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Cerimonia de assinatura
do Acordo de Sede do Parlatino
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores, Celso Lafer, na cerimonia de assinatura
do Acordo de Sede do Parlamento LatinoAmericano, no Palacio do Planalto, em 8 de
julho de 1992
Exceientissimo Senhor Presidente Fernando Collor, Presidente da Republica,
Excelentissimo Senhor Deputado
Humberto Celli, Presidente do Parlamento
Latino-Americano,
Excelentissimo Senhor Senador Humberto Pelaez Gutierrez,
Excelentissimos Senhores Presidentes
do Senado e da Camara dos Deputados,
Senador Mauro Benevides e Deputado Ibsen Pinheiro,
Excelentissimos Senhores Embaixadores dos Paises da America Latina e
Caribe,
Excelentissimo Senhor Luiz Antonio
Fleury Filho, Governador do Estado de
Sao Paulo,
Excelentissimo Senhor Andre Franco
Montoro, Membro do Conselho Consultivo do Parlatino,
Excelentissimos Senhores Membros
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano,
Senhores Membros do Conselho Nacional,

Minhas Senhoras e meus Senhores.
Esta cerimonia de assinatura do Acordo de Sede entre o Governo brasileiro e o
Parlamento Latino-Americano e rica em
significado. Traduz a sintese perfeita de
conviccoes arraigadas na vida politica
contemporanea de nosso continente: a fe
na democracia e a fe na integracao.
O binomio democracia-integracao
constitui a essencia da missao do Parlamento Latino-Americano. Missao de
unidade e entendimento entre nossos povos, forjada na legitimidade do poder
representativo, no principio da legalidade, na defesa das instituicoes, no respeito ao pluralismo.

Todas essas regras da sociedade democratica e participativa necessariamente
tem como lastro a adesao a economia de
mercado. Assentam-se na premissa de que
a liberdade politica e a liberdade economica interagem numa inseparavel relacao de
mutua complementaridade.
A America Latina, imbuida da nocao
de que nao ha democracia sem Parlamento, hoje coloca em pratica o ideal da apro-
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ximacao crescente entre seus povos atraves da comunhao das vontades nacionais.
Essa experiencia nada mais representa do
que a visao partilhada por todos nossos
paises de que o processo de integracao, ao
mesmo tempo que se apoia na ideia da
harmonizacao e convergencia de interesses economicos, nutre-se obrigatoriamente das afinidades no plano politico e no
campo dos valores.
O Parlamento Latino-Americano, ao
completar mais esta fase de sua institucionalizacao, transforma-se em patrimonio
dessa consciencia democratica e integracionista. Afirma-se como forca politica
aglutinadora em nossa regiao.
O Brasil, assim, sente-se honrado

com a condicao que ora assume de anfitriao daquilo que corresponde a um embriao de Legislativo continental. Orgulhoso com a escolha de Sao Paulo como
sua sede permanente.
Sao sentimentos justificaveis nao apenas pelo simbolismo do ato que aqui celebramos, mas sobretudo por uma concepcao solidamente enraizada na cultura politica brasileira. Refiro-me, Senhor Presidente, ao conceito federativo que esta na
origem historica da Republica.
O mundo de hoje opera pela conjugacao de duas forcas contraditorias: a forca
da integracao -refletida na formacao dos
grandes espacos economicos -e a forca
da desagregacao - de que e exemplo a
erupcao de antigas questoes de nacionalidade, em alguns casos com tragicas consequencias.No Brasil, a Federacao simboliza a unidade dentro da diversidade.Neste

contexto, a escolha de Sao Paulo como a
sede do Parlamento Latino-Americano da
a vida internacional do Pais dimensao enriquecedora.

r

Estou certo de q e, assim como o Rio
de Janeiro retomou sua vocacao de centro
mundial com a realizacao da Confederacao das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -evento cujo
exito e brilho sao motivo de grande satisfacao para todos nos - Sao Paulo, aqui
representado pelo ilustre GovernadorLuiz
Antonio Fleury, inspira as atividades do
Parlamento Latino-Americano. Com sua
tradicao de polo de irradiacao politica e
economica, de cultura, de dinamismo social, presta contribuicao expressiva para a
integracao continental.
Vossa Excelencia, Senhor Presidente,
ao fazer de Manaus e Canela as sedes das
Conferencias Preparatorias da Rio-92 para
os paises amazonicos e os paises do Cone
Sul, tambem fertilizava com pratica federativa a politica externa do Brasil.
E tambem nesse espirito de Federacao,
marcado pela comunhao de ideais dentro
do respeito as individualidades, que Vossa
Excelencia decidiu fazer de Salvador, primeira capital do Brasil, a sede da Terceira
Reuniao de Cupula dos Paises Ibero-Americanos, prevista para julho de 1993.

Rio, Manaus, Canela, Sao Paulo, Salvador -participes da acao internacional
do Brasil -ajudam, assim, a materializar
o dialogo e a cooperacao com nossos parceiros, em especial com nossos vizinhos
da America Latina.
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Esse compromisso emana do preceito
constitucional que estabelece como objetivo das relacoes internacionaisda Republica
Federativa do Brasil a integracao economica, politica, social e cultural dos povos da
America Latina. E um compromisso que se
revigora hoje com a instalacao entre nos da
entidade que bem espelha a alma latinoamericana, que nasceu do eco democratico
das populacoes de todo o continente e que
se arvorou, ao longo da historia de cada um
de nossos paises, na condicao de legitimo
herdeiro do sonho bolivariano.

E com essa evocacao -a do ideario
do Libertador, de seu amigo e companheiro de armas, o General pernarnbucano Jose Ignacio Abreu e Lima, e de
outros proceres da America Latina que reitero a grande satisfacao do Governo brasileiro ao formalizar este Acordo de Sede com o Presidente do Parlamento Latino-Americano. Ele exprime a
nossa fe democratica e nossas aspiracoes
comuns de progresso e de justica.

Muito obrigado.
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V Sessao da Comissao Mista
Brasil-Angola
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lafer, na cerimonia de abertura da V
Sessao da Comissao Mista Brasil-Angola, realizada em Brasilia, em 15 de julho de 1992
Exceientissimo Senhor Ministro do Piano e Chefe da Delegacao Angolana, Doutor Emanuel Carneiro,
Excelentissimo Senhor Secretario de
Estado da Energia e Aguas, Doutor Joaquim Quelhas Mota,
Excelentissimo Senhor Secretario de
Estado de Geologia e Minas, Doutor Jose
Antonio Dias,
Excelentissimo Senhor Vice-Ministro
das Relacoes Exteriores para a Cooperacao, Doutor Johny Eduardo Pinnock,
Excelentissimo Senhor Embaixador
da Republica Popular de Angola, Doutor
Francisco Romao de Oliveira e Silva,
Senhores Membros das Delegacoes do
Brasil e de Angola,
Minhas senhoras e meus senhores,
Brasil e Angola mais uma vez se unem
para colocar em pratica sua vontade politica de cooperacao.
E para mim uma honra, na qualidade
de Chefe desta Casa, acolher a ilustre delegacao da Nacao irma e participar deste
esforco conjunto no ambito dos trabalhos
da Comissao Mista que ora inauguramos.

A prioridade que o Brasil invariavelmente concede aos seus vinculos com Angola traduz a nocao arraigada de que, acima das conviccoes politicas e das circunstancias conjunturais, sao permanentes
nossos interesses, e imutavel nossa disposicao ao dialogo e ao entendimento. A
identidade historica e cultural, os lacos de
sangue, a lingua comum, a proximidade
oceanica que faz da Africa a nossa fionteira oriental, a adesao aos valores da paz e
da democracia, o repudio ao racismo tudo representa fundamentacao solida de
um relacionamentofadado a conservar seu
dinamismo e seu padrao exemplar.
Imbuido dessa vocacao, o Brasil busca
aproveitar ao maximo o potencial de intercambio e colaboracao existente no seio da
comunidade de paises de expressao portuguesa. Desde a descolonizacao dos anos sessenta, temos demonstrado com nossos parceiros de alem-mar que, longe de nos limitamos a hternidade retorica, somos capazes de nos ajudar mutuamente na edificacao
de um futuro de progresso e bem-estar.
Esta e uma tarefa que readquire vigor
com o exito e as perspectivas do processo
de pacificacao em Angola. Ganha impulso
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com o despertar de novas energias canalizadas para a obra de sua reconstrucao economica e encontra inspiracao no fortalecimento -tanto na America Latina quanto
na Afkica - dos ideais da liberdade, da
convivencia democratica, do pluralismo.
Repito, Senhor Ministro, o que &rmei
na solenidade comemorativa do Dia da
Africa: uma Namibia independente, uma
Angola pacificada e uma Africa do Sul que
se liberta do apartheid sao significativas
conquistas que testemunhamos na parte
.meridional do continente vizinho; a partir
delas, sera perseguido o caminho de combate sem treguas contra a fome, a pobreza,
a injustica e o subdesenvolvimento.
A convergencia de interesses politicos
e economicos entre o Brasil e Angola e a
coincidencia de opinioes a respeito dos
principais problemas internacionais confirmam os beneficias da aproximacao com
a Africa. Ela atende aos legitimos anseios
da sociedade brasileira.
Apesar dos obstaculos, a cooperacao
com as nacoes africanas esta irreversivelmente consolidada. Entre 1970 e 1985, o
volume do intercambio comercial havia
passado de 130 milhoes de dolares para
mais de 3 bilhoes e 400 milhoes de dolares.
Superou o volume de comercio com a
propria Arndrica do Sul, que, em 1985,
alcancou 3 bilhoes e 270 milhoes de dolares. Diversas empresas brasileiras instalaram-se na Africa, ao mesmo tempo em que
foram criadas linhas aereas e de navegacao
regulares para o continente vizinho.
Hoje, se a expansao do intercambio e
condicionada pelos efeitos da crise econo-

mico-financeira iniciada na decada de oitenta, o relacionamento ~rasil-Africanao
deixa de ganhar dimensoes novas.
E dessa otica que a cooperacao com
Angola vale-se de programas originais e
compensatorios. Com eles, nossos Governos tem sabido vencer as dificuldades.
Exploram as vantagens da similaridade
das condicoes geoclimaticas, as potencialidades no campo das tecnologias intermediarias e o ambiente de convergencia propiciado pelo dialogo politico.

Centrada inicialmente em setores
como agricultura e educacao, a colaboracao brasileiro-angolana se enriquece de
maneira gradativa. Abrange hoje iniciativas nos campos da administracao publica,
da energia, da geologia, dos transportes e
comunicacoes, da cooperacao militar e da
infra-estrutura. O treinamento de recursos
humanos e a cooperacao tecnica sao caracteristicas marcantes desta nova etapa do
relacionamento bilateral.
A fidelidade do Brasil ao seu parceiro
aficano e a grande confiabilidade dai resultante permitiram que a interacao com
Angola tenha-se solidificado continuamente. Ecom grata satisfacao que registro,
dentre os temas da Comissao Mista, o
interesse de firmar Protocolos de Intencao
nos campos da Energia e Aguas e de Geologia e Minas, assim como o de ampliar a
presenca e a atuacao da Petrobras nas atividades do setor petrolifero angolano.

Somados ao interesse do empresariado
nacional em parcerias e investimentos em
Angola, renovado expressivamente em seminario realizado ontem em Sao Paulo,
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esses temas bem demonstram a confianca
depositada pelo Brasil no futuro do pais
irmao. Confianca, tambem, na acao de seu
Governo para conduzir o povo angolano a
prosperidade e ao desenvolvimento economico-social.
Senhor Ministro,
Tenho dito que as linhas de forca que
percebo na politica externa brasileira estao
na ((adaptacao criativa•â e na ((visao de
futuro)). Tais conceitos exprimem hoje a
busca de determinados objetivos, que, no
plano economico multilateral, dizem respeito a retomada do debate da questao do
desenvolvimento, sob o impulso dos novos componentes de preocupacao com o
meio ambiente, e, no plano politico, a democratizacao do sistema internacional. A
contribuicao da Conferencia do Rio para a
sedimentacao dessa mentalidade e, sem
duvida, um fato a destacar.
A experiencia, as licoes do passado e
os imperativos do presente conjugam-se
em nossas avaliacoes de politica externa.
Complementam-sepela analise prospectiva aplicada tanto a evolucao do cenario
internacional quanto as oportunidades
concretas de acao conjunta que vislumbramos com nossos parceiros. Cooperacao
com criatividade e voltada para o longo
prazo, nao apenas para os interesses imediatistas, estimula-se necessariamente como fazemos no ambito da Comissao
Mista - a partir daquilo que realizamos
com determinacao e do que imaginamos
como possivel e ideal.
As relacoes do Brasil com Angola,
como refletido na variedade e importancia

dos topicos da agenda deste encontro, traduzem hoje esse mesmo sentido de adaptacao criativa e visao de futuro. Inspiramse nos temas recorrentes da politica externa brasileira em sua nova feicao - o
desenvolvimento com justica social - e
possuem intima vinculacao com a valorizacao da democracia enquanto conjunto
de regras de jogo adequadas a convivencia
coletiva e eticamente fundamentadas no
respeito aos direitos humanos. A plena
vigencia da democracia no Brasil confere
legitimidade e vigor a nossa atuacao diplomatica e sustentapoliticamente a pregacao
em favor da prevalencia dos valores da
liberdade, da igualdade e do respeito mutuo nas relacoes entre os Estados.
Nesse espirito, o Governo brasileiro ve
com otirnismo e satisfacao os desdobramentos recentes da conjuntura politica da
Afiica Austral e, particularmente, de Angola. A democratizacao da vida publica, a
progressiva liberalizacao das economias,
a existencia de partidos politicos de varias
tendencias e a realizacao de eleicoes livres
sao bons indicativos da radical transformacao por que vem passando os paises do
continente.
Angola se prepara, depois do longo e
doloroso capitulo da guerra, para retomar
o caminho do desenvolvimento e da democracia. Para isso, necessita e deve contar com o apoio da comunidade internacional, principalmente daqueles que, desde a
primeira hora de vida de Angola como
nacao independente, estiveram a seu lado.
Esta reuniao da Comissao Mista, a primeira depois dos acordos de paz de Bices-
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se, realiza-se pouco antes das eleicoes de
setembro proximo. Quer isto significar o
respaldo constante e fraterno do Brasil na
dificil tarefa da construcao da paz, da democracia, do desenvolvimentoe da justica
social em Angola.

Os trabalhos que aqui iniciamos demonstram, assim, a solidez e a cadencia
propria do nosso relacionamento, que, estou certo, continuara a fmtificar em proveito mutuo.
Muito obrigado.

Ataflnal da Comissao Mista Brasil-Angola
Realizou-se, em Brasilia, entre s dias
15 e 17 de julho de 1992, a Quinta essao
da Comissao Mista Brasil-Angola, criada
pelo Acordo de Cooperacao Economica,
Cientifica e Tecnica, assinado em Luanda,
em 11 de junho de 1980.

8

A Delegacao brasileira foi chefiada
por Sua Excelencia o Professor Celso Lafer, Ministro de Estado das Relacoes Exteriores. A relacao de seus integrantes
consta do Anexo I. A Delegacao angolana
foi chefiada por Sua Excelencia o Senhor
Emanuel Carneiro, Ministro do Plano da
Republica Popular de Angola. A lista de
seus Delegados consta do Anexo 11.
Por ocasiao de sessao de abertura dos
trabalhos, os dois Chefes de Delegacao
proferiram discursos em que expressaram
uma vontade comum de reforcar os solidos
e profundos lacos que unem brasileiros e
angolanos, visando promover um futuro
de cooperacao e desenvolvimento, em clima de igualdade e respeito mutuo.

O professor Celso Lafer, cujo discurso
constitui o Anexo 111, lembrou a condicao
de Angola como o principal parceiro brasileiro na Africa Austral, com quem o
Brasil vem desenvolvendo um nivel dos

mais elevados no dialogo politico. As relacoes bilaterais dai resultantes tem permitido que a integracao brasileiro-angolana
cada vez mais se solidifique. Ressaltou,
por fim, a satisfacao do Governo brasileiro
pela realizacao das proximas eleicoes em
Angola, cujos resultados representarao um
avanco em direcao a democracia, ao desenvolvimento e a justica social para todo
o povo angolano.
O Doutor Emanuel Carneiro, em discurso de improviso, demonstrou otimismo
com relacao ao futuro da cooperacao entre
Angola e o Brasil. Disse acreditar que as
novas diretrizes tracadas pelo Governo angolano, em busca da dinamizacao da economia, venham a estimular o adensamento
das relacoes comerciais de Angola com o
exterior e, em particular, com o Brasil. O
Ministro do plano da Republica Popular de
Angola lembrou que a realizacao das eleicoes e a consolidacao da democracia sao
elementos importantes para a normalizacao das atividades economicas em seu pais
e para a garantia do bem-estar da populacao angolana.
No dia 15 de julho de 1992 foram
assinados os Protocolos de Intencao nos
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dominios de Energia e Aguas e de Geologia e Minas. Pelo Governo brasileiro assinaram o Doutor Marcos Vinicius Pratini
de Moraes, Ministro de Estado de Minas e
Energia, o Presidente da Companhia de
Pesquisas e Recursos Minerais, o Diretor
do Departamento Nacional de Producao
Mineral, o Diretor do Departamento Nacional de Aguas e Energia Eletrica e o
Diretor de Planejamento, Engenharia e
Construcao de Furnas Centrais Eletricas
S.A. Pelo lado angolano assinaram os Secretarios de Estado de Energia e Aguas e
de Geologia e Minas.

das licitacoes futuras das vendas do
petroleo do mercado spot;

A) Cooperacao Economica, Comercial,
Financeira, Cientifica e Tecnica

A parte angolana registrou essa intencao e informou que levara em conta esta
manifestacao de interesse quando da licitacao desses blocos;

I) Petroleo

No item petroleo, as delegacoes do
Brasil e de Angola abordaram os seguintes
pontos:
a) contrato de fornecimento de petroleo:
a.i) A Parte brasileira reiterou o
interesse da Petrobras em aumentar o volume de fornecimento de
petroleo angolano de 20.000 para
30.000 PBD no contexto do contrato de longo prazo em vigor com
a Sonangol;
a i ) a Parte angolana manifestou o
seu interesse na ampliacao deste comercio, mas ressaltou as dificuldades de faze-lo no momento. Na impossibilidade de atender a esta solicitacao de imediato, a Parte angolana facultara a Petrobras participar

a.iii) a Braspetro confiiou seu interesse em participar do mercado de
distribuicao de derivados de petroleo e foi informada de sua inclusao
na lista de empresas que serao convidadas a participar do processo de
privatizacao desse mercado;
a.iv) a Braspetro manifestou ainda
seu interesse em participar como
operadora da exploracao dos blocos
situados em aguas profundas.

a.v) As delegacoes do Brasil e Angola manifestaram interesse em
aprofundar as relacoes entre a Petrobras1Braspetro e a Sonangol, tendo
em vista que este relacionamento e
sustentaculo das relacoes comerciais entre os dois paises. Dentro
destes espirito, a Braspetro informou que esta preparando para breve
uma missao de alto nivel a Angola.
11) Tratamento da divida bilateral

Com relacao ao tratamento da divida
bilateral, as delegacoes do Brasil e Angola
manifestaram sua satisfacao com os resultados do Memorando de Entendimentos
de 1990, cujos termos foram reafirmados
em 199 1 e expressaram sua firme disposicao de manter os principios e diretrizes ali
estabelecidos e de seguir priorizando o
estabelecimento de relacoes bilaterais cal-
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cadas nas reais possibilidades dos dois
paises.
A parte angolana reiterou sua intencao de realizar operacoes de swap de
divida, como mecanismo alternativo para
reducao do estoque de divida angolana
para com o Brasil.
A parte brasileira reafirmou sua disposicao de examinar proposta a ser apresentada pela parte angolana nesse sentid~.
Ambas as delegacoes concordaram em
que, na hipotese de negociacao de troca de
papeis, os pagamentos objeto desse mecanismo estariam desvinculados do compromisso de concessao de creditos novos, previsto nos referidos Memorandos de Entendimentos.
111) Creditos novos

Com relacao aos creditos novos relativos a projetos de interesse do Governo
angolano, arnbas as delegacoes concordaram em que os Memorandos de Entendimento de 1990 e 1991 definem os parametros e diretrizes a serem observados pelos
dois paises. As disponibilidades de creditos geradas por Angola seguirao sendo
aplicadas aos projetos que venham a ser
priorizados pelo Governo angolano, por
intermedio de comunicacoes entre o Banco Nacional de Angola e o Banco do Brasil
S.A., sempre e quando possam ser enquadraveis no Programa de Financiamento as
Exportacoes -PROEX.
A Parte angolana manifestou interesse
na abertura de agencia do Banco do Brasil
em Luanda.

A Parte brasileira tomou nota do interesse angolano e comprometeu-se a levar
o assunto aquela instituicao bancaria e encaminhar oportunamente a resposta por
via diplomatica.
Ambas as delegacoes manifestaram a
importancia da continuidade das negociacoes entre o Banco do Brasil e o Banco
Nacional de Angola, que permitam mecanismo de viabilizacao da linha de credito
comercial de curto prazo.
IV) Prestacao de servico a ser
realizada pelo SERPRO
ao Ministerio das Financas
de Angola

Na sequencia dos contatos havidos entre o Ministerio das Financas de Angola e
o Servico Federal de Processamento de
Dados SERPRO, do Brasil, no campo
da inforrnatica foi apresentada proposta
por aquele Servico a Parte angolana com
vistas a realizacao do ((Plano Diretor de
Informatica)) e ao apoio tecnico junto ao
Departamento de Informatica. Tendo em
vista o manifesto interesse da Parte angolana na concretizacao desses projetos, recomenda-se sua inclusao no contexto do
mecanismo do Memorando de Entendimento em vigor entre os dois paises.

-

V) Agricultura

A Agencia Brasileira de Cooperacao
-ABC, do Ministerio das Relacoes Exteriores, recebeu solicitacao do Governo
de Angola para identificar entidade brasileira com potencial de prestar cooperacao
tecnica para a implantacao de um polo de
producao de hortalicas em Angola e trei-
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namento de tecnicos e produtores com este
objetivo.

a espera da manifestacao angolana para
maior detalhamento do projeto.

A Associacao Brasileira de Entidades
Estaduais de Assistencia Tecnica e ExtenASBRAER foi consultada
sao Rural
sobre o assunto e concordou em participar
deste projeto, tendo apresentado a ABC
uma proposta de projeto submetida a apreciacao da Parte angolana.

A EMBRAPA manifestou interesse de
concentrar inicialmente a cooperacao no
ambito do projeto de sementes.

-

Recentemente houve confirmacao do
Governo de Angola, que indicou os cultivos de seu interesse, o numero de tecnicos
multiplicadores a serem treinados (cinco
tecnicos) e o local de implantacao dos
mesmos, em Kwanza Sul, Waku-Cungo.
Tambem propos que o projeto seja iniciado em outubro de 1992, tendo ja indicado
a contraparte angolana, que sera um Engenheiro Edafologo.
Com base nestes dados, a ASBRAER
esta apresentando uma proposta detalhada
do projeto para analise da parte angolana
(anexo IV).
Conforme entendimentos com a ABC,
a ASBRAER contribuira com as horastecnicas do especialista brasileiro.
A ABC tambem recebeu do Governo
angolano uma proposta de participacao
brasileira no projeto ((Apoioa Producao de
Sementes Melhoradas)).
A EMBRAPA tem condicoes tecnicas
e motivacao para participar de tal projeto.
A EMBRAPA esta apresentando no momento um documento (Anexo V) que visa
dar continuidade as negociacoes, sendo
que o mesmo devera ser analisado pela
Parte angolana. A EMBRAPA fica, assim,

Objetivando incrementar a cooperacao
tecnica entre ambos os paises, a EMBRAPA apresentou um conjunto de itens (Anexo VI) como sugestao para cooperacao
futura. A Parte angolana registrou e dara
resposta pelos canais diplomaticos.
Com relacao ao projeto ((Reflorestamento e Carvao Vegetal na Area de Luanda•â, a Associacao Brasileira de Carvao
Vegetal - ABRACAVE apresentou, em
fevereiro de 1992, proposta a Parte angolana (Anexo VII) e aguarda manifestacao
quanto a localizacao fisica do projeto na
regiao de Luanda.
Com referencia ao interesse de Angola
no projeto de ((PescaInterioranm, a ABC
ira articular-se com o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente -IBAMA e, oportunamente, apresentara ao Governo angolano uma proposta de cooperacao.

VI) Energia e aguas
As Partes recordaram a assinatura em
Brasilia, em 15 de julho de 1992, do Protocolo de Intencao sobre Cooperacao Tecnica no dominio de Energia Eletrica e
Aguas e comprometeram-se a transmitir,
reciprocamente, por via diplomatica, os
elementos constitutivos da comissao coordenadora prevista naquele Protocolo.
Para inicio das acoes exequiveis a curto prazo, a Parte brasileira enviara a Angola, na semana de 11 a 18 de agosto de
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1992, missao conjunta do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Eletrica
(DNAEE) e de Fumas Centrais Eletricas
S.A. na area de aguas e energia eletrica.

VII) Geologia e minas
1. Formalidades Juridicas
As Partes deverao concluir dentro de
30 dias, a contar desta data, todas as formalidades juridicas referidas no artigo 8"
do Protocolo de Intencoes.
2. Comissao Coordenadora
2.a) A Comissao Coordenadora devera estar constituida ate a 1" quinzena de
outubrol92, devendo reunir-se em 1" reuniao ordinaria na 2" quinzena de outubrol92, em Brasilia, ficando a data a ser
confirmada pela Parte brasileira, a fim de
evitar solucao de continuidade no plano
de trabalho.
2.b) Enquanto nao for constituida a
Comissao Coordenadora, funcionara um
grupo de contacto constituido por representantes das Partes.

3. Estagios
Relativamente aos estagios para tecnicos angolanos nas instituicoes brasileiras, oportunamente o DNPM e a CPRM,
enviarao a Parte angolana informacoes
detalhadas sobre os mesmos, especificando as areas, duracao e numero de vagas
existentes.
4. Missoes
4.a) A missao de diagnostico do setor
mineral de Angola constituida de 4 a 5
especialistas de alto nivel devera ocorrer

na 2" quinzena de novembrol92, ficando a
data a ser confirmada pela Parte angolana.
4.b) A missao de especialistas da
CPRM para o levantamento das necessidades do SEGEO, visando a implantacao
de um sistema informatizado de dados
geologicos, devera ocorrer na 1" quinzena
de dezembrol92, ficando a data a ser fixada pelo SEGEO.
5 . Treinamento
A Parte angolana devera enviar ao
DNPM ate 10 de agosto192 os nomes dos
candidatos e respectivos curricula aos cursos de:

5.a) prospeccao e pesquisa mineral.
5.b) geologia economica e metalogenia.
5.c) avaliacao economica de jazidas.

Os cursos deverao ter inicio na 2" quinzena de agostol92.

VIII) Industria
Com relacao a formacao de quadros na
area industrial, as acoes deverao desenvolver-se no ambito dos entendimentos ja
mantidos entre o SENAI e o Ministerio da
Industria de Angola durante a visita de
missao angolana ao Brasil, realizada em
maio de 1992.
Na area industrial foi ainda solicitada a
cooperacao brasileira para recuperacao do
Instituto Angolano de Cereais e sua transformacao em laboratorio de controle de
qualidade de materias-primas importadas
para o ramo alimentar. Foi acordado que a
Parte angolana enviara informacoes complementares com vistas a permitir a identi-
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ficacao de instituicoes brasileiras com potencialidade de cooperar nesta area.
IX) Comercio, turismo e hotelaria

A Parte angolana entregou documento
que contem as demandas no dominio da
formacao de quadros e assistencia tecnica
de curta duracao. A ABC comprometeu-se
a encaminhar a demanda angolana para
analise do SENAC, que oportunamente
devera enviar uma proposta, com objetivo
de estabelecer as bases tecnicas e financeiras com a contraparte angolana.
A Parte angolana solicitou a concessao
de bolsas de estudo e vagas para formacao,
em nivel medio e de graduacao, de estudantes angolanos no Brasil nas areas de
turismo e hotelaria. A Parte brasileira esclareceu que esta demanda devera ser tratada no ambito do Programa de Estudantes
Convenio -PEC.
X) Transportes e comunicacoes

Na area de formacao de quadros em
hidrografia, sinalizacao nautica e operacoes portuarias, a Parte angolana devera
enviar a Parte brasileira suas necessidades
detalhadas para identificacao de instituicoes no Brasil que poderao prestar cooperacao neste campo.

