
Palavras do Presidente da FUNAG, Embaixador Sérgio Eduardo Moreira 

Lima, na abertura do Seminário "Desafios da Política Externa Brasileira" 

(Brasília, 15 de março de 2017). 

 

Senhor Secretário Geral, caros colegas e amigos, 

 Gostaria em primeiro lugar de dar as boas vindas aos integrantes da 

mesa e aos demais participantes, a quem cumprimento na pessoa do 

Embaixador Marcos Galvão. É com satisfação que a Funag, em parceria 

com o Itamaraty, o CEBRI e a Fundação Konrad Adenauer, organiza este 

debate sobre Desafios da Política Externa Brasileira.  

2. É propósito da Funag contribuir para a formação de uma opinião 

pública sensível às diferentes questões afetas à convivência entre países. 

Nossa missão é realizar atividades culturais e pedagógicas no campo da 

política externa, das relações internacionais e da história diplomática do 

Brasil. 

3. A Funag firmou nos últimos três anos 23 parcerias com entidades 

congêneres no Brasil e no exterior. Organiza anualmente uma centena de 

conferências, seminários e debates. Promove pesquisas, inclusive por meio 

do IPRI e do CHDD, e publica em torno de 30 livros por ano. Sua 

plataforma digital conta com mais de 600 obras que podem ser baixadas 

gratuitamente. Com isso, a Funag contribui para a democratização do 

conhecimento das relações internacionais e para levar a literatura brasileira 

especializada aos mercados editoriais formadores de opinião em todo o 

mundo. Em 2016, foram baixados 1.5 milhão de livros, sendo 65% das 

consultas provenientes do exterior e 35% do Brasil. Entre as primeiras, as 

principais foram dos EUA, China, Alemanha, Reino Unido, França, 

Moçambique, Portugal, Rússia e Argentina. 

4. A Funag tem ajudado na criação de bibliotecas básicas em 

universidades e no estabelecimento de cursos de relações internacionais em 

todo o Brasil. Ao disponibilizar obras clássicas, temáticas e manuais de 

reconhecida qualidade, objetiva ela a formação de um pensamento 

autônomo dentro da academia com vistas ao conhecimento aprofundado da 

história e do pensamento diplomático, de suas práticas, bem como das 

tradições, princípios e valores que têm orientado a política externa 

brasileira.  



5. Este seminário representa elo entre academia e diplomacia. O Cebri e 

a Funag são think tanks respeitados internacionalmente em suas diferentes 

capacidades. Firmaremos hoje memorando de parceria entre as duas 

entidades. A satisfação é ainda maior ao fazê-lo na presença dos atuais e 

antigos chefes desta Casa, como Roberto Abdenur e Ronaldo Sardenberg.  

6. O propósito da Funag é que este seminário sobre desafios da política 

externa possa ser repetido de forma regular para proveito do estudo e da 

formação de uma consciência ampla desses problemas e da maneira mais 

eficiente de superá-los.  

7. Não poderia deixar de agradecer as equipes do CEBRI e da Funag 

nas pessoas da Diretora Executiva Julia Dias Leite e do Conselheiro Marco 

Tulio, do IPRI. Com a palavra o Secretário Geral para abrir oficialmente o 

Seminário.   

 

 

 

 


