos também na cooperação ambiental. Acordamos ações comuns para enfrentar uma das 

grandes questões do século XXI, a mudança do clima. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

por ocasião da visita da Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Agradeço o aporte alemão para o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o Cadastro Ambiental 

Rural e a cooperação científica no Observatório da Torre alta da Amazônia. Nas áreas energéticas e 

de desenvolvimento urbanos, registro com satisfação o anúncio de financiamentos alemães a projetos 

em energias renováveis, eficiência energética, redes inteligentes e mobilidade urbana. Partilhamos o 

objetivo de construir uma urbanização integrada e sustentável. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, por ocasião da visita da Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

Conversamos ainda sobre a evolução da governança na internet e a importância de se assegurar o 

direito à privacidade na era digital. A Alemanha e o Brasil foram pioneiros e bem-sucedidos ao 

trazerem o tema para o centro da agenda internacional e ser responsáveis pela aprovação da 

resolução sobre essa matéria. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da visita da 

Chanceler alemã Angela Merkel, Brasília, 20/8/2015). 

A Alemanha é o quarto parceiro comercial do Brasil no mundo e seu maior parceiro na União 

Europeia. A Alemanha tem com o nosso país seu mais expressivo intercâmbio comercial na América 

Latina. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do 33º Encontro Econômico 

Brasil-Alemanha, Joinville, 22/9/2015). 

No plano dos investimentos, a Alemanha é um dos mais tradicionais investidores no Brasil, 

sobretudo no setor industrial. Destaco a recente instalação das fábricas da BMW em Araquari, assim 

como da TOX, empresa alemã líder na área de cilindros pneumáticos, em Joinville. Esses 

investimentos atestam a confiança do empresariado alemão nas potencialidades do mercado 

brasileiro. O Brasil vê na Alemanha um aliado estratégico no projeto brasileiro de elevar o conteúdo 

tecnológico da indústria nacional. Destaco o êxito da cooperação entre os dois países no âmbito do 

programa brasileiro Ciência sem Fronteiras, por meio do qual mais de seis mil estudantes brasileiros 

frequentaram universidades alemãs. Enfatizo, ainda, a estreita cooperação com a Sociedade 

Fraunhofer, que vem apoiando a criação de um sistema de inovação no Brasil, e que serviu de 

modelo para a constituição da Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação, EMBRAPII. 

Outra vertente que pode dar ainda maior impulso às relações bilaterais é o aprofundamento da 

cooperação entre Pequenas e Médias Empresas, acrescentando novos temas e novos atores às nossas 

tradicionais relações econômicas e comerciais. O Governo brasileiro considera fundamental o 

estreitamento de laços entre PMEs dos dois países por meio da criação de “joint ventures” e de 

iniciativas conjuntas de pesquisa. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do 

33º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Joinville, 22/9/2015). 

Essa parceria estratégica não é mera definição política. Ela se baseia em realidades muito palpáveis - 

a primeira delas constituída pela expressiva contribuição da imigração alemã na construção do Brasil 



 

193 

e na formação do seu povo. A Alemanha é a quarta maior economia do planeta, e o Brasil, a sétima. 

Temos economias diversificadas e comungamos do interesse em promover uma ordem internacional 

assentada na diplomacia, no multilateralismo e no respeito aos direitos humanos. Integramos grupos 

com voz importante nos foros internacionais, como o G-4 e o G-20 econômico-financeiro, e temos 

diálogo fluido em temas como mudança do clima e desenvolvimento sustentável. A cooperação 

nesses setores estratégicos revitalizou as relações entre nossos países. Aos laços já robustos 

estabelecidos com base na valiosa herança deixada pela imigração alemã, na presença de uma 

expressiva comunidade de expatriados alemães no Brasil e na presença de cerca de 1.600 empresas 

de origem alemã no Brasil, em setores relevantes para a nossa economia, como o automobilístico, 

somam-se agora as novas formas de associação engendradas pelo intercâmbio de cientistas, de 

estudantes e de artistas. Pelas dimensões de nossas economias e pelo nosso papel no âmbito do G-20, 

Brasil e Alemanha têm papel importante a desempenhar na recuperação da economia global. 

Ancorados na confiança mútua que construímos ao longo de décadas de relacionamento entre nossos 

setores produtivos, devemos, neste momento, trabalhar numa agenda que permita um aumento nos 

fluxos de comércio e de investimento e na criação de novas oportunidades de negócio. No centro de 

tal agenda devem estar, como já foi dito, a produtividade e a competitividade, especialmente pela 

ênfase na inovação e na qualificação profissional. Dessa forma, construiremos, juntos, economias 

mais fortes, resistentes e diversificadas. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por 

ocasião da abertura da 42ª Reunião da Comissão Mista Brasil-Alemanha de Cooperação 

Econômica, Joinville, 22/9/2015). 
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Bélgica 

O Brasil tem uma relação muito importante e estratégica com a Bélgica. A Bélgica e as empresas 

belgas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. E ao mesmo tempo que nós temos 

uma relação comercial que importa desenvolver. Vivemos, e trocamos ideias a respeito desse 

momento em que o mundo atravessa, no qual o fim do superciclo das commodities e a necessidade 

de se ampliar a cooperação econômica, o comércio internacional e ampliar os investimentos. 

Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar 

um grande plano de concessão de investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em 

algumas áreas e têm grandes expertises na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, 

para nós é muito importante que essa relação se expanda. E ao mesmo tempo também definimos 

como sendo muito importante para ambas as economias a cooperação na área de agricultura. (...) Ao 

mesmo tempo, agradecemos a parceria que a Bélgica tem tido conosco no que se refere ao programa 

Ciência sem Fronteiras, no qual estudantes que buscam suas universidades de alto nível para fazer 

seus estágios e suas bolsas, encontraram aqui na Bélgica um local e um acolhimento muito especial. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após reunião com o 

primeiro-ministro belga, Charles Michel, Bruxelas, 10/6/2015). 
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Bulgária 

Concluímos hoje o Memorando de Entendimento entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) e o Ministério de Educação e da Ciência e Tecnologia da Bulgária, 

que aproximará as comunidades científicas de nossos países. Nós já contamos com experiências 

concretas nessas áreas. Na educação, a Bulgária participa do programa Ciência Sem Fronteira. Na 

cooperação antártica, o Brasil presta apoio logístico e de manutenção à base búlgara de St. Kliment 

Ohridski. Com o objetivo de facilitar a vida de brasileiros residentes na Bulgária e de búlgaros 

residentes no Brasil, concluímos um Acordo de Cooperação em Previdência Social. E estamos 

negociando Acordo para Transferência de Pessoas Condenadas, o que aumentará a cooperação 

jurídica entre nossos países (...) Concordamos que a crise dos refugiados, que envolve a Europa, o 

Norte da África, a Ásia Central e o Oriente Médio, exige soluções coletivas por parte da comunidade 

internacional. Por sua posição geográfica, a Bulgária é ator fundamental na resolução desse tema, 

que afeta a todos os países, direta ou indiretamente. E é reconhecida sua posição equilibrada nesta 

matéria. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após cerimônia de 

assinatura de atos com o Presidente da República da Bulgária, Rosen Plevneliev – Brasília, 

1/2/2016). 

  



 

196 

Dinamarca 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, dos atentados cometidos no último 

sábado em Copenhague, que resultaram na morte de duas pessoas. Tais atos representam inaceitáveis 

ataques à liberdade de expressão e à tolerância religiosa. O Governo brasileiro estende ao Governo e 

ao povo da Dinamarca e aos familiares das vítimas sua solidariedade. (Nota à imprensa nº 42. 

Atentados em Copenhague, 16/2/2015). 
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Espanha 

[N]este espírito de confiança e de alto interesse e respeito mútuo, que as comunidades empresariais 

do Brasil e da Espanha devem contribuir, de maneira decisiva, para o adensamento da amizade entre 

nossos países, trazendo a dimensão econômica e empresarial para o centro da agenda bilateral, assim 

como engajando mulheres e homens de negócios no desenvolvimento de projetos estratégicos nas 

áreas comerciais e de investimentos. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, durante 

encerramento do seminário empresarial Brasil-Espanha: Rumo à uma Nova Aliança 

Empresarial, Madri, 22/4/2015). 
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Finlândia 

Externei ao presidente [Sauli Niinistö] que investimentos finlandeses no Brasil serão muito bem-

vindos, notadamente no setor naval e de exploração offshore. Esses investimentos poderão somar-se 

às cerca de 40 representações e 56 subsidiárias de empresas finlandesas que atuam no Brasil. (...) 

Quero destacar, em particular, a importância que atribuímos à ciência, tecnologia e inovação. Por 

isso aproveitarei minha passagem pela Finlândia para visitar alguns centros de excelência 

tecnológica. Conversei com o presidente sobre a criação de um Centro de Inovação Brasil-Finlândia, 

com sede em ambos os países. (...) Na área de energia, vemos com grande satisfação um potencial de 

cooperação, especialmente na exploração de etanol celulósico. (...) Concordamos ainda sobre o 

caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reiterei o 

agradecimento pelo apoio dado pela Finlândia ao pleito brasileiro por um assento permanente no 

Conselho de Segurança. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa 

seguida de entrevista coletiva, Helsinque, 20/10/2015). 
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França 

Foi com profundo pesar e indignação que tomei conhecimento do sangrento e intolerável atentado 

terrorista ocorrido nesta quarta-feira, 7 de janeiro, contra a sede da revista Charlie Hebdo, em Paris. 

Esse ato de barbárie, além das lastimáveis perdas humanas, é um inaceitável ataque a um valor 

fundamental das sociedades democráticas – a liberdade de imprensa. Nesse momento de dor e 

sofrimento, desejo estender aos familiares das vítimas minhas condolências. Quero expressar, 

igualmente ao Presidente Hollande e ao povo francês a solidariedade de meu governo e da nação 

brasileira. (Nota à imprensa nº 3. Nota da Presidência da República sobre o atentado em Paris, 

7/1/2015). 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do acidente aéreo envolvendo o voo 

4U9525 entre Barcelona e Düsseldorf, da companhia alemã Germanwings, ocorrido hoje, 24 de 

março, na França, o qual vitimou 150 pessoas. O Brasil transmite aos familiares das vítimas e aos 

governos dos países envolvidos sua solidariedade e suas mais profundas condolências. (Nota à 

imprensa nº 91. Acidente aéreo na França, 27/3/2015). 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação pela série de bárbaros atentados ocorridos 

na noite desta sexta-feira em Paris, que resultaram em várias dezenas de vítimas, entre mortos e 

feridos. Ao mesmo tempo em que transmite suas condolências aos familiares das vítimas e empenha 

sua plena solidariedade ao povo francês e ao Governo da França, o Brasil condena os ataques nos 

mais fortes termos e reitera seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo, qualquer que seja sua 

motivação. (Nota à imprensa nº 439. Atentados em Paris, 13/11/2015). 

Os Mandatários condenaram nos mais fortes termos os bárbaros atentados terroristas em Paris (...) 

Reafirmaram o seu apoio ao povo e ao governo da França e aos esforços para levar os responsáveis à 

Justiça. Os Mandatários reiteraram o compromisso de fortalecer a cooperação entre os países do 

BRICS e com outras nações na luta contra o terrorismo. (Nota à imprensa nº 443. Reunião dos 

Mandatários do BRICS à Margem da Cúpula do G20 - Antália, Turquia, 15/11/2015). 

O Governo brasileiro cumprimenta a presidência francesa da COP-21 pela condução de um processo 

negociador transparente, eficaz e inclusivo, que acomodou as diferentes visões e manteve um nível 

de ambição elevado. (Nota à imprensa nº 503, Aprovação do Acordo de Paris, 14/12/2015). 

Nous connaissons tous l'apport que la proximité politique et culturelle entre le Brésil et la France, le 

long de deux siècles de relations étroites, a donné au développement intellectuel et culturel de notre 

pays et de son peuple. Rappelons, à titre d'exemples très chers aux Brésiliens, la Mission Française 

qui a redessiné Rio de Janeiro au début du XIXe siècle; que l'Université de São Paulo, l'une des plus 

anciennes du pays, a été fondée dans les années 1930 par des Français illustres tels que Fernand 

Braudel et Claude Lévi-Strauss et que, comme centre d'excellence intellectuelle et scientifique au 

Brésil, elle a toujours gardé des rapports très serrés avec la France et ses milieux universitaires et de 

recherche. Rappelons aussi que le Français reste la troisième langue étrangère la plus répandue au 

Brésil et que l'intérêt renouvelé que les Brésiliens leur portent découle d'une présence revigorée de la 

France et d'autres pays francophones dans la vie économique brésilienne, après une période de 

rétraction relative qui nous avait remplis d'appréhension. Le Gouvernement brésilien a toujours 

donné et continue à accorder une importance singulière à la Francophonie comme instrument de la 

promotion du multiculturalisme à échelle mondiale. En tant que force d'agglutination et de 
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mobilisation de pays unis par un trait aussi fort que la langue, la Francophonie nous a toujours servi à 

la fois d'inspiration et de modèle dans notre propre tâche de consolidation et de projection de la 

Communauté des Pays de Langue Portugaise, notre CPLP. C'est aussi avec ce même esprit que le 

Gouvernement brésilien a reçu et analyse avec un intérêt engagé l'aimable invitation qui lui a été 

faite de joindre la Francophonie en tant qu'Observateur. (Secretário-Geral do Ministério das 

Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, Discurso por ocasião da Cerimônia de 

Abertura da 19ª Semana da Francofonia, Brasília, 16/3/2016). 
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Geórgia 

O Governo brasileiro lamenta as perdas humanas e materiais ocasionadas pelas enchentes ocorridas 

no último domingo, 14 de junho, na capital da Geórgia, Tbilisi, e expressa sua solidariedade ao 

Governo e ao povo da Geórgia e aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 218 Enchentes na 

Geórgia, 15/6/2015). 
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Irlanda 

A cooperação entre o Brasil e a Irlanda em ciência, tecnologia e inovação e, especialmente, em 

educação tem crescido significativamente nos últimos anos. A Irlanda é hoje um dos principais 

parceiros do Brasil no programa Ciência sem Fronteiras. Cerca de 2.300 bolsistas brasileiros do 

programa já foram acolhidos no país nas áreas de graduação e pós-graduação. (Nota à imprensa nº 

76. Visita da Ministra da Educação da Irlanda, Jan O’Sullivan, 16/3/2015). 
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Itália 

Seja pela magnitude dos investimentos italianos no Brasil e pela crescente presença de empresas 

brasileiras na Itália, seja pela vitalidade das duas culturas, que dialogam entre si e buscam fecundar-

se mutuamente, seja, por fim, pelo legado determinante da migração, nossas sociedades há muito 

decidiram que esta parceria é aspecto central do lugar que os dois países pretendem ocupar no 

mundo. Cabe a nós tirar proveito desse intercâmbio franco de ideias, que frutificam em benefício de 

nossas sociedades. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião da abertura da 

VI Reunião do Conselho Ítalo-Brasileiro de Cooperação Econômica, Industrial, Financeira e 

para o Desenvolvimento, Brasília, 15/4/2015). 

(...) Além da proximidade cultural, além do encantamento que nós temos pela cultura italiana, por 

tudo que a Itália representou ao longo da história da humanidade, a Itália, para nós, é uma parte 

indissociável da nossa nacionalidade. A Itália faz parte do Brasil contribuindo para a sua cultura, 

para a política, para sua ciência, para com seus empresários, enfim, com as pessoas e nós temos até 

uma palavra pra designar os 30 milhões de descendentes italianos que estão no Brasil, chama-se 

Oriundi. (...) A nossa coincidência de visões, contribuiu lá em 2007, para elevar a relação entre o 

Brasil e a Itália á categoria de parceria estratégica. (...) Eu e o primeiro ministro (...) nós 

compartilhamos uma série de valores: compartilhamos a preocupação com a mudança do clima, o 

respeito aos direitos humanos, do qual a questão da pena de morte tem um papel central; 

compartilhamos uma visão sobre a necessidade de inclusão social e justiça no mundo; 

compartilhamos uma preocupação para garantir a prosperidade e o crescimento dos países. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, Declaração à imprensa após reunião de trabalho 

com o Primeiro-Ministro da Itália, Matteo Renzi, Roma, 10/7/2015). 
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Noruega 

Essa parceria tem-se mostrado, cada vez mais, dinâmica, diversificada e mutuamente relevante. A 

cooperação bilateral abrange hoje áreas como energia; meio ambiente; educação, ciência, tecnologia 

e inovação; aquicultura e recursos da pesca; promoção da paz e dos direitos humanos. É de especial 

relevância nossa colaboração em temas de desenvolvimento sustentável. A Noruega confirmou seu 

apoio de primeira hora aos esforços brasileiros voltados à redução do desmatamento e se tornou o 

principal doador externo ao Fundo Amazônia. (Vice-Presidente da República, Michel Temer, por 

ocasião do almoço oferecido ao Príncipe Herdeiro Haakon, da Noruega, Brasília, 16/9/2015). 
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Polônia 

Brasileiros e poloneses compartilham fortes laços, estabelecidos pela história de imigração polonesa 

no Brasil. O país se orgulha de abrigar a segunda maior comunidade polonesa fora da Polônia, 

estimada em 3 milhões de descendentes. A Polônia é, hoje, o segundo mais importante parceiro 

comercial do Brasil na Europa Central e Oriental. (...) É, ademais, origem de importantes 

investimentos no Brasil nas áreas química, mecânica e farmacêutica. (Vice-Presidente da 

República, Michel Temer, declaração à imprensa, Varsóvia, 17/9/2015). 
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Portugal 

As relações bilaterais entre nossos países são extremamente fluidas, como se nota pela extensa 

agenda de iniciativas bilaterais. Nos últimos anos, tivemos o prazer de receber em mais de uma 

ocasião, a visita do Presidente, do Primeiro-Ministro, do Vice-Primeiro-Ministro e de altas 

autoridades portuguesas. Recordo, também, que estive aqui em 2012, quando se celebrou o Ano do 

Brasil em Portugal e, ao mesmo tempo, o ano de Portugal no Brasil; e uma vez mais em 2013. (...) 

No entanto, creio que ainda há muito espaço para o crescimento de nossas relações de cooperação 

econômica. Além de constituir mercado importante para o Brasil Portugal é, também, porta de 

entrada para o mercado europeu. Atualmente, as conexões aéreas entre Brasil e Portugal são 

numerosas e atendem, por voos diretos, diversas cidades brasileiras. Adicionalmente, nossas 

afinidades culturais constituem fatores que tendem a estimular o comércio bilateral. (Vice-

Presidente da República, Michel Temer, durante encerramento do seminário empresarial 

Parceria Econômica Brasil-Portugal, Lisboa, 20/4/2015). 
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Reino Unido 

Eu acredito que todos os programas que fazemos, especialmente, no programa Ciência Sem 

Fronteiras, nossos estudantes têm procurado bastante as universidades inglesas pela sua qualidade. 

Acho que a nossa cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação é estratégica. E acredito que 

o incremento do comércio e dos investimentos de parte a parte são fundamentais, tanto para que, de 

fato, tenhamos um crescimento econômico sustentável nos próximos anos, e isso começa agora. 

Então, quero dizer que o Brasil está aberto para essa cooperação e eu tenho certeza que nós teremos 

uma relação muito proveitosa. E mais uma vez eu queria agradecer pela cooperação que nós tivemos 

ao longo desse tempo na área dos jogos olímpicos. Vocês tiveram uma realização de muito sucesso. 

O Brasil está com tudo bastante adiantado, em tempo, e nós pretendemos fazer uma festa 

monumental. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa antes da 

reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, Bruxelas, 

10/6/2015). 
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Rússia 

Temos na Rússia um parceiro estratégico em favor de uma ordem multipolar e equilibrada. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do XX 

Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, Brasília, 22/4/2015).  

(Acerca das sanções impostas à Rússia). O Brasil não reconhece, por princípio, sanções adotadas fora 

do marco da Organização das Nações Unidas. Esse é um corolário de nossa tradicional defesa do 

multilateralismo e de respeito ao Direito Internacional. Consideramos que as sanções unilaterais são 

instrumentos de legitimidade e eficácia discutíveis, por isso, não as reconhecemos, nem as apoiamos. 

Esse princípio aplica-se às sanções e contrassanções impostas unilateralmente por qualquer dos 

lados. As sanções não contribuem para a construção de confiança entre as partes para uma solução 

política e pacífica e impedem a retomada do crescimento econômico na região. Devemos sempre que 

possível privilegiar o diálogo político e a diplomacia como principais instrumentos para a superação 

de diferenças, pois é a maneira mais eficaz e menos custosa de solução dos conflitos. (Entrevista do 

Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, à Sputnik News, 8/7/2015).  

Há uma interessante coincidência de megaeventos esportivos no Brasil e na Rússia, o que nos tem 

propiciado avançar no diálogo relativo à organização e ao legado das Copas do Mundo FIFA 2014 e 

2018, assim como dos Jogos Olímpicos de Sochi e do Rio de Janeiro. Existem, portanto, múltiplas 

oportunidades de progresso em variados setores. (Entrevista do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, à Sputnik News, 8/7/2015).  