B) Cooperacao Educacional, Cultural,
Esportiva e Apoio a Crianca
iEducacao

Formacao academica
As Partes brasileira e angolana concordaram em dar continuidade a cooperacao
nos dominios do ensino basico medio, tecnico-profissional e superior.

A Parte brasileira tomou nota, com
vistas a realizacao dos necessarios estudos
de viabilidade e posterior definicao conjunta de programas, do interesse angolano
nos seguintes pontos:
a. 1) envio de professores brasileiros a
Angola, por periodo de tempo a definir
de acordo com os respectivos niveis,
para lecionar em instituicoes de ensino
medio, tecnico, profissional e superior;
a.2) fornecimento, pelo Brasil, de manuais (livros didaticos) de quimica, fisica, matematica, biologia e ciencias
naturais;
a.3) prestacao de cooperacao a criacao
em Angola do Instituto para o Desenvolvimento da Educacao;
a.4) envio de professores brasileiros a
Angola para formacao de professores
para os Institutos Medios de Economia
de Angola, mediante incorporacao de
outras instituicoes brasileiras de ensino medio e superior;
a.5) realizacao de visitas de trabalho
com vistas a programacao de seminarios e estagios metodologicos em diferentes areas disciplinares;
a.6) as Partes concordaram em dar
prosseguimento aos Programas de Estudantes Convenio (PECIG, PEC/TEC
e PECiPG) e de matriculas de cortesia
ja existentes.
a.7) quanto a solicitacao angolana sobre cooperacao na area de formacao de
supervisores (inspetores de educacao
escolar), a Parte brasileira informou
que sera realizada Reuniao sobre Gestao e Funcionamento da Escola Prima-
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ria e sobre o Papel do Diretor e da
Diretora na Renovacao e Introducao de
Inovacoes, em Brasilia, de 14 a 18 de
setembro proximo, sob os auspicios da
UNESCO. O Governo angolano foi
convidado a enviar especialistas ao referido encontro. A Parte brasileira esclareceu que a viagem de um deles sera
financiada pelo Brasil.

Formacao projssional
a) a Parte angolana manifestou interesse em estabelecer, por meio de canais
competentes, cooperacao com instituicoes brasileiras de formacao profissional dos setores publico e privado;
b) a Parte angolana tomou nota da sugestao brasileira de dinamizar a cooperacao ja existente no campo da informatica, seja mediante o envio a Angola
de professores brasileiros para treinamento de tecnicos angolanos, por periodos de 5 a 6 meses, seja atraves da
vinda ao Brasil de tecnicos angolanos
para estagios de curta duracao (4 semanas) em instituicoes publicas brasileiras (SERPRO - Servico Federal de
Processamento de Dados e outras);
c) no campo do ensino tecnico, a Parte
angolana tomou nota da sugestao da
Parte brasileira para que sejam feitos
contatos junto ao Servico Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC),
com vistas ao estudo de formas para o
estabelecimento de cooperacao nos
moldes daquela que ja vem sendo efetivada pelo Servico Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI),
que manifestou disposicao de dar pros-

seguimento aos programas existentes
de formacao e aperfeicoamentode tecnicos e especialistas, bem como ao intercambio de informacao, documentacao e pesquisas conjuntas.

Cultura
A Parte angolana expressou desejo de
renovar o Acordo Geral de Cooperacao
Cultural e Cientifica e o Acordo de Cooperacao Cultural com o Governo do Estado da Bahia, expirados em 1990. Arnbas
as Partes concordaram em que os novos
textos, a serem posteriormente renegociados, deverao ser menos abrangentes e contemplar objetivos mais factiveis.
A Parte brasileira tomou nota do interesse angolano nos seguintes pontos:
a) cooperacao com instituicoes brasileiras especializadas da area de cultura,
com vistas a formacao de quadros e a
realizacao de seminarios de curta duracao, sobretudo para pesquisa nas
areas de estudos das culturas africanas
e &o-brasileiras, preservacao e restauracao do Patrimonio Cultural;
b) envio de professores brasileiros, recrutados junto a universidades, para
lecionar e participar de seminarios
conjuntos no Instituto Angolano de
Formacao Artistica;
c) troca de materiais (livros, impressos) na area de bibliotecas - nesse
particular, a Secretaria de Cultura da
Presidencia da Republica estudara a
possibilidade de remeter ao Governo
angolano uma colecao de livros oriun-

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

da do acervo do extinto Instituto Nacional do Livro (INL);
d) envio de tecnicos angolanos para
estagios em instituicoes culturais oficiais brasileiras com financiamento
oriundo de organismos multinacionais
elou de empresas privadas brasileiras
atuantes em Angola.
Ambas as Partes acordaram em estimular contatos e encontros entre as respectivas associacoes ou instituicoes dedicadas
a atividades literarias e artisticas.
Ambas as Partes concordaram em que
convites a participacao em eventos culturais de carater oficial, bem como pedidos
de divulgacao dos mesmos, serao encaminhados por via diplomatica, com a necessaria antecedencia.
Ambas as Partes concordaram em tomar nota do interesse mutuo em dar inicio
a construcao de um Centro de Estudos
Brasileiro (CEB) em Luanda, tao logo seja
possivel contar com a liberacao dos recursos necessarios para tanto. Acordaram,
ademais, em tomar nota da proposta de
criacao do Instituto Cultural Angola-Brasil, entidade privada com sede em Brasilia.

As bases do Programa de Trabalho sao
as seguintes:

1) Formacao
a) A possibilidade de tecnicos angolanos ingressarem nas faculdades brasileiras para frequentar cursos superiores nas especialidades de Direito Desportivo, Medicina Desportiva e Educacao Fisica e Desportos;
b) Ida a Angola de tecnicos brasileiros
para ministrar seminarios de superacao
tecnica de: futebol, voleibol, metodologia de treinos dos desportos individuais e coletivos, medicina desportiva,
marketing desportivo e de arrelvamento de campos;
c) vinda ao Brasil de tecnicos angolanos para frequentar cursos de superacao nas especialidades de Direito Desportivo e Instalacoes Desportivas.
2) Intercambio desportivo
Encontros regulares de desportistas
dos escaloes sub, 16 e 20, de ambos os
paises em torneios de futebol, basquetebol, voleibol e xadrez, a serem organizados no Brasil e em Angola.
3) Documentacao e informacao

Desportos

Com base no Protocolo de Intencoes
(anexo VIII) firmado pelos Governos dos
dois paises em Blumenau, no dia 04 de
julho de 1992, as Partes concordaram no
sentido de definir um ((Programa de Trabalho)) para o bienio 199311994 que atenderia aos interesses prioritarios dos dois
paises.

A possibilidade de a Secretaria dos
Desportos da Presidencia da Republica do
Brasil (SEDES-PR) colocar a disposicao
do Ministerio da Juventude e Desportos de
Angola informacoes, documentacao e literatura desportiva veiculada no Brasil.
A busca do financiamento do referido
programa de trabalho no campo desportivo junto as empresas brasileiras e angola-
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nas seria acao prioritaria das Partes interessadas.
A formacao de quadros de especialistas na area de portadores de deficiencias
conta com o interesse da Parte brasileira
por meio da SEDESiPR em enviar um
tecnico brasileiro a Angola.
iCriancas e

adolescentes
em situacao de risco

As Partes acordaram em estimular o
fortalecimento do INAC - Instituto Nacional de Apoio a Crianca de Angola no
desenvolvimento da politica de atendimento a criancas e adolescentes, que contara com o apoio do Brasil por meio do
Centro Brasileiro para a Infancia e Adolescencia -CBIA, do Ministerio da Acao
Social e da Secretaria do Menor do Governo do Estado de Sao Paulo. Atendendo
pedido do Governo angolano, este apoio
sera formalizado com a assinatura de acordo entre o INAC, CBIA e a Secretaria do
Menor, no mes de agosto, em Luanda, com
a presenca dos representantes dos organismos governamentais envolvidos. Esse
acordo definira as bases do projeto de
cooperacao tecnica, cujo objetivo mais especifico estara centrado na troca de experiencias e na capacitacao de educadores
que trabalharao junto a criancas e adolescentes em situacao de risco social e pessoal.
C) Investimentos Brasileiros em Angola

Considerando, por um lado, as transformacoes em curso na sociedade angolana, tendo em vista sua reconstrucao economica e a implementacao de uma econo-

mia de mercado e, por outro, as potencialidades tecnologicas existentes e a relacao
de complementaridade entre a economia
dos dois paises, o Governo angolano promoveu em Sao Paulo, com o apoio da
Fundacao do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP - e do Ministerio
das Relacoes Exteriores do Brasil, no dia
14 de julho, Seminario sobre ((Angola:
Paz, Reconstrucao e Desenvolvimento)),
que se inseriu no contexto mais amplo
da V Sessao da Comissao Mista BrasilAngola, destinado a familiarizar e interessar o empresariado brasileiro na atual
realidade angolana.
O Seminario contou com expressiva
presenca de empresarios brasileiros e adotou um conjunto de recomendacoes que
devera constituir elemento de reflexao sobre a questao dos investimentosbrasileiros
em Angola. O relatorio constitui o anexo
VI1 da presente Ata.

Final

Ao encerrarem-se os trabalhos da
Quinta Sessao da Comissao Mista, as duas
Delegacoes congratularam-se pelo excepcional clima de amizade e compreensao
que aos mesmos orientou, tendo reiterado
a vontade de ambos os Governos em dinamizar os esquemas de cooperacao acordados. Reafirmaram, ainda, a importancia
das reunioes da Comissao Mista como
foro adequado para o exame de suas relacoes e das perspectivas de cooperacao bilateral, na busca de uma associacao proficua, calcada sobre o firme interesse de
consolidar uma parceria dinamica e mutuamente vantajosa. Convieram, ademais,
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que a proxima Reuniao da Comissao Mista
devera realizar-se em Angola, em data a
ser oportunamente fixada pelos canais diplomaticos.
O Chefe da Delegacao angolana manifestou seu mais sincero reconhecimento
pela fraternal acolhida e hospitalidade dispensadas a ele e a sua Delegacao durante
sua permanencia no Brasil.

Na impossibilidade de estar presente a
cerimonia de encerramento da Comissao
Mista, o Chefe da Delegacao brasileira foi
representado naquele ato pelo Chefe-Ad-

junto da Delegacao, Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa, Secretario-Geral
das Relacoes Exteriores, que firma pela
Parte brasileira a presente Ata Final.
Brasilia, 17 de julho de 1992.
pela Delegacao da Republica Federativa
do Brasil
Luiz Felipe de Seixas Correa
Secretario-Geral das Relacoes Exteriores
pela Delegacao da Republica Popular
de Angola
Emanuel Carneiro
Ministro do Plano
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O Brasil na Cupula de Madrid
Discurso de brinde do Presidente da Republica,
Fernando Collor de Mello, no jantar oferecido
pelo Rei de Espanha, Dom Juan Carlos, aos
Chefes de Estado e de Governo Ibero-Americanos, por ocasiao da 11 Conferencia de Cupula
Ibero-Americana, em Madrid, no dia 23 dejulho

E m nome de todos os Chefes de Estado
e Governo ibero-americanos, agradeco as
amaveis palavras de Vossa Majestade.
Receba, juntamente com todo o povo
espanhol, o nosso fraterno agradecimento pela calorosa hospitalidade e pelas
reiteradas demonstracoes de afeto que
nos tem sido dadas a cada instante desta
nossa visita.
A Espanha, que agora temos a alegria
de reencontrar, apresenta-se hoje, aos
olhos do mundo, como um exemplo de
estabilidade democraticae de pujanca economica.
Mais do que nunca, este Pais confirma que a liberdade, o respeito aos direitos humanos e a representacao legitima
da vontade coletiva sao a necessaria face
politica da prosperidade e do bem-estar
social.
Comprovada ao longo de seculos de
historia, a capacidade empreendedora da
Espanha, e dos espanhois, alcanca, neste
ano de 1992, uma extraordinaria culminacao: Madri e hoje capital cultural da Europa e, nestes dias da Cupula Ibero-Ameri-

cana, e tambem a capital de nossa comunidade; Barcelona, com os Jogos Olimpicos, atrai as atencoes do mundo para as
grandes obras de seus genios criadores e
para a capacidade de organizacao de sua
gente; Sevilha, com sua Exposicao Universal, e simbolo de uma caminhada vitoriosa que vai dos descobrimentos no
Novo Mundo a modernidade chamada
pos-industrial.
Os povos ibero-americanos sentem,
pela Espanha, respeito, admiracao e interesse.
Aqui em Madri, retomamos um processo lancado com entusiasmo e exito ha
um ano, quando criamos um fato novo na
diplomacia mundial e nas relacoes entre
nossos paises.
Soubemos inovar a partir da unidade
de cultura e de valores, desenhada contra
o pano de fundo da diversidade que compomos.
E inovamos precisamente quando a
Historia viu os alinhamentos tradicionais,
os blocos ideologicos e as clivagens de
poder cederem lugar a novas formas de
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associacao e de cooperacao entre os Estados e as regioes do mundo.

anacronicos de confrontacao e de recriminacoes estereis.

Creio interpretar o sentimento de todos nos, reiterando o compromisso que
assumimos ao dar uma dimensao politica
a Comunidade Ibero-Americana que se
originou em quinhentos anos de Historia
comum.

Nossa comunidade e um exemplo de
vontade e possibilidade.

Esse compromisso, em cuja proxima
etapa o Brasil esta especialmente empenhado, ja vem produzindo resultados promissores.
Nosso desejo e ver prosperar ainda
mais a ideia de que uma comunidade
como esta, reunindo mundos diferenciados com propositos comuns e objetivos
claros, reflete uma nova era nas relacoes
internacionais.
Temos que lutar para que o trabalho
pela prosperidade de todos, e os valores da
justica social, da cooperacao e da confi-aternizacao, se sobreponham aos impulsos

Que esta Conferencia - inaugurada
hoje sob a luz que a Espanha projeta desde
Madri, Barcelona e Sevilha -seja, como
foi a de Guadalajara, um marco especial
nas relacoes entre nossos povos irmaos e
na consolidacao dessa nova irmandade entre os ibero-americanos.
Tenho certeza de que no proximo ano,
o cenario da cidade de Salvador da Bahia,
confluencia dos mundos americano, iberico, e tambem africano, nos fara avancar
ainda mais nesta obra de integracao.
Com esse espirito, convido todos os
presentes a comigo brindarem pelo sucesso desta reuniao de Madri, pela prosperidade de nossos povos e muito especialmente do povo espanhol, que nos acolhe
tao fraternalmente, e pela ventura pessoal
de Vossa Majestade.

Discurso do Presidente da Republica, Fernando Collor de Melo,
na Sessao de Abertura da ZZ Conferencia de Cupula Zbero-Americana,
realizada em Madri, no dia 23 de julho de 1992
Cercados da calorosa hospitalidade espanhola, reunimo-nos novamente para
avancar no projeto comum que lancamos
ha um ano em Guadalajara.
Estamos diante de oportunidadeunica:
as divisoes ideologicas morreram, Iaita
acabou, mas ainda estamos longe da paz
necessaria, da cooperacao util, da convivencia harmoniosa.

Todos juntos, governos e sociedades
ibero-americanas,devemos refletir, agora,
sobre o mundo que desejamos, e o que
devemos fazer para a nova ordem internacional atender as aspiracoes comuns da
humanidade.
As alternativas sao claras.
Para o convivio politico, ou continuamos a nos guiar, nas crises e nos conflitos,
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pela miragem das solucoes de poder, ou
iniciamos uma fase nova, comandada pela
Organizacao das Nacoes Unidas, revitalizada e atuante.

ao analfabetismo, a expectativa de vida,
entre outros.

Queremos participar -com o peso de
cerca de 10% da populacao global - da
construcao de um novo mundo, porque
temos a certeza de que a nossa influencia
sera positiva, por estar orientada pelos valores da democracia e da justica.

Sao muitos os temas que merecem a
nossa reflexao: o primeiro deles e o do
desenvolvimento sustentavel.

Queremos participar - e decisivamente - porque nossos projetos tem o
conteudo forte de uma nova etica social,
nascida da compreensao de que so havera
paz ou estabilidade, se lutarmos pela atenuacao das desigualdades, se prevalecerem os direitos humanos, e se a cooperacao
entre os Estados orientar o cotidiano das
relacoes internacionais.
Queremos ter vez, voz e voto nas
grandes deliberacoes sobre os destinos
do Planeta.
Por isso estamos aqui: 500 milhoes de
ibero-americanos, com 500 anos de historia, representando cerca de 1,3 trilhao
de dolares do Produto Global, com uma
rendaper capita de mais de dois mil dolares, abrangendo uma area superior a 20
milhoes de quilometros quadrados, aproximadamente 117 do total de terra firme
do Planeta.
Sao dados que testemunham nossa
importancia, mas que devem ser interpretados, lado a lado, com outras cifias que
revelam situacoes sociais preocupantes
em muitos de nossos paises, como os que
se referem a mortalidade infantil, ao acesso a servicos de saude e a agua potavel,

Senhoras e Senhores,

Gracas ao exito da Conferencia do Rio,
para o qual todos nos contribuimos pessoalmente, a complexa relacao entre o
meio ambiente e o desenvolvimento, entre
progresso e justica social, transformou-se
em tema universal e permanente.

E preciso, agora, que os paises iberoamericanos atuem em conjunto, com determinacao, para implementar as importantes decisoes da Rio-92.
Sabemos que um Planeta ambientalmente sadio so podera existir em um mundo socialmente justo.
Os atuais indicadores economicos,
como o PIB, devem dar lugar a um PNBE,
o Produto Nacional de Bem-Estar, que
traduzira o efetivo grau de realizacao dos
povos, incluindo, alem dos dados economicos, liberdade e harmonia social, diversidade cultural, integracao racial e respeito
ao meio ambiente.
Nesse sentido, e auspicioso que o
PNUD, a partir deste ano, ja venha trabalhando com o Indice de Desenvolvimento
Humano, que combina a renda nacional
com dois indicadores sociais: o analfabetismo adulto e a expectativa de vida.
Esse indice sera um retrato ainda mais
fiel da condicao humana, no dia em que
incorporar outros indicadores, na linha do
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que apontei no Produto Nacional de BemEstar.

O segundo tema e o da ordem economica.
A dimensao e profundidade das reformas economicas na America Latina, alem
da luta pela retomada do desenvolvimento,
sao hoje uma garantia de que a nossa regiao
esta apta a competir, com vantagens, pelos
recursos financeiros internacionais.
A escala e a complexidade do ajuste
brasileiro exigem, alem do enorme esforco
de natureza economica, uma verdadeira
obra de engenharia social e politica.
O mundo inteiro, e especialmente os
paises desenvolvidos, tem o interesse e o
dever de perceber essa realidade e leva-la
em conta.
A Comunidade Ibero-Americana
pode fazer muito por uma nova ordem
internacional, mais equilibrada, lutando
irmamente pelo desbloqueio da Rodada
Uruguai, pois sabemos que um eventual
impasse nessas negociacoes pode provocar uma guerra comercial em que todos
perdem.
Esperamos, ainda, que continue a
crescer, em volume e abrangencia, a cooperacao entre a America Latina e a Comunidade Europeia, cooperacao hoje
apoiada em importantes mecanismos permanentes de dialogo.
Portugal e Espanha tem desempenhado um papel fundamental nessa aproximacao, trabalhando, na Europa -onde estao
nossas raizes -como verdadeiro escalao
avancado para uma integracao ainda mais
profunda de nossos povos.

Senhoras e Senhores,
Nossos povos querem de nos o aprofundamento do compromisso que assumimos com a democracia, um valor absoluto
que nao admite matizes.

E a condicao essencial para que se
respeitem os direitos humanos, se promova a distribuicao equitativa da riqueza e se
ponha a economia de mercado a servico da
causa do progresso social e da estabilidade
politica.
E quando a democracia se ve pressionada pelas forcas economicas e pela urgencia do ajuste, maior ainda deve ser
nossa responsabilidade para com o seu
fortalecimento e a sua plena vigencia.
A ideia de que existe um espaco proprio de cooperacao e concertacao iberoamericana ja vingou e inspira nossas diplomacias.
Vamos dar vigor e sentido concreto a
cooperacao intemacional que propomos,
tomando-a uma ferramenta para combatermos flagelos como a AIDS, as epidemias de pobreza que ainda abatem nossas
criancas, alem do narcotrafico.
E igualmente por meio da cooperacao
intemacional que poderemos equacionar
os graves problemas da explosao demografica e da fome.

Sao problemas que se alimentam mutuamente, um sendo causa e consequencia
do outro, gerando efeitos que transcendem
fronteiras, como os fluxos migratorios,
que acabam por fazer renascer a intolerancia, recrudescer o racismo e criar o apartheid social.
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Queremos um mundo em que a alegria
de viver com seguranca e saude, com a
certeza da protecao das criancas, nao seja
privilegio de poucos, mas direito de todos;
e para isso precisamos de mais equilibrio
na distribuicao dos fiutos do progresso.
Senhores Chefes de Estado e de Governo,
O Brasil deseja compartilhar neste foro
algumas experiencias bem sucedidas que
tem realizado em areas como a da assistencia a crianca e ao adolescente.
A formacao basica e o principal instrumento para viabilizar todos os objetivos da
cidadania plena e de justica social.
O Brasil quer oferecer aos povos irmaos do Continente e da Europa Iberica a
experiencia da educacao dada pelos Centros Integrados de Apoio a Crianca, os
CIACs, que comecam a mudar a paisagem
escolar brasileira.

La, as criancas permanecem oito horas
por dia recebendo educacao, cultura, assistencia medica e odontologica, alimentacao, esporte e lazer.
Oferecemos, do mesmo modo, nossa
experiencia coroada de bons resultados no
campo da vacinacao infantil.

Estamos iniciando um processo verdadeiramente moderno de Reforma Agraria,
que assentara, neste ano, 50 mil familias,
dando-lhes condicoes plenas de producao,
como credito, assistencia tecnica, canais
adequados de escoamento de safra e comercializacao.
Tambem essa experiencia queremos
compartilhar com nossos irmaos iberoamericanos.
Gostaria, ainda, de ressaltar a importancia atribuida pelo Brasil a iniciativa do
Presidente da Bolivia, de propor a criacao
de um Fundo para o Desenvolvimentodos
Povos Indigenas da America Latina e do
Caribe, que reforca o empenho de nossos
governos na defesa de culturas essenciais
para definir a nossa identidade.
Ao reiterar o compromisso do Brasil
com o exito continuado do processo iniciado em Guadalajara e que retomamos
hoje aqui em Madri, quero dizer-lhes que
os aguardamos a todos de bracos abertos
em Salvador da Bahia, a primeira Capital
do Brasil, em julho do ano que vem.
Ate la, e que Deus continue a nos
ajudar!

Discurso do Presidente da Republica, Fernando Collor de Melo,
na cerimonia de assinatura do Tratado Geral de Cooperacao
e do Acordo Economico Complementar Brasil-Espanha, no ambito
da 11 Conferencia de Cupula Ibero-Americana, realizada em Madri,
no dia 23 de julho de 1992
Os atos que acabamos de assinar encerram um processo de negociacoes iniciado

ha ja alguns anos e que recebeu irnnulso
decisivo em 1991, quando nos encontra-
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mos em minha visita oficial a este admiravel pais.
Naquela ocasiao, tive a honra de subscrever com Vossa Excelencia a Ata de
Bases do Tratado Geral de Cooperacao e
Amizade Brasil-Espanha.
Comecavamos, entao, o relancamento
das relacoes hispano-brasileiras, que culmina nesta simples, mas expressiva cerimonia.
Senhor Presidente do Governo,
Existia ha tempo, nos altos circulos
dirigentes dos Governos do Brasil e da
Espanha, a consciencia de que era necessario dotar o nosso relacionamento bilateral de um marco institucional abrangente
e moderno.
O Tratado Geral de Cooperacao e
Amizade e nossa resposta a esse desafio,
com enfase especial nas relacoes econbmicas e no seu grande potencial de desenvolvimento, sem descuidar de outras areas
importantes, como as da ciencia e tecnologia, educacao, cultural, e de assuntos consulares.

O Brasil, Senhor Presidente, tem perseguido com exito uma politica de liberalizacao e abertura da economia, com decidido compromisso social.
Ja sao claros os efeitos para a modernizacao das estruturas do Pais.
A sensivel elevacao dos investimentos
diretos estrangeiros no Brasil e o recente
acordo de renegociacao de nossa divida
externa com os bancos privados credores
atestam a nova projecao que a economia

brasileira ganhou em um quadro internacional competitivo e pleno de desafios.
Senhor Presidente do Governo,
Brasil e Espanha, duas grandes nacoes
democraticas, compartilham mais que historicas raizes comuns: o comercio entre os
dois paises ja atinge cifra proxima de 1
bilhao de dolares anuais, e seu potencial
encontra-se longe de ser esgotado.
Para modernizar seu parque industrial,
por exemplo, o Brasil precisa realizar crescentes importacoes de equipamentos, muitos dos quais poderao vir da Espanha, do
marco do Tratado hoje firmado.

O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e hoje uma realidade irreversivel.
A assinatura, em Washington, no ambito da Iniciativa Bush do ((Rase Garden
Agreement•â,e a celebracao do acordo entre o Mercosul e as Comunidades Europeias consolidam importante dimensao
externa, ampliando as possibilidades de
investimentos em nossos paises.
Espero, assim, que o Tratado Geral de
Cooperacao entre Brasil e Espanha possa
servir de poderoso estimulo ao ingresso de
novos investimentos espanhois no Brasil.
Senhor Presidente do Governo,
Renovo a Sua Majestade o Rei D. Juan
Carlos I e a Vossa Excelencia os meus
agradecimentos pela fidalga acolhida.
Que o Tratado Geral de Cooperacao e
Amizade e o seu Acordo Economico Complementar sirvam ao duplo proposito de
fortalecer a nossa amizade e aproximar
ainda mais nossos dois grandes paises.
Deus havera de nos ajudar!
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Seminario Internacional
de Desregulamentacao
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lajer, na sessao de encerramento do Seminario Internacional de Desregulamentacao,
em Brasilia, em 5 de agosto de 1992
I

E uma grande honra para mim dizer algumas palavras na sessao de encerramento
do Seminario Internacional de Desregulamentacao. O tema deste evento e de crucial
importancia para qualquer sociedade que
aspire a modernizacao e a democratizacao
de sua vida politica e social. Foi, por isso
mesmo, meta prioritaria desde o inicio do
Governo do Presidente Collor, inserida no
contexto do projeto mais amplo de reforma do Estado e de devolucao a sociedade
civil de ampla liberdade de acao e de empreendimento, fundamento de uma sociedade mais livre e de uma economia efetivamente competitiva.
Nao farei aqui o inventario do muito
que ja se fez no presente Governo, objeto
de exposicoes anteriores neste simposio,
bastando mencionar que tambem o Ministerio das Relacoes Exteriores tem adotado
medidas nesta area, em coordenacao com
outros Ministerios, sobretudo no que se
refere a passaportes, lojas francas e desregulamentacao no ambito do Mercosul.
Nao me estenderei, tampouco, na historia
desses esforcos no Brasil, onde se salienta
a acao pioneira do Ministro Helio Beltrao,
cujo importante livro Descentralizacao e

Liberdade, alias, comentei quando de sua
publicacao em 1984.
Gostaria, ao inves, de fazer algumas
reflexoes de cunho filosofico sobre o
tema, que considero central na teoria politica contemporanea. As duas questoes
mais antigas da filosofia politica sao:
•áQuemgoverna - um, poucos ou muitos?)) e •áQuemgoverna, governa bem ou
mal?)). A era contemporanea tem percebido uma vinculacao natural entre o governo
de muitos -a democracia -e a qualidade do governo. A democracia, entretanto,
nao se esgota no exercicio periodico do
direito de escolha dos dirigentes, nem no
plano das grandes liberdades que esse sistema propicia. Exige tambem a extensao
dessas liberdades ao cotidiano dos cidadaos,
no que se poderia chamar de pequenas
liberdades. Essas, apesar do adjetivo, muitas vezes marcaram no passado a diferenca, tal como vivida pela maioria dos cidadaos, entre regimes democraticos e regimes autoritarios ou totalitarios.

E significativo que se tenha dado o
nome do socialismo burocratico as hoje
esgotadas experiencias politicas do Leste
Europeu, termo que ao mesmo tempo in-
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dicava a perda de carisma t: de tonus revolucionario daqueles regimes e conotava o
quanto o poder, ao inves de difundir-se por
toda a sociedade, havia sido apropriado
por uma pequena casta burocratica. As
tecnoburocracias influentes no recente periodo autoritario latino-americano tambem foram culpadas da mesma expropriacao da capacidade decisoria de grupos e
individuoS.
Kafka, esse autor emblematico e premonitorio dos grandes dramas coletivos
do seculo XX, ja anteciparao esmagamento do individuo pelas burocracias em livros como O Processo e O Castelo.Nesses
relatos, o sofiimento do homem aparece
atraves de sua impossibilidade de compreender o que esta lhe acontecendo, atraves de sua perplexidade com a gratuidade
e ausencia de sentido do que lhe e exigido.
Grande parte do poder da burocracia provem do segredo, zelosamente guardado,
quanto a criterios, decisoes, regras e procedimentos.
A grande pensadora Hannah Arendt
identificou nas burocracias dos regimes
autoritarios a forma de uma cebola, ao
contrario da figura em piramide. As sucessivas camadas impedem o acesso do publico ao amago do processo decisorio, mas
ao mesmo tempo progressivamente ocultam a realidade para a propria burocracia.
Todo o processo acarreta uma dupla opacidade -de fora para dentro e de dentro
para fora - que termina por condenar o
regime pela perda de contato com a realidade. De forma atenuada, mas ainda assim
preocupante, esse risco ameaca toda e

qualquer burocracia, mesmo nos regimes
democraticos.
E esta opacidade caracteristica da experiencia que tem o cidadao comum frente
a burocracia, sobretudo os mais humildes
e portanto menos informados, que e preciso superar para instaurar uma verdadeira
democracia, que permeie a vida real das
pessoas. A transparencia e o antidoto natural para o abuso de poder burocratico,
como se tem visto em diversos processos
de transicao para a democracia. O povo,
dizia Helio Beltrao em seu livro, costuma
julgar um governo por sua face visivel e
esta tende a ser a das filas, dos balcoes e
dos guiches.
Outro aspecto caracteristico da burocracia e a esterilizante escravidao aos regulamentos. Se bem que esta igualdade de
todos perante as regras tenha origem nobre
e louvavel, qual seja a de acabar com
privilegios de casta ou outros -o celebre
•ásabecom quem esta falando)) de que nos
fala Roberto da Matta como constitutivo
de uma certa maneira brasileira de interagir -, pode tambem ter efeitos nocivos,
quando dissolve completamente a iniciativa pessoal nos manuais de servico.
A burocracia e a regulamentacao apresentam ainda o traco de em sua pratica
muitas vezes substituir o controle efetivo,
desejado pelo legislador por uma mera
formalidade, quando o Estado nao tem
condicoes, em termos de recursos financeiros ou humanos, de exercer a contento
sua funcao de monitoramento. A exigencia do carimbo, assinatura ou equivalente
passa a ser nesses casos apenas um obstaculo a mais para o usuario, sem ganho para

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

o Estado ou para a Sociedade em termos
de supervisao eficaz.

Collor e linha de acao que orienta as atividades do Itarnaraty.

Ha que cuidar, por conseguinte, para
que a racionalizacao trazida pela burocracia -contra a irracionalidade dos privilegios -nao se transforme em outra irracionalidade, baseada na privacao de iniciativa
e criatividade do agente aplicador dos regulamentos. E preciso que a padronizacao
de procedimentos nao impeca o pensar,
como capacidade de interpretar e buscar o
significado das normas, diverso da mera
obediencia a letra dos comandos.

O excesso de protecao e de regulamentacao inibe a inovacao tecnologica e gerencial, prejudicando a competitividade
no mercado internacional. A modernizacao da economia brasileira tem assim na
desregulamentacao uma de suas areas primordiais, ao lado de programas correlatos
nos setores de privatizacao e de melhoria
da qualidade e da produtividade.

Em suma, pode-se dizer hoje que a
reducao da interferencia do Estado na vida
das pessoas tornou-se sinonimo de democracia e de respeito ao pluralismo.
Deixando de lado a questao da burocracia e de seu impacto na vida dos cidadaos, outra vertente essencial da ideia de
desregulamentacao e a de ampliar e revigorar a concorrencia e a competicao, dando ao mercado o papel central que lhe
incumbe na determinacao da qualidade e
do preco dos bens e servicos. Esta vertente
e fundamental para a insercao competitiva
do Brasil na economia internacional, tema
principal da politica externa do Governo

A liberdade tem sido estendida, na era
contemporanea, seja como liberdade de
nao-impedimento, seja como liberdade de
participacao. A desregulamentacaoatende
a essas duas manifestacoes da liberdade, a
primeira de forma evidente por seu proprio
conceito, a segunda por favorecer a autoorganizacao e a autogestao da sociedade.
O presente seminario representou, sem duvida um esforco de grande relevancia para
aprofundar a discussao no Brasil, com expressivas contribuicoes internacionais,
desta vis directiva na elaboracao da vida
em sociedades mais modernas, mais democraticas e mais prosperas, inclusive
porque mais competitivas.
Muito obrigado.
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Ministro Celso Lafer
na Comissao de Relacoes Exteriores
da Camara dos Deputados
Pronunciamento do Ministro das Relacoes Exteriores, Celso Lafer, na Comissao de Relacoes
Exteriores da Camara dos Deputados, em Brasilia, em 6 de agosto de 1992

Diplomacia e Parlamento
E com grande satisfacao que me dirijo
aos ilustres integrantes da Comissao de
Relacoes Exteriores da Camara dos Deputados. A convocacao que aqui me trazpara
intercambio de ideias sobre politica externa brasileira obedece a pratica regular que
tanto preza o Itamaraty para manter vivo e
fecundo seu dialogo com o Parlamento.

Aqui estive pela primeira vez, quinze
anos atras, na condicao de academico,para
debate tao estimulante quanto o que antecipo sera este que me cabe agora manter
com Vossas Excelencias, investido na hcao de Ministro de Estado.
Entre a palavra do Professor e a do
Chanceler, haverao certamente de ser notados muitos pontos de contato. Afinal, a
universidade - que e a minha Casa de
origem -e a diplomacia -hoje o ambito
de minha atuacao politica -possuem de
longa data fortes elos entre si. Como tambem acham-se, ambas, ligadas individualmente ao Parlamento, que e o nucleo natural para onde convergem, no sistema

democratico, as aspiracoes e o pensamento da sociedade.
A importancia que atribuo a contribuicao do Congresso para a conducao da
politica externa pode ser exemplificada
no apoio que, como Ministro, emprestei
ao trabalho da Comissao Parlamentar
criada para acompanhar a situacao politica no Peru. Recordo tambem, com prazer, meu recente comparecimento a esta
Casa, quando do lancamento da revista
Politica Externa, editada pela Paz e Terra com o apoio de segmentos do mundo
politico e academico.

Recorro a essas breves reminiscencias
para sintetizar que democracia e diplomacia sao instrumentos inseparaveis na acao
internacional do Estado. Acao que transcende em suas manifestacoes politicas,
economicas e culturais as caracteristicas
de um mero virtuosismo tecnico-profissional. Diplomacia sem retaguarda da legitimidade democratica e passivel de
transformar-se em tarefa inocua ou artificial. Comprometeria a autentica projecao
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e afmacao dos interesses nacionais. A
participacao do Congresso vem a preencher, pois, esta lacuna.
A Federacao na Poiitica Externa

Tenho consciencia de que, num pais
como o Brasil, dotado de estrutura federativa, a politica externa deve levar em conta
a dimensao da Federacao. De minha parte,
tenho colocado em pratica essa exigencia,
como na celebracao do acordo para a instalacao em Sao Paulo da sede do Parlamento Latino-Americano.
O mesmo sentido de Federacao, expresso na importancia da participacao dos
Estados e Municipios no fortalecimento
dos veiculos externos da Republica, esteve
presente na realizacao, no Rio de Janeiro,
da Conferencia sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, precedida de reunioes
preparatorias de nivel regional em Manaus
e Canela. Reflete-se tambem na decisao do
Senhor Presidente da Republica de designar a cidade de Salvador, Bahia, como
sede da Terceira Conferencia de Cupula
Ibero-Americana, programada para 1993.
O vinculo entre Federacao e politica
externa e tambem percebido na coordenacao, com autoridades estaduais e municipais, de atividades de interesses em nossas
relacoes com nacoes lirnitrofes. Enquadram-se nessa pratica as atuais consultas e
negociacoes em torno de projetos de construcao de novas pontes internacionais com
a Argentina e o Paraguai.

Identidade e preceitos constitucionais
A incidencia diplomatica dos temas da

democracia, da acao do Parlamento e da

propria Federacao serve para demonstrar
que a politica externa deve refletir essencialmente o que somos e o que aspiramos
como povo e como nacao. Em uma palavra, e a identidade nacional o seu fundamento basico. E essa identidade se exprime, como tenho dito, na visao de um pais
de contrastes.
O Brasil tem padroes de primeiro
mundo e padroes tambem -na acepcao
hoje nao tao corrente como ate ha pouco
-de Terceiro Mundo. A identidade brasileira e fruto dessa caracteristica que
nos e inerente.

Por outro lado, a politica externa tem
como referencial permanente e inalienavel
os preceitos ditados pela Constituicao Nacional. Guia-se, como dispoe o artigo 4" da
Carta Magna, pela independencia, pelos
direitos humanos, pela autodeterminacao,
pela nao-intervencao, igualdade dos Estados, defesa da paz, solucao pacifica dos
conflitos, repudio ao terrorismo e ao racismo, cooperacao para o progresso da Humanidade e concessao de asilo politico.
A integracao da America Latina e conforme o mesmo dispositivo constitucional,
principio fundamental da acao externa
brasileira. Costumo dizer que a America
Latina e a nossa circunstancia. E o contexto contiguo, com as necessarias condicionantes da realidade historica e geografica,
em oposicao a outros ambitos nao necessariamente menos importante, mas
nem sempre com a mesma carga de interesse direto e imediato, de relacao viva e
palpavel, presente no cotidiano de nossa
diplomacia para a America Latina.

-
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Necessidades internas
e possibilidades externas

Dentro do seu conteudo ditado pela
legitimidade democratica, a politica externa move-se pelas analises simultaneas das
demandas da sociedade nacional e das
oportunidades oferecidas pela conjuntura
internacional. A tarefa da diplomacia e,
pois, a de traduzir as necessidades internas
em possibilidades externas.
O tema da democracia, constante na
preocupacao do Governo Collor, e, pois,
um ingrediente interno e, tambem, um ingrediente externo. Na visao kantiana,
como tenho a f i a d o , essa diretriz que
venho procurando seguir na conducao do
Itamaraty reflete o respeito ao pluralismo,
ao dialogo, a tolerancia, dentro de uma
visao de mundo voltada para solucao pacifica das controversias.
Posso dizer tambem que a enfase na
democracia e nos direitos humanos e ilustrativa do vinculo indissociavel entre a
politica e a etica. Essa sintonia, que traduz
uma forma de conceber a vida em sociedade, incorpora-se a nossa analise da dimensao da vida internacional, ideia recorrente na orientacao diplomatica do Governo do Presidente Collor.
Ideia que tambem exprime um objetivo mais amplo, mais ambicioso - nem
por isso menos relevante -que e o objetivo da democratizacao das relacoes internacionais.
Adaptacao criativa e visao do futuro

Esse objetivo significa que o Brasil
rejeita o imobilismo no trabalho diploma-

tico. Reconheco que o realismo e o ponto
de partida da politica externa, mas nao
pode ser o seu ponto de chegada. Isso
representaria a acomodacao. Dai a necessidade de uma combinacao entre a tradicao
e a inovacao.
Transformar a realidade em que atuamos, criar sempre novas possibilidades,
agir com preocupacao nao apenas de curto
prazo, mas tambem de longo prazo, sao
metas que traduzem aqueles dois parametros que tenho feito observar na acao do
meu Ministerio: a adaptacao criativa e a
visao de futuro.
Exemplo muito claro de adaptacao
criativa foi o que logramos com a Conferencia do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e aqui eu me refuo em
especial a Declaracao do Rio e as convencoes assinadas sobre mudancas climaticas
e biodiversidade. Nao sao as convencoes
ideais, mas representam um patamar qualitativamente superior. Inspiram-se no
conceito de desenvolvimento sustentavel,
que e o grande elemento de criatividade e
inovacao que se consagra como ideia-forca de uma nova mentalidade de cooperacao internacional.
Outro exemplo estaria no desafio da
modernidade, expresso no imperativo de
nosso acesso a alta tecnologia com o reconhecimento da necessidade de controles internacionais do uso dessa tecnologia. Mas ao mesmo tempo esse reconhecimento, como sempre sustentamos, nao
pressupoe a aceitacao de instrumentos e
mecanismos de controle de carater discriminatorio.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Visao de futuro na politica externa, eu
a definiria como imprimir a ideia de um
sistema internacional mais compativel
com nossos valores, aspiracoes, e com o
nosso proprio peso especifico. A Agenda
21 aprovada na Conferencia do Rio traz,
justamente, esse elemento de visao de hturo ao consolidar um programa de principios de cooperacao internacional capazes
de alterar a dinamica simplista das relacoes de custo-beneficio. Consagra uma
agenda de temas de interesse comum da
Humanidade, dentro de uma visao mais
equitativa, mais democratica, da estruturacao da ordem mundial.
Outro exemplo de visao de futuro esta
presente na posicao do Brasil favoravel a
um debate serio sobre a formulacao da
composicao do Conselho de Seguranca
das Nacoes Unidas. E mais do que evidente que as profundas transformacoes da era
apos a Guerra Fria, associadas ao imperativo do reconhecimento das relacoes politicas e economicas no eixo norte-sul, estao
a requerer a democratizacao dos processos
decisorios internacionais.
As mudancas internacionais

Com esta reflexao, passo a comentar
a grande transformacao na estrutura do
poder mundial, que deixou de ter como
eixo central o conflito leste-oeste, que,
por sua vez, abriu espaco para discussoes
-nunca efetivas -sobre as relacoes no
eixo norte-sul, debate esse articulado politicamente atraves do Movimento NaoAlinhado e economicamente atraves do
Grupo dos 77.

Todas essas premissas desapareceram
com o fun da Guerra Fria. Desapareceram
inicialmente com a queda do Muro de
Berlim, mais explicitamente com o desmembramento da Uniao Sovietica e -a
meu ver -definitivamente com o recente
acordo entre os Presidentes Bush e Yeltsin
que sepultou na pratica o conceito de paridade estrategica.
Essa grande alteracao do quadro estrategico mundial vem acompanhada de outras duas tendencias -antagonicas entre
si -que considero igualmente relevantes
como dados de analise e reflexao para a
politica externa brasileira. A primeira sao
as forcas de integracao e a segunda, as
forcas de desagregacao.
Por forcas de integracao, entendo o
processo de constituicao dos chamados
megablocos econornicos, que dao nova
configuracao as relacoes internacionais: a
Comunidade Economica Europeia; a formacao de bloco comercial na America do
Norte com o Nafta, do qual devera participar o Mexico; a area de grande desenvolvimento industrial e tecnologico no Pacifico Norte com seu epicentro no Japao; e,
na America Latina, como iniciativa mais
adiantada, o Mercosul.
As forcas de desagregacao, eu as identifico nao so na extincao do Estado sovietico e na crise da Iugoslavia - ambas
dando lugar ao surgimento de novas nacoes soberanas e independentes -como
tambem na reaparicao de conflito de carater etnico e nacionalista a afetarem nao
exclusivamente as regioes da Europa central e oriental. Tais conflitos se manifestam tambem em fenomenos como o da
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eclosao de movimentos xenofobos e racistas, por vezes provocados pelo crescimento das correntes migratorias, como da Afica do Norte e do proprio Leste europeu.
Neste contexto, a ideia da desideologizacao das relacoes internacionais,
como aventada com o fim da Guerra Fria,
nao parece tampouco definitiva. Se a supremacia dos valores do liberalismo politico e economico aponta para o esvaziamento do conteudo ideologico da politica
internacional, o fortalecimento do fundamentalismo islamico pareceria talvez
reintroduzir, em oposicao aos valores da
tradicional cultura ocidental, aquele mesmo tipo de clivagem.
Insercao competitiva do Brasil
Todo esse quadro coloca para o Brasil
o desafio de sua insercao competitiva no
cenario internacional. Insercao competitiva foi a palavra-sintese da percepcao da
politica externa definida pelo Presidente
da Republica em seu discurso de posse, e
desde entao reiterada.
Isso envolve uma soma de indicadores,
sobretudo economicos, ligados ao nosso
crescimento e ao nosso desenvolvimento
com justica social. Dai a eliminacao da
pobreza como um dado inquestionavel
desse processo, necessario para superar a
insustentabilidade social, economica e politica que esta na raiz da pobreza. Como
tenho dito, a pobreza e um estado de insustentabilidade.
A tarefa da insercao competitivapassa,
inevitavelmente, tanto pelo plano interno
quanto pelo plano externo.

No primeiro, situaria a serie de esforcos proprios do Governo brasileiro no
campo da liberalizacao da economia, do
combate a inflacao, da reforma do Estado,
do controle orcamentario, da desregulamentacao, das privatizacoes, da abertura
aos investimentos, da promocao da educacao basica e do desenvolvimento cientifico e tecnologico. Com esses tipos de medida, o Brasil se capacita e se credencia
automaticamente no plano internacional
como nacao com maiores possibilidades
de presenca economica.
O plano externo do esforco de reinsercao competitiva e configurado, por
sua vez, pelos desafios tradicionais em
materia de divida, de comercio e de
acesso a alta tecnologia. O tema da divida, em primeiro lugar, sugere hoje um
panorama bem mais apaziguado e esperancoso apos o acordo recente para o
reescalonamento, com vantagens ineditas, de parcela significativa de nossos
compromissos financeiros com os bancos internacionais privados.

No exame da reinsercao competitiva,
julgo importante destacar o papel daquilo
que denomino ((parcerias operacionais))
do Brasil. A titulo exemplificativo e a luz
de um conceito de coerencia dentro da
complementaridade, menciono o papel do
Mercosul e o aproveitamento das amplas
potencialidades de nosso relacionamento
econornico, comercial e cientifico-tecnologico com os Estados Unidos, a Comunidade Europeia e o Japao. Sao ((parcerias
operacionais)) que, longe de serem urna
abstracao, contribuem de forma concreta e
decidida para o redimensionamento da
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presenca economica do Brasil no plano
internacional.
No h b i t o multilateral das relacoes
comerciais, o grandes desafio repousa na
conclusao da Rodada Uruguai do GATT,
vital para os objetivos de expansao do
intercambio mundial de bens, servicos e
investimentos, assim como para a superacao das ameacas de recrudescimento das
praticas protecionistas. A importancia da
Rodada Uruguai para o Brasil esta diretamente relacionada com o futuro de nossas
reformas economicas. Na medida em que
avanca o programa de desgravacao tarifaria do Governo, seus objetivos ficariam
automaticamente comprometidos pelo
eventual fiacasso da Rodada, o qual detonaria novo surto de protecionismonos paises desenvolvidos, enfraquecendo sensivelmente nossa posicao de barganha como
parceiro comercial.
Na questao tecnologica, o Brasil tem
cumprido tambem a sua parte no sentido
de uma politica transparente voltada para
o aproveitamento das potencialidades
nesse campo. O acordo de salvaguardas
com a Argentina em materia nuclear e as
medidas para a colocacao em vigor do
Tratado de Tlatelolco partem desse prisma de avaliacao, suscetivel de ampliar as
possibilidades de cooperacao internacional e de acesso ao conhecimento cientifico-tecnologico.

Cupula Ibero-Americana
Tampouco deixa de ser um exercicio
diplomatico relevante com vistas a insercao competitiva a nova modalidade de
articulacao externa de que o Brasil partici-

pa no momento no ambito da comunidade
de paises ibero-americanos. A recente
Conferencia de Cupula de Madri, alem de
consolidar o papel desse foro na projecao
de valores como a democracia, o pluralismo e o respeito aos direitos humanos, afirmou seu potencial na defesa de conceitos
como o desenvolvimento sustentavel, a
liberalizacao do comercio internacional e
a enfase nas vantagens comparativas do
grupo ibero-americano na competicao por
recursos financeiros e tecnologicos.

A Cupula de Madri, que se seguiu a de
Guadalajara em 1991, abriu tambem uma
vertente de cooperacao pratica no campo
da educacao basica, com propostas brasileiras, de um lado, de compartilhar nossa
experiencia com o programa dos Centros
Integrados de Apoio a Crianca (CIACS) e,
de outro, fazer realizar uma conferencia
ministerial especializada sobre o combate
a AIDS.
Na nova realidade internacional em
gestacao, a atuacao concertada de paises
tao diversos, mas com um conjunto expressivo de afinidades historicas, culturais
e politicas como a comunidade ibero-americana, oferece nichos de oportunidades
que devem ser aproveitados, inclusive
com vistas a Conferencia de Cupula de
Salvador, Bahia.
Esses objetivos naturalmente nao excluem a acao desenvolvida em outros foros, como a OEA, onde aqueles temas de
natureza politica e economica igualmente
oferecem uteis instancias diplomaticas
para o Brasil. Na Assembleia Geral da
OEA, em Nassau, da qual participei, a
questao da defesa da democracia no Haiti
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e no Peru atraiu grandes atencoes. E claro,
assim, o significado dessa interpretacao de
foros e areas de atuacao externa.

Agenda da opiniao publica
A incidencia de temas como educacao
basica, saude, meio ambiente, direitos humanos e democracia na pauta de nossa
atuacao diplomatica reflete, por sua vez,
aquilo que eu costumo chamar ((agendada
opiniao publica•â.Essa agenda tem adquirido peso crescente no dia-a-dia do Itamaraty, sobretudo pelo entrosamento da politica externa com os diferentes segmentos
da Administracao Publica Federal, estadual e municipal, alem dos multiplos segmentos da sociedade civil, inclusive entidades de carater nao-governamental. O
tema da protecao ao menor, por exemplo,
tem ocupado papel de relevo no dialogo
do Governo com tais entidades.
Muitos desses temas sobre os quais o
Itamaraty se debruca atualmente dizem
respeito as questoes sociais, como as envolvidas no deslocamento de populacoes, que, no caso das relacoes com os
seja pelos
paises vizinhos, adquirem
aspectos da proximidade fionteirica, seja
pelas conotacoes humanitarias - especial sensibilidade.

-

As medidas de controle do trafico de
drogas, de preservacao das comunidades
indigenas e os esforcos para o encaminhamento do problema dos garimpeiros na
regiao amazonica ressaltam a importancia
dessa agenda. Poderia acrescentar ainda a
questao dos ((brasiguaios)),protagonistas
de um intricado processo migratorio de

delicadas implicacoes economicas, sociais
e hdiarias.
A cooperacao fronteirica e consular
tem sido, nesse contexto, instrumento ativo de nossa politica em relacao aos paises
vizinhos. Essa pratica, que tem sido constante, leva-me a valorizar, na conducao da
politica externa, aquilo que considero um
desafio importante da acao diplomatica na
America Latina: transformar a fionteira da
separacao em fionteira de integracao e
cooperacao.
/

Adicionaria, ainda, a agenda da opiniao publica
e ai ja falo num raio de
acao mais amplo de nossa atividade diplomatica -a questao da protecao de nacionais brasileiros atraves de gestoes tanto de
carater politico quanto consular. Exemplifico essa atuacao como o acordo que pude
concluir com Portugal para o reconhecimento dos diplomas universitarios dos
dentistas brasileiros residentes naquele
pais e, portanto, da possibilidade do exercicio legal de sua profissao.

-

Penso, tambem, que, por lidar com o
universo de nossa identidade historica, de
nossas raizes, de nossa formacao e de nossa criatividade como povo, a diplomacia
cultural ocupa espaco significativo na atividade do Itamaraty. Para mim, essa dimensao da diplomacia, nem sempre valorizada, e importante igualmente por incidir
no campo dos valores. Permite projetar,
em contraposicao com as imagens muitas
vezes parciais e equivocadas da midia internacional, uma contribuicao mais duradoura da civilizacao brasileira. A diplomacia cultural representaria, enfim, a vis
atractiva do pais, e por isso a ela tenho

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

dado atencao especial em minha gestao no
Ministerio.

Diplomacia bilateral
e diplomacia multilateral
Ao lado do tratamento de toda essa
agenda, e comum visualizar tambem os
horizontes mais amplos da politica externa brasileira a luz de suas areas prioritarias de atuacao, tanto no plano bilateral
quanto no plano multilateral. A premissa
basica da qual julgo necessaria partir nesse tipo de analise e a de que o Brasil, ao
contrario de muitos paises em desenvolvimento, possui interesses globais no cenario internacional.
No plano bilateral, as prioridades que nao podem e nao devem, assim, ser
entendidascomo excludentes -ressaltam
nitidamente contra o pano-de-fundo da
agenda de cunho mais tematico que venho
ate aqui comentado. A America Latina e
uma delas, seja pelos interesses politicos e
economicos, seja pela historia e pela geografia. A politica de integracao ganha realce com o Mercosul, ja em etapa de implementacao de um cronograma de medidas
concretas, como aprovado na reuniao presidencial de Las Leiias. Iniciativas irnportantes e inovadoras, no campo da integracao fisica, tambem seguem adiante, como
a hidrovia Parana-Paraguai.
O vigor, o dinamismo e as potencialidades de nossas relacoes com os paises
industrializados, como os Estados Unidos,
o Japao e a CEE, compoe, por sua vez,
outra vertente significativa. Comercio,
tecnologia, divida, investimentos sao temas fundamentais dessas relacoes, que, na

verdade, abarcam o conduto privilegiado
de nosso caminho para a modemidade e de
nossa insercao competitiva na economia
mundial.
O Acordo da Terceira Geracao com a
Comunidade Europeia, que tive a honra de
assinar mes passado em Brasilia com o
Presidente do Conselho de Ministros da
CEE, acrescentou um dado significativo
no aproveitamento de nossas possibilidades de complementacao economica e tecnologica com o mundo desenvolvido. A
importancia dos vinculos bilaterais do
Brasil com cada um desses parceiros nao
exclui a possibilidade de articulacao global com a participacao de nossos parceiros
latino-americanos. O papel do Mercosul
nesse aspecto, como se fez com o Rose
Garden Agreement, e um exemplo.
Entre os paises em desenvolvimento,
e nesse
cito as relacoes com a Afiica
caso, especialmente, os paises de expressao portuguesa - como outra area de
oportunidades interessantes e promissoras
a serem exploradas. Angola, por exemplo,
e um parceiro de grande importancia, com
o qual partilhamos interesses significativos de cooperacao na area energetica, agricola, de mineracao, de assistencia tecnica
e educacional. Iniciativas como essas foram tratadas recentemente em reuniao da
Comissao Mista Brasil-Angola de que tive
a honra de participar.

-

No Oriente Proximo, sao tambem cada
vez mais densos nossos interesses. Com os
paises arabes, mantemos relacoes fluidas
e produtivasja ha algum tempo, sobretudo
no campo da exploracao de vantagens de
complementaridade no comercio de petro-
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leo e de servicos. Com Israel, apos o novo
quadro politico que se segue a eleicao do
Governo trabalhista, ha um horizonte promissor, inclusive na area de cooperacao
cientifica e tecnologica.

Historia - e uma ordem em que continuam a manifestar-se, hs vezes com novos
rotulos, o poder hegemonico, o intervencionismo e as ameacas a soberania do Estado.

Nosso relacionamento com a regiao,
que sofreu condicionamentos serios com a
Guerra do Golfo Persico, hoje ganha um
alento especial do ponto de vista das perspectivas favoraveis que se abrem no processo de paz.

Preocupacao tambem com tendencias
a concentracao do processo decisorio internacional em foros restritos, como o
Conselho de Seguranca e o Grupo dos
Sete, propensos a ressuscitar antigas ideias
sobre implantacao de uma especie de diretorio dos negocios mundiais.