O diálogo político ganha relevo à medida que é possível identificar posições comuns e coordenar 

visões acerca de problemas globais. Brasil e Rússia propugnam, em fóruns como a Organização das 

Nações Unidas, o BRICS e o G20, por sistema internacional verdadeiramente multipolar, fundado no 

primado do Direito Internacional, e que permita que as Nações alcancem o desenvolvimento 

econômico, com progresso social e equilíbrio ambiental. No espírito da parceria estratégica, ressalto 

a importância do apoio da Rússia à candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. Após 70 anos desde a fundação da ONU, a atual configuração de seu 

Conselho de Segurança carece de representação adequada. (...) A consolidação da Parceria 

Estratégica entre Brasil e Rússia constitui alta prioridade da política externa brasileira. (...) Foi com 

satisfação que o Brasil acolheu o ingresso da Rússia no programa Ciência Sem Fronteiras na última 

edição da CAN. O próximo passo é implementar a participação russa nesse importante programa de 

formação de recursos humanos de alto nível. Contar com a participação das universidades russas no 

esforço de capacitação dos estudantes brasileiros fortalecerá, em bases tangíveis e contínuas, a 

parceria estratégica, além de permitir maior conhecimento mútuo e troca de experiências. (Vice-

Presidente da República, Michel Temer, por ocasião da Abertura da VII Reunião da Comissão 

Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação, Moscou, 16/9/2015). 
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Suécia 

O relacionamento bilateral entre a Suécia e o Brasil passa por um momento especial. E esse 

momento se cristaliza na parceria para a produção dos caças Gripen New Generation - isso é o marco 

da fase que nós estamos no nosso relacionamento. Adotamos hoje, também, o Novo Plano de Ação 

da Parceria Estratégica, com parâmetros para a cooperação em comércio, investimentos, defesa, 

educação, ciência, tecnologia e inovação, energias renováveis, meio ambiente, cultura e diálogo 

sobre temas globais. (...) A Suécia é tradicional e crescente fonte de Investimentos estrangeiros no 

Brasil, com estoque de mais de US$ 4,5 bilhões. As primeiras empresas suecas chegaram ao Brasil 

no início do século XX. E hoje mais de 200 estão presentes no Brasil, gerando empregos e 

produzindo valor agregado. (...) A intensificação da cooperação em defesa é momento propício para 

aprofundarmos nossas relações econômicas. Temos hoje 46 engenheiros brasileiros – de um total de 

350 – que aqui trabalharão e estudarão para viabilizar a fabricação dos caças Gripen NG. Esse 

projeto, ele deve estender-se por pelo menos dez anos, com a participação da Saab e da Embraer 

Defesa e Segurança. Prevê-se transferência de tecnologia e compartilhamento da propriedade 

intelectual. (...) Brasil e Suécia foram sedes das Conferências de Estocolmo, em 1972; da Rio-92 e da 

Rio+20. Temos a responsabilidade de preservar o legado desses eventos históricos sobre meio 

ambiente. Somos aliados na luta contra o aquecimento global, esse grande desafio que enfrenta a 

humanidade. (...) A maioria dos brasileiros espera um dia construir um modelo de bem-estar social 

como seu país construiu. A tradição da Suécia como doador de ajuda oficial ao desenvolvimento é 

inspiração para todos aqueles que acreditam que sem prosperidade não haverá paz. (...) Eu não 

acredito que a questão da crise econômica no Brasil terá qualquer impacto sobre os contratos Gripen. 

(...) O Brasil tem todas as condições econômicas de suportar um projeto desse tamanho e, 

certamente, ele não é o maior projeto existente no Brasil hoje, ele é um dos grandes projetos. 

Portanto, a resposta é não há uma implicação direta entre a crise econômica e o projeto. (...) O 

projeto Gripen ele é muito importante em si, mas ele funcionará como uma plataforma. Uma 

plataforma de lançamento, eu te diria. A partir dele, nós vamos desenvolver o nosso relacionamento 

em várias outras áreas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após 

reunião ampliada, seguida de entrevista coletiva, Estocolmo, 19/10/2015). 

A parceria entre a Suécia e o Brasil, a parceria estratégica, foi estabelecida em 2009 e renovada hoje. 

(...) Entre 2009 e 2014, os investimentos suecos mais que triplicaram. (...) Não por acaso, São Paulo 

é considerada por muitos como a “segunda maior cidade industrial da Suécia”. No Brasil todo, 

estima-se que 70 mil pessoas trabalhem em 200 empresas suecas. (...) ,Nós, por exemplo, possuímos 

um dos maiores programas públicos de saúde do mundo. E este programa abre grandes 

oportunidades para as empresas suecas no Complexo Industrial da Saúde, que conjuga investimentos 

na produção e na prestação de serviços nessa área. Queremos, por exemplo, atrair empresas suecas 

para parcerias que promovam a produção local de equipamentos médico-hospitalares. (...) Tenho a 

honra de participar do Grupo de Alto Nível junto com a Suécia nesse que será o grande esforço de 

combater a mudança do clima na COP-21. Compartilhamos o compromisso de buscar o 

desenvolvimento econômico com a inclusão social e a proteção dos recursos naturais. (...) Queremos 

funcionar também como uma espécie de plataforma para as empresas suecas em relação a todos os 

mercados nos quais o Brasil tem uma posição de destaque. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, na abertura do Seminário Empresarial Suécia-Brasil, Estocolmo, 19/10/2015). 
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Turquia 

O Governo Brasileiro lamenta a decisão do Governo turco de chamar para consultas seu Embaixador 

no Brasil. Lamenta, igualmente, os termos da Nota à imprensa divulgada pelo Governo turco a 

propósito da adoção, pelo Senado Federal, do Requerimento nº 550, que contém Moção de 

Solidariedade ao povo armênio pelo transcurso do Centenário da Campanha de extermínio de sua 

população. No último dia 1º de junho, o Embaixador turco foi chamado ao Itamaraty e recebeu do 

Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sergio Danese, amplas explicações sobre os 

procedimentos então em curso no Senado, sobre o sentido do requerimento e sobre a tradicional 

posição do Brasil na matéria, que permanece inalterada. As mesmas explicações foram transmitidas 

pelo Secretário-Geral ao Embaixador da Armênia. O Senado Federal agiu dentro de suas 

prerrogativas constitucionais e em consonância com o princípio da independência de Poderes 

consagrada pela Constituição Brasileira. O Governo brasileiro mantém a expectativa que as relações 

bilaterais com a Turquia, formalmente definidas como estratégicas pelos dois países, possam retorna 

em breve à plena normalidade. (Nota à imprensa nº 210. Decisão do Governo da Turquia de 

chamar para consultas seu Embaixador no Brasil, 8/6/2015). 
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ÁFRICA 

Da mesma forma [que à América do Sul, América Latina e Caribe] será dada ênfase a nossas 

relações com a África, com os países asiáticos e com o mundo árabe. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 

1/1/2015). 

A importância da África é um elemento definidor e incontornável para o Brasil. Nosso país é 

inconcebível sem a herança africana, motivo de orgulho e fundamento para a construção de um 

futuro que queremos mais justo. (...) O engajamento brasileiro no continente africano é uma política 

de Estado e reflete os anseios dos mais variados setores da sociedade brasileira. Fato mais do que 

natural em um país onde 51,4% da população se declara afrodescendente. (...) A África foi, é e 

continuará a ser uma prioridade absoluta da política externa brasileira. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, durante almoço com Embaixadores do Grupo Africano 

residentes em Brasília, 20/3/2015).  

O Brasil continuará a construir com seus parceiros africanos relações fraternas e abrangentes, que 

reflitam de forma equilibrada os principais pilares do relacionamento bilateral com cada um dos 

países aqui representados: o diálogo político, a cooperação e as relações econômicas e comerciais. 

(...) Como não poderia deixar de ser, tenho acompanhado com atenção os temas relacionados à 

África, tanto os bilaterais, como os regionais e os multilaterais, a exemplo do Seminário da ASA, que 

terá lugar nos dias 26 e 27, aqui no Itamaraty. Não quero deixar de ressaltar que o Brasil sempre 

valorizou a capacidade africana de compreender e buscar soluções para suas próprias questões, em 

conformidade com o conceito de apropriação africana. Estamos convencidos de que a União 

Africana e os organismos regionais africanos têm papel crucial a desempenhar na construção de uma 

ordem global mais justa e multipolar. Defendemos que a solução duradoura para os principais 

problemas do continente passa, necessariamente, pelo diálogo e pela promoção do desenvolvimento 

inclusivo e em bases sustentáveis. O Brasil não se tem furtado a contribuir para a paz e a estabilidade 

na África, quer pela participação ativa em missões de paz das Nações Unidas, quer com o 

compartilhamento de tecnologias e conhecimento que desenvolvemos no enfrentamento de desafios 

que nos são comuns. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, durante 

almoço com Embaixadores do Grupo Africano residentes em Brasília, 20/3/2015). 

A Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD) e a recém-aprovada Agenda 2063, que 

sintetiza as aspirações dos cidadãos e Governos africanos para os próximos cinquenta anos, são 

provas da importância e do alcance das decisões da Organização, bem como da renovação de seu 

papel, voltado no passado para a luta de independência, e agora dedicado à construção do presente e 

do futuro da África. Comemorar o nascimento da União Africana é celebrar a África, o seu povo, as 

suas tradições, o seu engajamento na luta pela liberdade e por um mundo melhor, os seus numerosos 

êxitos na luta comum pelo desenvolvimento sustentável e pela inclusão social, mesmo diante de 

imensos desafios. Vemos com interesse e admiração que a economia africana cresce a taxas acima da 

média mundial. A expansão do consumo de sua classe média e os grandes investimentos em 

infraestrutura têm criado as bases para um crescimento ainda mais sustentado. No plano político, a 

voz do continente é cada vez mais influente. De nossos interlocutores africanos, ouvimos com 

sincera admiração relatos entusiasmados sobre os avanços socioeconômicos alcançados por seus 

países e sobre o adensamento da integração e da articulação entre os próprios países africanos. O 
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Renascimento Africano é, hoje, um fenômeno incontestável. (...) E está presente não apenas por meio 

das 37 Embaixadas brasileiras em solo africano. O continente africano é atualmente destino cada vez 

mais atrativo para as empresas brasileiras. O intercâmbio comercial do Brasil com a África cresceu, 

entre 2002 e 2014, mais de 400%, passando de 5 para mais de 26 bilhões de dólares. O adensamento 

dos fluxos de comércio e de investimentos também tem sido acompanhado de um aumento do 

número e da frequência das conexões aéreas entre o Brasil e a África. A presença brasileira em 

missões de paz na África já se tornou uma tradição de que nos orgulhamos. Por meio de um dedicado 

programa de cooperação, que ainda pode ser muito ampliado, o Brasil expressa de forma concreta o 

seu desejo de contribuir crescentemente para o desenvolvimento africano. Nossa estratégia para a 

África baseia-se em três dimensões inseparáveis – o diálogo político, a cooperação em todas as suas 

dimensões e as relações econômico-comerciais e de investimento. (...) O Brasil deseja ser um 

parceiro fraterno e engajado na construção de uma África próspera, integrada e pacífica, como 

vislumbrada na Agenda 2063. É com esse espírito que nos juntamos, como irmãos, a todos os 

africanos, na comemoração do aniversário da União Africana e na celebração da liberdade e do 

desenvolvimento na África, esse continente irmão e vizinho. (Secretário-Geral, Embaixador 

Sérgio Danese, por ocasião da Noite Gastronômica em celebração ao 52º aniversário da União 

Africana, Brasília, 22/5/2015). 

As relações com África constituem interesse estratégico do Brasil. Nosso Governo e nossa sociedade 

valorizam cada vez mais nossas raízes africanas e se interessam cada vez mais pela África. Quase 

52% dos brasileiros identificam ali suas raízes mais profundas, o que torna o Brasil o país com a 

maior população de afrodescendentes fora da África. A valorização da vertente africana de nossa 

identidade nacional traduz-se numa busca de maior conhecimento da África. No âmbito acadêmico, 

por exemplo, há um aumento expressivo no número de publicações sobre temas africanos. Na década 

de 1980, nas nove principais universidades brasileiras, foram apresentadas apenas 20 teses e 

dissertações sobre a África. Já na primeira década deste século, 337 teses e dissertações sobre o 

continente africano foram defendidas nessas mesmas universidades. Esse fenômeno reflete um 

saudável ânimo de encontro do Brasil com sua própria história. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas Africanos, 

Brasília, 10/8/2015). 

O aspecto geoestratégico também é essencial para compreender a visão brasileira da África. É cada 

vez mais difundida entre nós a percepção do continente como parte da nossa vizinhança. Vemos com 

clareza que, se a oeste compartilhamos uma fronteira terrestre com os vizinhos sul-americanos, a 

leste estamos ligados aos vizinhos africanos pela fronteira marítima. A isso se somam interesses e 

valores de natureza diversa, inclusive a preservação da paz e da segurança em nosso entorno, o que 

faz do Atlântico Sul importante fator de aproximação com a África. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas 

Africanos, Brasília, 10/8/2015). 

A rede diplomática brasileira expandiu-se de maneira muito importante. Contamos hoje com 37 

Embaixadas residentes na África. Aumentou também substancialmente o número de visitas oficiais 

ao continente. Ampliou-se a cooperação em áreas como tecnologia agrícola, saúde, segurança 

alimentar e programas sociais – para não falar nos programas para diplomatas, como o que traz as 

senhoras e os senhores a Brasília no dia de hoje. Também cresceram de modo significativo os fluxos 

comerciais e dos investimentos de empresas brasileiras na África. (Ministro das Relações 
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Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas 

Africanos, Brasília, 10/8/2015). 

Além do estreitamento das relações bilaterais com países e organismos regionais africanos, a 

diplomacia brasileira tem trabalhado pelo estabelecimento e reforço de instrumentos inter-regionais 

de diálogo e cooperação entre os países sul-americanos e africanos. Bem o demonstram a Cúpula 

América do Sul-África (ASA), a Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA) e a Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). (...) Nos próximos anos, seguiremos empenhados em 

manter e ampliar essas iniciativas e projetos, já que a África é e continuará a ser uma prioridade da 

política externa brasileira. Esta é minha mensagem central hoje, que peço transmitirem a seus 

Governos. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

abertura do V Curso para Diplomatas Africanos, Brasília, 10/8/2015). 

As ligações com o continente africano são conhecidas. Estamos unidos por profundos vínculos 

históricos, culturais e ampla rede de interesses comuns. É cada vez maior a presença de cidadãos e de 

empresas brasileiras no continente africano, e em Angola em particular. Ali desenvolvemos alguns 

de nossos mais importantes projetos de cooperação, em setores estratégicos como biotecnologia, 

saúde pública, agricultura, educação e defesa. Além disso, num plano mais global, estamos unidos na 

defesa da construção de uma ordem internacional mais justa, conformada a partir de instituições e 

normas que promovam a paz, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do 

Seminário “40 Anos do Reconhecimento da Independência de Angola pelo Brasil”, Brasília, 

13/11/2015). 

[O] comércio do Brasil com o continente africano tem crescido exponencialmente. Apenas no 

decênio que vai de 2003 a 2013, ele quadruplicou, saltando de US$ 6,1 bilhões para US$ 28,5 

bilhões, com grande participação de produtos industrializados. Devo assinalar que a cooperação Sul-

Sul promovida pelo Brasil é um fator que tem contribuído para consolidar uma imagem positiva do 

Brasil e criar um ambiente mais receptivo aos negócios no continente africano. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016).  

A Organização Mundial da Saúde e o governo de Serra Leoa anunciaram hoje, 17 de março, o fim do 

último surto localizado de Ebola naquele país. Passados 42 dias - equivalentes a dois ciclos de 

incubação do vírus - da última contaminação, a OMS emitiu nota declarando o fim da epidemia no 

país, e, por conseguinte, na África Ocidental. O Governo brasileiro recebeu a notícia com grande 

satisfação e felicita Serra Leoa e os demais países da região pela erradicação da enfermidade. A 

resposta ao surto de Ebola demandou total engajamento dos governos dos países afetados, em 

particular da Libéria, da Guiné e de Serra Leoa, e ação internacional coordenada entre organizações 

internacionais, Estados e sociedade civil. O Brasil integrou esses esforços por meio de contribuições 

financeiras às organizações internacionais envolvidas diretamente na resposta e pela doação de kits 

médicos e alimentos aos países afetados. Como fez durante toda a crise, o Governo brasileiro ressalta 

a importância de que, em situações semelhantes, em complementação às necessárias ações 

emergenciais, se promova o necessário fortalecimento dos sistemas de saúde nacionais, a fim de 

diminuir o risco de novos surtos. (Nota à imprensa nº 105. Fim do último surto de Ebola em 

Serra Leoa, 17/3/2016).   
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Angola 

A independência de Angola e o seu reconhecimento imediato pelo Brasil foram duas realizações 

intimamente relacionadas, que explicam a força e a promessa dessa relação exemplar entre dois 

povos unidos pela História, pela vizinhança atlântica e pelo desejo comum de crescer e prosperar 

juntos e associados. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como Estado independente e 

soberano, no próprio dia 11 de novembro de 1975, gesto pioneiro, ousado, sem dúvida, e pleno de 

conseqüências, do qual a diplomacia brasileira muito se orgulha. Foi uma decisão de Estado, que 

consolidou uma política africana do Brasil, que já se vinha configurando desde o início da 

descolonização da África, nos anos 50. A partir de então, o Brasil passou a contar com uma linha 

clara de atuação em relação à África, uma linha que configura hoje, certamente, a mais sólida e 

produtiva política africana na América Latina, com resultados benéficos para o Brasil e seus 

inúmeros parceiros na África, e nos mais variados campos, o cultural, o político, o econômico-

comercial, o da cooperação. (...) Queremos continuar a ser aliados e parceiros nesse esforço de 

Angola pelo seu desenvolvimento material e espiritual. (Secretário-Geral do Ministério das 

Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, como Ministro de Estado, interino, das 

Relações Exteriores, Discurso por ocasião da Sessão Solene em Homenagem aos 40 anos do 

estabelecimento das Relações Diplomáticas entre o Brasil e Angola, Brasília, 12/11/2015). 

O Brasil tem orgulho de ter sido o primeiro país a reconhecer essa Angola independente e altiva que 

há quarenta anos constrói com afinco o seu futuro. Temos a vaidade de pensar que as nossas relações 

têm ajudado Angola na permanente e laboriosa tarefa que é construir uma Nação independente e 

soberana. Quisemos ser, fomos, somos e sempre seremos parceiros nessa construção da 

nacionalidade angolana. Por isso temos com Angola, hoje, relações que são fraternas, intensas, 

proveitosas e promissoras. Quatro palavras que descrevem o que pode haver de melhor nas relações 

entre dois povos. Por isso mesmo, o caminho está aberto e pavimentado à nossa frente para fazermos 

da nossa uma parceria verdadeiramente estratégica. (Secretário-Geral do Ministério das Relações 

Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, como Ministro de Estado, interino, das Relações 

Exteriores, Discurso por ocasião do Jantar de Gala alusivo ao 40º aniversário da 

Independência de Angola, Brasília, 17/11/2015). 

As ligações com o continente africano são conhecidas. Estamos unidos por profundos vínculos 

históricos, culturais e ampla rede de interesses comuns. É cada vez maior a presença de cidadãos e de 

empresas brasileiras no continente africano, e em Angola em particular. Ali desenvolvemos alguns 

de nossos mais importantes projetos de cooperação, em setores estratégicos como biotecnologia, 

saúde pública, agricultura, educação e defesa. Além disso, num plano mais global, estamos unidos na 

defesa da construção de uma ordem internacional mais justa, conformada a partir de instituições e 

normas que promovam a paz, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. 

(...) A data de 11 de novembro tem inegável valor histórico, não só para Angola, mas também para o 

Brasil. Celebramos o quadragésimo aniversário da independência de Angola e os quarenta anos das 

relações diplomáticas entre nossos países desde a independência. Fomos o primeiro país a reconhecer 

Angola como Estado independente e soberano, no mesmo dia de sua independência. Temos orgulho 

de ter dado esse passo corajoso à época, que explicitou o apoio do Brasil à autodeterminação das 

nações africanas e à superação definitiva das políticas colonialistas, num mundo marcado pelas 

clivagens ideológicas da Guerra Fria e pela disputa entre grandes potências por zonas de influência. 

Nascia ali uma parceria destinada a ser privilegiada, cimentada por história, língua e cultura comuns. 
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Desde aquele ano de 1975, as relações bilaterais têm-se fortalecido continuamente. A mais recente 

demonstração disso foi a elevação do status de nossas relações à categoria de parceria estratégica, em 

2010. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura 

do Seminário “40 Anos do Reconhecimento da Independência de Angola pelo Brasil”, Brasília, 

13/11/2015). 
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Argélia 

Os dois Ministros discutiram, com particular interesse, o desenvolvimento da cooperação bilateral no 

domínio da energia, em um momento em que os preços internacionais do petróleo sofreram uma 

forte depreciação, a qual vem afetando significativamente as economias dos países produtores. 

Sublinharam a importância da estabilidade do mercado petrolífero na preservação dos interesses dos 

países produtores e dos países consumidores. (...) Referindo-se aos conflitos regionais no Norte de 

África e no Sahel, o Chanceler brasileiro saudou o papel fundamental que desempenha a Argélia 

como um ator regional de relevo, tanto no âmbito da União Africana quanto por meio de suas 

iniciativas mediação. Ressaltou, nesse contexto, que a Argélia é um parceiro de grande importância 

para o Brasil, tendo em vista o papel estabilizador que o país desempenha na esfera regional. (Nota à 

imprensa nº 418, Comunicado Conjunto por ocasião da viagem à Argélia do Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Argel, 28/10/2015). 
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Burundi 

O Governo brasileiro acompanha com preocupação a situação de segurança no Burundi, onde a 

escalada das tensões associadas ao contexto pré-eleitoral no país e a tentativa de golpe de Estado 

contra o Presidente Pierre Nkurunziza levaram à eclosão de enfrentamentos armados em áreas da 

capital, Bujumbura. O Brasil lamenta profundamente a escalada da violência e exorta todas as partes 

envolvidas a buscar, pela via do diálogo inclusivo, solução política que garanta a pronta restauração 

da tranquilidade e o respeito à ordem institucional, de forma a consolidar os importantes avanços 

obtidos nas negociações de paz e reconciliação de Arusha, no início da década passada. (Nota à 

imprensa nº 162. Situação no Burundi, 14/5/2015). 
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Burkina Faso  

O Governo brasileiro manifesta preocupação pela tomada do Palácio Presidencial de Kosyam, em 

Uagadugu, Burkina Faso, no dia de hoje, e pela manutenção de altos dirigentes do Governo de 

Transição como reféns. O Governo brasileiro expressa seu apoio aos esforços em favor da tempestiva 

libertação dos reféns e do imediato retorno à normalidade democrática naquele país. (Nota à 

imprensa nº 358. Assalto ao Palácio Presidencial em Uagadugu, 16/9/2015). 
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Cameroun 

O Governo brasileiro condena veementemente os ataques terroristas que deixaram como saldo pelo 

menos 30 mortos e dezenas de feridos em Maroua, capital da Região do Extremo Norte do 

Cameroun, nos dias 22 e 25 de julho. Ao transmitir seus sentimentos de solidariedade aos familiares 

das vítimas e ao povo e ao Governo do Cameroun, o Governo brasileiro reitera seu repúdio a todo e 

qualquer ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 319. Atentados no Cameroun, 27/7/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente os atentados terroristas que mataram dezenove 

pessoas e deixaram dezenas de feridos na cidade de Kerawa, no norte do Cameroun. Ao mesmo 

tempo em que transmite suas condolências às famílias das vítimas, o Brasil reitera seu repúdio a 

qualquer forma de terrorismo. (Nota à imprensa nº 350. Atentados no Cameroun, 4/9/2015). 
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Chade 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, os ataques terroristas que deixaram 

dezenas de mortos e feridos em N´Djamena, capital do Chade, no dia de hoje. Ao transmitir seus 

sentimentos de solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo e ao Governo do Chade, o 

Governo brasileiro reitera seu repúdio, na forma mais contundente, a todo e qualquer ato de 

terrorismo. (Nota à imprensa nº 220. Atentados no Chade. 15/6/2015).  
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Gana 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do acidente ocorrido emposto de 

combustível em Acra, na manhã desta quinta-feira, que vitimou mais de 90 pessoas. O Brasil 

manifesta sua solidariedade às famílias das vítimas ao povo e ao Governo de Gana. (Nota à 

imprensa nº 203. Acidente em posto de combustível em Gana, 4/6/2015). 
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Guiné-Bissau 

O Governo brasileiro tem acompanhado atentamente desdobramentos políticos recentes na Guiné-

Bissau, país com o qual temos importantes vínculos históricos e culturais e conduzimos relevantes 

projetos de cooperação. O Brasil conclama as lideranças Bissau-guineenses a buscar soluções 

negociadas para a superação de divergências, com vistas à manutenção da estabilidade política e 

institucional, de modo a permitir a integral implementação da visão estratégica e do plano 

operacional apresentados por ocasião da Conferência de Doadores de Bruxelas, em março último. O 

Governo brasileiro reitera sua disposição de continuar a apoiar a consolidação do regime 

democrático e o desenvolvimento da Guiné-Bissau, bilateralmente e em conjunto com os países da 

CPLP, da União Africana e da CEDEAO, entre outros parceiros internacionais, bem como no âmbito 

da ONU, inclusive por meio da Configuração Guiné-Bissau da Comissão da Consolidação da Paz. 

(Nota à imprensa nº 331. Situação na Guiné-Bissau, 12/8/2015). 
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Líbia 

O Governo brasileiro manifesta sua indignação diante do brutal assassinato de 21 trabalhadores 

egípcios, alegadamente em território líbio, por membros do grupo autodenominado Estado Islâmico. 

A intolerância religiosa e o recurso à violência política merecem o mais veemente repúdio do 

Governo e do povo brasileiro. O Governo brasileiro estende às famílias das vítimas e ao povo e 

Governo da República Árabe do Egito suas condolências e sua solidariedade. (Nota à imprensa nº 

41. Assassinato de trabalhadores egípcios na Líbia, 16/2/2015). 

O Governo brasileiro expressa uma vez mais sua veemente condenação aos atos criminosos 

perpetrados pelo autodenominado Estado Islâmico e seus grupos afiliados. O atroz assassinato de 

cristãos etíopes na Líbia, tornado público ontem, e o atentado terrorista no último sábado em 

Jalalabad, no Afeganistão, que resultou em dezenas de mortos e feridos, denotam absoluta falta de 

respeito aos direitos humanos mais básicos e são afrontas diante das quais a comunidade 

internacional não se pode calar. O Governo brasileiro reitera sua repulsa à intolerância religiosa e ao 

terrorismo, qualquer que seja sua origem ou justificativa (Nota à imprensa nº 134. Condenação aos 

atos criminosos cometidos na Líbia e no Afeganistão, 15/04/2015). 

Os dois Ministros instaram as partes líbias a engajarem-se resolutamente e de boa fé no diálogo 

conduzido pelo Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para a Líbia, Bernardino Leon, 

com vistas a chegar a uma solução política definitiva, que preserve a unidade, a integridade territorial 

e a estabilidade do país e da região de uma intervenção militar estrangeira de consequências 

imprevisíveis. (Nota à imprensa nº 418, Comunicado Conjunto por ocasião da viagem à Argélia 

do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Argel, 28/10/2015). 

[O] Brasil saudou a contribuição fundamental do Marrocos aos esforços de reconciliação das partes 

líbias, sob os auspícios da ONU, levando à assinatura, no Reino do Marrocos, do acordo de Skhirat, 

que prevê a formação de um Governo de Acordo Nacional, com vistas a alcançar uma solução 

política que preserve a integridade e a unidade territorial da Líbia. O Ministro Salaheddine Mezouar 

abordou com seu homólogo brasileiro os mais recentes desdobramentos da questão do Saara. Os dois 

Ministros reiteraram seu apoio aos esforços das Nações Unidas voltados para obter uma solução 

política mutuamente aceitável baseada nas resoluções pertinentes das Nações Unidas. Os dois 

Ministros recordaram, nesse contexto, que o Conselho de Segurança, em sua Resolução 2218 

(2015)., qualificou os esforços do Marrocos para alcançar solução à disputa como sérios e críveis. 

(Nota à imprensa nº 91. Comunicado Conjunto Brasil-Marrocos, Rabat, 10/3/2016). 
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Maláui 

O ACFI [Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos] é um resultado concreto de nossa 

diplomacia de resultados e busca incentivar o investimento entre o Brasil e o Malaui através de 

estabelecimento de mecanismo intergovernamental bilateral para divulgação de oportunidades de 

negócios, intercâmbio de informações e prevenção de controvérsias. (...) Empresas brasileiras estão 

envolvidas em projeto de grande importância que atravessa o Malaui e Moçambique. O projeto do 

Corredor de Desenvolvimento de Nacala envolve a construção de linha ferroviária que ligará a Mina 

de Carvão de Moatize, explorada pela VALE, à Baía de Nacala, onde será construído porto marítimo 

de águas profundas. A conexão ferroviária atravessará o Malaui e deverá transportar 18 milhões de 

toneladas de carvão por ano. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da Assinatura do Acordo Brasil-Maláui de Cooperação e Facilitação de Investimentos 

(ACFI), Brasília, 25/6/2015). 
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Mali 

O Governo brasileiro condena, nos mais veementes termos, os ataques terroristas em Bamako, 

capital do Mali, e em Kidal, no norte do país, nos dias 7 e 8 deste mês, respectivamente, que 

deixaram como saldo oito mortos, entre eles duas crianças, e diversos feridos. Ao transmitir seus 

sentimentos de solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo e ao Governo do Mali, o Governo 

brasileiro reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. (Nota à imprensa nº 64. 

Atentados no Mali, 10/3/2015). 

O Governo brasileiro saúda a assinatura, ocorrida hoje, em Bamako, do Acordo de Paz e 

Reconciliação, que estabelece solução política para garantir a estabilidade e a integridade territorial 

do Mali. Ao felicitar o Governo do Mali e os representantes da população do norte do país pelos 

resultados obtidos nas negociações, o Brasil encoraja a plena adesão ao Acordo de todas as partes 

envolvidas. O Governo brasileiro felicita, igualmente, o Governo da Argélia e demais atores 

internacionais e regionais engajados nos esforços de mediação que possibilitam esse resultado 

auspicioso. (Nota à imprensa nº 166. Assinatura de acordo de paz no Mali, 15/5/2015). 

O Governo brasileiro saúda a adesão da Coordenação dos Movimentos do Azawad (CMA), ocorrida 

no último dia 20 de junho, em Bamako, ao Acordo de Paz e reconciliação, que estabelece solução 

política para garantir a estabilidade e a integridade territorial do Mali. A adesão da CMA marca a 

incorporação das principais lideranças tuaregues envolvidas nas negociações do texto do Acordo. 

(Nota à imprensa nº 235. Adesão da Coordenação dos Movimentos Azawad (CMA) ao Acordo 

de Paz e Reconciliação do Mali, 22/6/2015). 
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Marrocos 

Os Ministros reiteraram seu desejo de trabalhar para impulsionar as relações econômicas e 

comerciais, explorando as oportunidades de negócios disponíveis, tendo presentes as 

complementariedades e o potencial dos dois países, em particular nos campos agroalimentar, de 

energias renováveis, logística, aeronáutica, infraestrutura, transporte, saúde e turismo, bem como em 

questões científicas e técnicas (...) [F]elicitaram-se pela prioridade atribuída tanto pelo Brasil quanto 

pelo Marrocos a suas relações com o continente africano e convieram, nesse quadro, fortalecer essas 

relações, com o objetivo de promover verdadeiras parcerias Sul-Sul. Eles reiteraram, ademais, sua 

confiança em relação ao futuro da África, sublinhando as elevadas taxas de crescimento das 

economias africanas, assim como as diversas expectativas formuladas pela maioria dos países 

africanos com vistas a tornaram-se economias de renda média até 2025 (...) [S]ublinharam a 

importância de retomar, assim que possível, as negociações de um acordo comercial entre o 

MERCOSUL e o Marrocos, como previsto no Acordo-Quadro sobre Comércio entre o MERCOSUL 

e o Reino do Marrocos, assinado em 2004 e em vigor desde 2010 (...) [R]eafirmaram seu 

compromisso de coordenar esforços na luta contra o terrorismo, salientando o papel fundamental 

desempenhado pelas Nações Unidas e pela cooperação internacional nessa área. Eles reiteraram sua 

firme determinação para prevenir e combater todos os atos de terrorismo internacional e seu 

financiamento ... [S]ublinharam a importância atribuída ao fortalecimento das Nações Unidas, em 

particular por meio da reforma do Conselho de Segurança, com vistas a reforçar sua 

representatividade, legitimidade e eficácia, por meio de sua ampliação para incorporar novos 

membros permanentes e não permanentes. Nesse contexto, o Ministro Salaheddine Mezouar reiterou 

o apoio do Marrocos à aspiração legítima do Brasil a integrar o Conselho de Segurança como 

membro permanente. A respeito da situação na Líbia, o Brasil saudou a contribuição fundamental do 

Marrocos aos esforços de reconciliação das partes líbias, sob os auspícios da ONU, levando à 

assinatura, no Reino do Marrocos, do acordo de Skhirat, que prevê a formação de um Governo de 

Acordo Nacional, com vistas a alcançar uma solução política que preserve a integridade e a unidade 

territorial da Líbia. O Ministro Salaheddine Mezouar abordou com seu homólogo brasileiro os mais 

recentes desdobramentos da questão do Saara. Os dois Ministros reiteraram seu apoio aos esforços 

das Nações Unidas voltados para obter uma solução política mutuamente aceitável baseada nas 

resoluções pertinentes das Nações Unidas. Os dois Ministros recordaram, nesse contexto, que o 

Conselho de Segurança, em sua Resolução 2218 (2015)., qualificou os esforços do Marrocos para 

alcançar solução à disputa como sérios e críveis (...) Os dois países expressaram o apoio atribuído à 

parceria birregional América do Sul-África e reiteraram a importância de tornar esse processo de 

cooperação mais eficaz. O Brasil, na qualidade de coordenador sul-americano da ASA, e o Marrocos 

sublinharam a necessidade de preservar o formato inicial do mecanismo de cooperação e diálogo 

entre os Estados (...) (Nota à imprensa nº 91. Comunicado Conjunto Brasil-Marrocos, Rabat, 

10/3/2016). 
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Moçambique 

Em 15 de novembro de 1975, Brasil e Moçambique assinaram acordo para o estabelecimento de 

relações diplomáticas. Nestes 40 anos, os dois países construíram um relacionamento sólido baseado 

em fortes laços humanos, em amplas afinidades históricas e culturais, na amizade, na solidariedade e 

na cooperação. Brasil e Moçambique compartilham valores comuns de promoção da paz e do 

desenvolvimento e são importantes parceiros em programas de cooperação, em áreas como 

agricultura familiar, saúde, educação e formação profissional. (Nota à imprensa nº 435. Brasil e 

Moçambique completam 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, 13/11/2015). 
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Nigéria 

O Governo brasileiro tem acompanhado com profunda preocupação os atos de violência que vêm 

ocorrendo na Nigéria e condena o ataque à cidade de Baga, na região nordeste do País, entre 3 e 7 de 

janeiro, o qual deixou saldo de mais de 2 mil vítimas. Ao transmitir seus sentimentos de pesar aos 

familiares das vítimas, o Governo brasileiro reitera seu repúdio, nos mais fortes termos, a todo e 

qualquer ato de terrorismo e manifesta a solidariedade fraterna do povo brasileiro ao povo irmão e ao 

Governo da Nigéria. (Nota à imprensa nº 9. Situação na Nigéria, 7/1/2015). 

O Governo brasileiro condena com veemência o atentado ocorrido neste domingo em terminal de 

ônibus na cidade de Damaturu, na Nigéria, que provocou dezenas de vítimas entre mortos e feridos. 

O terrorismo e o recurso à violência política são atos que o Governo e povo brasileiro repudiam de 

forma categórica. O Governo brasileiro estende sua solidariedade ao Governo da Nigéria e às 

famílias das vítimas. (Nota à imprensa nº 43. Atentado na Nigéria, 16/2/2015). 

O Governo brasileiro congratula o povo da Nigéria e as autoridades eleitorais daquele país pela 

realização, nos dias 28 e 29 de março corrente, das eleições presidenciais e legislativas. O amplo 

comparecimento de eleitores constituiu importante vitória da democracia, com destaque para o 

engajamento da população em todo o país. As eleições nigerianas revestem-se de especial relevância, 

tendo em conta o papel de destaque que a Nigéria desempenha no continente africano, em geral, e na 

África Ocidental, em particular. (Nota à imprensa nº 98. Eleições na Nigéria, 30/3/2015). 

No dia em que se completa um ano do sequestro das estudantes em Chibok, no norte da Nigéria, o 

Governo brasileiro reitera sua indignação diante do ato criminoso perpetrado pelo Boko Haram, e sua 

condenação aos repetidos ataques daquele grupo contra populações civis, em especial grupos mais 

vulneráveis, como mulheres e crianças. A prolongada falta de informações sobre o paradeiro das 

estudantes, em sua maioria jovens entre 15 e 17 anos, é motivo de permanente preocupação por parte 

do Governo brasileiro, que compartilha a angústia vivida pelos familiares das jovens sequestradas. 

(Nota à imprensa nº 125. Um ano do sequestro de estudantes nigerianas pelo Boko Haram, 

14/4/2015). 

O Brasil condena ao tentado ocorrido no último dia 11 de agosto em Sabon Gari (Nigéria), que 

matou mais de 40 pessoas e deixou pelo menos 50 feridos e transmite aos familiares das vítimas a 

solidariedade do povo e do Governo brasileiros. O Brasil reitera seu repúdio a atos terroristas e se 

solidariza com os familiares das vítimas. O Governo brasileiro reitera seu apoio ao povo e ao 

Governo nigerianos em seu contínuo esforço para erradicar grupos responsáveis por atos dessa 

natureza. (Nota à imprensa nº 330. Atentado na Nigéria, 12/8/2015). 
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Quênia 

O Governo brasileiro condena veementemente o atentado terrorista contra a Universidade de Garissa, 

no nordeste do Quênia, que vitimou ao menos 147 pessoas e resultou em dezenas de feridos. Ao 

manifestar sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como ao povo e ao Governo quenianos, 

o Brasil reafirma seu firme repúdio a todos os atos de terrorismo, praticados sob quaisquer pretextos. 

(Nota à imprensa nº 107. Atentado no Quênia, 2/4/2015). 
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República Democrática do Congo 

O Governo brasileiro condena firmemente os ataques perpetrados contra tropas da Missão de 

Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) nos dias 4 e 5 

de maio, que resultaram na morte de dois capacetes azuis tanzanianos e no ferimento de outros 13 

integrantes da Missão. Ao transmitir suas condolências e solidariedade ao Governo da Tanzânia e às 

famílias das vítimas, o Governo brasileiro recorda a inequívoca obrigação de todas as partes em 

conflito de respeitar e assegurar a integridade física do pessoal a serviço das Nações Unidas. (Nota à 

imprensa nº 154. Ataques à Força de Paz da ONU na República Democrática do Congo, 

6/5/2015). 
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Somália 

O Governo brasileiro condena o atentado terrorista ocorrido hoje, em hotel de Mogadíscio, durante a 

realização da prece matinal, que vitimou 25 pessoas e deixou saldo de dezenas de feridos, entre os 

quais o Vice-Primeiro-Ministro somali. Ao transmitir sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao 

povo e ao Governo da Somália, o Brasil reafirma seu repúdio a todos os atos terroristas, quaisquer 

que sejam suas motivações, e reitera seu apoio aos esforços de consolidação das instituições somalis. 

(Nota à imprensa nº 48. Atentado terrorista na Somália, 20/2/2015). 

O Governo brasileiro condena o ataque terrorista ocorrido hoje, em Garowe, na Somália, que causou 

a morte de funcionários somalis e estrangeiros do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), que dedicavam suas vidas à melhoria da situação das crianças e famílias somalis. Ao 

reafirmar seu firme repúdio a todos os atos terroristas, quaisquer que sejam suas motivações, o 

Governo brasileiro transmite suas condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, e 

reitera seu apoio aos esforços do Governo somali e das Nações Unidas em prol da paz, do 

desenvolvimento e da consolidação das instituições naquele país. (Nota à imprensa nº 135. 

Atentado contra veículo das Nações Unidas na Somália, 20/04/2015). 

O Governo brasileiro condena veementemente o ataque ocorrido em frente ao Jazeera Palace Hotel, 

em 26 de julho, em Mogadíscio, na Somália, reivindicado pelo grupo autodenominado Al-Shabaab, 

que resultou em dezenas de mortos e feridos. Ao manifestar sua solidariedade ao povo e ao Governo 

da Somália, o Brasil reitera seu repúdio a todos os atos de terrorismo, praticados sob quaisquer 

motivações. O Governo brasileiro reitera, ainda, seu apoio aos esforços de consolidação das 

instituições somalis. (Nota à imprensa nº 316. Atentado na Somália, 27/7/2015). 
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Sudão do Sul 

O Governo brasileiro saúda o retorno de Riek Machar à capital do Sudão do Sul, Juba, e sua 

assunção ao cargo de Primeiro-Vice-Presidente do país. Esses passos constituem marcos importantes 

na implementação do processo de solução política para o conflito sul-sudanês, ancorado no acordo de 

paz alcançado pelas partes em agosto de 2015. O Governo brasileiro encoraja as partes sul-sudanesas 

a continuarem avançando na instauração do Governo Transitório de União Nacional, buscando 

resguardar o ambiente de moderação e o respeito absoluto ao compromisso de cessação de 

hostilidades. Ao reconhecer os êxitos dos esforços de mediação por parte de atores regionais, 

sobretudo da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), e de outros parceiros 

externos, o Brasil sublinha a importância de que a comunidade internacional mantenha seu apoio à 

paz e ao desenvolvimento do Sudão do Sul. (Nota à imprensa nº 167. Processo de Paz no Sudão 

do Sul, 27/4/2016).  
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Tunísia 

O Governo brasileiro condena com veemência o covarde atentado perpetrado hoje no Museu do 

Bardo, em Túnis, que resultou na morte de cidadãos tunisianos e de outras nacionalidades e em 

dezenas de feridos. A Tunísia leva adiante um admirável processo de transição democrática, 

abrangente e inclusivo, que tem merecido o apoio do Brasil e da comunidade internacional como um 

todo. O país abrigará no próximo fim de semana o Fórum Social Mundial, evento no qual está 

prevista a participação de expressiva delegação brasileira. Neste momento de luto e tristeza, o 

Governo brasileiro estende ao povo e ao Governo da Tunísia, assim como às famílias das vítimas de 

diferentes nacionalidades, sua solidariedade. O Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a atos 

de terrorismo e ataques contra civis inocentes, praticados sob qualquer pretexto. (Nota à imprensa 

nº 79. Atentado na Tunísia, 20/3/2015). 

O Governo brasileiro reafirma sua confiança na força da democracia tunisiana e em sua capacidade 

de fazer frente ao recrudescimento do extremismo e da intolerância em sua região. O ataque em Ben 

Guerdane, perpetrado a partir do território líbio, demonstra a urgência da formação de Governo de 

unidade nacional, conforme previsto no Acordo Político Líbio assinado em dezembro de 2015, capaz 

de combater o avanço de grupos extremistas no país. (Nota à imprensa no. 88. Atentados na 

Tunísia, 8/3/2016). 