Conclusao

Esse balanco da acao diplomatica evidencia uma dinamica muito propria dos
interesses externos brasileiros. Em minha
gestao, tenho procurado levar a cabo um
planejamento estrategico nao so dentro de
moldura conceitual adequada, que contemple os valores e principios tradicionais
de nossa politica externa, mas tambem a
partir da visao dos desafios mais imediatos
e cruciais de nossa presenca internacional.
Nessa perspectiva, preocupam algumas incognitas -como a da propria configuracao da ordem mundial, ordem que
alguns defendem •ánova•â,mas na realidade com caracteristicas de •ádesordem•â.
Uma ordem ainda marcada pelos conflitos
- alguns que pareciam sepultados pela

O Brasil deseja o fortalecimento das
Nacoes Unidas, em bases democraticas,
como orgao responsavel pela paz e seguranca. Do mesmo modo, valorizamos o
papel da Organizacao dos Estados Arnericanos, que ganha importancia na promocao da democracia, dos direitos humanos e na pacificacao de conflitos no hemisferio.
A agenda de nossa politica externa e,
enfim, uma agenda de desafios e oportunidades. Ela nao comporta simplificacoes.
Somos um Pais dinamico, com vocacao
permanente de paz, com potencialidades
que nao podem ser desprezadas e, sobretudo, um Pais que nao se exime de suas
responsabilidades com o futuro.
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Congresso Extraordinario da Federacao
Latino-Americana de Magistrados
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lafer, na abertura do Congresso Extraordinario da Federacao Latino-Americanade Magistrados, no Palacio Itamaraty, em 19 de agos-

I

E para mim oportunidade muito grata a
de acolher a presenca, no Itarnaraty, dos
ilustres delegados ao Congresso Extraordinario da Federacao Latino-Americana
de Magistrados.
Ao dar-lhes as boas-vindas na sessao
de abertura de seus trabalhos, devo dizer
que o faco com dupla satisfacao. Primeiramente, porque os saudo, no exercicio da
funcao de Ministro das Relacoes Exteriores, na reuniao de um foro especializado
de alto prestigio que congrega representantes das magistraturas de paises prioritarios para a diplomacia brasileira; em segundo lugar, porque compartilho com
Vossas Excelencias, em minha condicao
de Professor de Direito, os anseios e preocupacoes profissionais e intelectuais que
estimulam as atividades da Federacao Latino-Americana em favor da consolidacao
do estado de direito como fator de aproximacao permanente entre nossos povos.
A ciencia juridica e as relacoes internacionais sempre estiveram presentes em
minha vida academica, publica e empresarial. Foram ingredientes tanto de reflexao
teorica quanto de experiencia pratica a

sedimentarem, ao longo de muitos anos de
estudos e de ensino, uma visao da sociedade e do mundo que me orgulho hoje de
poder colocar a servico da Republica a
frente da Chancelaria brasileira.
Os principios e as diretrizes da politica
externa de nosso pais repousam fundamentalmente no reconhecimento do papel
do estado de direito como peca-chave da
vida internacional. E com a vigencia plena
da democracia, das liberdades e garantias
individuais, do respeito irrestrito aos direitos humanos - enfim com o amparo da
legalidade e da legitimidade -, que as
acoes do Estado no plano externo adquirem condicoes de realizacao efetiva e duradoura, seja no campo da manutencao da
paz, seja no campo das oportunidades de
dialogo e cooperacao.
A interacao entre democracia no plano
interno e paz no sistema internacional e
um tema recorrente na analise de muitos
estudiosos e cientistas politicos. O Brasil
pratica integralmente esse preceito com
ampla normalizacao de sua vida politica
institucional e a total observancia das regras democraticas.
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Democracia e participacao recobram
tambem vigor a luz das transformacoes
internacionais contemporaneas. No bojo
do processo de mudancas que afetarn a
ordem mundial seja com o fim do confronto Leste-oeste, seja com a emergencia
de um novo multilateralismo, seja ainda
com globalizacao das relacoes economicas, o direito internacional deve caminhar
mais e mais para transformar-se em um
direito internacional de cooperacao. Esta e
uma conviccao que partilho em minha dupla condicao de Ministro e academico.

-

Na vida internacional contemporanea,
o direito tem nitidamente uma funcao promocional, que revela sua efetividade na
medida em que obedece a estimulos ou
desestimulos, e nao a imposicoes ou proibicoes. Essa concepcao espelha o nucleo
do pensamento juridico que deve ser fortalecido como base etica e politica das
relacoes entre os Estados e que, portanto,
serve aos propositos da diplomacia brasileira.
Ressalto, como exemplo recente e
bem-sucedido desse tipo de esforco, a importancia da Agenda 2 1 aprovada na Conferencia do Rio de Janeiro sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento.Trata-se de
um programa de acao inovador para o
fomento da cooperacao internacional a
partir da implementacao do conceito de
desenvolvimento sustentavel.
Na America Latina, a percepcao da
evolucao do Direito como instrumento de
promocao se manifesta no impulso decisivo que o fortalecimento da democracia e
dos principios da economia social de mercado imprime aos esforcos de integracao

regional e sub-regional. O aprofundarnento dos mecanismos de integracao e essencialmente uma tarefa de carater politico,
coordenada em nivel nacional pelas Chancelarias. Mas pela sua dimensao como fenomeno economico e social, pela mobilizacao dos agentes economicos e pelo impacto direto na vida social deve recorrer ao
Direito como instancia de materializacao.
Dai a contribuicao fundamental da Federacao de Magistrados Latino-Arnericanos como instrumento de apoio a consecucao de nossos objetivos comuns.
O Mercosul, em particular, coloca em
evidencia o significado da diplomacia de
integracao. Efmto danovamentalidade de
cooperacao latino-americana introduzida
pela identidade democratica e pela consciencia dos interesses comuns que nos
aproximam no cenario internacional. Seu
processo de implantacao, desde a celebracao do Tratado de Assuncao, em 1990,
adquire conotacoesjuridicas e legislativas
especialmente relevantes.
Alem de providencias concretas que
vem sendo adotadas em relacao a desgravacao tarifaria e a uniformizacao de politicas economicas, ha desafios especificos
no campo do direito publico coqplexos,
uns ja antigos - como o protecionismo
comercial dos parceiros desenvolvidos e outros de mais recente manifestacao,
mas todos eles com uma profunda conotacao juridica.
O combate as drogas e aos focos ainda
nao debelados do terrorismo, os esforcos
de preservacao do meio ambiente e das
culturas indigenas, alem das questoes mi-
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gratorias, sao desafios nao apenas as aspiracoes de desenvolvimento e bep-estar
de nossos povos, mas tambem a'propria
capacidade de convivencia harmoniosa e
produtiva na regiao, inclusive nas areas
de fronteira.
Na America Latina, temos firme consciencia de que sera sempre com a pratica
do Direito, na qual deve estar ancorada a
acao da diplomacia, que nos cabe valorizar
e explorar todo o vasto potencial de colaboracao da relacao de vizinhanca. Trans-

formar, como tenho afirmado, a fronteira
da separacao em fronteira de cooperacao.
Os Magistrados da America Latina,
como nas deliberacoes que ora iniciam em
Brasilia, haverao de continuar a enriquecer essa obra com a contribuicao do seu
,ber juridico, o vigor de suas conviccoes
democraticas e a uniao de seus esforcosna
afirmacao de nossa identidade politica e
cultural.
Muito obrigado.
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Visita ao Brasil
do Diretor-Geral do GATT
Discurso de brinde do Ministro das Relacoes
Exteriores, Celso Lafer, no almoco em homenagem ao Diretor-Geral do GATT,Arthur Dunkel,
durante sua visita ao Brasil, no Palacio Itamaraiy, em 20 de agosto de 1992
r

E com grande prazer que saudo o Senhor
Arthur Dunkel, Diretor-Geral do GATT.
O fato de poder faze-lo em portugues,
lingua de sua juventude e que sei ser-lhe
cara como a nos, e motivo adicional de
satisfacao.
Esta ocasiao muito se presta para reiterar o reconhecimento do Governo brasileiro aos valiosos esforcos do Diretor-Geral nesses seis anos de negociacoes comerciais multilaterais, nos quais vem dando
sobejas mostras da competencia que inicialmente o levou ao cargo que hoje ainda
ocupa.
Nao ha duvida de que os avancos alcancados na Rodada muito se devem ao
empenho pessoal e a capacidade negociadora constantemente demonstradas pelo
Senhor Dunkel. No quadro de incertezas
que ainda afetam o futuro da Rodada, e
motivo de tranquilidade sabe-lo na funcao
que desempenha. Nao e sem razao, alias,
que a imprensa internacional costuma referir-se ao Diretor-Geral do GATT como
o tireless champion of world trade.
Desejo, ainda, a esta altura, dirigir as
saudacoes do Governo brasileiro ao Vice-

Ministro Germain Denis, Presidente do
Grupo de Acesso a Mercados da Rodada
Uruguai, a quem muito tambem devemos
no encaminhamento dessas negociacoes e
que muito nos honra com haver aceito o
convite de juntar-se a nos neste almoco.
Senhor Diretor-Geral,
O Governo brasileiro considera que a
conclusao exitosa, a curto prazo, da Rodada Uruguai e o fortalecimento do sistema
multilateral de comercio sao vitais para os
objetivos de expansao do intercambio
mundial de bens, servicos e investimentos,
assim como para a superacao das ameacas
de recrudescimento das praticas protecionistas. Para o Brasil, a importancia da Rodada Uruguai tem implicacoes diretaspara
a estrutura diversificada de nosso comercio exterior e para a propria viabilizacao
das nossas reformas economicas.
O eventual malogro da Rodada comprometera os objetivos de liberalizacao
comercial promovido pelo Governo brasileiro e que esta no cerne mesmo do Programa de modernizacao economica do
Pais. O surto protecionista que inevitavelmente se seguiria a tal malogro poria em
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risco a propria sobrevivencia do sistema
multilateral de comercio, em detrimento
de todos, mas, especialmente, dos paises
em desenvolvimento.
O Brasil, como membro fundador do
GATT, vem participando com espirito
construtivo e continuara a faze-lo, como
ao longo da historia do Acordo Geral, das
negociacoes da Rodada. Reitero, nesse
sentido, nosso apoio ao Projeto da Ata
Final, resultado do infatigavel trabalho
empreendido por Vossa Excelencia.

Consciente de que concessoes significativas nas areas de acesso a mercados e
servicos dependem, em grande medida,
das que se possam obter na liberalizacao
do comercio agricola e no controle dos
subsidios nesse campo, o Brasil esta decidido a participar do esforco negociador
que representam as consultas em acesso,
em setembro proximo, e em servicos, em
outubro. Ao seu retorno a sede do GATT,
Vossa Excelencia encontrara nossa oferta
agricola sobre a mesa de negociacao da
Rodada.
Senhor Diretor-Geral,

Encerraram-se ha poucos dias as negociacoes entre o Canada, Estados Unidos da
America e Mexico sobre o Nafta. O anuncio auspicioso da conclusao dessas negociacoes leva-nos a refletir sobre o papel do
GATT nesse novo mundo de mega-blocos
economicos que se desenha. Avulta, nesse
novo contexto, a importancia do Acordo
Geral como garantia de que iniciativas de
esforcos de liberalizacao regional ou subregional, em si mesmos louvaveis, nao
acabem por contradizer o sistema multilateral de comercio, nem se desenvolvam
em prejuizo, em vez de em beneficio, da
liberalizacao global.
Sejam as minhas ultimas palavras de
confianca de que o sistema multilateral de
comercio, como corporificado na instituicao que Vossa Excelencia dirige, encontrara meios de superar as presentes dificuldades e se confirme como garante do indispensavel equilibrio de deveres e obrigacoes que, no campo do comercio, como
em todo outro, e conditio sine qua da
convivencia internacional.
Muito obrigado.
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Os Desafios da
Integracao Hemisferica
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lafer, na abertura do Seminario •áOsDesa$os dahtegracao Hemisfricm, na cidade do
Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1992

Diversos sao os motivos que poderia
enumerar aqui para descrever-lhes minha
satisfacao ao participar deste seminario
sobre ((0s Desafios da Integracao Hemisfericm e, particularmente, ao inaugurar
seus trabalhos.
Primeiramente, pelo proprio tema do
debate -tema nao apenas atual e estimulante, mas sobretudo de importancia fimdamental para o Brasil no contexto de seus
esforcos de reinsercao competitiva na economia internacional.
Em segundo lugar, pelos organizadores do encontro. A Fundacao Getulio Vargas e urna Casa que considero um pouco
minha tambem, pois nela fui Professor de
sua Escola de Administracao em Sao Paulo e a ela continuo ligado como Membro
de seu Conselho de Administracao. A
Fundacao sempre me acolheu em importantes reunioes e projetos de carater academico. Ela continua, com a promocao
deste evento, a sua acao de vanguarda
como foro de estudo e de proposicoes
imaginativas da evolucao politica, economica e social do Pais, do continente e do
mundo como um todo.

E satisfacao, ainda, pelo alto nivel intelectual que antecipo para os paineis do
Seminario, presididos e integrados por
personalidades das mais respeitadas do
universo politico, academico, diplomatico
e empresarial. Como Ministro das Relacoes Exteriores do Brasil, estendo a todos
minhas cordiais boas-vindas.
Proponho-me trazer-lhes breves reflexoes sobre o tema do encontro, naperspectiva brasileira das novas estruturas e modalidades de cooperacao que se delineiam
no panorama economico mundial.
O Brasil, na linha de uma definicao
diplomatica muito clara, tem historicamente participado dos esforcosintegracionistas da America Latina. Assim foi que
participou, como signatario original do
Tratado de Montevideu de 1960, da Associacao Latino-Americana de Livre Comercio (Alalc), da mesma forma que participa do orgao que lhe sucedeu, a Associacao Latino Americana de Integracao
(Aladi), desde sua instituicao em 1980.
O Pais tambem contribuiu para o processo de integracao fisica e de desenvolvimento harmonico, como para multiplas
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modalidades de cooperacaono continente,
atraves do Tratado da Bacia do Prata, de
1969, e do Tratado de Cooperacao Amazonica, de 1978.

O mais forte impulso dado pelo Brasil
a integracao, entretanto, com a experiencia
do programa bilateral iniciado com a Argentina, foi dado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assuncao que preve a
criacao do Mercado Comum do Sul, o
Mercosul. Argentina, Brasil, Uruguai e
Paraguai fixaram para dezembro de 1994
o prazo em que esse espaco economico
comum devesse estar implantado, uma vez
alcancada a meta de reducao a zero de todo
o universo tarifario.
Do ponto de vista hemisferico, ainda
que nao possa ser considerada medida de
integracao, mas apenas incipiente gesto
tendente a liberacao de comercio, e de se
recordar o Acordo do Jardim das Rosas, de
1991, assinado pelo Brasil e demais membros do Mercosul com os Estados Unidos,
no ambito da Iniciativa para as Americas,
anunciada pelo Presidente Bush no ano
anterior.
Senhores,
O titulo do seminario, ((Desafios da
Integracao Hemisfericm, pressupoe a necessidade de maior aproximacao econornica entre os ~ a i s e sdas Americas. No
caso do Brasil, essa questao deve ser examinada a luz da estrutura diversificada de
seu comercio internacional, em que o comercio com a CEE ultrapassa o mantido
com os EUA. Como global trader, o Brasil
nao concentra, como o Canada e o Mexico,
seu comercio com um unico parceiro.

O termo integracao tem sido utilizado
para defmir processo de aproximacao economica que vai desde o estabelecimento
de zona de livre comercio, com circulacao
de bens sem tarifas, passando por uniao
aduaneira com o estabelecimento de tarifa
externa comum, ate formas mais avancadas de coordenacao macroeconomicas,
uniformizacao cambial e fiscal, sem falar
de concertacao politica em parlamento
com poderes supranacionais.
No caso do nosso hemisferio ocidental, a unica mencao a possibilidade de
criacao de uma zona de livre comercio foi
feita no ambito da Iniciativa para as Americas, que tem a ambicao da instituicao de
um espaco economico com essas caracteristicas do Alasca ate a Patagonia.
Pode-se sempre colocar a pergunta se
paises como o Brasil, a Argentina, a India,
a China ou a Russia, tendo em vista seus
dados macroeconomicos - como recursos naturais, superficie, PIB e populacao
-, podem prescindir da integracao.
No caso do Brasil, a resposta e clara.
Tenho dito que, hoje mais do que nunca, a
integracao constitui forma de insercao
competitiva do Brasil no comercio internacional. A ampliacao da base economica
cria plataforma para essa insercao e estimula investimentos e o desenvolvimento
de tecnologias.
A integracao latino-americana, em especial o Mercosul, tem significado nao
apenas economico - de eliminacao de
barreiras, liberacao de forcas de mercado
e de vantagens comparativas, de atracao de
investimentos e de tecnologia -mas tam-
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bem politico, de aproximacao inspirada
pelo fortalecimento dos valores democraticos e dos direitos humanos.
Com a revisao dos modelos de substituicao de importacoes vigentes na America Latina nas decadas anteriores, a liberacao de comercio, a criacao de tarifa externa comum ou mesmo a coordenacao de
politicas macroeconomicaspassaram a ser
viaveis em contexto maior de liberacao de
economias anteriormente caracterizadas
por estruturas de protecao.
Por outro lado, o mercado internacional caracteriza-se pela formacao de blocos
economicos, que exercem, em relacao a
seus parceiros comerciais, forca centripeta, pois atraem negocios de maior vulto
para o mercado ampliado, e forca centrifuga, pois podem afastar o ingresso de
bens e servicos atraves de barreiras protecionistas, alem de contribuir para o desvio
de comercio com terceiros paises.
Os diversos efeitos da formacao de
blocos sobre o mercado internacional e
sobre as regras multilaterais de comercio
devem ainda ser estudados e discutidos
especialmente em face dos grandes megablocos que constituirao o ((espacoeconomico europeu)) resultante da fusao
CEE e Efta e o recem firmado acordo para
a Associacao Norte Americana de Livre
Comercio (Nafia) entre EUA, Canada e
Mexico.
Cada um desses dois blocos compreendera o PNB de 6 trilhoes de dolares e
populacoes de 350 e 360 milhoes de pessoas. Juntos constituirao 65%do comercio

mundial, cabendo ao Japao 16% e ao resto
do mundo apenas 19%.
Embora o N& nao constitua uniao
aduaneira ou pretenda uniformizacao
cambial e monetaria, podera ter consequencia para a insercao do Mexico no
contexto regional em funcao de seus compromissos na Aladi. O indice de convergencia real e potencial entre as exportacoes brasileiras e mexicanas para o mercado norte-americano e mais elevado do que
o de qualquer outro pais latino-americano.
O potencial de •ádesvio•âdas nossas exportacoes para os EUA, em consequencia do
Nafta, seria presumivelmente maior do
que o incidente sobre outros paises.
Nao estao ainda disponiveis os textos
completosdos acordos assinadosentre Canada, Mexico e Estados Unidos da America. Entretanto, estudos preliminares feitos pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, pelo Banco Mundial e analises iniciais feitas por nossas Embaixadas, indicam que algumas consequencias
sao previsiveis para o comercio do Brasil
com os membros do Nafla.
Estima-se que a competitividade brasileira no mercado dos EUA devera ser afetada pelas concessoes feitas ao Mexico no
acesso a produtos de altas tarifas e em
setores protegidos como citricos, texteis e
ceramica.
Em outra analise estatistica, baseada
em dados apenas do ano de 1990, foi ressaltado que a maior parte das exportacoes
brasileiras para os Estados Unidos, ou seja
75%, correspondeu a produtos classificados em grupos de baixas tarifas. No grupo
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de altas tarifas, correspondente aos 25%
restantes, e que se encontram importantes
itens como calcados, suco concentrado de
laranja e outros como acucar, h o , texteis, radios, silicone e outros produtos industriais. Foi realcado igualmente que, em
1990, as exportacoes mexicanas desses
produtos para os Estados Unidos somaram
apenas 225 milhoes de dolares, enquanto
as brasileiras, 1 bilhao e 900 milhoes.
Haveria que verificar se, em setores
consideradosbens finais pelos tres parceiros, como texteis, aco, automotriz, nao
estaria o N A estabelecendo algo que se
aproximaria mais a um comercio administrado que a um efetivo esquema de liberalizacao comercial. O tema das regras de
origem 5 importante nesse contexto. A
questao nao tem mero interesse academico, pois num esquema de comercio administrado os efeitos de desvio de trocas
tenderiam a prevalecer sobre os de criacao
de comercio.
A dinamica do comercio brasileiro
com os Estados Unidos podera indicar
alteracao do seu quadro. Assim, diferenciais de tarifas, no caso de commodities de
maior valor unitario, ainda que baixos,
podem induzir a uma troca de fornecedores. A proximidade do mercado consumidor podera influir nas decisoes de investimento e na reducao dos custos de transporte. Companhias poderao realocar investimentos para subsidiarias mexicanas em
detrimento das brasileiras.
O Banco Mundial chegou a fazer estimativas, com base em dados de 1986,
sobre o montante anual de exportacoes
brasileiras que o livre acesso da producao

mexicana ao mercado norte-americano
deslocaria.
O Itamaraty, em abril passado, assinou convenio com a Funcex para exarninar o impacto do ingresso do Mexico na
Associacao de Livre Comercio Setentrional sobre as Exportacoes Brasileiras para
os Estados Unidos. Os estudos preliminaresja se iniciaram, e em breve poderemos
contar com analises sobre os setores mais
afetados.

Questao de dificil qualificacao, mas
nao de menor relevancia do que a de desvio de comercio, constitui a de desvio de
investimento causado por ganhos de escala e por novos padroes de organizacao da
producao. A mesma dificuldade se verifica na analise das consequencias para o
Brasil da modernizacao tecnologica que
acompanha a atracao de investimentos
para o Mexico.
Tamoem quanto a esses aspectos e intencao do Itamaraty manter contato com o
meio empresarial para examinar convenios futuros e realizar estudos.
Parece-nos claro que, se a intencao e
a de que o Nafta deva constituir-se no
passo inicial do projeto da Iniciativa
para as Americas, todo cuidado deve ser
exercido por seus integrantes para que
sua implementacao nao traga prejuizos
a terceiros paises.
Essas preocupacoes salientam a importancia da analise da compatibilidade do
Nafta com o Acordo Geral de Comercio e
Tarifas (GATT) e com o sistema comercial da America Latina, na Aladi.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

A Rodada Uruguai do GATT encontra-se atualmente em compasso de espera.
A relacao entre esse impasse e o processo
de regionalizacao economica do comercio
mundial deveria igualmente ser estudado.
Dada a estrutura diversificada de nosso
comercio externo, em que nao ha concentracao em um unico parceiro, o Brasil tem
todo interesse na preservacao de regras
multilaterais claras e transparentes.
O Brasil vem buscando integracao
com seus vizinhos mais proximos no Mercosul. Deixando de lado retorica passada,
de forma realista tem buscado inicialmente aprofundar esse processo na sub-regiao
antes de estende-lo a outros parceiros.
Recorde-se que a integracao europeia
somente foi possivel quando a Franca e a
Alemanha se dispuseram a tal. Da mesma
forma, as propostas do Mercado Comum
do Sul comente se viabilizaram com a
aproximacao entre Brasil e Argentina na
segunda metade da decada passada.
Tenho dito que a America Latina e
nossa circunstancia. Temos fronteiras com
dez paises, mas essas sao mais •ávivas•â
com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai,
dadas a contiguidade geografica e inicio
de infia-estrutura fisica necessaria para a
interligacao.
Ao comecarmos a integracao pelo
Mercosul nao estamos excluindo - ao
contrario pretendemos estimular -a possibilidade de vinculacoes com outros me-

canismos de integracao. Outras possibilidades podem ser exploradas, inclusive as
ambiciosas ideias de integracao hernisferica. Entretanto, o primeiro passo sera
aprofundar e consolidar o processo de integracao em curso no Mercosul.
Acabojustamente de voltar da Bolivia,
onde estive com o Senhor Presidente da
Republica, para assinatura dos historicos
acordos sobre integracao energetica. A
aquisicao do gas natural boliviano pelo
Brasil, com seu impacto positivo do ponto
de vista economico, industrial e ecologico,
introduzira importante alteracao na matriz
energetica da regiao. Na mesma linha de
aprofundamento do processo integracionista, colocamos em marcha o projeto de
transporte fluvial pela Hidrovia ParaguaiParana.
Senhores,
Para o Brasil, a integracao hemisferica
e, de fato, uma questao de desafio, mas, ao
mesmo tempo, uma questao de oportunidade. Ao desafio historico que representa
a materializacao de nossos anseios comuns de desenvolvimento e bem-estar, temos sabido responder com realismo, imaginacao e, sobretudo, vontade politica. A
America Latina, atenta as transformacoes
internacionais, a elas se adapta na busca de
novos caminhos, mas continua a perseverar na trilha de oportunidades que tem
percorrido com animadores resultados.
Muito obrigado.
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Ministro Celso Lafer
na Escola Superior de Guerra
Palestra do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lafer, na Escola Superior de Guerra,
na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de agosto

Exceientissimo Senhor Comandante da
Escola Superior de Guerra,
Senhores membros do Corpo Permanente,
Senhores Estagiarios,
Apresentacao:
Pensar e Decidir

Comparecer a Escola Superior de
Guerra, no seu ciclo anual de debates
sobre a conjuntura brasileira, e, para o
Ministro das Relacoes Exteriores, ao
mesmo tempo uma obrigacao e um prazer, pois esta Casa, que acaba de comemorar 43 anos, representa esforco permanente de reflexao de civis e militares sobre os destinos nacionais.
A contribuicao que em oportunidades
anteriores pude trazer para os trabalhos da
Escola na condicao de academico, venho
agregar hoje a palavra do homem publico
que tem a responsabilidade pela execucao
da politica externa.
Acredito que a experiencia de alguns
meses na chefia do Itarnaraty e confirmatoria do significado do que Kissinger, em
escritos do final da decada de 1950, colo-

cou como uma importante distincao entre
a analise - cujo ritmo e o parar para
pensar da reflexao -e o processo decisorio -determinado pela urgencia imposta
pela escolha entre opcoes e pelas prioridades estabelecidas num dado momento em
funcao da agenda publica internacional e
interna. Como Ministro, estou submetido
a logica do processo decisorio -governar
e escolher, como dizia Mendes France mas creio que posso e devo enriquecer a
vivencia desta logica com a experiencia da
reflexao academica. E, portanto, no ritmo
de reflexao, mas no contexto do processo
decisorio, que me proponho compartilhar
com os SenhoresEstagiarios da ESG algumas ideias e conceitos que considero hdamentais na apreciacao dos interesses do
Brasil no cenario internacional.
A modernidade e o tema
da identidade internacional

Comecaria por uma consideracao sobre os dois movimentos configurantes da
modernidade que, inseridos no fenomeno
da mundializacao da Historia, incidem na
vida contemporanea das nacoes. Refirome a Ilustracao do seculo XVIII e ao Romantismo do seculo XIX. O primeiro mo-
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vimento, a Ilustracao, ressalta a objetividade de uma expansao universal da racionalidade, com os seus ingredientes de confianca na ciencia, crenca na paz e expectativa nos resultados positivos das trocas e
fluxos internacionais. O segundo, o Romantismo, reivindica a subjetividade da
liberdade de auto-expressao individual e
coletiva.
No sistema internacional de nossos
dias, a vertente que deriva do legado iluminista afirma a unidade fundamental do
genero humano numa comunidade mundial. Numa outra direcao a vertente que
provem do Romantismo sustenta o pluralismo das especificidades, o que, em outras palavras, exprime a multiplicidade e
diversidade de povos e Estados. Essa dicotomia, enquanto premissa da acao diplomatica, reflete o porque da afirmacao das
identidades nacionais.
A vida internacional de um pais movese pela conjugacao entre o universal -o
pensar da Humanidade - e o especifico
-o cogitar sobre o nacional e o regional.
Nessa dialetica de complementaridade,incidem simultaneamente fatores centripetos e fatores centrifugos.
De um lado, valores e principios de aceitacao geral na
comunidade das nacoes, e, de outro, aspiracoes e interesses particulares das sociedades a luz da sua singularidade cultural,
historica, economica e politica. De um
lado, a convergencia de processos nacionais em direcao a praticas e ideais que se
universalizam -como, hoje, expresso no
fortalecimento da democracia, dos direitos
humanos e de mercado - e, de outro, as
divergencias ou forcas da desagregacao

manifestas no recrudescimento dos nacionalismos, das paixoes etnicas e religiosas
-como, atualmente, na Europa Oriental
e no Oriente Proximo.
Para o Brasil, como para qualquer outra nacao, nao deixa, pois, de ser essencial
a discussao de suas possibilidades de insercao internacional a partir tanto das realidades do mundo -mundo em constante
transformacao -quanto da especificidade de seus interesses e anseios permanentes como nacao soberana.
Perfil brasileiro