Je tiens à souligner, par ailleurs, que ma visite s’inscrit aussi dans un contexte de mobilisation 

internationale permanente pour soutenir la transition démocratique en Tunisie et pour condamner 

sans relâche n’importe quelle forme de terrorisme. Ma présence à Tunis fait preuve du soutien du 

Brésil aux changements en cours en Tunisie et à la capacité du pays à relever les défis de la violence 

et de l’extrémisme, tout en consolidant le régime démocratique fondé sur le dialogue et la tolérance. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, La démocratie ne se construit 

pas du jour au lendemain, Entrevista ao jornal La Presse, Tunísia 12/3/2016). 
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União Africana 

A abertura da Embaixada do Brasil em Adis Abeba, sede da União Africana (UA), em fevereiro de 

2005, refletiu, além do aspecto bilateral, o interesse do Brasil em acompanhar regularmente as 

atividades daquela organização. A Presidenta Dilma Rousseff participou, em maio de 2013, como 

convidada especial, da Cúpula do Jubileu da União Africana, em Adis Abeba. Nosso interesse na 

União Africana é perfeitamente condizente com o apego que sempre demonstramos pela perspectiva 

regional nas relações internacionais. Por exemplo, defendemos a busca de soluções africanas para os 

problemas africanos e a centralidade da União Africana e dos demais organismos regionais e sub-

regionais em matéria de paz e segurança, bem como no campo econômico. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da abertura do V Curso para Diplomatas 

Africanos, Brasília, 10/8/2015). 
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ÁSIA E OCEANIA 

É crucial aprofundar as relações também com os demais países da Ásia, que continua a ser a região 

de maior dinamismo econômico do nosso Planeta. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal, Brasília, 24/3/2015). 

O governo brasileiro felicita a ASEAN e seus integrantes pelo estabelecimento, na data de hoje, da 

Comunidade Econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que abre nova fase do 

processo de integração naquela região. O Brasil considera a criação da Comunidade uma 

oportunidade renovada para o aprofundamento das relações econômicas e políticas com a associação, 

tendo como horizonte o estabelecimento de uma “Parceria de Diálogo”– estágio de cooperação mais 

elevado entre a ASEAN e países não-membros. (Nota à imprensa nº 521. Estabelecimento da 

Comunidade Econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático, 31/12/2015). 

  



 

237 

Afeganistão 

O Governo brasileiro expressa uma vez mais sua veemente condenação aos atos criminosos 

perpetrados pelo autodenominado Estado Islâmico e seus grupos afiliados. O atroz assassinato de 

cristãos etíopes na Líbia, tornado público ontem, e o atentado terrorista no último sábado em 

Jalalabad, no Afeganistão, que resultou em dezenas de mortos e feridos, denotam absoluta falta de 

respeito aos direitos humanos mais básicos e são afrontas diante das quais a comunidade 

internacional não se pode calar. O Governo brasileiro reitera sua repulsa à intolerância religiosa e ao 

terrorismo, qualquer que seja sua origem ou justificativa (Nota à imprensa nº 134. Condenação aos 

atos criminosos cometidos na Líbia e no Afeganistão, 15/04/2015). 

O Governo brasileiro expressa seu pesar pelas mortes e pelos danos materiais provocados pelo 

terremoto ocorrido hoje no nordeste do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão, e 

transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, aos povos e aos Governos da 

República Islâmica do Afeganistão e da República Islâmica do Paquistão. (Nota à imprensa nº 413, 

Terremoto no Afeganistão e no Paquistão, 26/10/2015). 

  



 

238 

China 

Nossos desafios atuais estão ligados principalmente ao investimento em educação, infraestrutura, 

ciência e tecnologia e inovação, áreas em que a China desponta como uma das principais parceiras da 

região. (...) Tivemos a honra de receber, no ano passado, a visita do Presidente Xi Jinping ao Brasil, 

para a comemoração dos 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e China. 

Na ocasião, a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente Xi Jinping reuniram-se também com líderes 

latino-americanos e caribenhos, encontro que oficialmente estabeleceu as bases de funcionamento de 

nosso Foro. Hoje, em Pequim, estamos dando novo passo na consolidação desse processo. O Brasil 

sente-se gratificado por ter desempenhado papel ativo nesse exercício. Os laços de amizade e 

cooperação entre a China e o Brasil são antigos, havendo alcançado novo dinamismo a partir da 

década de 1970. Construímos, desde então, uma cooperação inovadora e exitosa em diversas áreas, 

entre as quais, ressalto o setor aeroespacial. Há cerca de um mês, no dia 7 de dezembro passado, 

mais um satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres – CBERS 4 – foi lançado com sucesso a 

partir da base de Taiyuan. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, na I 

Reunião do Foro CELAC-China, Pequim, 8/1/2015). 

A COSBAN, como principal mecanismo institucional das relações Brasil-China, cumpre papel 

fundamental na avaliação, planejamento e implementação de nossa ampla agenda de cooperação. (...) 

Nossa agenda é rica e intensa, pois reflete uma densa relação político-diplomática e econômico-

comercial entre dois grandes parceiros no mundo de hoje. Quando se trata de nossas relações 

internacionais, a China constitui, para os brasileiros, uma referência de primeiro plano, 

extremamente positiva. (...) Agradeço a atenção de Vossa Excelência para alguns assuntos de grande 

relevância para o Brasil que (...) ainda precisam ser efetivamente implementados. Refiro-me, em 

especial, à concretização da venda de 60 aviões da Embraer e à reabertura do mercado chinês para as 

exportações de carne bovina brasileira. (...) Agradeço o envio, no dia 20 de abril, de proposta chinesa 

de instrumento bilateral sobre investimentos e capacidade produtiva, que poderá ser firmado durante 

a visita do Primeiro-Ministro. Estamos analisando-a atentamente com a finalidade de dar a melhor 

resposta possível a essa importante proposta chinesa. (...) A cooperação entre a China e o Brasil é 

atentamente observada pelos demais países do mundo, em especial pelos países em desenvolvimento. 

Chama especialmente a atenção a vocação inovadora e a capacidade de renovação de nosso 

relacionamento. Quando demos início ao programa CBERS, em 1988 – o primeiro entre países em 

desenvolvimento no campo da alta tecnologia – poucos acreditavam na sua continuidade. Menos 

ainda na nossa capacidade de avançar conjuntamente no desenvolvimento de novas tecnologias. 

Mostramos a todos que isso é plenamente possível. O mesmo pode ser dito em relação à nossa 

parceria estratégica, instituída em 1993 – a primeira estabelecida pela China. Hoje temos uma 

parceria genuinamente global. Somos parceiros no BRICS, no BASIC e no G-20. Criamos o Novo 

Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Arranjo Contingente de Reservas. E agora o Brasil se une 

à China na formação do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura. Todas essas são áreas 

inovadoras das relações internacionais contemporâneas, nas quais temos podido desenvolver uma 

proveitosa ação comum e coordenada. (Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador 

Sérgio França Danese, na abertura da Reunião das Secretarias Executivas da Comissão Sino-

Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), Brasília, 23 de abril de 

2015). 
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O plano de ação conjunta 2015-2021, e os acordos, vários e múltiplos que assinamos hoje, são prova 

da amplitude e da ambição de nossa agenda. Na esfera bilateral, temos cooperados em áreas tão 

diversas quanto a exploração de petróleo do pré-sal, à qual a China deu uma grande contribuição. O 

planejamento de ferrovias que, esperamos, liguem o Atlântico ao Pacífico, e impulsionem a 

integração da América do Sul com a China e a Ásia. A concepção e o lançamento de satélites, as 

redes de transmissão em ultra alta tensão. A China é o maior parceiro comercial do Brasil; a 

economia brasileira é o principal destino dos investimentos chineses na América Latina. São 

investimentos de longo prazo fundamentais para o nosso desenvolvimento. No âmbito multilateral, 

coincidimos no esforço de construir um mundo multipolar um mundo de paz, inclusivo e pacífico, 

que priorize soluções nos temas da segurança coletiva. Temos mantido constante interlocução em 

fóruns como as Nações Unidas, os BRICS, o G20, o BASIC e em iniciativas como a reforma do 

Fundo Monetário do Banco Mundial e conclusão da Rodada de Doha. Essa aproximação, que ganhou 

impulso na última década, aumentou a interação e o conhecimento mútuo entre nossas sociedades. 

Afinal, são de homens e mulheres que as nações são feitas, e são homens e mulheres que devem 

dialogar. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem ao 

Primeiro-Ministro da República Popular da China, Li Keqiang e senhora Cheng Hong, 

Brasília, 19/5/2015). 

A história da China traz importantes exemplos para o Brasil. Detentora de uma civilização milenar e 

de grande riqueza cultural, sua nação e seu povo superaram a espoliação colonial e o trauma de duas 

guerras mundiais para recuperar seu lugar de destaque no sistema internacional que vinha de longas e 

longas décadas, de longos séculos. Hoje, a China é um país cuja inserção no mundo tem por base 

conceitos como o desenvolvimento pacífico, o sonho chinês e o conceito de Confúcio de harmonia, 

elementos de estabilidade em prol de uma ordem internacional mais justa e equitativa. (Presidenta 

da República, Dilma Rousseff, durante almoço em homenagem ao Primeiro-Ministro da 

República Popular da China, Li Keqiang e senhora Cheng Hong, Brasília, 19/5/2015). 

Este Conselho sempre cumpriu – e agora ainda mais – e cumpre um papel estratégico no 

fortalecimento de nossas relações econômicas. As relações entre o Brasil e a China, principalmente 

nesse momento de desaceleração da economia internacional, o comércio e os investimentos 

recíprocos entre Brasil e a China podem e vão significar uma melhoria na nossa situação econômica. 

Em 2014, o nosso comércio bilateral totalizou quase US$ 80 bilhões, o segundo maior resultado de 

toda a série histórica. São números impressionantes se lembrarmos que hoje 18% das exportações 

brasileiras dirigem-se para a China, enquanto em 2004 apenas 2,1% das exportações brasileiras 

destinavam-se à China. No mesmo período, o estoque de investimentos chineses no Brasil passou de 

cinco para mais de US$ 11 BILHÕES. Esta visita do primeiro-ministro marca uma nova etapa de 

nossas relações. Os Acordos governamentais e empresariais que hoje nós assinamos, em especial na 

área de investimentos e comércio, serão decisivos nesta nova etapa do nosso relacionamento. 

importante sinalizar que assinamos hoje o Plano de Ação Conjunta 2015-2021. Esse plano é um 

plano que define, na relação China-Brasil, objetivos claros, metas concretas e direção para a 

cooperação bilateral nos próximos sete anos. Eu destaco que essa cooperação terá, nesse período, um 

sentido e um eixo muito claro: o eixo da cooperação em infraestrutura e o eixo da cooperação na 

complementaridade dos investimentos nas atividade e nos setores produtivos nos nossos países. (...) 

Nós queremos consolidar a relação com a China, com base não só nas nossas vantagens 

comparativas na área de commodities, o que é muito importante, mas também abrindo novas áreas 

tanto no que se refere à infraestrutura quanto ao que se refere a investimentos nas cadeias produtivas. 
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Ampliação do comércio e investimentos, portanto, devem exigir que nós nos emprenhemos no 

sentido de assegurar que esses projetos ocorram. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, 

durante encerramento do Encontro Empresarial Brasil-China, Brasília, 19/5/2015).  

Nossas relações com a China são estratégicas. Trata-se de grande interesse nosso, que a China 

também considere suas possibilidades como um de nossos investidores. No momento, por exemplo, 

estamos desenvolvendo um projeto com investidores chineses de uma linha ferroviária ligando o 

Atlântico ao Pacífico. Eu não acho que a China queira tentar aumentar a competitividade de suas 

empresas por meio da desvalorização da moeda. A China está mais interessada em integrar mais 

elementos de mercado em sua economia. Desde agosto do ano passado, nós também estamos 

enfrentando uma desvalorização de quase 50% frente ao Dólar. Esta não era a meta da nossa política 

monetária. Nosso câmbio é livre. A desvalorização eleva nossa competitividade no mercado mundial. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff. “O Brasil ainda está estável”. Entrevista concedida 

ao jornal alemão Neue Zürcher Zeitung, 28/8/2015). 

[A] China é desde 2010 o nosso principal parceiro comercial, tendo respondido sozinha, ano passado, 

por cerca de 18% de nosso comércio exterior. É fonte também de importantes investimentos em 

infraestrutura e energia(...) Devemos ter em conta, também, o importante papel dos investimentos 

chineses no campo da infraestrutura. Além da cooperação bilateral nesse setor, decidimos participar, 

como membro fundador, do estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, 

que deverá, no futuro próximo, constituir importante fonte de recursos para a modernização da 

infraestrutura de países em desenvolvimento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) – Rio de 

Janeiro, 16/2/2016). 

  



 

241 

Filipinas 

O Governo brasileiro manifesta grande pesar pelas mortes e pelos danos materiais provocados pela 

passagem do tufão Koppu nas Filipinas, no último dia 18 de outubro, e transmite suas condolências e 

solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo da República das Filipinas. Segundo 

a Embaixada do Brasil em Manila, que acompanha com atenção a situação, não há, até o momento, 

notícia de cidadãos brasileiros entre as vítimas. (Nota à imprensa nº 405. Passagem do tufão 

Koppu pelas Filipinas, 20/10/2015). 

  



 

242 

Ilhas Cook 

As Ilhas Cook são uma democracia representativa de sistema parlamentar, que se associaram à Nova 

Zelândia. Nesse regime de livre associação, a Nova Zelândia mantém a responsabilidade primária 

sobre a condução de determinados temas, como defesa e relações exteriores, sempre em consulta 

com o governo do arquipélago. Brasil e Ilhas Cook compartilham posições sobre importantes temas 

da agenda internacional, como meio ambiente e mudança do clima, cooperação agrícola no âmbito 

da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), desenvolvimento 

sustentável, segurança energética e desarmamento. Em junho deste ano, o Brasil apoiou a entrada das 

Ilhas Cook na Organização Internacional do Trabalho. (Nota à imprensa nº 347. Estabelecimento 

de relações diplomáticas com as Ilhas Cook, 1/9/2015).  
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Indonésia 

Achamos que é importante que haja uma evolução na situação para que a gente tenha clareza de em 

que condições estão as relações da Indonésia com o Brasil. O que nós fizemos foi atrasar um pouco o 

recebimento das credenciais, nada mais do que isso. (Entrevista da Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, após a cerimônia de entrega de credenciais a Embaixadores estrangeiros, 

Brasília, em 24/2/2015). 

O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia da execução, na Indonésia, do 

cidadão brasileiro Rodrigo Muxfeldt Gularte, ocorrida na data de hoje, 28 de abril de 2015, pelo 

crime de tráfico de drogas. Em carta enviada ao seu homólogo indonésio, a Presidenta Dilma 

Rousseff havia reiterado seu apelo para que a pena capital fosse comutada, tendo em vista o quadro 

psiquiátrico do brasileiro, agravado pelo sofrimento que sua situação lhe provocava nos últimos anos. 

Lamentavelmente, as autoridades indonésias não foram sensíveis a esse apelo de caráter 

essencialmente humanitário. Ao longo dos dez anos em que o Rodrigo Muxfeldt Gularte esteve preso 

na Indonésia, o governo brasileiro prestou-lhe a devida assistência consular e acompanhou 

sistematicamente sua situação jurídica, na busca de alternativas legais à pena de morte, observando 

rigorosamente o que a Constituição e as leis daquele país prescrevem sobre essa matéria. A execução 

de um segundo cidadão brasileiro na Indonésia, após o fuzilamento de Marco Archer Cardoso 

Moreira, em 18 de janeiro deste ano, constitui fato grave no âmbito das relações entre os dois países 

e fortalece a disposição brasileira de levar adiante, nos organismos internacionais de direitos 

humanos, os esforços pela abolição da pena capital. (Nota à imprensa nº 147. Nota da Presidência 

da República sobre caso Rodrigo Gularte, 28/04/2015). 
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Japão 

O mesmo [grande relevância do relacionamento por sua importância política, econômica, científica, 

tecnológica e comercial] é válido para nossas relações com a União Europeia e com o Japão, com os 

quais temos laços fecundos. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, durante Compromisso 

Constitucional perante o Congresso Nacional, 1/1/2015). 

Todos reconhecem o afinco com que o Japão tem trabalhado a favor desse objetivo [um mundo livre 

de armas nucleares], não só por meio de ações de Governo, mas também com empenho incansável da 

sociedade civil. A atuação dos hibakusha tem sido particularmente nesse sentido. O Brasil, como país 

de maior população nipodescendente do mundo, se orgulha de ter acolhido mais de 120 hibakusha, 

que fundaram a Associação Hibakusha-Brasil pela Paz, com sede em São Paulo, e têm 

desempenhado relevante papel na divulgação de suas experiências para a sociedade brasileira. São 

pessoas como Yoshitaka Samejima, que nasceu no Brasil e, enviado ao Japão para completar seus 

estudos, presenciou o bombardeio atômico de Nagasaki. Hoje, hibakusha como Samejima continuam 

se dedicando a transmitir suas experiências. (Artigo do Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, “Desarmamento nuclear, um dever para a humanidade”, 

publicado no Asahi Shimbun, 10/6/2015). 

O Brasil e o Japão compartilham esse objetivo de alcançar um mundo livre de armas nucleares. Há 

espaço para aprofundarmos nossa cooperação nessa área no marco da Parceria Estratégica e Global 

acordada pela Presidenta Dilma Rousseff e pelo Primeiro-Ministro Shinzo Abe durante a visita deste 

último ao Brasil em agosto do ano passado. (Ministro das Relações Exteriores Embaixador 

Mauro Vieira, Desarmamento nuclear, um dever para a humanidade, 10/6/2015). 

Na data de hoje, 6 de agosto, que marca os 70 anos do primeiro ataque nuclear da história, contra a 

cidade de Hiroshima, no Japão, o Governo e o povo brasileiros homenageiam a memória das 

milhares de pessoas vitimadas por bombas nucleares. Ao relembrar as terríveis consequências de 

uma detonação nuclear e fazer votos de que seres humanos nunca mais sejam vítimas dessas armas, o 

Brasil reafirma sua convicção de que a única maneira de realizar esse objetivo é tornar o mundo livre 

dos arsenais nucleares. Nesse sentido, o Governo brasileiro renova o chamamento aos países 

detentores de armas nucleares para que demonstrem real vontade política e se engajem na negociação 

de um instrumento juridicamente vinculante que assegure a proibição e a eliminação irreversível 

desses arsenais. (Nota à imprensa nº 322. Nota sobre os 70 anos do bombardeio nuclear de 

Hiroshima, 6/8/2015). 

A imigração japonesa trouxe consigo valiosa contribuição para a formação da sociedade brasileira e 

para o seu progresso. Contribuição aqui representada pelos brasileiros de origem japonesa que hoje 

nos acompanham. A união de nossas nações levou, décadas mais tarde, à imigração de brasileiros 

para o Japão, grande parcela dos quais de origem japonesa. A comunidade brasileira no Japão tem 

aportado importante contribuição para o estreitamento das relações entre o Brasil e o Japão. Temos 

grande orgulho de abrigar no Brasil a maior comunidade japonesa no exterior e valorizamos o fato de 

que vive no Japão a terceira maior comunidade brasileira fora do País. (...) Nossa agenda econômica 

bilateral tem-se fortalecido com o tempo, o que se expressa no aumento dos fluxos de investimentos 

japoneses e no aumento no número de projetos em ciência, tecnologia e inovação. Exemplo muito 

ilustrativo da capacidade que temos demonstrado de aproveitar o potencial da nossa parceria é o 
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estabelecimento do sistema nipo-brasileiro de TV digital. (...) Ao olharmos para o futuro, vemos que 

as condições estão dadas para que Brasil e Japão se tornem parceiros cada vez mais próximos e 

atuantes. Essa percepção nos motivou a elevar nossas relações diplomáticas a uma Parceria 

Estratégica Global. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião 

do almoço em homenagem a Suas Altezas Imperiais, Príncipe e Princesa Akishino do Japão, 

Brasília, 6/11/2015). 
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Myanmar 

O Governo brasileiro recebeu, com grande satisfação, a decisão das autoridades de Mianmar de 

aceitar os Certificados Sanitários Internacionais para carnes bovinas e de aves propostos pelo Brasil, 

após esforços conjuntos dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Relações 

Exteriores. (Nota à imprensa nº 324. Abertura do Mercado de Myanmar para carnes bovina e 

de aves, 7/7/2015). 

O governo brasileiro recebeu com satisfação a escolha de Htin Kyaw para a Presidência da República 

da União de Myanmar no dia 15 de março de 2016. A eleição, pelo Parlamento, do primeiro 

presidente civil em mais de 50 anos representa importante passo no processo de transição 

democrática e de reconciliação nacional. (Nota à imprensa nº 101. Eleição em Myanmar, 

15/3/2016). 
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Nepal 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do terremoto que atingiu o Nepal na 

manhã de hoje, que causou a perda de centenas de vidas e significativa destruição material. A 

Embaixada do Brasil em Katmandu está mobilizada para prestar o apoio necessário aos cidadãos 

brasileiros que se encontram no país. Os brasileiros já localizados pela Embaixada não sofreram 

ferimentos e estão recebendo toda a assistência cabível. Não há, até o momento, informação sobre a 

presença de brasileiros entre as vítimas fatais. A Embaixada continuará a monitorar a situação e a 

acompanhar a evolução dos acontecimentos naquele país. O Governo brasileiro expressa suas 

condolências e sua solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao Governo do Nepal. (Nota à 

imprensa nº 145. Terremoto no Nepal, 25/04/2015). 
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Paquistão 

O Governo brasileiro expressa seu pesar pelas mortes e pelos danos materiais provocados pelo 

terremoto ocorrido hoje no nordeste do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão, e 

transmite suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, aos povos e aos Governos da 

República Islâmica do Afeganistão e da República Islâmica do Paquistão. (Nota à imprensa nº 413, 

Terremoto no Afeganistão e no Paquistão, 26/10/2015). 
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República da Coreia 

Apesar da distância geográfica que nos separa, sentimos seu país muito próximo de nós. Mais de 50 

mil coreanos e descendentes, a partir dos anos 60, fizeram do Brasil sua segunda pátria, contribuindo 

para o desenvolvimento e a diversidade cultural do nosso País, integram a nossa nação. (...) O 

exemplo da Coreia é inspiração do imenso esforço que estamos implementando para que o Brasil 

seja uma verdadeira Pátria Educadora. A tradição de educação coreana, educação universal e de 

qualidade, a tradição inovadora dos coreanos, que, aliás, remonta ao século XV porque seus 

estudiosos criaram o alfabeto hangul, e essa tradição se mantém até hoje. Eu fiquei extremamente 

surpreendida ao perceber que havia sido inventado um alfabeto simplificado, séculos atrás, e que isso 

contribuiu para universalização da educação. Seu país, senhora presidenta, é hoje uma referência 

mundial na produção conhecimento, na economia do conhecimento, na economia criativa que vocês 

muito bem dizem ao se referirem ao seu Ministério de Ciência e Tecnologia chamando-o de 

Ministério do Futuro. A Coreia foi o primeiro país asiático - e nós agradecemos por isso - a engajar-

se no programa Ciência sem Fronteiras. (...) No caso do Ciência sem Fronteiras, eu queria agradecer 

os estágios oferecidos pelas empresas coreanas aos estudantes brasileiros que, além de formar 

profissionais qualificados, criam vínculos de longo prazo entre nossos cidadãos. Esses vínculos se 

fortalecerão ainda mais com o acordo cultural que assinamos hoje e que impulsionará atividades 

conjuntas nas áreas de cinema, literatura, designer, moda, artes visuais, que impulsionará toda nossa 

parceria na área de energia, que garantirá a nossa cooperação na área nuclear, que possibilitará que 

nós tenhamos acesso a essa experiência extraordinária dos centros de inovação e de economia 

criativa que a Coreia se propõe a realizar. (...) Registro também com satisfação nossa coincidência de 

posições a respeito da importância do multilateralismo, e da solução pacífica de controvérsias como 

pilares do sistema de governança internacional. No Brasil, acompanhamos com muita atenção os 

avanços da relação entre a Coreia Sul e a Coreia do Norte, apreciamos os esforços que sua iniciativa 

de reaproximação tem alcançado e esperamos que logo alcançar maiores passos no caminho traçado 

lá atrás por seu colega e Prêmio Nobel da Paz, Kim Dae-Jung. (Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, brinde durante almoço em homenagem à Presidenta da Coreia, Park Geun-hye, 

Brasília, 24/04/2015). 

Felicitei a presidente Park por seus esforços em favor da paz e da estabilidade na península coreana. 

Bem como transmiti os nossos votos de que as Conversações Hexapartite sejam retomadas o quanto 

antes. O Brasil tem uma posição clara quanto a não remilitarização nuclear da província coreana. E 

nós, que mantemos embaixadas residentes em Seul e Pyongyang, estaremos sempre dispostos a 

colaborar não só com os processos de paz na região, mas também em defesa dos direitos humanos. 

(...) A Coreia foi o primeiro país asiático a engajar-se no Programa Ciência Sem Fronteiras, já tendo 

recebido 525 bolsistas brasileiros em suas universidades. As oportunidades de estágio oferecidas por 

empresas coreanas – a maioria delas com importantes investimentos no Brasil – são fundamentais 

para a qualificação da formação acadêmica e para a futura interação entre os setores privados dos 

dois países. (...) A Presidente Park e eu concordamos com o caráter estratégico de nossa parceria no 

setor energético, em especial para assegurar a ampliação do uso de energias renováveis, 

principalmente diante do nosso compromisso com todas as questões relativas à redução dos gases de 

efeito estufa e, em especial, diante da próxima reunião, em Paris, da Conferência do Clima. A 

associação entre a Eletrobrás, a Eletronuclear e a empresa coreana Kepco, formalizada hoje, 

permitirá o intercâmbio de tecnologias e experiências no campo da energia termonuclear, com 

ganhos para ambos os lados. (...) Coincidimos na ênfase atribuída por nossos governos ao 
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multilateralismo, como via essencial de exercício da governança internacional. Nesse sentido, 

concordamos com a importância do conselho dos direitos humanos, com a reforma do Conselho das 

Nações Unidas. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após 

cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Coreia, Brasília, 24/04/2015). 
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República Popular Democrática da Coreia 

O Governo brasileiro tomou conhecimento com grande preocupação do anúncio pelo Governo da 

República Popular Democrática da Coreia (RPDC) de nova detonação de artefato nuclear por aquele 

país. O Governo brasileiro condena veementemente o teste realizado pela RPDC, que constitui clara 

violação às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil conclama 

a RPDC a cumprir plenamente suas obrigações perante as Nações Unidas, a reintegrar-se o mais 

cedo possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclearmente armado e a 

assinar e ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, observando estritamente, 

nesse ínterim, a moratória de testes nucleares. O Governo brasileiro insta a RPDC a retornar às 

Negociações Hexapartites, com vistas à desnuclearização da Península Coreana e ao fortalecimento 

da paz e da segurança na região. (Nota à imprensa nº 3. Anúncio de detonação de artefato 

nuclear pela República Popular Democrática da Coreia, 6/1/2016). 

O Governo brasileiro associa-se à forte condenação emitida pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas em reação ao anúncio de lançamento de satélite pela República Popular Democrática da 

Coreia (RPDC) em 6 de fevereiro. O Brasil deplora a decisão do Governo norte-coreano de realizar 

lançamento de satélite com emprego de tecnologia de mísseis balísticos, em violação às resoluções 

2094 (2013), 2087 (2013), 1874 (2009) e 1718 (2006) do Conselho de Segurança. O Governo 

brasileiro conclama a RPDC a abster-se de atos que prejudiquem a via do diálogo e da negociação 

diplomática. Também insta Pyongyang a retomar as Conversações Hexapartites, reintegrar-se o mais 

cedo possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear como Estado não nuclearmente armado e a 

assinar e ratificar o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. (Nota à imprensa nº 47. 

Posse do brasileiro Roberto Caldas como Presidente da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 7/2/2016). 

Há em Pyongyang 25 representações diplomáticas. O Brasil foi a 25ª. Sei que, até hoje, muitos dizem 

que é um desperdício manter uma representação num país completamente fechado, isolado do 

mundo. Mas creio que, exatamente por isso, a representação é importante. São tão poucas e 

confiáveis as informações que chegam de lá que a presença de um observador, numa região que 

inclui a China, o Japão e a Coreia do Sul, é a única chance de o Brasil saber alguma coisa (...) Estão 

acontecendo pequenas mudanças importantes. Embora quase não houvesse empresas privadas há 

alguns anos, pequenos mercados foram surgindo em toda a cidade. Há sinais de uma consciência 

crescente entre políticos norte-coreanos de que o modelo econômico do país é insustentável. Não há 

como estar informado sobre esses fatos sem ter uma embaixada no país, especialmente no caso da 

Coreia do Norte, que é de difícil acesso aos observadores independentes (...) É preciso entender que 

os mísseis não são somente uma demonstração de poder ao público externo. Eles são essencialmente 

uma demonstração de poder ao público interno. A Coreia do Norte vive em guerra. Seus inimigos 

continuam sendo o Japão e os Estados Unidos. Nunca foi assinado o armistício. Os governantes se 

sustentam a partir da ideia passada ao povo de que o país está constantemente ameaçado. Todos 

precisam estar unidos e fazer qualquer sacrifício para defender a nação. E isso é possível graças à 

barreira de isolamento que cerca o país. Ninguém entra, ninguém sai e, dentro das fronteiras, 

ninguém sabe nada do que se passa no resto do mundo. (Roberto Colin, Embaixador do Brasil na 

Coreia do Norte, "A situação na Coreia do Norte está ficando extrema", Entrevista ao Valor 

Econômico, 11/3/2016).
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Tailândia 

O Governo brasileiro recebeu com consternação a notícia do atentado, ocorrido hoje, 17 de agosto, 

no centro de Bangkok, na Tailândia, que deixou dezenas de mortos e feridos. Não há relatos de 

brasileiros entre as vítimas. O Brasil reitera seu repúdio a todo e qualquer ato de violência e expressa 

sua solidariedade aos familiares das vítimas. (Nota à imprensa nº 333. Atentado na Tailândia, 

17/8/2015). 
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Vanuatu 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, da devastação causada pela passagem 

do ciclone Pam em Vanuatu, que causou a morte de dezenas de pessoas e graves prejuízos materiais, 

em especial na capital, Porto Vila. O Governo brasileiro solidariza-se com as famílias das vítimas e 

manifesta suas mais sinceras condolências ao Governo e ao povo de Vanuatu, país com o qual o 

Brasil mantém relações diplomáticas desde 1986. (Nota à imprensa nº 75. Ciclone em Vanuatu, 

16/3/2015). 
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ORIENTE MÉDIO 

Da mesma forma [que à América do Sul, América Latina e Caribe] será dada ênfase a nossas 

relações com a África, com os países asiáticos e com o mundo árabe. (Presidenta da República, 

Dilma Rousseff, durante Compromisso Constitucional perante o Congresso Nacional, Brasília, 

1/1/2015). 

O futuro de nossas regiões dependerá em grande medida da capacidade de desenvolver uma autêntica 

cooperação. Cooperação para a inclusão social, cooperação para o desenvolvimento, investindo 

fortemente em educação e em ciência, tecnologia e inovação. (...) O Governo brasileiro valoriza o 

exercício de concentração proporcionado pelas Cúpulas América do Sul-Países Árabes (ASPA), 

dando seguimento efetivo às decisões que delas emanam, em variados campos. O mundo árabe vive 

hoje profundas mudanças. Assim como no Brasil, importantes manifestações populares exprimiram 

anseios universais por participação política, desenvolvimento econômico e justiça social em diversos 

países. (...) O Brasil tem apoiado os esforços das Nações Unidas e da Liga dos Estados Árabes, 

dentre outros foros multilaterais e regionais, em favor de soluções negociadas para conflitos que 

ainda permanecem no mundo árabe – aliás, do nosso ponto de vista, a única forma de solução 

possível. Esperamos que todos os envolvidos aceitem o caminho do diálogo, que é, sem sobra de 

dúvida, o caminho da paz na região. Finalizo enaltecendo o elevado mérito dos descendentes árabes 

que souberam, no Brasil, construir histórias de sucesso na iniciativa privada, nos negócios 

internacionais e na atividade pública, inclusive com significativa participação na vida política 

brasileira. (Presidente da República em exercício, Michel Temer, por ocasião de almoço 

oferecido pelo Conselho dos Embaixadores Árabes no Brasil, Brasília, 26/5/2015). 

Palestina, Iraque, Líbia e Síria são exemplos trágicos do desinvestimento na diplomacia. A região 

tem sido palco da tentação das soluções impostas de fora, com recurso a ações militares ou apoio a 

grupos e facções em guerras civis, muitas vezes à margem do Conselho de Segurança ou do mandato 

conferido, condenando à morte ou ao deslocamento milhões de civis, fomentando sectarismos, 

liberando forças destrutivas de difícil controle e facilitando a proliferação de armas e crimes 

transnacionais, como o tráfico de pessoas. Ao se fragilizarem as estruturas estatais, criaram-se vazios 

de poder que permitiram a ascensão de grupos radicais como o autodenominado Estado Islâmico. 

Não é coincidência que tais grupos tenham florescido e vicejem precisamente em países onde houve 

intervenções armadas ou políticas. Seu custo humano é incalculável. A situação hoje no Iraque, na 

Líbia e na Síria comprova a correção da oposição do Brasil ao uso precipitado da força ou ao apoio a 

facções. A cautela por nós preconizada revelou-se tragicamente premonitória. (Artigo do Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “Os 70 anos da ONU e a busca da paz”, 

publicado no O Estado de S. Paulo em 26/6/2015). 

Temos acompanhado com grande preocupação a evolução dos acontecimentos no Oriente Médio. 

Em visita ao Líbano, em setembro, ouvi de altas autoridades recorrentes menções à importância da 

voz do Brasil em prol da solução do conflito entre Israel e Palestina e das crises na Síria, na Líbia e 

no Iêmen. Ouvi a mesma mensagem do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki Moon, e de 

diferentes interlocutores na Cúpula América do Sul-Países Árabes, em Riade. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da cerimônia de final de 

ano, Brasília, 9/12/2015). 
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O Brasil tem o orgulho de abrigar a maior comunidade árabe fora do Oriente Médio e do Norte da 

África. O elemento árabe desempenhou um papel central na formação de nossa sociedade e 

proporcionou um legado cultural e humano que tem sido a base sobre a qual nossas relações se 

expandiram. Em anos recentes, temos trabalhado de maneira intensa para, conjuntamente, aprofundar 

o diálogo político, multiplicar as possibilidades de cooperação, promover o comércio e os 

investimentos, além de coordenar nossas posições em fóruns multilaterais. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião de almoço oferecido aos 

Embaixadores Árabes, Brasília, 2/5/2016). 
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Arábia Saudita 

O Governo brasileiro manifesta sua profunda consternação pelo acidente que vitimou centenas de 

fiéis, entre mortos e feridos, e causou extensa destruição na Grande Mesquita de Meca. Nesse 

momento de luto e dor, o Governo brasileiro manifesta suas sinceras condolências aos familiares das 

vítimas e empenha sua solidariedade ao Governo do Reino da Arábia Saudita. A Embaixada do 

Brasil em Riade está acompanhando a situação. Não há notícia de cidadãos brasileiros entre as 

vítimas. (Nota à imprensa nº 357. Acidente na Grande Mesquita, em Meca, 12/9/2015).  

O Governo brasileiro expressa seu profundo pesar pela tragédia que, no dia de hoje, vitimou centenas 

de fiéis durante as celebrações do Hajj, em Meca. O Governo brasileiro apresenta suas sentidas 

condolências aos familiares das vítimas, ao Governo e ao povo sauditas, e se solidariza com a grande 

Comunidade Islâmica em todo o mundo. A Embaixada do Brasil em Riade, que acompanha de perto 

os acontecimentos, não tem registro até o momento de vítimas de nacionalidade brasileira. (Nota à 

imprensa nº 368. Acidente em Meca, 24/9/2015).  
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Iêmen 

O Governo brasileiro conclama todos os atores políticos iemenitas à abstenção de atos que possam 

provocar a radicalização do processo político, bem como a perseverar no diálogo como forma de 

encaminhamento das questões relacionadas à crise institucional daquela nação árabe. O Brasil reitera 

a centralidade da estabilização política iemenita para o bom encaminhamento de diversos temas 

candentes do entorno geopolítico médio-oriental, tais como a assistência humanitária a refugiados da 

região do Chifre da África, o combate ao extremismo religioso e a repressão à pirataria na região dos 

mares Índico, Arábico e Vermelho, entre outros. Como forma de contribuir para o soerguimento 

socioeconômico iemenita, o Governo brasileiro tem, desde 2012, convidado e recebido sucessivas 

missões oficiais daquele país para treinamento e capacitação em tecnologias e políticas de 

desenvolvimento humano, combate à fome, extensão rural e implementação de programas de 

assistência social e escolaridade básica. Tais esforços culminaram na assinatura de Acordo-Quadro 

bilateral de Cooperação Técnica, em agosto de 2014, instrumento que norteará novas ações bilaterais 

de cooperação, tão logo concluído o processo de ratificação pelos signatários. (Nota à imprensa nº 

84. Atentados no Iêmen, 20/3/2015). 

O Brasil tomou nota da adoção da Resolução 2216 (2015). do Conselho de Segurança, no último dia 

14 de abril, sobre a situação no Iêmen e manifesta sua profunda preocupação com a escalada do 

conflito e a consequente deterioração da situação humanitária naquele país. O Governo brasileiro 

tomará as providências necessárias para a incorporação, no ordenamento interno, das sanções 

determinadas pela referida resolução, na expectativa de que ela contribua para uma solução 

duradoura do conflito no Iêmen. O Governo brasileiro conclama as partes a renunciarem à violência 

e a retomarem o processo político mediado pelas Nações Unidas, com vistas a darem prosseguimento 

ao processo de reconciliação nacional, conforme determinado pelas decisões do Conselho de 

Segurança, que reafirmam o apoio da comunidade internacional à legitimidade do Presidente do 

Iêmen, Abdo Rabbo Mansour Hadi. O Brasil enfatiza a necessidade de pleno respeito aos princípios 

e objetivos da Carta das Nações Unidas, ao direito internacional humanitário e às resoluções do 

Conselho de Segurança, bem como de proteger a população civil. O Governo brasileiro registra com 

satisfação a bem-sucedida evacuação, no último dia 15 de abril, da única família brasileira que se 

encontrava no Iêmen. (Nota à imprensa nº 131. Situação no Iêmen, 17/4/2015). 

O Brasil acolhe com satisfação o anúncio, pelo Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações 

Unidas para o Iêmen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, de rodada de negociações de paz a ser iniciada no 

dia 18 de abril, no Kuaite, sob os auspícios das Nações Unidas. Saúda também o anúncio de acordo 

de cessação de hostilidades, a ser implementado a partir do dia 10 do mesmo mês (...) O Governo 

brasileiro sustenta que apenas um processo político inclusivo poderá levar à reconciliação entre as 

partes envolvidas e, assim, colocar um fim definitivo ao conflito, em consonância com a Resolução 

2216 do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil acompanhará com atenção a implementação do 

acordo de cessação de hostilidades e as negociações no Kuaite (...) (Nota à imprensa nº 135. 

Negociações de paz no Iêmen, 5/4/2016). 
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Irã 

O Brasil se absteve na votação do projeto de resolução sobre a 'Situação dos direitos humanos na 

República do Irã'. O Brasil compreende que o compromisso renovado do Irã com o sistema de 

direitos humanos deve ser reconhecido, principalmente a aceitação da maioria das recomendações 

feitas durante a participação do país no segundo ciclo de Revisão Periódica Universal e os convites 

feitos ao Alto Comissário e aos Relatores Especiais sobre o direito à alimentação e sobre o direito à 

saúde para visitar o Irã. Aproveitamos a oportunidade para expressar o nosso apreço pelo trabalho 

realizado pelo Relator Especial Ahmed Shaheed, nos últimos quatro anos. Estamos certos de que sua 

contribuição tem sido fundamental para aumentar a conscientização sobre importantes questões 

relacionadas a violações de direitos humanos no Irã, em especial de mulheres, defensores dos direitos 

humanos, jornalistas e minorias religiosas, como os Baha'í, que pacificamente exercitam direitos 

internacionalmente reconhecidos. O aumento no número de execuções no Irã, seguindo a aplicação 

da pena de morte também é uma questão com a qual o Brasil particularmente se preocupa. 

Esperamos que o engajamento do Irã com os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas se 

traduza em medidas efetivas para promover e proteger os direitos humanos no país. Durante o 

segundo ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal do país, realizado em outubro passado, 

o Conselho de Direitos Humanos chamou atenção para o alto número de violações, que esperamos 

seja devidamente abordado pelo Irã. Esperamos sinceramente ver ainda mais cooperação do governo 

Iraniano com relação a resoluções e iniciativas implementadas por este Conselho no futuro. (Nota à 

imprensa nº 97. Explicação do voto do Brasil no CDH sobre a situação na Síria e No Irã, 

27/3/2015). 

Nesse cenário, o acordo sobre o programa nuclear do Irã e a retomada das relações diplomáticas 

entre Cuba e os Estados Unidos fortalecem nossas esperanças na revalorização do diálogo e da 

diplomacia. O Governo brasileiro, que tem defendido há anos a via da negociação em ambos os 

casos, saudou as lideranças que tiveram a coragem política e a determinação para apostar no 

entendimento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da 

cerimônia de formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, 12/8/2015). 

Celebramos o recente acordo logrado com o Irã, que permitirá a esse país desenvolver a energia 

nuclear para fins pacíficos e devolver a esperança de paz para toda uma região. (Presidenta da 

República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Uma grande avenida de cooperação está sendo reaberta entre Brasil e Irã. Essa é a principal 

conclusão que trago de Teerã, aonde fui em missão oficial há dez dias. O Irã vive uma fase de rápida 

reinserção internacional. O marco dessa nova etapa é o acordo nuclear que o país firmou em julho 

com o grupo composto pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas mais a Alemanha. O acordo motivou intensa atividade diplomática e uma sucessão de visitas 

de alto nível ao Irã. Pontes diplomáticas estão sendo construídas ou reconstruídas. O Brasil celebra o 

acordo. O entendimento alcançado é uma vitória do diálogo sobre a confrontação. Essa é uma causa 

tradicional e uma vocação permanente da política externa brasileira. (...) Foi esse o espírito que 

motivou nossa parceria com a Turquia na negociação da Declaração de Teerã, em 2010, por meio da 

qual o Irã aceitava limitações a seu programa nuclear. (...) A conclusão do acordo contribuirá para a 

construção de confiança entre as partes envolvidas e para a promoção da estabilidade no Oriente 
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Médio. (...) O Irã é o nosso maior parceiro comercial na região. São amplas as oportunidades que 

empresas brasileiras poderão explorar em áreas como agronegócio, energia, mineração e 

infraestrutura. Com o levantamento das sanções do Conselho de Segurança, essas perspectivas de 

comércio e investimento tornam-se ainda mais promissoras. (...) Desejamos também reforçar o 

diálogo franco que sempre caracterizou nossa interlocução política com o Irã. Fui portador de firme 

mensagem de apoio e encorajamento do governo brasileiro à solução pacífica das controvérsias da 

região. O Brasil respondeu positivamente à proposta iraniana de criação de um mecanismo 

estruturado de diálogo sobre direitos humanos. Permanecemos sempre fiéis à perspectiva brasileira 

de respeito pleno à universalidade, integralidade e indivisibilidade dos direitos humanos. (Artigo do 

Ministro das relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, “O melhor caminho para a paz”, 

publicado na Folha de S. Paulo, 27/9/2015). 