Essa discussao deve, por sua vez, levar
em conta determinados elementos objetivos, proprios da configuracao daquilo que
poderia ser definido como o perfil externo
do Pais. O primeiro deles e, evidentemente, a sua dimensao tanto em termos territoriais quanto demograficos, assim como
politicos, economicos e culturais. O Brasil
tem peso e identidade indiscutiveis no plano internacional, a semelhanca de nacoes
de porte equivalente, ainda que com relevantes diferencas culturais e de nivel de
desenvolvimento, como e o caso da Russia, da India, da China.
O fator da localizacao geografica, naturalmente, acrescenta a essa analise outro
dado fundamental, que repousa em um
ensinamento simples e conhecido: •áI1faut
faire lu politique de sa geographie)).Desse ponto de vista, ressalta automaticamente aquilo que costumo qualificar de contexto contiguo das relacoes externas brasileiras. O grande numero de vizinhos, a
variedade de foros e areas de atuacao regional - por exemplo, os Tratados da
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Bacia do Prata e de Cooperacao Arnazonica, assim como os mecanismos de integracao economica e de concertacao politica
- marcam historicamente o sentido de
identidade e a prioridade da America Latina para a politica externa brasileira.
A America Latina nao e para nos uma
mera opcao diplomatica. E, como tenho
afirmado, a nossa circunstancia. E uma
area de trabalho do Itamaraty, que, pela
sua propria natureza e pela sua sensibilidade tematica em torno da densidade de
contatos humanos e economicos, da situacao nas regioes de fronteira, exige o constante entrosamento com os diferentes setores do Estado e da sociedade.
Fronteira-separacao versus
fronteira-cooperacao
A circunstancia latino-americana se
valoriza mais diante dos novos desafios e
oportunidades de dialogo resultantes de
uma agenda forjada por legitimas preocupacoes da sociedade: a preservacao do
meio ambiente, a cooperacao fronteirica,
o controle de drogas, a protecao das comunidades indigenas, o deslocamento de
populacoes.
Para o adequado encaminhamentodesses temas tenho propugnado, como diretriz de nossa acao diplomatica latino-americana, pela transformacao da fronteira de
separacao na fronteira de cooperacao. A
fronteira da separacao, no nosso caso, nao
provem de conflitos. E antes a consequencia dos espacos vazios em regioes de dificil acesso e com limitada rede de intercomunicacoes fisicas como a Amazonia que
podem trazer tensoes, como tem se verifi-

cado no tratamento do problema dos garimpeiros. A identificacao de metodos de
acao praticos e eficazes no relacionamento
com nossos vizinhos, como os desenvolvidos atraves dos Grupos de Cooperacao
Consular, toma-se, assim, um imperativo
da acao diplomatica, sobretudo por envolverem essas questoes conotacoes de especial relevancia politica e social.
A fronteirade cooperacao, por sua vez,
solidifica seus interesses na regiao platina,
onde os vinculos brasileiros nao so se beneficiam tradicionalmente da infra-estrutura estabelecida em termos de rodovias,
pontes, hidreletricas, mas tambem adquirem dimensao inovadora com os programas de integracao economica. O Mercosul
e, nesse sentido, o maior exemplo da fronteira-cooperacao, fronteira que perde gradativarnente o seu significado primordial
como elemento divisorio de soberania
para incorporar as vantagens economicas
e sociais do mercado ampliado.
A integracao energetica representa outro instrumento de valorizacao d, nossos
lacos na regiao. Destaco a importancia dos
acordos sobre aquisicao do gas natural
boliviano, firmados em 17 de agosto uitimo, em Santa Cruz de la Sierra, por ocasiao da visita do Senhor Presidente da
Republica. Esses documentos criam as
condicoes para a construcao do gasoduto
que unira os territorios dos dois paises.
Representara, para o Brasil, passo significativo na diversificacao de sua matriz
energetica. Dentro dessa estrategia, enquadram-se igualmente as perspectivas de
utilizacao do gas da Argentina. Outro projeto de integracao de envergadura forma-
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lizado em Las Leiias, em junho, e o da
melhoria do transporte fluvial atraves da
hidrovia Paraguai-Parana.
Para o Brasil, o conceito de fronteira
de cooperacao tem significado muito amplo. Aplica-se, por exemplo, a nossa grande fronteira maritima, o Atlantico Sul, o
-mar-oceano que
liga ao mundo e aos
nossos vizinhos. O interesse do Brasil pelo
Atlantico Sul e, pois, comparavel ao que
temos por quaisquer outras de nossas fronteiras e, por esta razao, abrigamos a aspiracao de efetivamentetransforma-lo numa
grande area de paz e de cooperacao internacional.
A ideia da fronteira de cooperacao em
sentido mais amplo e metaforico distingue
a diplomacia brasileira e caracteriza uma
especificidade do perfil externo do Brasil.
Nao somos, ao contrario de outros paises,
condicionados por influencias fortemente
preponderantes que possam derivar de circunstancias como a proximidade fisica
com uma superpotencia ou a concentracao
de grande parte de seu comercio exterior
em um unico parceiro. E o caso do Mexico
e do Canada, cuja posicao de vizinhanca
com os Estados Unidos determina opcoes,
exemplificadas na conclusao das negociacoes sobre o Acordo de Livre Comercio da
America do Norte. Semelhanterelacao poderia ser identificada no ingresso dos paises da peninsula iberica na Comunidade
Economica Europeia, que redefiniram
suas identidades internacionais levando
em conta a forca de aglutinacao continental da nova Europa.

Dimensoes de Primeiro Mundo
e de Terceiro Mundo
Esse comentario me permite introduzir
um ponto de reflexao que estimo importante na apreciacao dos campos e oportunidades de insercao internacional do Brasil.
Costumo invocar, a tal respeito, a nocao de
Bastide sobre o Brasil como terra de con&&es. Somos uma sociedade que exibe,
economica e social, paem sua
droes de P-eiro
Mundo e, ao mesmo
de ~~~~~i~~
~
~
d
temDo.
I
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A diplomaciabrasileira tem-se mostrado capaz de perceber a aplicabilidade de
arnbas as dimensoes e promover o seu
aproveitamento em favor do interesse nacional. A Conferencia do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento demonstrou
essa capacidade, na medida em que buscamos e pudemos sintetizar posicoes e aspiracoes discrepantes. Valemo-nos, para
tanto, da nossa condicao de pais interessado nos dois aspectos centrais da Conferencia - o meio ambiente e o desenvolvimento -e que enfrenta precisamente em
seu cotidiano problemas causados pela dupla vertente da questao ambiental: de um
lado, problemas tipicos dos paises desen~olvidos,causados pelos padroes e formas
de producao industrial; de outro, problemas comuns aos paises em desenvolvimento, fruto principalmente da pobreza.
Em sintese, e como se viu na Conferencia do Rio, e por sua intensa vivencia
com realidades internas diferenciadas e
complexas que o Brasil esta capacitado
para exercitar internacionalmente a pratica
do dialogo. Esta pratica e um ativo diplomatico. Confere-nos legitimidade para
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promover a cooperacao e para trabalhar
em prol da constnicao de uma ordem mundial mais justa do ponto de vista politico,
economico e etico. Dai, nesta linha, a importancia do conceito de desenvolvimento
sustentavel consagrado na Conferencia do
Rio. Nos o consideramos como ideia-forca
dessa nova ordem, pois e ingrediente de
um novo ((contrato social-internacional•â
que aponta para uma ((visaode futuro•âconceito a que voltarei mais adiante no
correr desta exposicao. Neste momento
adiantaria apenas que a nocao de desenvolvimento sustentavel e essencial para a
compreensao do mundo em que vivemos,
pois engloba nao so a ideia de eficiencia
na producao de riqueza, mas tambem a
nocao de sustentabilidade ambienta1 que,
por sua vez, esta intimamente relacionada
com a superacao da pobreza. Como tenho
dito, a pobreza e, em sua essencia, um
estado de insustentabilidade.
O apego a pratica do dialogo e da cooperacao traduz, simultaneamente, a vocacao pluralista da sociedade brasileira, o
sincretismo demografico e cultural em sua
formacao e as proprias disparidades regionais. Esses tracos explicam, a luz do sentido de abrangencia e globalidade de nossos interesses externos, o fato de o Pais nao
se restringir em sua acao internacional a
areas de relacionamento mais denso como
a America Latina, a Europa e os Estados
Unidos. Mostra a importancia e o potencial das relacoes com a Africa, o Caribe, o
Oriente Proximo e a Asia.
A unidade linguistica do pais e, por
outro lado, um fator de aglutinacao no
campo dos valores que, no plano externo,

incide nao so na prioridade concedida tradicionalmente a Portugal como abrange
tambem as nacoes africanas de expressao
portuguesa.

Comercio exterior
A diversificacao do comercio exterior
do Brasil, tanto em termos de numero de
parceiros quanto de variedade da pauta de
produtos transacionados, evidencia o sentido de abrangencia da atuacao do Pais no
plano internacional, coerente com a vocacao universalista inspiradora de nossa linha de conduta diplomatica..

Anualmente exportamos algo em torno de 32 milhoes de dolares e importamos
cerca de 21 milhoes, o que representa em
tomo de um quinto do intercambio global
da America Latina com o mundo, O perfil
do comercio exterior brasileiro ha muito
deixou de refletir o modelo de economias
-tipicas da maioria dos paises em desenvolvimento -baseada na preponderancia
de exportacoes de produtos primarios.
Hoje, mais de 70% de vendas brasileiras
no exterior correspondem a produtos industriais, sendo que, desse montante, 54%
equivalem a bens manufaturados e 17% a
semimanufaturados.
A diversificacao de parceiros esta particularmente traduzida no fato de que a
CEE e os Estados Unidos absorvem, respectivamente, 3 1 e 20% das exportacoes
brasileiras, e 22 e 23% das importacoes.
Evidencia-se, assim, participacao equilibrada em dois dos principais mercados
internacionais. Os paises da Aladi, por sua
vez, contribuem com 15% das exportacoes
e com 17% das importacoes. Ao mesmo
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tempo, cresce significativamentea participacao da Asia no intercambio comercial
global do Brasil, que passou de menos de
10%em 1980para quase 17% -dos quais
7,5 correspondentes ao Japao, em 1990.
Essas cifras mostram o significado da
posicao internacional de um pais que dispoe de solida base economica a valorizar
em seus vinculos de cooperacao e intercambio com o Exterior. Confirmam, no
campo comercial, que nossos interesses
sao globais - aspecto que ja sublinhei
como caracteristica geral de nossa presenca internacional.
Ao mesmo tempo, nao se deve perder
de vista que, malgrado a pujanca do comercio exterior brasileiro, permanece ainda em niveis relativamente modestos nossa participacao na economia mundial, ainda mais se levarmos em conta a absorcao
de investimentos e de tecnologias. Esta
especie de paradoxo na valoracao da posicao internacional do Pais -para antecipar
aqui urna das conclusoesda minha palestra
- na verdade demonstra que o mundo
hoje e muito mais importante estrategicamente para o Brasil do que o Brasil e
relevante estrategicamente para o mundo.
Dai o desafio de fazermos corresponder
nossas expectativas as nossas potencialidades.
A Federacao na politica externa

Aos multiplos elementos que configuram o perfil internacional brasileiro, permito-me acrescentar a dimensao cada vez
mais relevante que a pratica federativa no
Pais confere a politica externa. Federacao,
de acordo com a tradicao historica da Re-

publica, simboliza unidade dentro da diversidade. Representa a uniao dos Estados
e Municipios. E expressao do poder central com respeito as autonomias locais.
A politica externa nao poderia fugir ao
imperio dessa modalidadejuridico-constitucional de organizacao do Estado brasileiro. Existe, assim, respeitada a competencia do Poder Executivo Federal na conducao das relacoes externas do Pais, uma
diplomacia federativa que se exerce como
parte do encaminhamento e da projecao
dos interesses nacionais. O Governo central nao atua isoladamente nessa tarefa em
relacao aos poderes da Federacao.

Em minha funcao de Ministro, tenho
nao apenas comprovado, mas tambem incentivado, a pratica federativa externa.
Menciono, a titulo exemplificativo, o
acordo celebrado recentemente para a instalacao da sede do Parlamento LatinoAmericano em Sao Paulo. Cito, ainda, a
realizacao da Conferenciado Rio de Janeiro, precedida das reunioes preparatorias de
Manaus e Canela, assim como a decisao
do Senhor Presidente da Republica de designar a cidade de Salvador, Bahia, como
sede da Terceira Conferencia de Cupula
dos Paises Ibero-Americanos, em 1993.
A diplomacia em sua dimensao federativa, promove a coordenacao e o entrosamento com autoridades estaduais e municipais. E uma atividade cuja importancia
se faz sentir cotidianamente em multiplas
iniciativas, como ultimamente, para referir-me aqui as nossas relacoes com paises
limitrofes, na conducao de legitimas aspiracoes locais que envolvem projetos de
integracao fisica e economica.
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A constitucionalizacao das relacoes
internacionais no Brasil
Desde o retomo do Brasil a democracia, tornou-se recorrente sublinhar a correlacao positiva entre esta forma de Governo e a politica externa. Esta conexao
reveste-se, efetivamente, de grande relevancia e atua de modo crescente na ordem
internacional que comeca a configurar-se.
O Brasil tem a vocacao para integrar-se
a esta ordem. A Constituicao de 1988 fez
da democracia sua ideia-forca e acelerou
o processo de constitucionalizacao de
principios de relacoes internacionais.
A constitucionalizacaodas relacoes internacionais e um processo que cumpre
tres funcoes essenciais:

no plano dos principios -que operam
como ((padroes))juridicos para guiar a
gestao da politica externa dentro de um
quadro normativo;
no plano de limites - que estabelecem proibicoes em materia de politica
externa;
no plano dos estimulos -que buscam
encaminhar a acao externa numa determinada linha.
Essas tres funcoes permitem o exercicio do controle politico pelo Legislativo e
o controlejuridico pelo Judiciario da acao
internacional do nosso pais.
Nossa lei maxima marcou um passo
adiante nesse movimento de progressiva
constitucionalizacao das relacoes internacionais no Brasil ao estabelecer entre seus
((principios)),por exemplo, a prevalencia
dos direitos humanos; a defesa da paz; a

solucao pacifica dos conflitos, continuando ai nossa tradicao republicana; ou o
repudio ao terrorismo e ao racismo.
No campo dos ((limites)),a Constituicao
de 1988 deu a mais alta forca legal a opcao
brasileira pela utilizacao da energia nuclear
apenas para fins pacificos. No plano dos
•áestimulos•â,a integracao dos povos latinoamericanos foi erigida em objetivo
mental de nossas relacoes externas.
Democracia e diplomacia
A reflexao e a analise politica tem
identificado uma ampla e rica gama de
efeitos da forma democratica de governo
no plano internacional, de que a politica
externa se tem beneficiado e que ainda
pode aprofundar.

A democracia legitima, principalrnente, de dentro para fora, as acoes externas
de um Governo, conferindo-lhe o respaldo
da sociedade em suas negociacoes diplomaticas e fortalecendo a credibilidade internacional do Pais.
Em segundo lugar, e evidente que
numa democracia efetiva o papel da sociedade nao e o de legitimar opcoes previamente efetuadas pelo Estado no campo internacional, nem mesmo o de simplesmente aceitar a agenda apresentada
pelo nucleo formulador de politica externa do Estado. A opiniao publica tem sua
propria agenda, que a diplomacia profissional deve incorporar, na medida em que
lhe cabe responder aos impulsos da sociedade civil.
Exemplos imediatos dessa realidade
seriam, no caso brasileiro, os casos dos
dentistas em Portugal ou garimpeiros na
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Venezuela, situacoes que tendem a repetir-se com a migracao de brasileiros para
diversas regioes do mundo. E um fenomeno que se explica nao so por razoes economicas topicas, mas pela propria dinamica
migratoria que caracteriza o mundo contemporaneo.
Em terceiro lugar, e de fora para dentro, a democracia garante a legitimidade
indispensavel a qualquer ato internacional, em momento de aceitacao quase universal desse valor politico. Esta realidade,
dramatizada pela conversao macica a democracia durante o ano de 1989dos paises
do ex-bloco socialista, e ainda mais viva
em nossa regiao, onde alem de compartilharmos valores ocidentais que nos foram
legados pela matriz europeia, foram eles
consagrados em nossa organizacao regional -Organizacao dos Estados Americanos -como principio fundamental.Neste
sentido, cabe sublinhar o papel ativo que
a OEA tem representado para a restauracao do processo democratico no Haiti, no
Suriname e no Peru.
Em quarto lugar, a democracia, como
forma de conceber a vida em sociedade,
define afinidades e discrepancias. E natural que sociedades democraticas tenham
mais facilidades para relacionar-se com
outras sociedades democraticas. Ai esta,
alias, um trunfo que apresentam as sociedades latino-americanas na estrutura internacional em gestacao, pois sua formacao
historica, politica e cultural as aproxima
naturalmente das vigorosas e prosperas
democracias da America do Norte e da
Europa. A fronteira America Latina-America anglo-saxonica nao apresenta assim a

mesma descontinuidade cultural que a dedo Norte, que
frontacao ~uro~a-Africa
tem sido fonte de incompreensoesreciprocas. Este fundo cultural comum e o que
tomou possivel, alias, a experiencia ja antiga do panamericanismo para voltar a
OEA, um dos poucos agrupamentos de
paises que reuniu uma superpotencia e
paises de muito menor poder com fundamento na igualdadejuridica e no reconhecimento legal do principio de nao-intervencao, principios esses que na pratica tem
sido objeto de algumas controversias.

-

Em quinto lugar, a teoria politica tradicionalmente desde Kant pelo menos
-identificou uma forte vinculacao entre
a forma democratica de Governo e a vocacao pacifica dos Estados, e uma conexao oposta, entre regimes autoritarios e
totalitarios e maior belicosidade externa.
o
Os valores inerentes a democracia
pluralismo, a tolerancia, a busca do consenso, o primado do Direito -estendemse a esfera da atuacao externa de um
Estado, fazendo da disseminacao e consolidacao de regimes democraticos um
aporte em si mesmo para um sistema
internacional mais estavel.

-

-

Em sexto lugar, a democracia, alem de
fazer-se valor inconteste na ordem interna
da maioria dos paises e valor requerido
para o reconhecimento internacional da
legitimidade de cada Governo, passa tarnbem a ser
por homologia
como
principio organizador da ordem internacional, atraves do reforco do multilateralismo em todos os terrenos. Alem do seu
papel intensificado no campo da paz e da
seguranca, as Nacoes Unidas contribuiram

-

-
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concretamente no encaminhamento de
conflitos localizados, como os da Namibia, do Camboja, e o da agressao iraquiana
ao Kuaite.
O corolario natural deste impulso democratizador, do ponto de vista de paises
como o Brasil, seria a reforma da Carta das
Nacoes Unidas, de modo a permitir que a
estrutura da Organizacao reflita mais adequadamente as realidades da distribuicao
do poder internacional. Este e o caso, em
particular, do Conselho de Seguranca que
certamente ganharia em representatividade com a criacao de uma nova categoria de
membros permanentes, como o Japao, a
Alemanha, a India e o proprio Brasil. Esta
ampliacao do Conselho de Seguranca, que
lhe reforcaria a legitimidade, faz-se ainda
mais premente pela •áregionalizacao•âdos
conflitos, que nao mais dependem do eixo
de confrontacao Leste-Oeste, mas surgem
de causas endogenas.
O processo de multilateralizacao das
relacoes internacionais - que cabe contrastar com o processo inverso de concentracao do poder decisorio internacional
nao so dentro das proprias Nacoes Unidas,
no Conselho de Seguranca, como tambem
em organismos informais como o Grupo
dos Sete -acarreta ainda um outro aspecto da correlacao democracia-diplomacia,
que e o da progressiva codificacao de diversos aspectos do convivio entre as nacoes. Os grandes temas das relacoes internacionais -mar, meio ambiente, direitos
humanos, desarmamento (seja no campo
nuclear, seja, como agora, no das armas
quimicas) -passam a ser codificados em
significativas e abrangentes convencoes

universais, diminuindo a esfera do politico
e aumentando a do juridico na interacao
entre os Estados. Embora esse esforco tenha que confrontar-se frequentemente
com a resistencia de um outro Estado irnportante que julga seus interesses nacionais atingidos pela legislacao majoritaria
ou consensualmente acordada -exemplo
claro seria o dos EUA frente a Convencao
do Mar, ou do Brasil, Argentina e India
face ao TNP -, o processo impoe pressoes aos Estados que desejam manter-se a
margem dos regimes internacionais em
questao, e que os leva muitas vezes a buscar formulas alternativas para encaminhar
numa mesma direcao.
•áRelegitimacao•âda perspectiva do sul

Tudo isso ocorre num mundo que mudou. Explico-me. O conflito Leste-Oeste,
durante a sua vigencia, estruturava e condicionava ate certo ponto o tema NorteSul. Assim, o Movimento Nao-Alinhado,
no campo politico, e o Grupo dos 77, no
campo economico, retiravam grande parte
de sua relevancia do carater de terceira
forca que apresentavam face ao chamado
Primeiro Mundo e ao Mundo Socialista. O
jogo tripartite possibilitado pela existencia
desses tres agrupamentos de paises se viu
reduzido, tambem simplificadamente, a
um novo jogo binario, opondo, para alguns, um Norte reconciliado em suas metades Leste e Oeste a um Sul pobre, heteroclito e ameacador.
Foi em funcao desta nova realidade
que o tema Norte-Sul deixou de ter a exclusiva dimensao de uma cobranca coletiva do Sul ao Norte - tanto capitalista
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como socialista por recursos financeiros e tecnologicos, por mais cooperacao
para o desenvolvimento, em suma - e
passou a ter tambem a dimensao de uma
cobranca do Norte ao Sul, por mais respeito aos direitos humanos, maior preservacao do meio ambiente, adesao a nao-proliferacao de armas de destruicao em massa, combate ao narcotrafico e livre comercio. Dai uma paradoxal inversao de •ácobrancas)) que contribui, num primeiro momento, para deslegitimar a perspectiva do
Sul no plano mundial.
Para usar um conceito elaborado pelo
pensador norte-americano Thomas S.
Kuhn no contexto da historia das ciencias,
vivemos um momento de mudanca de paradigma. No caso da teoria das relacoes
internacionais, a mudanca nao veio da genialidade dos cientistas, mas da criatividade democratica dos povos, que mudaram
nossa cartografia. Este mundo profundamente transformado requer novas categorias da diplomacia brasileira, que pensou
e construiu alguns de seus conceitos fundamentais no contexto da ordem definida
pelos tracos Leste-Oeste e Norte-Sul,
como alias todas as demais diplomacias,
que tambem estao em fase de reflexao e
reformulacao de suas politicas externas.
Uma ordem que, com todas as suas deficiencias, teve o merito da estabilidade,
pois se caracterizou por sua longa duracao,
cerca de 40 anos em sua dimensao LesteOeste, um pouco menos em sua dimensao
Norte-Sul, que podemos datar do inicio
dos anos 50.
Podemos apontar, nesse sentido, o
contraste entre este extenso periodo de

estruturas internacionais enrijccidas com
os 20 anos do interregno entre a Primeira
e a Segunda Guerra. Esta durabilidade
produziu habitos mentais dificeis de substituir no curto prazo, mas que cumpre superar se queremos entender o presente e
projetar o futuro.
Nesse quadro, uma de nossas principais tarefas e justamente a de buscar •árelegitimar)) em novos moldes a perspectiva
do Sul na ordem mundial, indispensavel
para garantir uma visao do futuro -conceito que desenvolverei mais adiante. Esta
tarefa parte do reconhecimento de que
existe uma relacao Norte-Sul e de que esta
e e continuara a ser problematica enquanto
os paises subdesenvolvidos nao estiverem
plenamente incorporados, e de maneira
satisfatoria, aos fluxos dinamicos da economia mundial, pois esta incorporacao e
um ingrediente basico para a estabilidade
da ordem mundial. Vejo a possibilidade
deste processo de construcao de uma nova
ordem em novos mecanismos de cooperacao e creio que o conceito de desenvolvimento sustentavel, tal como consagrado
na Conferencia do Rio, representa este
tipo de construcao coletiva, baseada na
cooperacao. Atraves dele, reintroduziu-se
com toda a enfase necessaria o tema do
desenvolvimento no debate internacional,
agregando-lhe a dimensao ambiental.
Forcas centripetas e forcas centrifugas

Uma consequencia adicional e talvez
ainda mais determinante do fim do conflito Leste-Oeste foi o da possivel universalizacao do espaco economico mundial e o
da aproximacao dos universos multilate-
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rais diversos da politica englobando o
tema da paz e da seguranca -e da economia, representado pelo sistema constituido
pelo GATT, FMI e Banco Mundial. Recorde-se que ao fim da Segunda Guerra
Mundial foi possivel a construcao de uma
ordem politica universal, baseada na Carta
de Sao Francisco -e com intensa participacao sovietica -, mas nao de uma ordem
economica mundial em torno das instituicoes de Bretton Woods, ja que estavam
ausentes a URSS e seus aliados.
Como tem dito o Embaixador Rubens
Ricupero, a Rodada Uruguai do GATT
tem funcionado como uma verdadeira
((Assembleia Constituinte)) dessa unificacao do espaco economico mundial,
pois a desagregacao do chamado socialismo real enseja, pela primeira vez na historia, uma universalizacao de determinadas regras economicas.
A metafora da constituicao tem, e claro, que ser lida com qualificacoes, porque
a Rodada Uruguai nao cobre a totalidade
da agenda economica -alem das questoes afetas ao FMI, ficam de fora questoes como as relacoes entre comercio e
meio ambiente.

A economia e o terreno de manifestacao das forcas centripetas, tanto no ambito
global, atraves do movimento universalizante em curso na Rodada Uruguai, como
nos diversos processos de integracao regional, que nao so expressam esse movimento de aglutinacao, como demandam
como pre-condicao que os paises envolvidos tenham ja superado a fase do conflito,
das disputas territoriais, dos odios etnicos

ou religiosos. E, por natureza, o terreno
desemocionalizado a logica dos interesses, em que o jogo nao e visto como um
aut/aut da relacao amigolamigo.

6

Com essas forcas centripetas de aglutinacao, de cooperacao, de integracao,
coexistem nitidas forcas centrifugas, de
fundo etnico, nacionalista ou religioso.
Um dos efeitos do fim da Guerra-Fria, ao
deslocar do conflito Leste-Oeste o foco do
sistema internacional, foi o de promover a
difusao das tensoes. Para esclarecer esse
conceito, recorro a analise do internacionalista h c e s Charles de Visscher, que
estabelece uma distincao importante entre
•ácontroversia•â,
que e especifica e tem seus
termos de referencia determinados, e a
•átensao•â,que por sua natureza e difusa e
nao esta circunscrita a um ambito definido. Visto como controversia especifica,
com seus termos de referencia conhecidos
no plano politico, ideologico, estrategico,
o conflito Leste-Oeste, ao desaparecer, da
lugar a tensoes difusas no sistema internacional, o que em boa medida explica hoje
a acao das forcas centrifugas.
Essas forcas estao mais evidentes no
Leste da Europa, na Iugoslavia, no territorio da ex-URSS, mas se manifestam tambem em outras areas. Parecem preencher
o vazio ideologico deixado pela derrocada
dos grandes projetos de transformacao da
sociedade representados pelas experiencias marxistas e outros menos radicais.
Tais tendencias indicariam uma irredutibilidade do comportamento humano aos aspectos vinculados a racionalidade economica, e apontam, ao contrario, para um

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

vigor insuspeitado de formas de solidariedade baseadas na lingua, na religiao,
na raca.
Os diversos fundamentalismos representariam o caso mais extremo de subordinacao do fator economico ao fator ideologico, e traduzem quase sempre uma
reacao tardia a aliciacao da sociedade
ensejada pela modernizacao da producao
e do consumo, e por sua integracao na
economia mundial.
Novas geometrias de poder

E neste contexto global que se deve
examinar o papel que representarao os Estados Unidos na mova ordem)) da qual
desejam ser os inspiradores e fiadores, mas
para cuja funcao parece faltar-lhes os recursos materiais indispensaveis para ser
seu unico organizador -ou seja, o hegemon. Os EUA vivem o dilema de ter conseguido vencer a batalha ideologica, no
momento preciso em que os seguidores
muitas vezes tardios desses mesmos valores -democracia, mas sobretudo economia de mercado - se mostram mais eficazes na sua implementacao, embora se
possa discutir ate que ponto e a mesma
forma de economia de mercado que esta
em acao nos EUA, na CEE ou no Japao.
Neste setor, por isso mesmo, surgem
distintas geometrias de poder, os Estados Unidos organizando e liderando coligacoes setoriais dependendo das questoes especificas. A operacao frente ao
Iraque teve uma composicao, mas outra
situacao pode pedir desenho diferente.
Em alguns casos -como em relacao ao
periodo do apos a Guerra Fria na Europa

Central e Oriental -a lideranca cabe aos
paises da CEE.
Este processo nao age apenas ao nivel
de uma superpotencia. O Brasil mesmo
pode hoje estar ao lado de paises altamente
desenvolvidos como os Estados Unidos e
a Australia, por exemplo, nas questoes
agricolas, na discussao com a CEE, e depois mais proximo de outros paises em
questoes como acesso a mercados para
produtos manufaturados ou nas modalidades de examinar o tema dos servicos, no
ambito do GATT. Outros exemplos de
aproximacoes definidas tematicamente e nao a priori - seriam a convergencia
entre a maioria dos integrantes do Grupo
dos 77 e os paises nordicos nas questoes
do meio ambiente; e a parceria com o
Grupo dos Sete -integrado pelas potencias industrializadas -em tomo do Programa-Piloto sobre preservacao de florestas tropicais.
Esta multiplicidade de aliancas taticas
possiveis, alem de ver-se facilitada pelo
fim da rigidez imposta pelo esquema Leste-Oeste, tambem decorre da predominancia dos temas economicos na agenda internacional apos a Guerra Fria, que definem
convergencias ou divergencias de interesses, nao lealdades politico-militares e
ideologicas, necessariamente mais estaveis e coercitivas.
As novas geometrias, do ponto de vista
brasileiro, nao abolem o requisito da coerencia. O que as informa, em ultima analise, e o impulso no sentido de buscar aproveitar as virtualidades que o mundo oferece para manter as demandas da sociedade
brasileira, centradas ainda hoje na questao
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do desenvolvimento, como condicao necessaria mas nao suficiente para a construcao de uma ordem mais justa e mais
democratica.
Com relacao a nova configuracao
mundial e ao proprio conceito de superpotencia, caberia fazer breve mencao a
evolucao ainda incerta do conceito de
poder. Em um mundo crescentemente
marcado pela competicao economica, e
nao mais pela confrontacao politicoideologico-militar, o poder passa a assumir novas feicoes.
Assim, embora os Estados Unidos sejam hoje o unico Estado a ser igualmente
relevante nas duas esferas, a economica e
a estrategica, nao ha duvida que na primeira e cada vez mais desfiado pelo avanco
japones e europeu, sobretudo pela Alemanha, enquanto, na segunda, esses mesmos
atores dependem militarmente ainda dos
EUA, nao mais contra o adversario sovietico, mas em relacao ao que percebem
como eventuais ameacas, por exemplo, as
suas fontes de abastecimento de petroleo.
Esta nova divisao do poder nao esconde o predominio, ao menos por ora, de
poder economico, na medida em que nao
mais se requer das sociedades altamente
desenvolvidas o mesmo investimento militar para contrarrestar ameacas que se demandava para fazer face a enorme concentracao de poderio militar do Pacto de Varsovia, em posicao geopolitica privilegiada
para uma eventual ofensiva sobre a Europa
Ocidental.
Por isso, e como corolario dos primeiros pontos, alguns observadores comecam

-

a descartar os compo-erroneamente
nentes militares do poder nacional, imaginando um mundo plenamente pacificado
sob egide das Nacoes Unidas e do Direito
Internacional e, portanto, reduzido a competicao pragmatica por mais eficiencia e
mais prosperidade.
Tecnologias sensiveis
e nao-proliferacao
Esta minimizacao do poder militar, ou
dos aspectos militares do poder nacional,
parece pouco realista, visto justamente os
fatos ocorridos no apos a Guerra Fria
como a Guerra do Golfo e a crise da Iugoslavia, sem contar as tensoes entre as exRepublicas sovieticas. De todo modo, ha
que registrar que esta nova concepcao do
poder e, de certa forma, ainda mais •ápunitiva•âpara os paises em desenvolvimento,
pois desvaloriza alguns recursos tradicionais de afericao do poder na hierarquia
internacional, tais como territorio, populacao e recursos naturaisJ ao valorizar sobretudo educacao, capacitacao cientifica e
tecnologica e produtividade. Alem disso,
e bem mais facil e rapido um pais adquirir
status'como potencia militar do que melhorar de modo substancial seus indices
economicos e sobretudo sociais no curto
prazo, unicos capazes hoje em dia de dar
um perfil positivo na esfera internacional,
inclusive por seus efeitos indiretos na area
de melhoria dos direitos humanos, da preservacao ambiental, da atratividade para o
investimento estrangeiro.
Cabe observar, alias, que outro efeito
inequivoco do fim do conflito Leste-oeste
foi o do estreitarnento da margem de ma-
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nobra para projetos de acumulacao de poder militar com potencial desestabilizador
na periferia do sistema internacional. A
palavra-chave do sistema internacional
para os paises centrais e ordem, ou seu
sinonimo corrente no campo da seguranca,
estabilidade. A doutrina da nao-proliferacao, que ja reunia Estados Unidos e Uniao
Sovietica em solido consenso ao fim da
decada de 1960, com a proposicao do Tratado de Nao-Proliferacao de Armas Nucleares (TNP), recobrou ainda maior vigor
com o fim da Guerra Fria, estendendo-se
inclusive para novos campos, como as armas quimicas e biologicas, e seus veiculos
lancadores. A intervencao aliada contra o
Iraque -sobretudo seu principal corolario legal, a Resolucao 687 do Conselho de
Seguranca -em grande parte buscavam
ter carater exemplar e dissuasivo contra
quaisquer veleidades de paises em desenvolvimento virem a adquirir armas de destruicao em massa.
Para um pais com vocacao pacifica
como o Brasil, comprovada ao longo de
sua historia republicana, passado o periodo em que a consolidacao de sua integridade fisica o obrigou ao emprego do poder
militar, sao especialmente relevantes as
implicacoes deste tema. O consenso entre
os paises do Norte quanto ao controle internacional da transferencia de tecnologia
de ponta que podem ter fuialidade militares e por isso sao qualificadas de tecnologia de •áusodual•â e tidas como tecnologias •ásensiveis•â preocupa sobretudo
na medida em que os controles postos em
pratica venham a impedir nosso acesso
legitimo a capacitacao cientifica e tecno-
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logica para fins pacificos, varihvel fundamental da economia contemporanea. Por
isso, nao aceitamos a validade do monopolio de tecnologias sensiveis avancadas
implicitamente defendido por aqueles paises. A diplomacia brasileira tem assim
defendido que controles internacionais sobre transferencia de tecnologias sensiveis,
objetivando assegurar a paz e a seguranca
internacionais, devem ser universais e
nao-discriminatorios, e responder aos criterios essenciais da transparencia e da previsibilidade. Para que tais quesitos sejam
cumpridos, faz-se desejavel que tais controles sejam progressivamente multilateralizados e consagrados em instrumentos
convencionais, deixando de ser prerrogativa de clubes fechados e informais de
supridores (ex: MTCR, Grupo da Australia, COCOM), que de resto provaram sua
inoperancia no caso do Iraque.
E no contexto dessa dupla preocupacao tanto com a paz e a seguranca internacionais como com o acesso a tecnologia de
ponta que o Brasil participou ativamente
da negociacao, recem-concluida, da convencao de proibicao das armas quimicas e
negociou e assinou com a Argentina e a
AIEA um conjunto de acordos que dao
garantias definitivas a comunidade internacional quanto as intencoes pacificas de
nossos projetos na area nuclear. Atraves
destes ultimos instrumentos, e dos esforcos que desenvolvemos conjuntamente
com a Argentina e Chile para a colocacao
em vigor do Tratado de Tlatelolco -apos
seu aperfeicoamento por emendas por nos
propostas -, o Brasil espera ter assegurado o pleno acesso as tecnologias avanca-
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das de que necessita, prescindindo da
assinatura de acordos internacionais que
tradicionalmente considerou discriminatorios.
A atitude brasileira nessa area obedeceu aos dois eixos que descrevo mais
adiante -o da adaptacao criativa e o da
visao de futuro -, levando em conta
tanto as exigencias do presente, em que
temos que conviver com um mundo real
em que as tecnologias mais sofisticadas
estao concentradas nas maos de um pequeno grupo de Estados, quanto as exigencias do projeto de longo prazo de um
mundo ideal em que a paz esteja fundamentada em um processo de desarmamento generalizado e completo, necessariamente igualitario.
Uma das conseqiiencias dessa relativa
superacao e substituicao do tabuleiro estrategico e geopolitico pelo tabuleiro economico e a de que a contigiiidade com as
superpotenciasou grandes potencias deixa
de ser um problema e passa a ser um
trunfo. E o caso do Mexico, onde se confirma a necessidade de o pais mais avancado ter uma fronteira-cooperacao,pacifica e mutuamente compensadora, que evite
questoes como imigracao em massa, Wico de drogas, instabilidade politica, ou
terrorismo.
Do diagnostico h acao

As consideracoes que desenvolvi ate
aqui permitem visualizar a grandeza do
desafio do Brasil na busca de sua reinsercao internacional, tarefa que hoje adquire
uma dimensao verdadeiramente inedita
consideradas as profundas e surpreen-

dentes transformacoesdo mundo contempodmeo. Este C o esforco que, dentro da
visaocom quehabitualmentecostumosintetizar o papel da politica externa, deve
procurar compatibilizar as necessidades
internas com as possibilidades externas.
As demandas da sociedade, dentro de criterios objetivos e consensuais, devem ser
satisfeitascomoaproveitamentodasoportunidades oferecidas pela conjuntura internacional.
Este processo se desenvolve, na minha concepcao, em duas dimensoes distintas. Na primeira, sobressaem as iniciativas de politica externa que se enquadram no plano da estrutura do sistema
internacional, de suas regras gerais e especificas, e que requerem, como diretrizes conceituais, aquilo que denomino de
((adaptacaocriativa e visao de futuro)). A
segunda dimensao da acao diplomatica a
que me refiro tem a ver com o ambito das
relacoes do Brasil com as diversas regioes e paises-chaves em seu relacionamento externo, e e nesse contexto que
cabe situar os movimentos que identifico
especialmente como ((parceriasoperacionais e nichos de oportunidades)).
Adaptacao criativa e visao de futuro

A tarefa da diplomacia como meio de
traduzir necessidades internas em possibilidades externas nao e literal, mas criativa.
Constitui exercicio da inteligencia que
acrescenta algo de relevante a insercao
internacional do pais.
Como parte do esforco tanto de adaptacao criativa quanto de visao de futuro,
menciono a importancia da contribuicao
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da Conferencia do Rio, que criou um espirito de cooperacao e presenciou intensa
concertacao em nome de causas de interesses coletivos. Esse exercicio confirmou o
significado da nocao de que a paz e a
seguranca mundiais, assim como os avancos nos grandes temas da atualidade-democracia, direitos humanos, meio arnbiente - dependem essencialmente da
aceleracao do desenvolvimento, o que
vale dizer, da correcao dos desniveis internacionais. E assim, como forma de adaptacao criativa, que destaco o papel da Declaracao do Rio de Janeiro e das Convencoes sobre Mudancas Climaticas e Biodiversidade, assinaladas na Conferencia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Aqueles documentos, enquanto resultado
de um complexo processo negociador que,
logicamente, reflete composicao de interesses, representam um patamar de cooperacao qualitativamente superior ao anteriormente existente.
Etambem como exemplo de adaptacao
criativaque se pode explicar a nova atitude
que ja mencionei - com
brasileira
relacao aos regimes de controle de transferencia de tecnologias sensiveis.

-

Por visao do f-0,
entendo poder defui-la como politica inspirada por aquele
minimo de utopia sem qual o peso dos
fatos e dos condicionamentos nao sera suprado. Trata-se, em outras palawas, da
ideia de trabalhar por sistema intemaciona1 mais compativel com nossos valores e
aspiracoes, ou seja, pela nocao de um
mundo em que os ideais de paz e da democracia nao apenas convivem com os anseios de desenvolvimento, mas efetiva-

mente os reforcem e os viabilizem na pratica mediante o estabelecimento de estruturas de cooperacao em materia de comercio, investimentos e transferencia de tecnologia. A Agenda 2 1 aprovada na Conferencia do Rio, justamente por configurar
uma macroagenda, uma agenda equilibrada que exprime a necessidade da negociacao global em tomo de questoes inerentes
a problematica Norte-Sul, incorpora esse
elemento de visao de futuro ao consolidar
um programa de principios de cooperacao
capazes de alterar a dinamica simplista das
relacoes de custo-beneficio.
A Agenda 21 funcionou, na pratica,
como exercicio de negociacao global. A
ultima tentativa de impl-bmentar esse conceito havia ocorrido na Conferencia de
Cancun sobre o Dialogo Norte-Sul, em
1981, com resultados, como se sabe, frustrantes. Desta feita, na Conferencia do Rio
nenhum Estado agiu como superpotencia,
inclusive porque o tema do meio ambiente, em si mesmo, mostra que todos os
paises tem, simultaneamente, interesses
gerais e interesses especificos, e nao apenas as grandes potencias, segundo a definicao classica que se costuma atribuir aos
Estados com esse status internacional. Ou
seja, c o ~ ~ g ~ o una- sConferencia
e
do Rio
situacao em que se compatibil-am
aqueles dois planos distintos
que ja
externa, o do pencomentei -da
sar o universal o interesse coletivo
e o do cogitar sobre o especifico
o
interesse nacional ou regional.

-

-

-

Outra mostra de visao de futuro esta
presente na posicao do Brasil favoravel a
um debate serio sobre a reformulacao da
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composicao do Conselho de Seguranca,
ponto essencial do processo de democratizacao das relacoes internacionais que defendemos e que discuto a seguir.
Democratizacao da ordem
internacional e participacao
Ao manter atualizada sua percepcao da
conjuntura mundial, cabe ao Brasil procurar fortalecer sua participacao no processo
decisorio, inclusive naquele que incide sobre a discussao dos chamados temas transnacionais. Temas como os de carater humanitario e ecologico dao margem a concepcoes -como a do devoir d'ingerence
- que ferem os principios do direito internacional como o respeito a soberania
dos Estados. O caso da decisao da Corte
Suprema da Justica dos Estados Unidos a
respeito de um episodio de sequestro de
cidadao mexicano, em seu proprio pais,
por forcas policiais norte-americanas,
exemplifica esse tipo de preocupacao.
Na visao da politica externa brasileira,
o relacionamento entre os Estados e -e
deve continuar a ser -condicionado por
estimulos ou desestimulos de cooperacao,
e nao por imposicoes. Isto equivale preconizar por uma agenda positiva - e nao
negativa -das relacoes internacionais. E,
exatamente, a forma pela qual condenamos a tese do dever de ingerencia, contraria a estruturacao da ordem mundial em
bases equitativas, e a forma tambem pela
qual defendemos, por uma questao de solidariedade humana basica, que a comunidade internacional preste -por intermedio das Nacoes Unidas, da Cruz Vermelha
e de outras entidades -assistencia eficaz

a homens, mulheres e criancas em situacao
critica. Este e o caso, no momento, da
Bosnia e da Somalia, onde existem problemas graves que requerem urgente atuacao
internacional para minorar a fome, a miseria e o desespero.
A democratizacao da ordem internacional e um imperativo determinado tambem pela regionalizacao dos conflitos e
das tensoes a que ja me referi, como os
conflitos da Iugoslavia, do Golfo Persico,
de algumas ex-Republicas sovieticas.
O mesmo processo de regionalizacao
tem como corolario a valorizacao das forcas internacionais de paz e dos mecanismos de observacao e verificacao de acordos de seguranca e desmobilizacao militar. Tanto as Nacoes Unidas quanto a
OEA tem agora revigoradas suas funcoes
nesse campo, como demonstrado em relacao a propria Iugoslavia, ao Camboja e
a Angola.
As Forcas Armadas brasileiras tem estado presentes na conducao de tais esforcos internacionais, e este e um aspecto que
considero relevante na convergencia dos
propositos e das acoes do Governo brasileiro nas esferas militar e diplomatica. Recentemente, a convite do Secretario-Geral
das Nacoes Unidas, o Governo brasileiro
designou observadores militares para operacoes de paz na America Central e na
Iugoslavia. Ao Suriname, enviamos tambem observadores militares, por solicitacao do Secretario-Geral da OEA, para
acompanhamentode medidas de desmobilizacao militar. Tudo isso reflete o reconhecimento da credibilidade do Pais no
ambito internacional e o profissionalismo
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demonstrado em missoes anteriores das
Forcas Armadas, como a da verificacao do
processo de pacificacao em Angola.
A mesma importancia das Forcas Armadas manifesta-se nos trabalhos de adensamento dos marcos das nossas fronteiras,
na manutencao da seguranca nas regioes
de limite, alem da contribuicao prestada,
sob diferentes modalidades, para o aprofundamento dos vinculos de dialogo e
cooperacao internacional do pais.
Parcerias operacionais

Nesse ponto da exposicao, introduzo o
Jema da insercao competitiva. Enquanto
objetivo fundamental da politica externa
contemporanea, a busca da nossa insercao
competitiva no mundo deve passar, na minha avaliacao, pela aplicacao do conceito
de ((parcerias operacionais)).As parcerias
do Brasil que defino como operacionais
sao predominantemente economicas, mas
nao deixam, em alguns casos, de ter conteudo politico. Sao complementarese coerentes, ao concorrerem para o aproveitamento das potencialidades do nosso relacionamento internacional.
Para o Brasil ha espaco para acordos
bilaterais, multilaterais, regionais, sub-regionais ou, mesmo, continentais.
A proximidade geografica e a densidade das relacoes historicas sao evidentemente fatores ponderaveis nesse tipo de
analise, como na experiencia da implantacao do Mercosul. Alem do seu significado
que ja comentei como fronteira-cooperacao, o Mercosul adquire essa dimensao
inovadora como parceria operacional. Temos fronteiras terrestres com dez paises,

mas aquelas que constituem o nosso principal espaco economico - espaco vivo,
mais densamente habitado sao precisamente com os paises da parte meridional
do continente.

-

A prioridade do Mercosul nao implica,
porem, incompatibilidade ou exclusoes
em relacao a outras parcerias. Do ponto de
vista do Brasil, o jogo das parcerias operacionais no plano economico pressupoe
uma moldura juridica consolidada para a
regulamentacao do comercio internacional, o que, por sua vez, depende diretamente do exito da Rodada Uruguai do
GATT. O impasse que se vem arrastando
nas negociacoes naquele foro traz subjacente o risco de cristalizacao de megablocos e de que o antagonismo entre eles
comprometa todo o funcionamento do sistema internacional de comercio. E tipico,
a esse respeito, o caso do recente Acordo
de Livre Comercio da America do Norte
(Nafta), que pode vir a ter consequencia
no desvio de outras correntes de troca no
continente, como comercio, investimentos
e tecnologia, alem de suscitar indagacoes
quanto aos compromissos do Mexico no
ambito da Aladi.
E importante que a exigencia de uma
moldura institucional adequada para regulamentar as relacoes comerciais entre os
Estados decorre de uma realidade fundamental da ciencia economica. O mercado
nao opera no vazio. Requer, por isso, um
esforco de construcaojuridica, que e tambem politica, de forma a consagrar um
ordenamento estavel e previsivel que, em
sua falta, seria substituido pelas praticas
discriminatorias do unilateralismo.
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Considerada a perspectiva de um quadro economico em que a Rodada Uruguai
nao fracasse, malgrado algumas avaliacoes pessimistas, caberia visuaiizar, dentro do criterio das ((parcerias operacionaim e da maior articulacao internacional
do Mercosul, as oportunidades que se
abrem para o Brasil. Os Estados Unidos,
como nosso maior parceiro individual,
atraem naturalmente as atencoes fundamentais no processo de reinsercao competitiva e da modernizacao economica.
Acredito que, no contexto internacionalde
nossos dias, ambos os paises terao interesse em construir as bases de uma nova
parceria, em que a superacao de alguns
contenciosos comerciais da lugar a uma
cooperacao mais confiante e madura.
A diversificacao de opcoes, contudo, e
necessaria. Em primeiro lugar porque nossa pauta de exportacao nao se concentra
em poucos produtos ou em poucos mercados. Somos global traders. Em segundo
lugar, porque so temos a ganhar com as
modalidades diferenciadas que vai assumindo internacionalmente a economia de
mercado, de acordo com as especificidades das experiencias nacionais, seja em
materia de politica de ajustamento, seja do
grau de abertura das economias.
E um fato indiscutivel que a economia
de mercado exibe hoje internacionalmente
modalidades distintas. O modelo da Comunidade Europeia tem, por exemplo, ingredientes que nao aparecem na experiencia norte-americana. O processo de integracao impos, no ambito comunitario, a
preocupacao de lidar com as disparidades
economicas regionais e a consequente ne-

cessidade de transferencia de recursos.
Outro componente esta na valorizacao da
questao social da CEE, o que tem levado
hoje a se falar, nao mais exclusivamente
em economia de mercado pura e simples,
mas em ((economia social de mercado)).
O Japao, por sua vez, oferece dupla
contribuicao para o enriquecimento das
praticas capitalistas. Em primeiro lugar,
inovou os modelos de gestao e funcionamento dos processos produtivos. Substituiu o ((fordisrno))por um novo conceito
de producao integrada, com enfase na inovacao tecnologica e na reducao de custos.
Em segundo lugar, tanto em nivel empresarial quanto de politica governamental, o
Japao incorporou a nocao de planejamento
estrategico, que redimensionou sobretudo
as atividades de planejamento industrial,
desenvolvidas de comum acordo entre o
setor publico e o setor privado e, sempre,
com ganhos significativos em termos de
competitividade. A ideia do planejamento
industrial, com aplicabilidade dentro de
programas de medio e longo prazos, reforca consideravelmentevantagens comparativas da economiajaponesa em nivel internacional e a distingue em muitos aspectos
do modelo norte-americano.

A experiencia do Japao sugere, pois,
que se recolham uteis ensinamentos para
o futuro do desenvolvimento brasileiro e
impoe prioridade no aproveitamento de
uma ((parceriaoperacional))com a potencia industrial asiatica. A CEE, ao mesmo
tempo, nao obstante o nivel de protecionismo ali imperante, redimensiona as visoes da economia de mercado e abre horizontes novos para o Brasil em termos de
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((parcerias operacionais)). Cito, como
exemplo de esforco recente nessa area, a
conclusao do Acordo de Terceira Geracao
com a CEE, que multiplica as areas potenciais de nossa cooperacao naquele conglomerado de paises.
A estrategia de varias frentes que nos
cabe seguir no plano do comercio intemacional tem a ver igualmente com a irnportancia dos esforcos negociadores no ambito da Rodada Uruguai. Os ganhos de uma
liberalizacaomultilateral para o Brasil, inclusive pelo nivel de diversificacao de sua
economia e a sua condicao de global trader, sao maiores do que aqueles que se
poderiam obter com a liberalizacao do comercio com um unico parceiro. E por isso
que nao nos servem apenas os arranjos
parciais ou setoriais de comercio. A solucao
- global dever ser o obietivo.

Pela mesma razao, nao concentramos
nossas atencoes e esforcos em deterrninados instrumentos de expansao das trocas
internacionais, cuja utilidade pode aplicarse a apenas uma parcela de nossos interesses. E o caso, vale dizer, da atuacao do
Brasil no Grupo de Caims, focalizado no
comercio de produtos agricolas. Para outros paises latino-americanos, ao contrario, que dependem mais proporcionalmente do que o Brasil das exportacoes primarias, este e um fato de maior centralidade
em suas preocupacoes internacionais.
Nichos de oportunidades
Trago aos Senhores Estagiarios esse
tipo de analise para reforcar a nocao de que
a politica externa nao segue propriamente
um receituario fixo ou pre-determinado.

Por ser dinamica e exigir constantemente
a inovacao e adaptacao em uma realidade
internacional cambiante, deve buscar essencialmente aquilo que chamo ((nichos
de oportunidades)).
Tais nichos, que nao deixam de afirmar a importancia do multilateralismo,
podem ser identificados nao apenas no
campo economico, mas tambem no campo politico. No primeiro caso, destaco
nao apenas as relacoes com o Ira, com a
Turquia, com os Emirados Arabes Unidos, com a Republica da Coreia, com
Israel, com alguns paises africanos. Sao
paises que oferecem possibilidades a serem exploradas em areas como a do comercio de servicos, de cooperacao tecnica e de intercambio tecnologico.
O que devemos buscar, pois, e levar
adiante uma politica que alguns ja denominaram de •ámultilateralismocom nichos
de tratamento diferenciados)),isto e, atender objetivos estrategicos e explorar as
oportunidades economicas nas diversas
frentes do nosso relacionamento externo.

Tambem no plano politico, tornam-se
multiplos os ((nichos de oportunidades))
com o fim da Guerra Fria. Um deles e
proporcionado pelo foro da comunidade
de paises ibero-americanos, ao contribuir
para a projecao de valores caros a politica
externa brasileira, como a democracia, o
pluralismo, o respeito aos direitos humanos. Mas sua utilidade pratica nao e menor, pela afirmacao de um potencial diplomatico na defesa de objetivo de curto e
medio prazos, como a defesa do conceito
de desenvolvimento sustentavel, a libera-
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lizacao do comercio internacional e o acesso
aos recursos financeiros e tecnologicos.

Conclusao
Quero terminar com a reiteracao das
duas diretrizes conceituais -ja referidas
que tenho enfatizado para a acao do
Ministerio das Relacoes Exteriores: a
((adaptacaocriativa e a visao de futuro)).

-

Adaptacao criativa, porque o Brasil
nao aceita imobilismos no mundo em
constante transformacao e tampouco se
conforma com praticas e tendencias que
lhe sao desfavoraveis. Adaptacao criativa,
tambem, porque a nossa diplomacia sempre procurou guiar-se pela combinacaoentre a tradicao e a inovacao, e, do mesmo
modo, porque tem sabido sempre dosar
acao pragmatica com idealismo. A politica
externa brasileira, se tem no realismo um
ponto de partida necessario, dele nao faz o
seu ponto de chegada.
Visao de futuro, por outro lado, porque
o Brasil deseja participar de uma ordem
internacional em que seus valores sejam
reafirmados e suas aspiracoes realizadas.
Como na negociacao e aprovacao da
Agenda 21 pela Conferencia do Rio, persegue a consolidacao de um espirito de
cooperacao que ajude a superar os desequilibrios e injusticas do relacionamento
Norte-Sul.

Muitos, enfim, sao os desafios da
decada de 1990, com o desaparecimento
do centro estruturador das relacoes internacionais dado pelo conflito LesteOeste, a conjugacao das forcas de integracao e desagregacao, as questoes globais emergentes no campo politico e
economico, a velocidade da inovacao
cientifica-tecnologica.
Para o Brasil, ante todas essas variaveis que concorrem para um contexto internacional bastante nebuloso, o essencial
e com isso eu concluo, ao repetir uma
ideia recorrente no tipo de reflexao academica que trouxe para o Itamaraty - e
inverter a equacao que bem sintetiza o
desafio internacional do Brasil de hoje
com todas as transformacoes recentes, o
mundo tomou-se mais relevante para o
Brasil, do que o Brasil para o mundo.