O Governo brasileiro saúda o anúncio de que foi alcançado, em 16 de janeiro corrente, o Dia da 

Implementação do acordo entre o grupo de países conhecidos como P5+1 (Alemanha, China, 

Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia) e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Em 

seguimento à confirmação pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de que o Irã 

cumpriu os requisitos do Plano Abrangente de Ação Conjunta, o Dia da Implementação marca o 

levantamento de sanções relativas ao dossiê nuclear iraniano. Constitui passo significativo para a 

plena normalização das relações entre o Irã e a comunidade Internacional. O Brasil apoiou 

prontamente, inclusive por meio da Declaração de Teerã de 2010, os esforços diplomáticos 

destinados a assegurar a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano, no 

entendimento de que solução sustentável para a questão só poderia ser alcançada por meio do 

diálogo. (Nota à imprensa nº 16. "Dia da Implementação" do Plano Abrangente de Ação 

Conjunta sobre o programa nuclear iraniano, 19/1/2016). 

Em janeiro deste ano foram levantadas as sanções decorrentes de seu programa nuclear. Isso 

inaugura uma nova fase nas relações econômico-comerciais desse país. Recente estudo do FMI 

indica crescimento médio para o país de 4% nos próximos anos, a despeito da queda nos preços do 

petróleo. Diversas oportunidades estão abertas para investimentos estrangeiros no setor de energia, 

aviação e infraestrutura, por exemplo. O Brasil está atento a essas transformações. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Palestra no Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (CEBRI) – Rio de Janeiro, 16/2/2016).  
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Iraque 

O Governo brasileiro condena a série de atentados ocorrida no dia 10 de agosto corrente no Iraque, 

que resultou em dezenas de vítimas fatais em diferentes localidades na província de Diyala. Ao se 

solidarizar com os familiares das vítimas, o Brasil reafirma seu repúdio ao terrorismo e reitera sua 

confiança em que o Povo e o Governo iraquianos continuarão a superar os obstáculos no processo de 

construção de um Iraque democrático, onde convivam harmonicamente as diversas confissões 

religiosas e etnias que conformam aquele país. (Nota à imprensa nº 328. Atentados no Iraque, 

10/8/2015). 
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Israel 

Não se pode postergar, por exemplo, a criação de um Estado Palestino, que conviva pacífica e 

harmonicamente com Israel. Da mesma forma, não é tolerável a expansão de assentamentos nos 

territórios ocupados. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

O Brasil, que reconheceu formalmente o Estado da Palestina em 2010, permanece comprometido 

com o estabelecimento de um Estado Palestino soberano, economicamente viável e territorialmente 

contíguo, com capital em Jerusalém Oriental, convivendo lado a lado, em paz e segurança, com 

Israel, com base nas fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1967, de acordo com o Direito 

Internacional e as resoluções pertinentes das Nações Unidas. O Brasil acompanha com preocupação 

o recente recrudescimento da violência contra civis palestinos e israelenses. A expansão dos 

assentamentos ilegais e os ataques inspirados por ódio e extremismo religioso constituem sérios 

obstáculos a que se alcance a solução de dois Estados e, portanto, uma paz duradoura na região. A 

falta de uma solução pacífica para a questão da Palestina continua a ser uma ameaça à paz e à 

segurança internacional. Passos concretos para alcançar prontamente a solução de dois Estados 

devem ser tomados, de forma a romper o círculo vicioso da violência. Ambas as partes devem 

retomar as negociações em boa fé, com base nos princípios e parâmetros estabelecidos pelo Direito 

Internacional e as resoluções pertinentes das Nações Unidas. O Brasil continuará a apoiar ativamente 

os esforços para que se alcance uma paz justa e duradoura na Palestina, baseada na solução de dois 

Estados e na concretização do direito inalienável à autodeterminação do povo palestino. (Nota à 

imprensa. Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, 26/11/2015). 

  



 

263 

Líbano 

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do criminoso atentado ocorrido em 

Burj el-Barajneh, na região sul de Beirute, no Líbano, que resultou na morte de dezenas de pessoas. 

O Brasil condena, nos mais fortes termos, o ataque, reivindicado pelo grupo terrorista autointitulado 

"Estado Islâmico", e transmite suas condolências às famílias das vítimas e ao Governo e povo do 

Líbano. O Governo brasileiro reitera seu apoio ao empenho do Governo libanês em manter a 

estabilidade do país e respalda a política libanesa de evitar o envolvimento nos conflitos da região. 

(Nota à imprensa nº 434. Atentado em Beirute, 13/11/2015). 
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Palestina 

O Governo brasileiro acolhe com satisfação a entrada em vigor para a Palestina do Estatuto de Roma 

do Tribunal Penal Internacional, que passa agora a contar com 123 Estados Membros. A adesão do 

Estado da Palestina ao Estatuto de Roma representa passo importante para a universalização do TPI, 

com consequências positivas na luta contra a impunidade e na busca de paz e reconciliação 

duradouras. O Brasil manifesta a expectativa de que a presente adesão sirva de incentivo para que 

mais Estados se tornem partes no Estatuto de Roma, de modo a promover o propósito compartilhado 

de contar com uma justiça internacional criminal independente e universal. (Nota à imprensa nº 

105. Adesão da Palestina ao Estatuto de Roma – TPI, 2/4/2015). 

O Governo brasileiro acompanha com extrema preocupação os casos de violência contra a população 

civil nos Territórios Palestinos Ocupados, condena o ato terrorista que provocou a morte de um bebê 

e ferimentos em seus familiares no último dia 30 de julho e lamenta que a ausência da necessária 

solução política para o longo conflito continue a provocar vítimas de ambos os lados. O Governo 

brasileiro considera essencial a pronta retomada do processo de paz, de modo a permitir a realização 

da solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, em paz e segurança. (Nota à 

imprensa nº 321, Situação na Palestina e em Israel, 3/8/2015). 

Não se pode postergar, por exemplo, a criação de um Estado Palestino, que conviva pacífica e 

harmonicamente com Israel. Da mesma forma, não é tolerável a expansão de assentamentos nos 

territórios ocupados. (Presidenta da República, Dilma Rousseff, por ocasião da Abertura da 70ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 28/9/2015). 

Saúdo a Suécia por ter sido o primeiro país da União Europeia a reconhecer o Estado Palestino. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, declaração à imprensa após reunião ampliada, 

seguida de entrevista coletiva, Estocolmo, 19/10/2015). 

A paz e o fim da violência devem ser o objetivo último de toda a comunidade internacional. E a 

consecução desse objetivo passa, necessariamente, pela justa solução do conflito entre Israel e 

Palestina: dois Estados convivendo em paz e segurança dentro das fronteiras de 1967. Para isso, é 

essencial a retomada do processo de paz, o abandono da retórica inflamatória e o fim da política de 

assentamentos ilegais nos territórios palestinos ocupados. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso na plenária da IV Cúpula América do Sul-Países Árabes 

(ASPA), Riade, 11/11/2015). 

No contexto da celebração, pela comunidade internacional, do Dia Internacional da Solidariedade 

com o Povo Palestino, o Governo brasileiro reitera seu total apoio ao direito legítimo à 

autodeterminação do povo palestino. O Brasil, que reconheceu formalmente o Estado da Palestina 

em 2010, permanece comprometido com o estabelecimento de um Estado Palestino soberano, 

economicamente viável e territorialmente contíguo, com capital em Jerusalém Oriental, convivendo 

lado a lado, em paz e segurança, com Israel, com base nas fronteiras internacionalmente 

reconhecidas de 1967, de acordo com o Direito Internacional e as resoluções pertinentes das Nações 

Unidas. O Brasil acompanha com preocupação o recente recrudescimento da violência contra civis 

palestinos e israelenses. A expansão dos assentamentos ilegais e os ataques inspirados por ódio e 

extremismo religioso constituem sérios obstáculos a que se alcance a solução de dois Estados e, 

portanto, uma paz duradoura na região. A falta de uma solução pacífica para a questão da Palestina 
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continua a ser uma ameaça à paz e à segurança internacional. Passos concretos para alcançar 

prontamente a solução de dois Estados devem ser tomados, de forma a romper o círculo vicioso da 

violência. Ambas as partes devem retomar as negociações em boa fé, com base nos princípios e 

parâmetros estabelecidos pelo Direito Internacional e as resoluções pertinentes das Nações Unidas. O 

Brasil continuará a apoiar ativamente os esforços para que se alcance uma paz justa e duradoura na 

Palestina, baseada na solução de dois Estados e na concretização do direito inalienável à 

autodeterminação do povo palestino. (Nota à imprensa. Dia Internacional de Solidariedade com o 

Povo Palestino, 26/11/2015). 
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Síria 

O Governo brasileiro condena veementemente o ataque a vilarejos assírios, realizado pelo grupo 

autodenominado Estado Islâmico, em Hasakah, no nordeste da Síria. Nesse sentido, condena, nos 

mais fortes termos, o sequestro de pelo menos 90 moradores cristãos assírios daquela localidade, 

como nova manifestação de intolerância religiosa. Ao solidarizar-se com os familiares das vítimas, 

esperando que a incolumidade das vítimas e seu pronto retorno sejam garantidos, o Governo 

brasileiro reitera seu total repúdio a quaisquer atos terroristas ou de violência, em especial aqueles 

direcionados a pacíficas populações civis (Nota à imprensa nº 54. Sequestro de cristãos assírios 

pelo Estado Islâmico, 25/2/2015). 

Com grande pesar, o Governo brasileiro vê o início do quinto ano de conflito que assola cruelmente a 

Síria, país ao qual o Brasil se sente profundamente ligado, tendo em vista a presença de numerosos 

de seus nacionais e descendentes em nosso território. Trata-se de uma das piores tragédias 

humanitárias deste século, que já deixou mais de 220 mil mortos, entre eles mais de 100 mil civis, 

muitos dos quais mulheres e crianças, além de centenas de milhares de refugiados e milhões de 

deslocados internos. O Brasil deplora as enormes perdas humanas e a destruição da infraestrutura e 

do patrimônio histórico e cultural naquele país irmão. O Governo brasileiro tem defendido de forma 

consistente, e desde o início, não haver solução militar para esse conflito. Apenas uma solução 

política negociada e inclusiva, respaldada pelas Nações Unidas, poderá colocar fim ao sofrimento do 

povo sírio e permitir a realização de suas legítimas aspirações. Nesse sentido, o Brasil tem ressaltado 

a importância de um diálogo genuíno, que inclua o governo e a oposição, com base no pleno respeito 

aos direitos humanos e à independência, soberania, unidade e integridade territorial da Síria. O 

Governo brasileiro condena, de forma inequívoca, todo ato de terrorismo, violações sistemáticas de 

direitos humanos, a intolerância religiosa e o uso de violência contra populações civis. O Brasil 

reitera seu apoio ao trabalho do Representante Especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de 

Mistura, e também da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria, presidida pelo 

brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Saúda, ainda, os progressos obtidos pela Organização para a 

Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e pelas Nações Unidas no desmantelamento do programa de 

armas químicas do governo sírio. Desde 2011, além de receber expressivo número de refugiados 

sírios, o Brasil realizou importantes doações de alimentos, medicamentos e fundos para aliviar a 

situação humanitária na Síria e em países vizinhos. (Nota à imprensa nº 81. Quatro anos de 

conflito na Síria, 20/3/2015). 

O Brasil se absteve na votação do projeto de resolução sobre 'a deterioração grave e contínua dos 

direitos humanos e da situação humanitária na República Árabe da Síria'. Estamos plenamente 

conscientes da grave situação dos direitos humanos na região, que precisa ser devidamente analisada 

por este Conselho. Apesar das últimas modificações no texto, a resolução ainda não reconhece a 

responsabilidade e não repudia devidamente a participação de vários grupos armados da oposição, 

com exceção dos Daesh e Al-Nusra, por graves violações dos direitos humanos e do direito 

humanitário. Essa lacuna pode erroneamente transmitir uma mensagem de tolerância a essas graves 

irregularidades e, assim, incentivar ainda mais violência contra a população civil. É também 

lamentável a falta de ênfase na necessidade de maior envolvimento de todas as partes nas 

negociações políticas. Não há solução militar para a crise e a insistência em ver uma vitória militar 

como a única saída é uma causa real e definitiva para a atual situação da população síria. O Brasil 

salienta que é responsabilidade primordial das autoridades sírias assegurar os direitos da população 
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síria. Não obstante, é de responsabilidade de todos os países evitar maior militarização do conflito. 

Agir de outra maneira é compartilhar a responsabilidade pelas atrocidades enfrentadas por civis na 

Síria e arredores. O Brasil insta todas as partes envolvidas no conflito e apoiadores a cumprir com 

suas obrigações sob o direito internacional humanitário, para permitir acesso irrestrito às agencias 

humanitárias, e a se absterem de qualquer ação que possa prolongar o conflito por mais tempo. O 

Brasil está disposto a contribuir com esforços genuínos para encontrar uma solução política para a 

crise por meio de negociações transparentes, inclusivas e não sectárias. Esperamos ver a rica e 

culturalmente diversificada sociedade síria reerguer-se em paz e em breve. (Nota à imprensa nº 97. 

Explicação do voto do Brasil no CDH sobre a situação na Síria e No Irã, 27/3/2015). 

O Governo brasileiro recebeu com satisfação a informação da realização da segunda rodada do 

diálogo intra-sírio, a realizar-se em Moscou de 6 a 9 de abril corrente. Iniciativas voltadas à 

promoção do diálogo entre diversas forças de oposição e Governo sírio, como a patrocinada pela 

Rússia, constituem passo encorajador na tentativa de pôr um fim ao conflito que já dura há mais de 

quatro anos, com sérias consequências para a população civil síria e para os países vizinhos. O Brasil 

ressalta a importância de um diálogo genuíno, com base no pleno respeito aos direitos humanos e à 

independência, soberania, unidade e integridade territorial da Síria. (Nota à imprensa nº 97. 

Segunda Rodada do ‘Diálogo do Moscou’, 6/4/2015). 

O Governo brasileiro acompanha com grande preocupação as notícias de assassinatos e graves 

violações de direitos humanos ocorridos nos últimos dias em Yarmouk, campo de refugiados 

palestinos localizado na Síria, e a drástica deterioração da situação humanitária no local, onde 

residem aproximadamente 18 mil civis. O Brasil recebe com apreensão os relatos da ação criminosa 

de grupos jihadistas no campo, em especial do autodenominado Estado Islâmico e da Frente al-

Nusra, e condena com firmeza os atos de violência contra a população civil. O Governo brasileiro 

apoia os esforços empreendidos pela UNRWA, de cujo Comitê Consultivo o Brasil é membro desde 

dezembro de 2014, no alívio da situação humanitária enfrentada pelos refugiados palestinos na 

região. (Nota à imprensa nº 116. Situação em Yarmouk, 10/4/2015). 

Com relação à Síria, eu gostaria de registrar que o conflito interno neste País, iniciado em 2011, tem 

ocasionado uma das maiores crises humanitárias da humanidade. Os números são trágicos: mais de 

220 mil civis mortos, 4 milhões de refugiados, cerca de 8 milhões de deslocados internos. Desde o 

início do conflito, o Brasil mantém a posição de que não há saída militar para a crise. E a própria 

prolongação indefinida do conflito demonstra a correção dessa posição. Trata-se, ademais, de linha 

que coincide com a conclusão do relatório da comissão de inquérito da ONU sobre a situação na 

Síria, presidida por um eminente brasileiro, o Prof. Paulo Sérgio Pinheiro, comissão que temos 

apoiado sistematicamente e ativamente desde o seu estabelecimento. (...) O Brasil sempre favoreceu 

a mediação diplomática em favor de uma solução duradoura e inclusiva, liderada pelos próprios 

sírios. Entendemos que eventual transição política deve ser objeto de negociação, sob pena de não 

trazer a paz e a estabilidade à Síria que todos desejamos. O exemplo da Líbia evidencia a 

necessidade de grande cautela na Síria e exige, especialmente das potências com influência na região 

e capacidade militar, grande dose de responsabilidade. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, em Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado Federal, Brasília, 28/5/2015).  
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A delegação brasileira no CDH reiterou o compromisso do Brasil em apoiar todos os esforços 

direcionados à construção de solução política para o conflito sírio, por meio de negociações 

transparentes, inclusivas e não sectárias e conclamou todos as partes envolvidas a assumirem o 

compromisso de dialogar em boa-fé e sem pré-condições. Na perspectiva brasileira, cabe ao CDH, 

em conformidade com as conclusões da Comissão Independente de Inquérito, encorajar a retomada 

das negociações em favor de uma transição política liderada pelos próprios sírios e respaldada pelas 

Nações Unidas, que preserve a integridade territorial e a soberania do país e conduza a uma paz 

sustentável e duradoura. (Nota à imprensa nº 263, Posição do Brasil sobre a resolução do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na 

Síria, 2/7/2015). 

Brazil has been striving to contribute to these humanitarian efforts. We have issued more than 7,700 

entry visas for Syrian residents affected by the crisis and provided food and medicine to help 

alleviate the dire situation faced by refugees and displaced people in the region. As President Dilma 

Rousseff pledged before the 70th General Assembly, Brazil will continue to host those who had to 

flee their home country and need a place to restart their lives. As the home of the largest Syrian 

diaspora in the world, and a country committed to international peace and security, Brazil is ready to 

shoulder its responsibilities in the diplomatic and humanitarian fronts. (…).There can be no more 

delay in achieving an inclusive political solution in Syria. A first step to encourage dialogue and 

avoid the aggravation of conflict should be halting the flow of arms into the country. We look 

forward to a renewed political process, led by the UN, to deal with the situation in Syria. Brazil 

wishes for a territorially united, sovereign, plural, and democratic Syria to emerge from the ashes of 

war. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião do Debate 

Aberto no Conselho de Segurança das Nações Unidas: "Solução de Conflitos no Oriente Médio 

e Norte da África e combate à ameaça terrorista na região”, Nova York, 30/9/2015).  

O Brasil acredita que certos conflitos, como o da Síria, do Iraque e o da Líbia, eles têm que ser 

resolvidos de forma predominantemente diplomática. Nós não vemos soluções adequadas com 

invasão e destruição de Estados nacionais, pelo contrário. O que nós vemos é surgir, justamente, 

grupos terroristas que não só têm uma característica danosa em termos de mortes de mulheres, 

homens e crianças, mas também são capazes de destruição de patrimônio da humanidade. Ao 

contrário, nós somos radicalmente contra a grupos terroristas como o Isis [sigla em inglês para 

Estado Islâmico do Iraque e Levante] e não acreditamos que é uma simples questão, invadir e 

bombardear um país e aí tudo estará resolvido. Este também é um problema hoje que cerca a 

intervenção russa. A intervenção russa tem a sua explicação baseada no fato de que é uma proteção 

contra o grupo, entre outros, o grupo Isis. Tem outros grupos também que têm um componente 

similar como Al-Nusra, Al-Qaeda. Eu não acredito em uma solução militar no conflito sírio. Se é 

essa a pergunta, eu não tenho condição de acreditar nisso, acho que nós não conseguimos ver uma 

solução pacífica na Líbia e no Iraque. No Iraque, ainda temos problemas. 

Jornalista: É preciso conversar com o Estado Islâmico? 

Presidente: Óbvio que não. Não tem conversa com o Estado Islâmico, cortam.. Não é com o 

Estado Islâmico que tem de conversar. Não há só o Estado Islâmico na Síria. Você tem de ter uma 

tentativa de solução via as grandes potências. Dentro da Síria se joga, não é só o Estado Islâmico, 

você tem grandes potências, é justamente essa a discussão. É que não necessariamente é através de 
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bombas que você resolve o problema, mas é sentando para negociar todos os que estão presentes. O 

Estado Islâmico não participa de uma mesa de negociação. Sabe por que ele não participa? Porque 

ele tem outro tipo de política. Ele corta gargantas. 

Jornalista: E vai combater ele como? 

Presidente: Você vai ter que de combater com armas. Agora, isso não significa que só é essa 

a saída, porque não está sendo, como nós estamos todos vendo. Não basta só chegar e jogar bombas 

na Síria. Você vai fazer isso, mas tem de tomar outras medidas, porque senão é algo sem solução. 

Sem solução. O conflito, não há essa alternativa que é falsa, ou faz uma saída diplomática, e isso 

significa negociar com o Estado Islâmico. Não necessariamente uma saída diplomática pode 

envolver as grandes potências em um acordo e em uma intervenção comum e não necessariamente 

por pura e simplesmente se soltar bombas lá. O que nós estamos vendo é os refugiados saindo e a 

solução nunca chegando ao fim. Você não tem uma solução que não passe por todos os presentes - 

que não sejam o Estado Islâmico, Al-Nusra e a Al-Qaeda - participar de uma mesa de negociação. 

(Presidenta da República, Dilma Rousseff, após reunião ampliada, seguida de entrevista 

coletiva Declaração à imprensa, Estocolmo, 19/10/2015). 

O Brasil acompanha de perto a crise humanitária decorrente do conflito na Síria. Atualmente, os 

nacionais daquele país compõem o maior contingente de refugiados no Brasil. O governo tomou a 

decisão de adotar política especial de facilitação de vistos para acolher os cidadãos sírios afetados 

pelo conflito. Desde então, já foram concedidos mais de oito mil vistos de entrada a indivíduos 

deslocados pela guerra. O Brasil apoia os esforços da Liga Árabe e das Nações Unidas, para que se 

encontre uma solução pacífica e política para o conflito sírio. Reafirmamos nosso comprometimento 

com a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial da Síria. Fiel aos princípios 

que, historicamente, têm orientado sua política externa, o Brasil crê na solução pacífica de 

controvérsias, a ser alcançada por meio da negociação e do diálogo, privilegiando a consolidação da 

paz e a estabilidade regional. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

Discurso na plenária da IV Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), Riade, 11/11/2015). 