-

Fazer o Brasil contar neste mundo e
nele projetar soberanamente seus interesses e, em suma, a preocupacao fundarnental do Itamaraty. Toda a contribuicao que
puder dar para esse objetivo so reforcara
em mim o sentimento de recompensa pelo
dever cumprido no exercicio da funcao de
Ministro das Relacoes Exteriores.
Muito obrigado.
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IX Seminario Roma-Brasilia
Discurso do Ministro das Relacoes Exterioes,
Celso Lafer, na abertura do IX Seminario
Roma-Brasilia sobre o tema Direito de Integracao: Tratado de Roma-Tratado de Assuncao, no Palacio do Buriti, em Brasilia, em 25
de agosto de 1992
r

E com grande satisfacao que presido a
solenidade de inauguracao do Nono Seminario Roma-Brasilia sobre o tema ((Direito
de Integracao - o Tratado de Roma e o
Tratado de Assuncao)).
Este e um foro que simboliza encontro
de cidades e, por isso, constitui ideal para
a discussao comparativa das experiencias
de integracao na Europa e na America
Latina. Roma e Brasilia, que comemoram
suas respectivas fundacoes na mesma
data, 21 de abril, irmanaram-se por iniciativa de suas autoridades e, hoje, ja estao
ligadas por estreitos vinculos de amizade
e cooperacao.
A esta iniciativa de aproximacao fraternal, Roma e Brasilia incorporam a forca
de suas identidades. Roma, um dos bercos
da civilizacao ocidental, a cidade eterna;
Brasilia, com sua juventude, a Capital da
Esperanca, tornada realidade pela determinacao politica e pela visao de estadista
do Presidente Juscelino Kubitschek.
O Tratado de Roma, pilar juridico-institucional da Comunidade Economica Europeia, forneceu o grande exemplo diplomatico de integracao. Constituiu a de-

monstracao de como e possivel, atraves de
mecanismos de reparticao de competencias, nao apenas criar a unificacao do mercado, mas tambem promover a nocao de
uma identidade comum.
O Tratado de Assuncao, que criou o
Mercado Comum do Sul, retomou, por sua
parte, os esforcos anteriores da Alalc e da
Aladi. Aporta a experiencia latino-americana dimensao nova, de vez que nao se
estabelece sob o modelo de substituicao de
importacoes, mas como tentativa de construir para a regiao uma plataforma de insercao competitiva no comercio mundial,
que tem na democracia sua base de legitimidade e seu horizonte de realizacao no
plano dos valores e das aspiracoes. A experiencia europeia se faz presente como
fonte de inspiracao na reflexao dos paises
que compoem o Mercado Comum do Sul.
A CEE, como esforco internacional
pioneiro de integracao, serviu de exemplo
para as iniciativas promovidas em outras
partes do mundo. Teve papel precursor no
processo de formacao dos grandes megablocos economicos. O Mercosul, antecedido pelo Programa de Integracao e Coo-

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

peracao Brasil-Argentina, faz parte desta
nova realidade do cenario economico
mundial.
Penso que nao perderam atualidade comentarios que publiquei em 1977 sobre o
tema da integracao:

aquele momento nao encontrara paralelo
nem nos esforcos regionais dos paises subdesenvolvidos, nem nas tentativas de alcance mais universal.
Poderia agora acrescentar que as mais
recentes criacoes do Direito de Integracao,
como o Acordo de Livre Comercio NorteAmericano, repetem a experiencia europeia, pois nao chegam a ter uma visao de
futuro e a ambicao do Tratado de Roma.

•áAprocura de novas formas de cooperacao se viu, teoricamente, impulsionada entre os paises subdesenvolvidos pelo exemplo de uma bem-sucedida experiencia de alguns paises
desenvolvidos que, na Europa, com o
Mercado Comum Europeu, conseguiram converter o Direito Internacional
de Cooperacao num Direito de Integracao e, neste processo, alcancar
num nivel regional, uma nova modalidade de constitucionalizacao do Direito das Gentes)).

Se e bem verdade que o Tratado de
Roma e o Tratado de Assuncao tem em
comum os objetivos integracionistas e sejam ambos considerados Magna Carta, diferem quanto a seu escopo e abrangencia.

Recordei, entao, palavras de Pierre
Pescatore, em sua obra Derecho de lu Integracion: Nuevo Fenomeno en las Relaciones Internacionales, ao apontar para o
fato de que a integracao europeia, com a
reordenacao das competencias soberanas
que passaram a ser divididas entre os Estados e os orgaos comunitarios, representou, no plano internacional, uma inovacao
semelhante a separacao dos poderes no
plano do Direito Constitucional. Naquela
reflexao, constatei que essa reorganizacao
criadora dera aos paises europeus uma escala e um peso nas relacoes internacionais
que individualmente nao teriam, tendo
sido responsavel por uma importante redistribuicao de poder no sistema internacional. Conclui que o sucesso dessa experiencia, de conversao do Direito de Cooperacao em Direito de Integracao, ate

O Tratado de Assuncao tem apenas
24 artigos, nao preve orgaos comunitarios, nem orgaos supranacionais. Nao
contempla aspectos normativos como a
politica agricola comum. Aproxima-se
mais da Convencao Benelux que instituiu uniao aduaneira entre a Belgica, o
Luxemburgo e os Paises Baixos ou,
como querem alguns, de uma transicao
entre uniao aduaneira e mercado comum
do tipo simplificado.

O Tratado de Roma e documento pormenorizado e abrangente, compreendendo 248 artigos e varios anexos. Embora
esteja em vigor ha 35 anos poderia agora,
como o Tratado de Assuncao, ser considerado transitorio, pois a partir de 1993 a
nova base legal da Comunidade Europeia
devera ser o Tratado da Uniao Europeia.

Do ponto de vista do Direito de Integracao, os dois Tratados sao, nas suas
respectivas areas geograficas, a principal
fonte primaria de direito comunitario.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

No caso da Comunidade Europeia, as
demais fontes primarias sao o Tratafo de
Paris de 1951, que instituiu a CECA (Comunidade do Carvao e do Aco) e que
antecedeu o Tratado de Roma, e o Tratado de 1957 que instituiu a Euratom. Tambem ja sao amplas as fontes secundarias
de direito de integracao: regulamentos,
diretivas, decisoes e recomendacoes
emanados de instituicoes comunitarias.
Cabe destacar, como mostra do progresso
juridico no ambito europeu, o esforco de
adaptacao das legislacoes nacionais ao
direito comunitario.
No caso do Mercosul, as decisoes intergovernamentais sao encaminhadas
atraves de dois orgaos provisorios: o Conselho do Mercado Comum e o Grupo Mercado Comum. As decisoes de ambos os
orgaos sao tomadas por consenso. A partir
de conferencia diplomatica a realizar-se
no segundo semestre de 1994, devera ser
definida a estrutura institucional dos orgaos de administracao do Mercado Comum do Sul. Tambem nesse aspecto, a
experiencia das Comunidades Europeias,
com diversas instancias decisorias, oferece exemplo a ser examinado para adaptarse as nossas circunstancias especificas.
Com efeito, o valor desse ensinamento
sera testado, com os necessarios ajustes, a
luz da execucao das importantes decisoes
do Mercosul adotadas por ocasiao da reuniao presidencial de Las Leiias. O cronograma de medidas entao aprovado com
vistas a implantacao do mercado comum
traduz, no mais alto nivel de nossos Govemos, a firmeza da vontade politica dos
paises membros em avancar nesta etapa

fundamental do processo de integracao.
Tal determinacao se materializa nas atividades e deliberacoes dos subgrupos de
trabalho incumbidos da execucao do cronograma, e e nesse contexto que se toma
essencial procurarmos aprofundar o conhecimento da experiencia europeia na
formulacao e aplicacao dos instrumentos
juridicos que regem a acao comunitaria.
Ao trazer estes comentarios a atencao
dos ilustres participantes do Seminario
Roma-Brasilia, permito-me realcar a importancia de que, ao lado da significacao
economica e financeira dos esforcos conduzidos no ambito do Mercosul e da CEE,
nao se perca nesse tipo de debate nem a
nocao da utilidade do intercambio de experiencias, nem a perspectiva do enfoque
juridico. O Direito e o elemento que solidifica a relacao entre os povos, e e na
dimensao moderna do Direito de Integracao que a amplitude do esforco de aproximacao e convergencia entre nossos povos
adquirebases de permanencia, de legitirnidade e de previsibilidade.
Direito e tambem instrumento de participacao, e por isso fico satisfeito com o
sentido deste seminario que trata do Direito de Integracao. Ele promove um debate que ha de contribuir para a melhor
compreensao do alcance e da dimensao
dos esforcos de integracao no plano internacional.

O Mercosul, que representahoje o passo mais significativo na consolidacao do
Direito de Integracao na America Latina,
demonstra a perfeita sintonia entre o ideal
democratico compartilhado e a conjugacao de esforcos e vontades nacionais. As
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medidas ja em execucao com vistas a sua
implantacao tem como alicerce fundamental a ideia de que o processo de integracao, ao mesmo tempo em que se apoia
na harmonizacao e convergencia de interesses economicos, e fortalecido pelas
afinidades no plano politico e no campo
dos valores.
Trata-se, enfim, de um movimento
aglutinador que se acelera em nossa regiao
sob o impulso da democracia. O seminario

que tenho aqui a honra de inaugurar, sob
a egide do movimento de aproximacao
Roma-Brasilia, e uma demonstracao de
que nossas sociedades permanecem atentas ao significado da integracao como elemento de afirmacao de identidade politica,
economica, cultural, e, mais do que isso,
empenhadas em transforma-la em realidade conforme as aspiracoes da cidadania.
Muito obrigado.
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Cooperacao Brasil-Alemanha
Discurso do Ministro das Relacoes Ekteriores,
Celso Lafer, na cerimonia de assinatura dos
Ajustes Complementares ao Acordo Basico de
Cooperacao Tecnica Brasil-Republica Federal
da Alemanha, no Palacio Itamaraty, em 10 de
setembro de 1992

o s atos que acabo de assinar com o
Embaixador da Republica Federativa da
Alemanha no campo da cooperacao tecnica atestam a importancia qualitativa das
relacoes do Brasil com esta que e uma das
potencias economicas do mundo contemporaneo.
Membro da Comunidade Europeia e
do Grupo dos Sete, a Alemanha e uma das
opcoes da politica externa brasileira que se
revalorizam continuamente. Enquadra-se
no conjunto de parcerias que costumo definir como operacionais, dentro do esforco
mais amplo da reinsercao competitiva do
Brasil no cenario internacional.
Nesta solenidade de hoje, comprovamos que essa parceria, justamente como
reflexo de seu atributo de operacionalidade, e ativa em seus mecanismos, densa na
substancia e rica em suas perspectivas.
Para o aproveitamento das potencialidades da parceria Brasil-Alemanha, dispomos de adequada moldurajuridica proporcionada pelo Acordo Basico de 1963 no
campo da cooperacao tecnica, e recorremos a formalizacao de ajustes comple-

mentares ao Acordo para viabilizar os projetos de interesse comum.
Esses esforcos tem-se concentrado em
areas como a do apoio a populacao de
baixa renda, da protecao ao meio ambiente
e aos recursos renovaveis, assim como a
do aumento da produtividade e da competitividade de pequenas e medias empresas
industriais.
Hoje, com a conclusao dos dois ajustes, acrescentamos a esse conjunto de programas duas iniciativas de significacao
particular no contexto das relacoes entre o
Brasil e a Alemanha em materia de cooperacao tecnica: de um lado, a implementacao do projeto ((Centro de Formacao,
Aperfeicoamento e Tecnologia da Madeira e do Mobiliario))no Estado do Parana;
e de outro, a prorrogacao do projeto •áPianejamento Pesqueiro Artesanal)), com atividades nos Estados do Para, Ceara e Sergipe. Ambos os projetos contam com a
alocacao de recursos da parte do Governo
alemao, com contrapartida brasileira de
valores equivalentes.
Sao iniciativas que, alem de traduzirem o sentido pratico e efetivo de nossas
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relacoes de cooperacao com a Alemanha,
beneficiam o aproveitamentotecnico e gerencial de atividades economicas em diversas unidades da Federacao brasileira.
E, portanto, com satisfacao que participo da assinatura destes atos, ilustrativos
da diplomacia em sua dimensao como instrumento de apoio ao desenvolvimento
economico e social.
Os instrumentos assinados realcam
tambem o valor e a capacidade da Agencia
Brasileira de Cooperacao (ABC), orgao do

Itamaraty que vem imprimindo notavel
impulso as tarefas de promocao e administracao dos programas de cooperacao tecnica com o exterior. As instituicoes executoras dos programas a que se referem ambos os ajustes, tanto no lado brasileiro
quanto no alemao, sao igualmente merecedoras de nossas congratulacoes e, ao
mesmo tempo, de nosso incentivo para
o prosseguimento desses esforcos de
cooperacao.
Muito obrigado.
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XLVII Assembleia Geral
das Nacoes Unidas
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Celso Lafer, na abertura do Debate Geral da
XL VIIAssembleiaGeral das Nacoes Unidas, em
Nova York, em 21 de setembro de 1992
senhor Presidente,
Congratulo-me com Vossa Excelencia
por sua eleicao a Presidencia desta quadragesima setima Sessao da Assembleia Geral das Nacoes Unidas. A presenca de Vossa Excelencia, respeitado politico e jurista,
constitui promessa de exito nas deliberacoes e relevante contribuicao da Republica
da Bulgaria a diplomacia multilateral.
Registro o reconhecimento brasileiro
pelo trabalho do Embaixador Samir Shihabi, da Arabia Saudita, que previdiu de
forma inspirada e construtiva a Quadragesima Sexta Sessao da Assembleia Geral.
Cumprimento o Secretario-GeralBoutros Boutros-Ghali, cuja eleicao o Brasil
apoiou desde os seus estagios iniciais. Sua
experiencia e visao de estadista - que
pude testemunhar durante os trabalhos da
Conferencia do Rio sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento - certamente o ajudarao a desempenhar com talento seu alto
cargo internacional.

O Brasil sauda os representantes dos
novos membros das Nacoes Unidas. Armenia, Azerbaijao, Bosnia-Herzegovina,
Cazaquistao, Croacia, Eslovenia, Geor-

gia, Moldova. Sao Marinho, Quirquistao,
Tajiquistao, Turcomenistao e Uzbequistao. Meu Pais deseja manter com esses
novos Estados membros a mais ampla
cooperacao.
Senhor Presidente,
A abertura do debate geral desta Assembleia requer de nos que evoquemos
anseios nacionais e regionais sem nos dissociar da preocupacao com o universal.
Que busquemos realizar nossas identidades em um todo harmonico. Que sejamos
eficazes e justos.
Em virtude das mudancas radicais dos
dias de hoje, o nosso maior desafio e buscar a formacao de um novo consenso na
ordem internacional. As Nacoes Unidas
sao chamadas, agora, superado o imobilismo das atitudes e estruturas forjadas na
confrontacao ideologica, a
seu papel de sintese de uma genuina e revigorada
comunhao internacional de esforcos e
vontades.
Este e um desafio imposto pela aceleracao da Historia. O processo de mudanca
das sociedades e das relacoes internacio-
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nais requer novos parametros de conduta
e engendra novas responsabilidades.

dades de acao conjunta no mundo contemporaneo.

A mudanca historica nao deve ser vista
como um caotico processo natural que
escapa ao controle dos homens, a maneira
de um furacao. Tampouco deve ser comparada a uma peca de teatro, cujo enredo
e desenlace sao conhecidos pelo autor e
pelos atores, e que os espectadores vao
descobrindo aos poucos. A metafora mais
apropriada para se entender as licoes da
experiencia historica e a do labirinto, que
articula um modo de conceber a Historia
que, na vida individual e coletiva, destaca
a sua responsabilidade, mas nao recusa a
criativa racionalidade dos homens e dos
povos. Esta consiste em apontar, pelo metodo de aproximacoes sucessivas,os caminhos bloqueados nos labirintos da convivencia coletiva, e o de reconhecer que
existem saidas e lutar para alcanca-las.

Esse processo desperta simultaneamente esperancas e inquietacoes. Nele interagem forcas centripetas, que congregam, de tendencia universalista, e forcas
centrifugas, que separam, ao privilegiar os
particularismos.

No mundo de hoje, o papel da razao na
busca de saidas do labirinto esta em recolher com fundamento na experiencia historica os valores que podem orientar formas qualitativas superiores de vida na sociedade organizada: o primado da liberdade, da democracia, do respeito aos direitos
humanos, do conceito de desenvolvimento sustentavel, da justica e da paz.
Faco esta reflexao porque creio que
estes momentos de acelerada e complexa
transformacao pedem clareza quanto aos
valores e conceitos que fundamentam a
vida internacional. O parar para pensar,
procurando discernir as linhas essenciais
de movimentos historicos de evidente
abrangencia, e etapa inicial e necessaria
para que possamos aproveitar as oportuni-

De um lado, as sociedades se movem
em direcao a praticas e valores que se
universalizarn, como expresso no fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, na concepcao de desenvolvimento
sustentavel, na liberdade economica e no
impulso integrador dos mercados.
De outro, assistimos ao ressurgimento de nacionalismos e de conflitos etnicos, paixoes religiosas e fervores discriminatorios que tornam difusas as tensoes e criam ameacas a paz mundial,
quando exacerbadas.
Com sua vocacao para o dialogo e a
cooperacao, o Brasil deseja contribuir para
a tarefa comum de dar forma coerente e
equitativa aos anseios de realizacao historica da Humanidade.
As Nacoes Unidas e a Assembleia Geral, em particular, devem ser o ponto de
interseccao por excelencia das tendencias
que conformam a complexidade da hora
presente. Esta requer uma nova ordem internacional, amparada na participacao democratica de todos os Estados, como assinalado pelo Secretario-Geral em seu relatorio sobre os trabalhos da organizacao.
O Brasil se orgulha da tradicao de sua
diplomacia. Com dez vizinhos ao longo de
uma fronteira de quase 17 mil quilometros
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-toda ela negociada pacificamente o
Brasil e uma nacao predestinada a civilidade da boa convivencia com todos.
A democracia que hoje vivemos em
toda sua plenitude no plano interno constitui garantia de estabilidade e coesao. Ensina-nos a conviver com as diferencas e as
disparidades de uma sociedade plural. Permite-nos enfrentar crises e vicissitudes
dentro da legalidade constitucional, ao
mesmo tempo em que nos encoraja a defender seus principios e metodos tambem
no convivio com as demais Nacoes.
As regras do jogo democratico, corporificadas no Estado de direito, tratam substantivamente da distribuicao do poder e da
limitacao do poder. Afirmam estas regras
que o governo deve ser de muitos, para
resistir a imposicao de poucos, e que o
poder deve ser limitado pelas normas para
impedir o arbitrio discriminatoriode quem
o exerce. O reconhecimento destas regras
tem como objetivo conseguir na vida coletiva o salto qualitativo da passagem do
reino da violencia para o reino da nao-vioIencia, atraves da domesticacao do poder
pelo Direito. E isto o que da ao Direito um
inarredavel conteudo etico, que no ambito
do Direito Internacional Publico tem um
dos seus focos na solucao pacifica de controversias, pois os seus procedimentos de
escolha e de acao estao voltados precisamente para conter o medo inerente ao estado de violencia.
E com esse espirito de civilidade democratica que o Brasil se propoe participar
do processo de reorganizacao do sistema
internacional.

O momento historico excepcional que
vivemos exige uma nova agenda, que incorpore a um tempo a percepcao do presente e antevisao do futuro.
A elaboracao desta agenda deve levar
em conta todas as dimensoes do valor.
Todo valor e ao mesmo tempo realizavel
e inexaurivel. Um valor nao subsiste se
nao puder ser convertido em realidade social e normativa. Da mesma forma, nenhuma de suas realizacoes historicas e capaz
de esgota-la: podemos sempre ser mais
livres e obter mais justica.
A politica externa brasileira vem privilegiando essas duas dimensoes em sua resposta a nova situacao internacional, num
exercicio permanente de adaptacao criativa e de visao do futuro.
Adaptacao criativa significa que estamos dispostos a trabalhar dentro da realidade internacional vigente, com todas as
suas limitacoes, para encontrar novos patamares de convivencia, superiores aos
existentes. Visao de futuro e o elemento
que nos inspira a ir alem da acao pragmatica e agir sobre ela para aproximar a realidade dos ideais que nos movem. O consenso e um processo que requer construcao continua. Nao se enquadra dentro da
teoria do contratualismo classico, como se
a organizacao social representasse uma
conquista acabada. Ao contrario, o •ácontrato social)) nacional e internacional necessita de constante atualizacao. Dai a relevancia da visao de futuro.
Adaptacao criativa e visao de futuro
constituem uma dualidade apropriada de
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conceitos para o exame dos temas que constam da agenda desta Assembleia Geral.

Desarmamento, paz e seguranca
Senhor Presidente,
O ponto de partida para repensar a
organizacao do sistema internacional e o
reconhecimento de que paz, seguranca e
desarmamento constituem elementos indissociaveis. O desarmamento e uma
contribuicao instrumental decisiva para a
paz e a seguranca e estas, por sua vez, sao
condicoes necessarias para a fruicao de
direitos humanos, como o sao para a estabilidade interna das democracias renascidas e para uma verdadeira democratizacao das relacoes internacionais. De desarmamento, de paz e de seguranca tambem
depende a dedicacao de esforcos ao desenvolvimento e a preservacao do meio
ambiente.

Ao consolidar suas ideias no documento Agenda para a Paz, o Secretario-Geral
Boutros-Ghali sugeriu novos contornos e
ampliada latitude as discussoes sobre o
papel das Nacoes Unidas. Instigantes e
criativas, suas propostas ensejam profunda reflexao, da qual devem participar todos os Estados Membros. O Brasil nao
deixara de dar sua ativa contribuicao para
sua consideracao nesta sessao da Assembleia Geral.
A Agenda para a Paz incorpora elementos de grande atualidade como os de
diplomacia preventiva, promocao da paz
e edificacao da paz pos-conflito. Inovadores e, por isso mesmo, ainda fluidos,
tais conceitos abrem novas perspectivas

a explorar, com a cautela que inspira o
encontro fascinante entre realidades
ainda pouco conhecidas e ideias ousadas e imaginativas.

A dimensao do idealismo, na visao de
um mundo melhor, nao pode, no entanto,
deixar de ser levada em conta em qualquer
debate sobre aordem mundial. O realismo,
ponto de partida de toda acao politica, nao
deve ser o seu ponto de chegada. A Justica
e o valor-sintese que, em ultima analise,
deve permear a nocao de ordem.
A construcao da paz e tarefa que nao
se interrompe. E um processo. Alem dos
conceitos elaborados com respeito as formas de atuacao em situacoes de conflito,
atual ou potencial, devemos procurar articular tambem o corolario logico da preventive peace building, de modo a prevenir a eclosao de crises decorrentes de
fatores economicos e sociais. Nesse sentido, urge fortalecer o papel das Nacoes
Unidas nao apenas como fator de restabelecimento da paz e da seguranca, mas
tambem como fator de fomento da paz
socioeconomica.
Assim, aos elementos aventados pelo
Secretario-Geraldevem agregar-se outros,
como a promocao de um ambiente econornico internacional mais justo, o respeito
irrestrito aos direitos humanos e ao imperio da lei, o desarmamento geral e completo e a democratizacao das relacoes internacionais, no contexto da plena vigencia
dos principios juridicos que constituem a
base da convivencia pacifica entre os Estados, tais como a igualdade soberana e o
nao-uso da forca.
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E fundamental combater a tentacao da
seletividade na aplicacao dos dispositivos
da Carta. Nosso compromisso deve ser o
de assegurar que os instrumentos para a
manutencao da paz e da seguranca internacionais nao sirvam para consolidar assimetrias baseadas em relacoes de poder,
cuja mera realidade nao lhes confere por
isso legitimidade. Isto porque a legitimidade tem como atributo essencial a abrangencia inerente ao conceito e a perspectiva
da humanidade.

Faz-se imperiosa a revalorizacao do
principio consagrado na Carta de que a
manutencao da paz e da seguranca devem
congregar-se para determinar os termos de
seu exercicio.
O Conselho de Seguranca, a quem
compete primariamente tal missao, age ao
desempenha-lo em nome de todos os Estados-membros das Nacoes Unidas. Hoje,
quando e chamado a exercer papel cada
vez mais decisivo, coloca-se com toda a
nitidez a necessidade de aprofundar a discussao sobre o escopo de seus poderes, as
faculdades de seus membros e sua representatividade.

Devemos considerar, com prudencia
mas tambem com a necessaria perspectiva do futuro, os reajustes que permitam
ao Conselho o desempenho mais representativo de suas funcoes. O Brasil, como
no passado, dispoe-se a contribuir de maneira ativa e construtiva para esse exercicio, levando-se em plena conta o equilibrio institucional entre os orgaos das Nacoes Unidas previsto na Carta de Sao
Francisco.

A determinacao do Brasil em implementar o principio da responsabilidade coletiva reflete-se concretamente na sua participacao frequente em operacoes de paz
das Nacoes Unidas.
Senhor Presidente,
A proliferacao de situacoes de instabilidade que se sucedeu a superacao da confrontacao global levou a que o tema da
seguranca suplantasse inicialmente o do
desarmamento na agenda internacional. A
reducao progressiva dos estoquesde armamentos e, sobretudo, daqueles capazes de
destruicao em massa, e, no entanto, elemento fundamental da construcao de um
mundo pacifico.
Muito ja se fez, e verdade, no campo
do desarmamento,mas muito ha por fazer.
As recentes iniciativas de reducao de arsenais nucleares, que consolidaram o clima
de distensao internacional, devem seguirse medidas concretas dotadas de eficacia
juridica para assegurar a proibicao dos
ensaios nucleares, a suspensao da fabricacao de novas armas de destruicao em massa e a adocao de compromissosefetivos de
sua reducao progressiva ate a eliminacao
definitiva.
O empenho com que o Brasil participa
de iniciativas em prol do desarmamento e
decorrencia natural da vocacao pacifica do
seu povo, como demonstra o fato de estarem nossos gastos de defesa, como proporcao do produto nacional bruto, entre os
menores do mundo.

Assinamos com a Argentina um Acordo para a Aplicacao de Salvaguardascom
a Agencia Internacional de Energia Ato-
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mica. Lancamos a iniciativa de dar plena
vigencia ao Tratado de Tlatelolco, que fara
da America Latina a primeira regiao desnuclearizada do mundo e que representa,
na visao do Brasil, maneira exemplar de
estabelecer compromissos de nao-proliferacao com igualdades de direitos e obrigacoes. Pelo Compromissode Mendoza, que
celebramos tambem com outras Nacoes
vizinhas, proibimos as armas quimicas e
biologicas em nosso territorio. Assim nos
antecipamos a Convencao sobre Armas
Quimicas, que estabelece regras de desarmamento e de verificacao aplicaveis uniformemente a todos os signatarios. Esperamos que, no futuro, outras convencoes
de desarmamento, de carater igualmente
universal e nao-discriminatorio, possam
ser negociadas e concluidas.
No Atlantico Sul, area ja consagrada
como zona de paz e cooperacao, vislumbramos a oportunidade de retomar, no foro
de dialogo e de acao conjunta criado em
torno da nocao geografica e politica dessa
regiao, o objetivo da protecao do meio
ambiente marinho.
Democracia e Direitos Humanos

Senhor Presidente,
A seguranca e o desarmamento sao
apenas meios para consecucao da verdadeira aspiracao da humanidade, que e a
paz. Nao a paz como simples ausencia de
guerra, mas a paz como valor positivo, a
paz como plenitude, que signifique um
relacionamento entre Estados ordenado
pelo Direito e comprometido com a solucao pacifica das controversias.