O Governo brasileiro saúda a adoção, por unanimidade, da Resolução 2254 do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas no último dia 18 de dezembro. Trata-se da primeira resolução voltada 

exclusivamente à obtenção de uma solução política para o conflito armado na Síria, que perdura 

desde 2011... O Brasil tem defendido a tese de que a paz na Síria deve ser alcançada por meio do 

diálogo e da reconciliação nacional entre os grupos e setores reconhecidos como idôneos pela 

comunidade internacional, o que exclui grupos considerados terroristas pelo Conselho de Segurança 

(entre eles, o autodenominado "Estado Islâmico"), em um processo liderado pelos próprios sírios, em 

linha com os termos do Comunicado de Genebra de 2012... Ao fazer votos de que a Resolução 2254 

contribua para impulsionar um processo político e diplomático inclusivo, o Governo brasileiro reitera 

sua disposição de contribuir para os esforços na busca de uma solução política para a crise na Síria. 

Diante da magnitude do drama humanitário verificado na Síria, o Brasil, que abriga a maior diáspora 

síria no mundo, tem expressado seu compromisso com a política de acolhimento de pessoas afetadas 

pelo conflito por meio de uma política de "braços abertos". (Nota à imprensa nº 517, Adoção pelo 

Conselho de Segurança das Nações Unidas da Resolução 2254 sobre a Síria, 22/12/2015). 
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O Brasil defende que a paz na Síria deve ser alcançada por meio do diálogo e da reconciliação 

nacional entre os grupos e setores reconhecidos como idôneos pela comunidade internacional, o que 

exclui grupos terroristas (entre eles, o autodenominado "Estado Islâmico"), em um processo liderado 

pelos próprios sírios, em linha com os termos do Comunicado de Genebra de 2012. Nesse sentido, 

empresta seu apoio aos esforços do Grupo Internacional de Apoio à Síria. (Nota à imprensa no. 14. 

Atentados na Síria, 17/1/2016). 

Em alguns casos temos agora uma pluralidade de potências atuando em diferentes cenários, sem 

coordenação entre si, mesmo quando supostamente perseguem os mesmos objetivos. A geopolítica 

da contenção recíproca entre duas superpotências parece ter sido substituída, em boa medida, pela 

anomia e imprevisibilidade da ação de múltiplos atores. É o que vem ocorrendo na Síria, exemplo 

mais evidente da volta dessa lógica de disputa por zonas de influência que se supunha superada pelo 

fim da Guerra Fria (...) [A] adoção, pelo Conselho de Segurança, da Resolução 2254 sobre a Síria, a 

primeira dedicada exclusivamente à obtenção de uma solução política para o conflito (...) [e]mbora 

tardia, (...) indica que os principais atores internacionais começam a tomar consciência da 

impossibilidade de que a guerra civil tenha um desfecho militar. Ainda é cedo para avaliarmos a 

eficácia da resolução, porém mais uma vez estamos aqui diante de um caso em que os aspectos 

simbólicos têm grande significado, ao representarem uma importante mudança na estratégia das 

principais potências. O Brasil, como se sabe, vem desde o início preconizando justamente a busca de 

uma solução negociada. A decisão do Conselho de Segurança dá finalmente abrigo a essa posição, 

que defendemos abertamente desde a eclosão da guerra civil, há cinco anos. (Ministro das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, 

Brasília, 18/1/2016). 

Ao transmitir suas condolências às famílias das vítimas e ao povo sírio, o Brasil reitera seu apoio às 

iniciativas de paz em curso em Genebra, que têm por objetivo buscar uma solução política para a 

crise naquele país. Atos de barbárie, como o cometido pelos terroristas em Saída Zinab, não podem e 

não devem desencorajar aqueles efetivamente comprometidos com a paz. O Brasil entende que a paz 

na Síria deve ser alcançada por meio do diálogo e da reconciliação nacional, em processo liderado 

pelos próprios sírios, entre setores reconhecidos como idôneos, o que exclui grupos terroristas, nos 

termos da Resolução 2254 (2015). do Conselho de Segurança das Nações Unidas e os Comunicados 

de Viena de 2015 e de Genebra de 2012. (Nota à imprensa no. 39. Atentado de 31 de janeiro 

contra o santuário de Saída Zinab (Síria), 1/2/2016). 

Brazil is channeling over 1.3 million dollars to the Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees with the purpose of alleviating the plight and the suffering of Syrian refugees in the 

neighboring countries and elsewhere. Furthermore, Brazil has purchased 1.85 million dollars' worth 

of food supplies – roughly 4.500 tons of rice – which will hopefully help improve food security for 

refugees and internally displaced people in the Levant. In spite of the fiscal and budgetary 

adjustment my Government is currently carrying out, Brazil sees humanitarian assistance to those in 

need as a responsibility we cannot shy away from. (…) Brazil’s humanitarian visa policy, which was 

extended for two additional years last September, has allowed for more than 2,000 people affected by 

the conflict in Syria to seek refuge in Brazil since 2013. Another 7,000 of such visas have already 

been issued, allowing those who have applied for it to safely arrive at Brazilian shores. As the home 

of the largest Syrian diaspora in the world, a land that has offered safe haven for people fleeing the 

Levant for over a century now, a country that has been shaped by the contribution of immigrants and 
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their descendants, including over 4 million Brazilians of Syrian ascent, Brazil has opened its arms to 

receive those fleeing from the conflict in Syria and from the threat of terrorism. (…) Last December, 

for the very first time since the beginning of the conflict in Syria five years ago, the UN Security 

Council formally acknowledged that there cannot be a military solution for the Syrian crisis. Brazil 

has long advocated that a political solution is the only road there is. We welcome Resolution 2254 

and encourage all key stakeholders to follow the roadmap outlined therein. We also welcome 

Resolution 2258 and urge concerned actors to comply with international humanitarian law and to 

provide safe, full and unimpeded access to humanitarian agencies on the ground. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por ocasião da Conferência 

Internacional de Apoio à Síria e Região, Londres, 4/2/2016). 

O Governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio da formação de uma força-tarefa pelo Grupo 

Internacional de Apoio à Síria (ISSG), sob os auspícios das Nações Unidas, com vistas a obter uma 

cessação de hostilidades na Síria e contribuir para a efetiva implementação da Resolução 2254 

(2015). do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Governo brasileiro saúda, igualmente, o 

compromisso contido no Comunicado de Munique de garantir ajuda humanitária à população síria, 

sobretudo em áreas sitiadas e de difícil acesso. O Governo brasileiro tem reiterado seu apoio a uma 

solução política para o conflito na Síria, criticando sua contínua militarização, e tem contribuído para 

os esforços internacionais de mitigação da crise humanitária. (Nota à imprensa no. 52. Acordo por 

cessar-fogo na Síria, 12/2/2016). 

Ao transmitir suas condolências às famílias das vítimas e ao povo sírio, o Brasil reitera seu apoio às 

iniciativas de paz em curso, que têm por objetivo buscar uma solução política para a crise naquele 

país, ao qual o Brasil se sente ligado por profundos vínculos históricos. A paz na Síria deve ser 

alcançada pelo diálogo e pela reconciliação, em processo liderado pelos próprios sírios entre setores 

reconhecidos como idôneos, o que exclui grupos terroristas, nos termos da Resolução 2254 (2015). 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas e os Comunicados de Viena de 2015 e de Genebra de 

2012. (Nota à imprensa no. 67. Atentados na Síria, 22/2/2016). 

O Brasil acolheu com satisfação a adoção da Resolução 2268 (2016)., do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, que endossou o comunicado conjunto dos co-presidentes do Grupo Internacional de 

Apoio à Síria (ISSG) sobre a cessação de hostilidades naquele país a partir das 00h00 de hoje, 27 de 

fevereiro. (...) O Brasil tem reiterado seu apoio a uma solução política para o conflito na Síria, a ser 

alcançada por meio do diálogo e da reconciliação entre os setores sírios reconhecidos como idôneos 

– o que exclui grupos terroristas –, e manifesta sua expectativa de que a cessação de hostilidades 

contribua para conferir renovado impulso à implementação do processo político delineado pela 

Resolução 2254 (2015). Ao enfatizar a importância de assegurar acesso imediato e desimpedido de 

assistência humanitária às regiões afetadas pelo conflito na Síria, o Governo brasileiro reitera sua 

disposição de continuar apoiando os esforços internacionais para a mitigação da crise humanitária 

que assola aquele país. (Nota à imprensa no. 67. Acordo sobre cessação de hostilidades na Síria, 

27/2/2016). 

O Brasil acolheu com satisfação o início, hoje, em Genebra, da nova rodada das conversações 

intrassírias, iniciativa mediada pelo Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a 

Síria, Staffan de Mistura. O Governo brasileiro espera que a retomada dessas conversações contribua 

para a consolidação da cessação de hostilidades e para o avanço do processo político para a solução 
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do conflito delineado pela Resolução 2254 (2015). do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O 

Brasil tem sustentado de maneira consistente que apenas o diálogo político será capaz de dar solução 

duradoura e sustentável à crise em curso na Síria. O Brasil, que continuará a acompanhar com 

atenção a implementação do acordo de cessação de hostilidades, reitera a importância de que os 

termos do acordo sejam respeitados por todas as partes envolvidas, bem como o imperativo de que a 

assistência humanitária continue chegando desimpedida às regiões afetadas pelo conflito. (Nota à 

imprensa no. 99. Reinício das conversações de paz intrassírias, 14/3/2016).  

  



 

273 

BRASILEIROS NO EXTERIOR / ÁREA CONSULAR 

Ao olhar para o mundo, o Itamaraty vê antes de tudo os cidadãos brasileiros. Cabe a ele zelar pelo 

bem-estar de nossos nacionais que estão no exterior, em caráter permanente ou temporário. Vou 

empenhar-me para que a política consular brasileira receba recursos humanos e materiais para 

responder adequadamente à crescente demanda por serviços e assistência, decorrente do aumento 

significativo do número de brasileiros que vivem no exterior ou ali circulam a turismo, trabalho, 

estudo e tantas outras razões. Meu objetivo é trabalhar intensamente para que o Governo brasileiro 

ofereça um serviço consular de qualidade cada vez melhor para os seus cidadãos no exterior. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 

2/1/2015). 

O Itamaraty estará também empenhado em zelar pelo bem-estar dos cidadãos brasileiros que estão no 

exterior, em caráter permanente ou temporário. Tem buscado para a política consular brasileira os 

recursos humanos e materiais necessários para responder adequadamente à crescente demanda por 

serviços e assistência decorrentes da maior presença de brasileiros no mundo. Estou determinado a 

transformar em ação concreta a prioridade que o discurso diplomático brasileiro, há tempos, confere 

a essa dimensão relativamente nova da nossa presença no mundo, os grandes contingentes de 

brasileiros que vivem permanentemente no exterior ou que ali estudam, trabalham ou viajam por 

períodos mais breves, mas que não por isso são menos merecedores da atenção e da proteção do 

Governo brasileiro. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, em 

Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, 

Brasília, 24/3/2015). 

A assistência aos brasileiros no exterior é hoje uma das facetas mais reconhecidas e visíveis do 

Itamaraty. A própria criação da Subsecretaria-Geral atesta a dimensão e a centralidade que o tema 

ganhou nos últimos anos. A tarefa que nos cabe é garantir um apoio de qualidade às comunidades 

brasileiras no exterior, inclusive aos grupos mais vulneráveis, bem como assegurar a manutenção de 

sua coesão e de seus vínculos com o Brasil. A iniciativa de se criar o Conselho de Representantes 

Brasileiros no Exterior foi um passo importante nesse processo de aproximar o Itamaraty e os órgãos 

de Governo de nossos cidadãos que hoje vivem em outros países. É parte também do propósito de 

conferir maior transparência a nossas atividades e maior abertura ao diálogo com a sociedade. Quero 

reiterar que nossa atuação em favor da proteção dos interesses de nossos cidadãos no exterior 

continuará ocorrendo não só na esfera consular, mas também nos foros e instâncias multilaterais. 

Seguiremos defendendo instrumentos que promovam a observância dos Direitos Humanos e o 

combate à intolerância e à xenofobia, especialmente num contexto em que as migrações e uma das 

suas causas principais – a pobreza e a destituição – estão na ordem do dia dos debates da comunidade 

internacional. (Ministro Embaixador Mauro Vieira na cerimônia de posse do Subsecretário-

Geral do Serviço Exterior, do Chefe de Gabinete e da Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral, 

Brasília, 22/5/2015). 

Nesse processo de diversificação do desenvolvimento do saber e da produção brasileiros, é 

determinante a atuação da diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação. Ela é uma das faces 

mais visíveis dessa determinação da sociedade brasileira de empreender e inovar, de abrir-se ao 

mundo e dele extrair as experiências, conhecimentos e oportunidades que serão postos ao serviço do 

desenvolvimento sustentável do Brasil. Ao mesmo tempo, a diáspora difunde a nossa cultura, a nossa 
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criatividade, a nossa excelência científica e o nosso empreendedorismo em todos os continentes, 

representando o Brasil em sua diversidade e em suas múltiplas e crescentes competências. (...) 

Nossos compatriotas no exterior, especialmente os empreendedores e pesquisadores, formam, na 

realidade, uma rede dinâmica, que fortalece o nosso sistema de inovação ao manter laços entre si e 

com seus parceiros no Brasil, atuando em prol do desenvolvimento do País com dedicação e 

entusiasmo. (...) Ao projetar a imagem do Brasil no exterior, também absorvem novos 

conhecimentos e práticas de gestão, adaptação que, aliada à experiência brasileira, enriquece os 

nossos sistemas e nossa cultura de inovação. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, na 

cerimônia de entrega do II Prêmio Diáspora Brasil, oferecido aos brasileiros residentes no 

exterior que se destacaram na área de ciência, tecnologia e inovação, Brasília, 28/5/2015). 

O cidadão brasileiro Islam Hasan Jamil Hamed, preso em cárcere palestino desde 20100, teve sua 

pena expirada em setembro de 2013, e, desde então, permanece detido sem base legal pelas 

autoridades palestinas, apesar de decisão da Suprema Corte Palestina determinando sua soltura. (...) 

O Governo brasileiro tem redobrado seus esforços junto aos dois Governos para que o nacional 

brasileiro seja solto e repatriado para o Brasil. Visitas consulares para acompanhamento do brasileiro 

estão sendo feitas com frequência, e médico foi contratado pelo Governo brasileiro para fazer visitas 

ao Sr. Hamed. Além disso, foi possível obter sua transferência para prisão com condições melhores. 

(...) O Governo brasileiro continuará a atua junto aos Governos da Palestina e de Israel para que seja 

possível, no mais breve prazo, regulariza a situação do cidadão brasileiro. (Nota à imprensa nº 226. 

Nota de Esclarecimento, 18/6/2015). 

Nessas Conferências [Brasileiros no Mundo], também se pôde estabelecer um canal estruturado de 

diálogo entre o Governo e as comunidades no exterior, diálogo que hoje funciona de forma exemplar 

por intermédio do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE). Em seu novo 

formato, o CRBE reúne mais de cinquenta Conselhos de Cidadãos e de Cidadania espalhados por 

todos os continentes que se mantêm coordenador de forma estreita com o MRE, a rede consular e as 

comunidades brasileiras emigradas. Já temos, portanto, um bom mapa para guiar nossas ações, bem 

como valiosos parceiros da sociedade civil brasileira no exterior com quem empreender essa jornada 

conjunta. A demanda pela realização desta Conferência sobre Questões de Gênero, que se inicia hoje, 

emanou, de forma concreta, da IV Conferência Brasileiros no Mundo, em 2013. Partiu da 

constatação de que parte importante de nossa diáspora enfrenta questões de gênero que dificultam 

sua boa integração social e econômica nos países de acolhimento, impedem que tenham uma vida 

familiar bem estruturada e introduzem grande dose de sofrimento e dor na experiência migratória. 

Mulheres e membros do grupo LGBTI são o principal alvo da discriminação e da violência– nas 

formas física, psicológica e financeira – que atingem as comunidades brasileiras emigradas. É 

importante ressaltar que as mulheres formam expressivas maiorias em algumas de nossas 

comunidades no exterior. Na Alemanha, por exemplo, são cerca de 75% em um universo de 95 mil 

brasileiros; na Noruega, 70% em um universo de 3.700 pessoas. O grupo LGBTI, por sua vez, 

constitui importante segmento da comunidade brasileira, especialmente em países como Itália e 

França, onde se estima chegar a alguns milhares de indivíduos. (Secretário-Geral, Sérgio Danese, I 

Conferência sobre Questões de Gênero na Imigração Brasileira, Brasília, 24/6/2015). 

Para o Ministério das Relações Exteriores, o lançamento do novo passaporte constitui um marco 

importante no processo de aperfeiçoamento constante dos serviços consulares prestados às 

comunidades brasileiras no exterior. O novo passaporte responde a uma antiga e legítima demanda 
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da comunidade brasileira no exterior e foi objeto de compromisso firme, de parte do Governo 

brasileiro, por ocasião da última Conferência Brasileiros no Mundo, realizada em Salvador, em 

novembro de 2013. A utilização do novo passaporte terá o efeito adicional posterior de diminuir a 

demanda por esse tipo de documento no exterior, liberando recursos humanos e materiais para outras 

atividades consulares. (Nota à imprensa nº 284. Lançamento, no exterior, do passaporte 

brasileiro com validade de até 10 anos, Brasília, 10/7/2015). 

Queria registrar também a parceria que se desenvolve entre o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil e 

o Governo brasileiro para assegurar uma participação mais ampla das comunidades brasileiras no 

Exterior nas eleições presidenciais brasileiras e, quem sabe um dia, em outros níveis de eleições 

nacionais. Já demos grandes passos nessa área, assegurando hoje uma boa capilaridade das nossas 

seções eleitorais no exterior, com a finalidade de alcançar o maior número possível os eleitores 

brasileiros residentes e registrados no exterior, com a utilização das mesmas urnas eletrônicas, de tão 

exitosa concepção, que se utilizam no Brasil. Temos discutido outras formas de ampliar essa 

capilaridade e de alcançar um universo maior de eleitores votantes, hoje ainda em patamar muito 

inferior à média de comparecimento eleitoral no território brasileiro. O uso do voto eletrônico, com 

as indispensáveis garantias de segurança, seria a melhor forma de alcançar a totalidade do universo 

eleitoral brasileiro no exterior. (Secretário-Geral, Embaixador Sérgio Danese, na condição de 

Ministro interino das Relações Exteriores, por ocasião da abertura da X Reunião 

Interamericana de Autoridades Eleitorais, Rio de Janeiro, 19/11/2015). 
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ITAMARATY: FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO E ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Ao longo dos meus 40 anos de carreira diplomática, senti-me sempre inspirado pelo exemplo das 

gerações anteriores que construíram esta instituição, patrimônio nacional, reconhecida como uma das 

melhores e mais profissionais Chancelarias do mundo, cuja alma se constitui de carreiras de Estado 

solidamente ancoradas na experiência e no ideal do constante aprimoramento profissional. (Ministro 

das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Para bem exercer sua vocação e manter-se habilitado a operar num mundo em veloz transformação, o 

Itamaraty necessita constantemente adaptar sua organização interna. Quero afirmar aqui meu 

compromisso com o aprimoramento e modernização dos métodos de trabalho do Itamaraty, com o 

fortalecimento e o aprimoramento da Carreira Diplomática e das demais carreiras do Serviço 

Exterior. Juntos, procuraremos soluções práticas para os problemas que são específicos do Serviço 

Exterior em razão da sua natureza única dentro do Serviço Público. As questões centrais de seleção, 

formação, progressão funcional, remuneração, circulação entre postos e aperfeiçoamento profissional 

ao longo da carreira, precisam ser enfrentadas, à luz dos objetivos e do alcance da política externa, 

com o propósito de preservar e valorizar o extraordinário capital humano do Ministério e dele extrair 

o melhor rendimento para o conjunto da sociedade. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, Discurso de Posse, Brasília, 2/1/2015). 

Terei sempre em mente que não basta estarmos presentes no mundo, é preciso sermos atuantes. O 

valioso simbolismo da presença não pode substituir uma diplomacia de resultados, e resultados, que 

se medem com números, se obtêm com consciência da missão, com ação, com engajamento, com 

meios, enfim. Os desafios que a Instituição enfrenta em seu funcionamento não são novos, e não são, 

no Brasil ou no mundo, exclusivos do Itamaraty. São comuns a muitas das grandes chancelarias, que 

como a nossa buscam adaptar-se às grandes transformações em curso e servir de forma pragmática 

aos interesses nacionais. Para fazer face a essas mudanças, contamos com recursos que são finitos. 

Precisamos, portanto, concentrar nossos recursos, nossa força de trabalho, onde ela é mais necessária 

em cada momento, e para tanto precisamos de flexibilidade, agilidade, versatilidade. Tenho certeza 

de que nosso recurso mais precioso, o empenho e dedicação de todos os funcionários, não faltará. 

Trabalharei para que esse patrimônio humano insubstituível seja em todos os momentos valorizado e 

incentivado, em todos os níveis funcionais, em todas as unidades, em todos os Postos. Trabalharei de 

forma incessante, sob a orientação da Senhora Presidenta da República, para dotar o Ministério das 

Relações Exteriores, tanto a Secretaria de Estado quanto os Postos no Exterior, dos meios 

necessários à sua missão. Para que a nossa presença no mundo, hoje universal, se faça mais atuante, 

produzindo mais resultados concretos para o País. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, Discurso de posse, Brasília, 2/1/2015). 

Buscaremos associar aos objetivos do Brasil no plano internacional uma política de recursos 

humanos, materiais e financeiros adequada ao exercício de nossas funções. Confio, Embaixador 

Danese, e estou certo de ecoar o sentimento de cada um dos integrantes desta Casa, no seu conselho 

estratégico e na sua capacidade de organizar e articular os meios necessários para a consecução dos 

objetivos de nossa política externa. (...) Temos o objetivo, sempre sublinhado pelo Embaixador 

Danese, de colocar o administrativo – todos os meios humanos e materiais de que dispomos – a 

serviço de uma política externa moderna e eficaz. E aqui, na questão dos meios e dos recursos, 

precisamos reconhecer e buscar enfrentar os desafios encontrados, que não são exclusivos desta 
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instituição. Quero assegurar que eu e o Embaixador Danese nos empenharemos incansavelmente 

para obter os recursos adequados à implementação da política externa determinada pela Presidenta 

Dilma Rousseff. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, Discurso por 

ocasião da posse do Secretário-Geral, Brasília, 20/1/2015). 

Não desejo, contudo, minimizar a dimensão das questões materiais que teremos de enfrentar, a 

necessidade imperiosa de seguir aprimorando de maneira firme e inconteste a qualidade dos nossos 

gastos, nem o esforço que todos, unidos, teremos de despender para equacionar adequadamente 

tantas variáveis e condicionalidades para o correto exercício da atividade diplomática. Desejo que 

todos sejam aliados, conscientes das nossas dificuldades e possibilidades. Ao falar do pessimismo 

que as situações podem às vezes gerar em nós, disse certa vez o Barão do Rio Branco que a 

confiança nos destinos do Brasil se apresenta como o melhor dos tônicos. É esse tônico que corre 

intensamente nas veias do Itamaraty e que nos dá a força para seguir adiante. (Secretário-Geral, 

Embaixador Sérgio Danese, Discurso de Posse, Brasília, 20/1/2015). 

O Instituto [Rio Branco] é uma das academias diplomáticas mais antigas do mundo, depois da 

Academia de Viena e da Academia Pontifícia. Reconhecido por sua qualidade, o IRBr tem formado 

ao longo de sua história não somente diplomatas brasileiros, mas também estrangeiros, por meio de 

programa de bolsas, que já formou, desde 1976, mais de 200 diplomatas de cerca de 50 países. Além 

da celebração de uma sólida e bem-sucedida trajetória, este aniversário constitui ocasião para 

reafirmar o empenho permanente do Instituto Rio Branco de renovação e aperfeiçoamento. Com 

vistas ao futuro, as novas gerações de diplomatas devem ser preparadas para atuar em um mundo de 

interconexão inédita e complexidade crescente, e o IRBr está pronto para enfrentar esse desafio. 

(Nota à imprensa nº 132. 70 anos do Instituto Rio Branco, 17/4/2015). 

Num contexto em que o Governo Brasileiro como um todo passa por um inevitável processo de 

ajuste fiscal, nossa responsabilidade é enfrentar os novos desafios com espírito público e capacidade 

de aperfeiçoamento e adaptação, sem nunca perder de vista a necessidade de manifestar nossas 

convicções sobre os meios adequados para o pleno exercício de uma política externa que atenda aos 

interesses nacionais. Quero reafirmar meu compromisso, juntamente com o Secretário-Geral, 

Embaixador Sérgio Danese, de seguir trabalhando incansavelmente com os demais órgãos do 

Governo para assegurar que o Ministério das Relações Exteriores tenha os recursos condizentes com 

o desempenho eficiente de suas atribuições. Sou grato aos funcionários do Itamaraty por 

compreenderem a dificuldade deste momento e por se unirem no propósito comum a todos nós de 

fazer deste ministério uma instituição cada vez mais coesa e respeitada. (Ministro Embaixador 

Mauro Vieira na cerimônia de posse do Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, do Chefe de 

Gabinete e da Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral, Brasília, 22/5/2015). 

A Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior tem como uma de suas tarefas maiores o objetivo de dar 

continuidade ao necessário processo de modernização e de racionalização de nossa administração. A 

adaptação de nosso Ministério ao aumento de demandas e à maior intensidade e celeridade da 

atividade diplomática no mundo de hoje impõe, como parte dessa modernização, a atualização e a 

revisão de nossos métodos de trabalho. Temos de decidir e atuar de maneira mais ágil e utilizar 

nossos meios e recursos de maneira mais eficiente. É fundamental refletirmos constantemente sobre 

nossa organização, operacionalidade e os resultados alcançados. A valorização dos recursos humanos 

é uma de nossas prioridades estratégicas. Continuaremos a lutar para aperfeiçoar e valorizar o corpo 
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de funcionários do Itamaraty, que é, sempre foi e continuará sendo o maior ativo que esta Casa 

possui. Se temos excelência, e isto é reconhecido no Brasil e no mundo, a razão não é outra senão o 

permanente fortalecimento da formação e das condições para o bom desempenho dos funcionários 

desta instituição. Prosseguiremos buscando caminhos para oferecer estímulos, inclusive no que tange 

à progressão funcional, para que os jovens diplomatas continuem colocando sua criatividade e 

capacidade de iniciativa a serviço do Itamaraty. (Ministro Embaixador Mauro Vieira na 

cerimônia de posse do Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, do Chefe de Gabinete e da 

Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral, Brasília, 22/5/2015). 

O Instituto Rio Branco é a mais antiga Academia Diplomática das Américas e a terceira mais antiga 

do mundo. Antes do Instituto Rio Branco, só existiam as academias diplomáticas do Vaticano e de 

Viena, o que diz muito do descortino e pioneirismo que motivou sua criação. A inspiração original 

do Instituto é, em suas linhas fundamentais, a mesma que ainda hoje o orienta. Quando estabelecido 

em 1945, pelo Presidente Getúlio Vargas, na gestão do Ministro José Roberto de Macedo Soares, 

duas preocupações estavam presentes: a busca da excelência dos quadros e a institucionalização da 

formação. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Sessão 

Solene em homenagem aos 70 anos do Instituto Rio Branco, Brasília, 11/8/2015). 

O Instituto [Rio Branco] constituiu o passo inicial para democratizar o acesso à carreira diplomática, 

ao estabelecer concurso de provas como única forma de ingresso. Ao longo do tempo, diversificou-se 

a base geográfica e social dos alunos, processo que tem se intensificado no período recente. A 

criação do Instituto deve muito à engenhosidade de diferentes diplomatas, dos quais destacaria Jorge 

Latour, que elaborou a primeira proposta de criação do órgão, e Hildebrando Accioly, seu primeiro 

diretor. Eles souberam defender, com competência, a necessidade de uma escola de formação e 

treinamento para uma atividade repleta de especificidades, como é a diplomacia. (Ministro das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Sessão Solene em homenagem 

aos 70 anos do Instituto Rio Branco, Brasília, 11/8/2015). 

Com uma visão da centralidade de uma diplomacia treinada e profissional para a defesa adequada do 

interesse nacional, logramos que, desde 1946, quando foi realizado o primeiro concurso público do 

Instituto Rio Branco, todos os nossos diplomatas ingressassem na carreira exclusivamente por esta 

forma de avaliação do mérito e da competência. Ao longo destes 70 anos, o Instituto Rio Branco 

aprovou, nos 77 exames realizados até 2014, o ingresso dos 2.185 diplomatas que formaram ou 

formam nossos quadros. O Instituto contribuiu, também, desde 1976, para a formação de mais de 237 

diplomatas estrangeiros de 47 países de todos os continentes, por meio de seu programa de bolsistas 

estrangeiros. Saúdo as Embaixadoras e Embaixadores aqui presentes destes 47 países. É um 

programa que estimula um primeiro contato com diplomatas estrangeiros, estreita relações com os 

países de onde provêm aqueles alunos, especialmente países em desenvolvimento, e cria amizades e 

vínculos de toda uma carreira com o Itamaraty. Muitos dos alunos estrangeiros do Instituto passaram 

a ocupar posições relevantes em seus respectivos países. (Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos 70 anos do 

Instituto Rio Branco, Brasília, 11/8/2015). 

Fiel a sua missão original de assegurar a excelência do Itamaraty, o Instituto Rio Branco ocupa-se 

também da formação contínua dos diplomatas por meio do Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas 

(CAD) e do Curso de Altos Estudos (CAE). O primeiro atualiza conhecimentos e consolida aptidões 
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dos Segundos-Secretários; o segundo exige dos Conselheiros capacidade de pesquisa e reflexão 

criteriosa para a defesa e aprovação de uma tese, como etapa necessária à progressão funcional. 

Desde sua primeira edição em 1979, o Curso de Altos Estudos produziu mais de 690 teses, grande 

parte das quais foram publicadas pela Fundação Alexandre de Gusmão e postas à disposição do 

público. Desse modo o Instituto Rio Branco contribui também, e de maneira significativa, para o 

debate público sobre a política externa brasileira, questões internacionais e temas institucionais de 

nossa diplomacia. Fortalece, ainda, a interação do Ministério com o mundo acadêmico e com as 

organizações da sociedade civil. O Instituto Rio Branco tem igualmente intensificado a cooperação 

institucional com entidades congêneres no exterior. Encontram-se em vigor cerca de 55 

entendimentos com Academias Diplomáticas de países em todas as regiões e com países de todos os 

níveis de desenvolvimento. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por 

ocasião da Sessão Solene em homenagem aos 70 anos do Instituto Rio Branco, Brasília, 

11/8/2015). 

O Concurso de Admissão ao Instituto Rio Branco é hoje realizado em todo o território nacional. 

Antes centralizado na cidade do Rio de Janeiro, o Concurso foi estendido a todas as capitais dos 

Estados e ao Distrito Federal. A ampliação da base geográfica do concurso provou ser importante 

mecanismo de inclusão, facilitando o ingresso de candidatos de todos as regiões. Além da região 

Sudeste, de onde veio tradicionalmente o maior contingente dos nossos quadros, número crescente de 

diplomatas são provenientes do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Temos avançado também em 

questões de gênero. A entrada de mulheres na carreira tem aumentado, e elas têm desempenhado 

papel cada vez mais importante em nosso Ministério, ocupando inclusive importantes chefias no 

Brasil e no exterior. Buscamos fortalecer esse processo e criar condições propícias para que as 

mulheres possam progredir na carreira. Aspecto igualmente relevante do esforço do Instituto Rio 

Branco por ampliar a diversidade dos quadros da diplomacia brasileira foi a decisão de incentivar o 

aumento da presença de afrodescendentes na carreira. Em 2002, foi criado o Programa de Ação 

Afirmativa do Instituto Rio Branco – Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia, pelo qual são 

concedidas, anualmente, mais de cinquenta bolsas de estudo a afrodescendentes para que se 

preparem para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. O Programa distingue-se, entre 

outros aspectos, por ser pioneiro na Administração Pública Federal na promoção da igualdade racial. 

O Programa concedeu, até 2014, 594 bolsas. (Ministro das Relações Exteriores, Embaixador 

Mauro Vieira, por ocasião da Sessão Solene em homenagem aos 70 anos do Instituto Rio 

Branco, Brasília, 11/8/2015). 

Com o apoio da Senhora Presidenta da República, tenho o compromisso de seguir fortalecendo nosso 

Ministério, para que disponha dos recursos humanos e materiais indispensáveis ao cumprimento de 

suas atribuições. Tenho contado e seguirei contando, nessa tarefa, com o auxílio do Secretário-Geral, 

Embaixador Sérgio Danese, que tem sido incansável no diálogo com os Ministérios pertinentes. Tem 

também dialogado com a Casa no sentido de elevar a eficiência dos gastos na Secretaria de Estado e 

nos Postos, com prioridade para o atendimento ao cidadão brasileiro, a cooperação internacional, a 

difusão cultural, a promoção comercial, as atividades de política bilateral e a participação em 

negociações internacionais. Continuaremos a modernizar nossa administração e a valorizar nosso 

principal ativo, os integrantes do Serviço Exterior Brasileiro. (...) Seguiremos atentos às principais 

questões relativas à ascensão funcional e à qualificação profissional de nossos funcionários e 

manteremos diálogo constante com todas as categorias do serviço exterior. Todos os que estão a 

serviço do Brasil aqui e no exterior, muitas vezes enfrentando situações de adversidade e de 
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sacrifício pessoal, continuarão a contar com a atenção, o apoio e o empenho das chefias da Casa. A 

abertura ao diálogo é também uma exortação a que permaneçamos unidos em torno do interesse 

comum de fortalecer o Ministério. É a união de todos que nos permitirá atingir o objetivo comum de 

um Itamaraty mais vigoroso e eficaz na defesa dos interesses fundamentais do País no exterior. A 

coesão é componente essencial do cimento que faz do Itamaraty uma instituição sólida e respeitada. 

(Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da cerimônia de 

formatura da Turma Paulo Kol (2013-2015). do Instituto Rio Branco, Brasília, 12/8/2015). 

Sempre fez parte da cultura institucional do Serviço Exterior Brasileiro o reconhecimento de que os 

princípios da moralidade e da eficiência da Administração pública não se garantem somente por 

meio de um corpo normativo, mas também pela qualidade dos recursos humanos e da sua gestão. O 

Itamaraty tem um compromisso sério e reiterado com essa visão e tem dado todo apoio à ação das 

suas instâncias de controle e de correição. Conta, ademais, com um compromisso intenso de parte 

dos seus servidores com a função pública, com a ideia de serviço à Nação, com a noção capital de 

"missão", sempre ligada à função diplomática e consular. Por outro lado, cada vez mais, existe um 

clamor público para que a Administração estabeleça os mais elevados padrões de conduta para seus 

servidores. Isso exige de nós uma pronta e completa adesão às leis, maior eficiência funcional, gastos 

compatíveis e comprováveis, assim como total transparência de atos, condutas e objetivos públicos. 

Exige, sobretudo, que a Administração não esmoreça na tarefa de orientar os servidores, corrigindo o 

seu comportamento quando necessário e alterando as regras e padrões de forma a melhor responder à 

exigência crescente de altos padrões éticos no serviço público. Não deve haver, como não há, 

qualquer tolerância com irregularidades ou comportamentos antiéticos ou desviados das normas e 

leis, no Brasil ou no Exterior, como tampouco deve haver qualquer complacência com investigações 

procrastinadas e inquéritos inconclusivos, com arabescos jurídicos indecifráveis e arquivamentos 

sumários. (Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, 

por ocasião da abertura da 24ª Reunião de Corregedores Seccionais da Controladoria-Geral da 

União, Brasília, 26/10/2015). 

Por onde se aborde o tema, podemos nos orgulhar de ter procurado avançar em muitas questões 

pendentes ou outras prementes, em um quadro de conhecidos constrangimentos orçamentários e 

cambiais e de crescimento das demandas dos funcionários. (...) Aprovamos, com a ajuda inestimável 

da Comissão de Relações Exteriores do Senado, cujo Presidente sempre se mostrou um aliado e 

parceiro do Itamaraty, mais de 60 Chefes de Missão e equacionamos diversas vacâncias em chefias 

de postos que vinham tendo um efeito adverso sobre a nossa ação em alguns países importantes. 

Realizamos os planos de remoções do segundo semestre de 2014, e lançamos e estamos executando 

os planos do segundo semestre, mesmo em meio a severas restrições orçamentárias e cambiais. 

Procuramos melhorar o quadro de lotação no exterior, começando – apenas começando – a corrigir 

distorções que nele identificamos e dando atenção especial a certos postos prioritários. Temos sido 

atentos à questão da lotação de certos postos e unidades da Secretaria de Estado, com atenção 

especial a postos na África e postos consulares, e com o cuidado de restabelecer uma proporção 

razoável na lotação entre os postos e entre estes e a Secretaria de Estado. Alteramos as regras do 

auxílio moradia, em busca de uma fórmula que una incentivos ao funcionário a uma necessária 

economia de recursos. Editamos normas claras relativas ao uso de apartamentos funcionais e o 

estamos fazendo em relação ao comissionamento em postos C e D e à licença para estudos. 

Encaminhamos de forma rápida e eficaz o problema da ascensão funcional dos terceiros-secretários, 

que se debatiam com a perspectiva de permanecer um tempo excessivo nessa classe.(...) Valorizamos 
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os mecanismos de avaliação funcional nos processos do Quadro de Acesso e das promoções, 

procurando que todas as Chefias da Casa, das unidades às Subsecretarias-Gerais, possam ter a sua 

voz ouvida e acatada nas decisões sobre a ascensão dos diplomatas. Defendemos com convicção, 

objetividade e determinação os interesses orçamentários e financeiros do Itamaraty junto às 

autoridades da área econômica e da Presidência, procurando mostrar as especificidades do nosso 

Ministério em matéria orçamentária – e tivemos algum êxito nessa tarefa (...) Colocamos em curso 

uma minuciosa e atenta revisão dos gastos do Ministério ... com o objetivo de melhorar a qualidade 

do nosso gasto, para melhor distribuir os nossos recursos e atender de forma mais equitativa todas as 

áreas, em especial as de claro conteúdo finalístico, próprio da política externa, como a cooperação 

técnica, a ajuda humanitária, a promoção comercial, a difusão cultural (...) Conseguimos manter o 

fluxo de ingresso na carreira diplomática, promovendo o exame do Instituto Rio Branco, e pudemos 

lançar um concurso de Oficiais de Chancelaria, que não se realizava desde 2008 e que nos permitirá 

fazer face, de alguma forma, à escassez de quadros nessa importante classe de servidores. 

Mantivemos amplo e proveitoso diálogo com as entidades representativas dos funcionários e 

engajamo-nos intensamente em negociações e conversas no Congresso Nacional e junto a outras 

autoridades da Esplanada sobre matérias do interesse do Itamaraty. Temos sido incansáveis na defesa 

de maior agilidade e firmeza, em especial na tramitação dos atos administrativos e acordos 

internacionais e no cumprimento de nossas obrigações junto aos organismos internacionais, e creio 

que conseguimos maior velocidade na tramitação interna dos nossos papéis e atos 

administrativos.(...) Estamos sendo pragmáticos e firmes no equacionamento da reestruturação do 

Itamaraty, no quadro da reforma administrativa em curso no Governo Federal, para dar mais 

racionalidade e operacionalidade à estrutura da Secretaria de Estado e e da rede de postos no exterior. 

Temos tratado das questões de gênero e de qualquer discriminação que afetam a nossa Casa, 

mostrando que o Itamaraty pode e deve estar na vanguarda no enfrentamento ao assédio e ao 

preconceito, os quais, mesmo não sendo marcas singulares da nossa Instituição, nela não devem 

encontrar qualquer espaço ou condescendência. A Comissão de Ética e a Corregedoria, além da 

Ouvidoria Consular e da Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, têm sido instrumentos decisivos para 

levar adiante essa determinação. (...) Procuramos também rever práticas administrativas e até a 

redação diplomática em uso no Ministério, um dos grandes patrimônios que temos, ao lado da nossa 

memória, de forma a revalorizá-las sem perder de vista uma necessária atualização, onde fosse 

possível. O Manual de Redação do Itamaraty, que retoma essas preocupações, encontra-se em fase 

final de revisão. (Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio 

Danese, por ocasião dos cumprimentos de fim de ano ao Ministro de Estado, Brasília, 

9/12/2015). 

O Itamaraty pode orgulhar-se de ser cada vez mais representativo da sociedade brasileira, como se 

comprova novamente nesta nova turma. Temos alunos de origens e formações diversificadas, que 

retratam a pluralidade de nosso País. Isso é resultado não apenas de nossas transformações sociais, 

mas também de um trabalho deliberado do Ministério das Relações Exteriores, por meio de 

iniciativas como o pioneiro Programa de Ação Afirmativa, estabelecido há mais de dez anos, e a 

realização de exames de admissão em diferentes capitais do Brasil (...) Continuaremos buscando 

assegurar aos jovens diplomatas um horizonte claro de progressão funcional e de oportunidades de 

trabalho no Brasil e em nossa rede de Postos no exterior. Em 2015, foram introduzidas mudanças 

tanto nos critérios de promoção na classe de Secretário como no mecanismo de remoções, de modo a 

reconhecer e valorizar o empenho daqueles que estão iniciando sua carreira. (Ministro das Relações 
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Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, por ocasião da aula inaugural do Instituto Rio Branco, 

Brasília, 18/1/2016). 

Ao mudar-se para Brasília, o Instituto [Rio Branco] inaugurou uma política de ação afirmativa em 

favor de uma maior regionalização do recrutamento de diplomatas brasileiros. Ao descentralizar a 

primeira fase do concurso de ingresso, o Instituto possibilitou, mediante o custeio da vinda a Brasília 

dos candidatos aprovados nos Estados nessa primeira fase, que brasileiros de todos os quadrantes, 

especialmente aqueles com menos recursos financeiros, pudessem participar em igualdade de 

condições dos concursos de ingresso. Essa ação afirmativa precoce é o que manteria o Rio Branco na 

vanguarda da ação afirmativa no Brasil, abrindo caminho para que, anos depois, se lançasse o 

Programa de Ação Afirmativa para Afrodescendentes, hoje consolidado como um êxito nesse tipo de 

política (...) E a vinda para Brasília, na proximidade física da Secretaria de Estado – algo que não 

ocorria no Rio de Janeiro – possibilitou que o Instituto pudesse reagir mais rapidamente às 

necessidades da formação e aperfeiçoamento do nosso pessoal diplomático, criando estágios 

profissionalizantes, contando com maior número de professores diplomatas e desenvolvendo os dois 

cursos fundamentais na progressão hierárquica dos diplomatas, o Curso de Aperfeiçoamento de 

Diplomatas – CAD, e o Curso de Altos Estudos – CAE, hoje garantias reconhecidas da excelência do 

nosso sistema de formação continuada e de ascensão funcional. (Secretário-Geral do Ministério 

das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio Danese, por ocasião do descerramento da placa 

comemorativa dos 40 anos da mudança do Instituto Rio Branco para Brasília e da primeira 

turma do formada inteiramente na Capital Federal, Brasília, 1/4/2016). 

 