A paz deve estar vinculada a cooperacao, nela incluida a dimensao da justica,
pois e da convivencia equilibrada que nascem os interesses comuns e nesses e que
se consolida o sentimento de recusa ao
conflito.
E sabido que existe forte vinculacao
entre a forma democratica de Governo e a
vocacao pacifica dos Estados, e uma conexao oposta entre regimes autoritarios e
maior propensao ao conflito. Os valores
inerentes a democracia -o pluralismo, o
respeito a vontade da maioria, a tolerancia
com o outro, a busca do consenso, o primado do Direito -prolongam-se naturalmente na atuacao externa dos Estados. A
consolidacao da democracia em escala
planetaria constitui, portanto, uma contribuicao decisiva para a edificacao de um
sistema internacional mais pacifico.
A democracia, alem de fazer-se valor
inconteste na ordem interna da maioria dos
paises, projeta-se, portanto, como principio organizador da ordem internacional,
atraves do reforco do multilateralismo e da
busca da participacao ampla no processo
decisorio internacional.
Na visao brasileira, o relacionamento
entre os Estados deve ser preponderantemente orientado por estimulos - e nao
desestimulos - a cooperacao. Isto equivale a preconizar uma agenda positiva e nao negativa -das relacoes internacionais, democraticamente negociada.
O aperfeicoamento da cooperacao internacional para o tratamento adequado e
eficaz de temas globais, como os de carater
humanitario e ecologico, e objetivo que
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deve ser buscado dentro de parametros
compativeis com os principios basicos do
Direito Internacional, entre os quais se
destaca o respeito a soberania dos Estados.
No campo dos direitos humanos, desenvolve-se felizmente uma nova percepcao da necessidade de protecao especial
aos grupos mais vulneraveis em cada pais.
As minorias culturais, religiosas e etnicas,
as criancas, os refugiados, os imigrantes
sao grupos frequentemente expostos a intolerancia e ao desrespeito dos seus direitos mais elementares.
Aqui, principalmente, devemos preocuparmo-nos em encurtar ao maximo a
distancia que separa o realizavel do desejavel. O respeito aos direitos humanos
deve ser universal, como universal e a
Declaracao de 1948, e universais sao os
dispositivos dos pactos e convencoes que
codificam esta materia. Em poucas palavras, os direitos humanos nao devem ser
violados sob pretexto algum.
A h i c a o plena dos direitos individuais requer condicoes objetivas de organizacao economica e social, alicercadas na
ideia de justica.
A realizacao, em 1993, da Conferencia
Mundial sobre os Direitos Humanos, assim como a da projetada Cupula Mundial
sobre Desenvolvimento Social serao oportunidades para reforcar a protecao e a promocao da dignidade do ser humano.
O Governo brasileiro empenha todos
os esforcos a seu alcance em defesa e na
promocao dos direitos humanos. Mantemos dialogo aberto com as organizacoes
internacionais, governamentais e nao-go-

vernamentais, e aderimos aos principais
instrumentos convencionais que regulam
a materia.
Para que tenhamos exito em nossos
propositos, necessitamos da cooperacao
internacional construtiva com vistas a melhor enfrentar as consequencias perversas
da pobreza extrema e dotar os Estados
democraticos de condicoes materiais para
reforcar sua presenca preventiva e corretiva nas areas onde ainda ocorrem graves
violacoes aos direitos do individuo.
Entre as tarefas mais prementes das
Nacoes Unidas esta a de promover em
todos os paises uma campanha firme e
energetica contra todas as formas de discriminacao. E tempo de reafirmar a nocao
classica de tolerancia como elemento
construtivo da boa convivencia na sociedade. A igualdade so e real quando se
respeita o diferente, o heterogeneo.
O respeito aos direitos humanos e a
igualdade de todos perante a lei sao valores absolutos. Politicas de separacao racial sao sempre odiosas, sob qualquer
denominacao. A ideia de que uma nacao
ou grupo social sera de alguma forma
superior se for etnicamente homogeneo e
falsa, moralmente condenavel, e inaceitavel politicamente.
O mundo nao viveu os horrores de uma
Guerra Mundial, os temores de 45 anos de
guerra-fiia e a agrura de conflitos que feriram a consciencia da humanidade para
ver ressurgir o espectro da xenofobia, dos
nacionalismos excludentes e da intolerancia etnica, cultural ou religiosa. Nao pode-
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mos admitir que o conceito de nacao venha
a servir a praticas de opressao.
O Brasil, como pais multirracial, orgulhoso de suas raizes e da acolhida que
sempre deu a povos de todo o mundo,
repudia essas atitudes infamantes para o
genero humano.
A nova sociedade internacional que
desejamos construir nao pode conviver
com a marginalidade de povos inteiros,
assim como nossos paises nao podem conviver com a marginalidade de parte de suas
populacoes.

Desenvolvimento e Ecologia
Senhor Presidente,
Vivemos uma era em que a interdependencia dos polos dinamicos da economia mundial evidencia as deficiencias da
cooperacao global. Amplia-se a olhos
vistos a distancia entre o Norte e o Sul.
Nao podemos aceitar o prolongamento
dessa situacao.
Precisamos trabalhar em conjunto em
favor do crescimento economico em todos
os paises. Nao existira paz e seguranca
enquanto persistirem as disparidades que
deformam o sistema internacional.
Uma comunidade internacional crescentemente interdependente e aberta tendera a retirar ganhos ainda maiores da
alavanca para o crescimento que constitui
o comercio internacional. Devemos evitar,
assim, que pressoes protecionistas, associadas a interesses setoriais de curto alcance, comprometam o esforco negociador da
Rodada Uruguai, inspirado na livre concorrencia e na ampliacao de beneficias.

As dificuldades e a lentidao inerentes
ao processo de liberalizacao comercial no
ambito multilateral nao devem conduzir a
uma opcao indiscriminada pela formacao
de blocos regionais fechados. Preferimos
ver a liberalizacao no plano regional como
exercicio suplementar, que se justifica
pela criacao de oportunidades adicionais,
capazes de imprimir maior dinamismo ao
comercio mundial como um todo, sem
penalizar terceiros.
O Brasil e um pais voltado para o comercio com todas as regioes do mundo.
Leva adiante sua modernizacao economica, com a liberalizacao do comercio e a
abertura ao exterior. A bom termo chegam
as negociacoes com os credores internacionais. Buscamos no Mercosul a indispensavel base regional para viabilizar nossa insercao competitiva no mundo.

Nessa trajetoria de desenvolvimento,
a ciencia e a tecnologia constituem hoje
a variavel determinante da viabilidade
economica. Promover sua disseminacao
e assegurar maior transparencia e equidade no acesso ao conhecimento e condicao
fundamental para alcancar o desenvolvimento. E esse o espirito que norteia a
iniciativa brasileira, ora em curso na Comissao de Desarmamento das Nacoes
Unidas, que busca a definicao de principios nao-discriminatorios e universalmente aceitaveis para regular as transferencias internacionais de tecnologias sensiveis para fins pacificos.
Senhor Presidente,
Em junho, o Brasil teve a honra de
acolher a Conferencia das Nacoes Unidas
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sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
talvez o maior evento diplomatico da historia das Nacoes Unidas e, com certeza,
um dos mais radicalmente inovadores na
definicao de formas de convivencia e coo~eracao-Trabalhamos com criatividade
frente as condicoes do presente e ousadia
na preparacao do futuro.
Nao se tratava, na Rio-92, de simplesmente reorientar este ou aquele aspecto
das atividades economicas ou da vida
social. Nao se tratava, ali, de produzir
correcao transitoria ou paliativa. Antes,
de redesenhar e redefinir a nocao mesma
de desenvolvimento, para orienta-la sobre bases mais racionais, mais justas,
mais generosas - o desenvolvimento
sustentavel.
A Declaracao do Rio, a Agenda 2 1, a
Declaracao sobre Florestas, a Convencao
sobre Clima e a Convencao sobre a Biodiversidade definem um quadro juridico
para a cooperacao internacional de importancia fundamental. Com o tempo, a relevancia desses documentos resultara ainda
mais evidente. A adesao aos principios
estabelecidos e a pronta ratificacao das
duas convencoes abrirao nova fase da cooperacao internacional.
Em tomo do conceito fundamental do
desenvolvimento sustentavel, erigiu-se na
Rio-92 um novo paradigma, um novo contrato social. Definiu-se a preocupacao primordial de assegurar o mais racional equilibrio entre, de um lado, os legitimos anseios de desenvolvimento e, de outro, a
preservacao da saude do nosso planeta e o
bem-estar das geracoes futuras. O desenvolvimento sustentavel e a expressao con-

temporanea do progresso e a base de uma
nova ordem ambienta1 internacional.
Na Conferencia do Rio para valerme h
do presidente ~~~~d~
collor ao saudar, na direcao de seus
lhos, 0s Chefes de Estado e de Governo
que nos hoMaram com
mundo decidiu reunir-se para tratar, nada
mais, nada menos, do que da propria vida
sobre a face do planeta•â.A Conferencia
concluiu nao poderem persistir os desequilibrios sociais no sistema internacional vigente, flagelado pelo espetaculo desumano da pobreza, onde coexistem carencias
e desperdicios. Esta visao recolhe o pensamento reiteradamente manifestado pelo
Chefe de Estado brasileiro sobre a dimensao da questao ecologica, inclusive no balanco que fez dos resultados da Conferencia na qualidade de seu Presidente: •ánao
podemos ter um planeta ambientalmente
sadio num mundo socialmente injusto)).

-

A Rio-92 fortaleceu, assim, a consciencia de que o desenvolvimentoambientalmente sustentavel tem de ser social e
economicamente sustentavel.
Esta conquista, como todas as outras
da Conferencia so foi possivel gracas ao
engajamento sem precedentes, no mais
alto nivel politico, da comunidade das Nacoes. Ao permitir a deliberacao sobre problemas de interesse universal, com a participacao igualitaria de todos os paises, a
Conferencia do Rio teve carater exemplar,
elevando a um novo patamar o exercicio
da democracia nas relacoes internacionais
e fortalecendo a diplomacia multilateral.
Na Rio-92, todos, grandes e pequenos,
ricos e pobres, demonstraram ser capazes
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de articular seus proprios interesses especificos com interesses maiores e universais.

E esse o ((espirito do Rio)) que queremos venha a inspirar a atuacao das Nacoes
Unidas em outras areas: a confianca reciproca entre os paises, a vontade de agir
decisivamente com vistas A consecucao de
objetivos comuns, a grandeza de trabalharmos juntos no desenho de uma cooperacao crescente com normas definidas
consensual e democraticamente.
O Brasil conta com a cooperacao da
comunidade internacional na area do meio
ambiente. Nao obstante, quero ressaltar
que o meu Pais, por iniciativa propria e em
atencao aos seus proprios e legitimos interesses, ja vem demonstrando concretamente seu empenho em contribuir para os
esforcos internacionais nessa area. De
1987 a 1991, o desmatamento na Arnazonia reduziu-se em 85% em decorrencia de
medidas internas e de uma crescente mobilizacao da sociedade brasileira em defesa do meio ambiente.
Esta sessao da Assembleia Geral tem
diante de si a importante tarefa de dar os
primeiros passos para a implementacao
das conclusoes da Conferencia e o cumprimento dos compromissos ali assumidos.
Atribuimos, por isso, especial importancia
a instalacao da Comissao de Desenvolvimento Sustentavel. O objetivo do desenvolvimento sustentavel, como reconhecido no Capitulo 33 da Agenda 21, exige
recursos financeiros novos e adicionais,
em bases adequadas e previsiveis. Nesta
Assembleia, esperamos que os paises de-

senvolvidosanunciem seus planos iniciais
para tomar realidade as deliberacoes da
Conferencia. Igualmente crucial e a disponibilidade de tecnologia para os paises em
desenvolvimento, de forma a viabilizar os
programas estabelecidos. Decisoes ou medidas de seguimento tambem se impoem
em outras areas. Entre elas, destaco a criacao de um comite negociador para tratar
da desertificacao e o desenvolvimento dos
pequenos Estados insulares.
O Brasil deseja prestar uma contribuicao adicional aos esforcos da Conferencia
do Rio, oferecendo-se para sediar um Centro Internacional de Estudos sobre Desenvolvimento Sustentavel. Esperamos contar com o apoio publico e privado para essa
iniciativa, acolhida em resolucao da Conferencia e para cuja implementacao ja tomamos as primeiras providencias. O Centro sera uma instituicao academica que
buscara contribuir para o avanco do desenvolvimento sustentavel, proporcionando
um foro internacional do intercambio e
pesquisa para a aplicacao das decisoes
adotadas no Rio.
Senhor Presidente,
Ao abordar a dicotomia entre o real e
o ideal, necessaria para a construcao de
uma nova ordem, referi-me as amplas
oportunidades de cooperacao entre os
paises para o encaminhamento de solucoes aos problemas nas areas de paz e
seguranca, democracia e direitos humanos, desenvolvimento e meio ambiente.
Estas sao areas prioritarias em que os
povos de todo o mundo esperam se concentre esta Organizacao.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Da voz de todos e de cadq um dos
Estados Membros deve emergir o poder de
acao conjunta das Nacoes Unidas, tomada
tanto mais legitima quanto mais representativo e democratico for o seu processo de
tomada de decisoes.
Todos teremos muito a perder com a
persistencia das presentes distorcoes e assimetrias no cenario internacional. O Brasil confere a maior relevancia aos trabalhos em curso para a reestruturacao e revitalizacao dos setores economico e social
das Nacoes Unidas, com vistas a maior
eficiencia, mas, sobretudo, com vistas a
maior abrangencia na cooperacao internacional para o desenvolvimento.
Uma agenda para a paz nao pode deixar
de incluir a agenda do desenvolvimento.
Para o exito ultimo desse empreendimento, exigem-se realismo na disposicao
para dotar as Nacoes Unidas dos instrumentos necessarios e a visao de futuro para
transformar este foro universal de deliberacao democratica no eixo dos esforcos
coletivos para o aperfeicoamento constante das relacoes entre povos e entre paises.

No Brasil, na America Latina, como
em outras regioes, reformas corajosas e
necessarias buscam eliminar os obstaculos
ao desenvolvimento, a competitividade
economica, ao progresso tecnologico e ao
exercicio desimpedido da criatividade e da
capacidade empresarial com base nas forcas do mercado.
O Brasil associa-se as demais Nacoes
com espirito aberto, sabedor da necessidade de nos adaptarmos criativamente as
novas realidades e desafios, mas com visao de futuro, com a generosidade propria
da utopia.

As liberdades publicas e os direitos dos
individuos, a tolerancia e o pluralismo, o
estado de direito e a cooperacao internacional, a paz e o desenvolvimento sustentavel sao e devem ser a filosofia insuperavel do nosso tempo.
Transformar esses principios em realidades tangiveis para todos os homens e
mulheres e a melhor heranca que poderemos transmitir as geracoes do terceiro milenio. A hora de comecar ja soou.
Muito obrigado.
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Adesao do Brasil
a Convencao Interamericana
sobre Direitos Humanos
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores, Celso Lafer, por ocasiao da adesao do
Brasil a Convencao Interamerciana sobre Direitos Humanos, em Washington, em 25 de
setembro de 1992

Senhor Presidente do Conselho Permanente,
Senhores Representantes Permanentes,
Senhor Secretario-Geral,
Senhor Presidente e Senhores Membros da CIDH,
Senhoras e Senhores,
Minha presenca nesta Casa das Arnericas para proceder ao deposito do instmmento de adesao do Brasil a Convencao
Interamericana sobre Direitos Humanos
tem significado muito especial. E expressao concreta da alta relevancia que o povo
e o Governo brasileiro atribuem ao respeito, A protecao e a promocao dos direitos
humanos. Representa ademais a reiteracao
do compromisso brasileiro com esta Organizacao, com propositos e principios de
sua Carta.
O Brasil passar a ser o vigesimo quarto
Estado Membro da OEA a tornar-se membro pleno da Convencao. Esperamos que,
em futuro proximo, todos os trinta e cinco
Estados Membros desta Organizacao este-

jam solidariamente congregados como
partes deste importante compromisso.
A adesao do Brasil a Convencao Americana atende a um justificado anseio da
sociedade brasileira. Este ato se inscreve
em nosso arduo e permanente esforco de
consolidacao da democracia e de desenvolvimento social e economico, com proposito de assegurar a todos o exercicio
livre e pleno dos direitos humanos em seu
espectro amplo.
Seja no campo dos direitos civis e politicos, seja no dos direitos economicos e
sociais, a defesa e a promocao dos direitos
do homem sao elemento basilar do edificio
juridico de toda sociedade civilizada, pois
representam a seguranca dos governados
aos quais os governantes devem servir.
No plano da convivencia internacional, a cooperacao para a protecao e promocao desses direitos constitui fator essencial do relacionamento harmonioso
entre os povos.
No plano internacional, temos o privilegio de compor conjunto de Estados em
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que a protecao e a promocao dos direitos
humanos e meta prioritaria. Apesar das
notorias dificuldades que muitos enfrentam pela carencia dos recursos necessarios para assegurar a vigencia plena desses direitos, os Estados Membros da
OEA tem alcancado notaveis progressos
neste campo.
Estou certo de que esses interesses e
conviccoes comuns nos permitem uma
atuacao cooperativa conjunta para aprimorar tanto os nossos sistemas nacionais
de protecao quanto os mecanismos e instrumentos interamericanos dedicados a
defesa e promocao dos direitos do homem.
Vemos como urgente essa tarefa e esperamos que esta Organizacao de a ela a prioridade que efetivarnente merece. Agora
parte da Convencao Americana, o Brasil
se empenhara em trazer sua contribuicao a
essa importante empresa.
Seja-me permitido concluir com uma
nota pessoal. Fui e sou tanto um defensor

dos direitoshumanos quanto um estudioso
da sua problematica. Aos direitos humanos dediquei o que considero o meu livro
de maior envergadura. Assim, o deposito
do instrumento de adesao ao Pacto de Sao
Jose assume para mim um sentido de realizacao. Torna-se ainda mais especial minha satisfacao ao cumprir este mandato em
nome do Governo de meu Pais, por haverme empenhado pessoalmente junto ao
Congresso brasileiro, numa das primeiras
missoes que cumpri no Ministerio, para a
conclusao dos tramites necessarios a aprovacao do instrumento.
Sinto-me feliz, portanto, ao participar
aqui deste que e um encontro nunca facil
entre a teoria e a pratica, entre reflexao e
acao, entre a etica de principios e a etica
de resultados, que deve exprimir-se na
acao politica.
Muito obrigado.
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Embaixador Luiz Felipe Lampreia
assume a Secretaria-Geral
do Itamaraty
Discurso do Ministro Fernando Henrique Cardoso na cerimonia de transmissao de cargo de
Secretario-Geral das Relacoes Exteriores, no
Palacio Itamaraty, em 9 de outubro de 1992
Senhor Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa,
Senhor Embaixador Luiz Felipe
Lampreia,
Senhores Subsecretarios-Gerais,
Meus Amigos,
E com grande prazer que dou posse,
hoje, ao Embaixador Luiz Felipe Lampreia no cargo de Secretario-Geraldas Relacoes Exteriores.
Conheco-o ha muitos anos, acompanhei sua trajetoria diplomatica, fui testemunha de sua competente e dedicada
colaboracao ao Ministro Joao Sayad, na
pasta do Planejamento, quando a mim
cabia a funcao de Lider do Governo no
Congresso.
Suas virtudes de lideranca, de habil
negociador e de profundo conhecedor dos
temas da politica externa brasileira sao a
garantia de que alcancara pleno exito na
conducao das tarefas da Secretaria-Geral.
Tenho presente que o papel do Secretario-Geral como primeiro auxiliar do
Ministro de Estado, sobretudo de um

Chanceler politico, e de fundamental importancia para que a politica externa
esteja ao mesmo tempo atenta aos anseios da sociedade e fiel as melhores
tradicoes do Itarnaraty.
Ao Embaixador Luiz Felipe de Seixas
Correa, cujo talento e integridade sempre
foram motivo de orgulho para o Itamaraty, quero estender minhas expressoes de
reconhecimento pelo trabalho competente, eficaz e imaginativo que realizou em
sua gestao.

Suas qualidades humanas, associadas
a solidez da formacao academica e ao empenho na defesa do interesse nacional, balizaram, em todo momento, sua conduta
no exercicio do cargo de Secretario-Geral
das Relacoes Exteriores.
Estou certo -e nisso creio interpretar
a conviccao de todos os funcionarios do
Itamaraty de que, em sua brilhante carreira, continuara a prestar os mais altos
servicos ao Brasil e a esta Casa.

-

Senhoras e Senhores,
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Tenho perfeita consciencia do privilegio de assumir o cargo de Chanceler
do Governo Itarnar Franco numa epoca
de reafirmacao dos valores da etica e da
democracia.

cida dos clamores da sociedade. Resgatam-se os valores mais puros da cidadania,
recupera-se o sentido da atividade politica,
revigora-se a consciencia do novo papel
do Estado.

Meu interesse pelos temas das relacoes
internacionais vem de longa data; nao preciso recordar aqui a experiencia academica e politica adquirida em diversas passagens e estadas, voluntarias ou involuntarias, em paises da America Latina, da Europa e dos Estados Unidos.

O Brasil de hoje, que me cabe representar internacionalmente, caracteriza-se
por uma conjuntura politica em que vigoram plenamente o Estado de Direito e a
ordem democratica; em que o amadurecimento das instituicoes -ainda agora testada em seus mecanismos mais sensiveis
-nos permite vislumbrar um cenario nao
so de normalizacao, mas sobretudo de intensificacao do dialogo entre as forcas politicas nacionais.

Em periodo recente, ja membro do
CongressoNacional mas ainda conservando lacos com a Academia, pude aprofundar minha visao da insercao internacional
do Brasil, seja como membro da Comissao
de Relacoes Exteriores do Senado Federal,
seja como participante de um grande numero de debates sobre as questoes de nossas relacoes internacionais e a posicao peculiar do Brasil num mundo em transformacao.
Minha chegada ao Itamaraty coincide
com momento decisivo e inovador da Historia do Brasil: o desafio de conciliar a
busca do crescimento com a equidade; o
progresso social com a reparticao equilibrada das conquistas materiais.
Nao ha mais lugar, no Brasil de hoje,
para os que tentam aferrar-se a privilegios
e arbitrariedades; nao ha mais espaco para
os que buscam vantagens pessoais sob o
manto da impunidade.
No Brasil, acaba de acontecer uma revolucao democratica, sem precedentes em
nossa historia. Uma revolucao em paz,
dentro da legaiidade constitucional e nas-

Cresce o protagonismo do Congresso,
e aprofunda-se o entendimento trabalhadores-empresarios.
A politica externa do Brasil democratico so pode ser uma politica externa democratica, se plenamente sintonizada com
os interesses da Nacao em seu conjunto.
O Itamaraty deve desempenhar um papel de relevo na construcao de uma nova
nacionalidade, propiciando ao Pais uma
insercao internacional de acordo com seus
legitimos interesses internos e contribuindo na busca de formas modernas de gestao
da coisa publica.
A ordem democratica no plano das
relacoes exteriores deve permitir justamente que essa dimensao social interna
possa refletir-se no trabalho de formulacao e de execucao da politica externa
governamental.

O diplomata nao pode ser um cidadao
isolado das realidades sociais de seu pais;
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um individuo desconectado das condicionantes internas; alheio aos problemas materiais e humanos que afetam seus conci*S.

Tambem nao pode deixar de anteciparse aos fatos e as tendencias que emergem
no exterior,ja que tem o privilegio de estar
em contato diario com eles.
O Presidente Itamar Franco tem demonstrado a vontade de enfrentar as demandas por mudancas profundas na vida
do Pais. Adota, ja nos primeiros dias de
governo, iniciativas nos campos institucionais, legislativo e administrativo.
Depois de importantes resultados ao
longo de quase 40 anos, o modelo de substituicao de importacoes cumpriu seu papel. Agora e aconselhavel a gradual reducao da presenca do Estado na economia,
assim como tomam-se necessarias a politica de abertura, a de desregulamentacao e
a de privatizacao.
A recuperacao da capacidade produtiva com a retomada do crescimento so
ocorrera com o exito concomitante das
rigidas politicas de ajuste economico interno.
Senhores,
O dinamismo que estamos experirnentando no plano interno nao pode conviver
com imobilismo no plano externo. As mudancas do mundo contemporaneo exigem
do Brasil firmeza de propositos, clareza de
rumos e objetividade na acao.
O fim da Guerra Fria, o termino do
confronto Leste-oeste, a superacao do fator ideologico nas relacoes internacionais,
com a desagregacao da Uniao Sovietica,

conformam os elementos de um cenario
internacional sensivelmente diferente daquele em que crescemos e fomos educados: os velhos conceitos, os antigos argumentos, os discursos tradicionais podem
ser guardados na estante.
A linguagem da diplomacia contemporanea deve necessariamente ser diferente, menos preocupada com os equilibrios
estrategicos e as disputas pela hegemonia
e mais voltada para a superioridadetecnologica e o desempenho economico.
A ordem economica mundial nao e
mais moldada apenas pela vontade de algumas poucas economias dominantes: a
globalizacao dos circuitos produtivos, dos
fluxos de comdrcio e de investimentos,
cria uma enorme rede de interesse interdependentes, muito embora essa interdependencia favoreca mais a uns do que a outros.
Os paises em desenvolvimento sao
mais frageis em sua interdependenciacom
o mundo, carentes que sao do acesso a
capitais e fontes externas de tecnologia
moderna.
A America Latina perdeu espaco relativo nos m e d o s internacionais nos ultimos dez ou doze anos, enquanto partes
importantes da Asia tiveram exito na caminhada celere na busca de uma nova
insercao internacional.
Enfrentamos, hoje, o desafio do crescimento economico diante de um mercado
internacional de reduzido dinamismo e da
perspectiva de que sua recuperacao seja
insuficiente para aumentar a demanda por
produtos exportados pela regiao.
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Esse contraste, doloroso para nos,
acostumados que estavamos a decadas de
crescimento continuo, ilustra com forca a
importancia do componente economicona
conformacao da agenda diplomatica contemporanea.

Dai derivam novos principios que deverao orientar a politica externa do Brasil
nos anos 90.
Nossa diplomacia, em respeito a suas
tradicoes, deve procurar antecipar-se aos
movimentos do presente. Orientara seu
instrumento de analise e de atuacao para
detectar as oportunidades que assegurem
ao Brasil melhor acesso aos mercados e
aos fluxos de capitais e tecnologia.
As mudancas internacionais encontram o Brasil pronto para participar de
forma construtiva, em toda a extensao de
suas p~ssibilidades,no desenho da ordem
que almejamos construir. A volta ao Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas
sera oportunidade de demonstrarmos que
o Brasil pode legitimamente participar das
grandes decisoes internacionais. Com a
credencial que conquistamos na Conferencia do Rio, teremos atuacao significativa nas conferencias mundiais que se
aproximam: sobre Direitos Humanos, sobre Populacao, sobre a Situacaoda Mulher
e sobre Desenvolvimento Social.

nos levam a um relacionamento verdadeiramente universal.
No campo comercial, como um autentico global trader, isto e, um pais que nao
se restringe a areas regionais, e preciso que
nossa visao estrategica leve em conta a
tendencia recente de redirecionamento de
nossas exportacoes.
Para realizar a insercao do Brasil na
economia mundial, a acao diplomatica externa consolidara os compromissos do
Pais com o sistema multilateral de comercio, em especial com o GATT.
Abandonaremos as posturas essencialmente defensivas naquele e em outros foros. E do nosso interesse que o GATT se
afirme definitivamente como instrumento
de expansao do comercio e que a Rodada
Uruguai tenha exito na tentativa de regulamentacao dos novos temas como servicos e propriedade intelectual. E fundamental reduzir o potencial discriminatorio
de medidas nacionais unilaterais ou de
iniciativas regionais estabelecidas por
acordo entre blocos ou parceiros mais poderosos.
O acompanhamento atento das negociacoes da Rodada Uruguai do GATT, em
estreito contato com os setores privados
pertinentes, sera outra das prioridades de
minha gestao.

Realismo e objetividade no tratamento
dos temas de interesse concreto do Brasil
de hoje caracterizarao nossa politica externa nesta fase de insercao competitiva no
mundo contemporaneo.

O Brasil deve abrir novas frentes de
negociacao externa. Buscara a liberalizacao dos fluxos de comercio e o acesso de
produtos brasileiros aos mercados internacionais.

O Brasil e um pais, de vocacao ecurnenica, com interesses diversificados que

Na politica comercial externa seguiremos uma estrategia diferenciada. Ao mes-
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mo tempo em que desenvolveremos uma
maior agressividade nos mercados regionais e nos paises em desenvolvimento,
ampliaremos nossas relacoes economicas
com os paises desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Japao e Europa.
A integracao regional deve articularse com a politica em relacao aos paises
desenvolvidos, dos quais continuara a
derivar o essencial dos nossos instrumentos de modernizacao tecnologica,
alem dos capitais.
Quanto ao Mercosul, darei atencao especial as negociacoes tendentes a consecucao dos objetivos, metas e prazos propostos no Tratado de Assuncao e confirmados na decisao de Las Lefias do Conselho do Mercado Comum.
A America do Sul, no contexto da integracao regional, constitui, nos dias de
hoje, um espaco relevante para nossos interesses politicos, economicos, comerciais
e culturais. Proporemos acoes positivas
que permitam ao Brasil tomar outras iniciativas regionais.
A integracao hemisferica, do qual o
Acordo de Livre Comercio entre os Estados Unidos, o Canada e o Mexico e um
marco significativo, deve merecer ampla
analise no ambito do Governo. Avaliaremos as consequencias e impactos daquela
iniciativa para nossos interesses, em coordenacao com os nossos parceiros do Mercosul e com o setor privado.
Procuraremos ampliar as relacoes de
cooperacao cientifica e tecnologica com a
China, a India e demais paises com igual
potencial neste campo.

Em relacao ao Oriente Medio e a Europa Central e Oriental, o Brasil continuara a acompanhar atentamente os acontecimentos, resguardando nossos interesses.
A prioridade no relacionamento com o
Continente Africano - em especial aos
paises de lingua portuguesa continuara
a ser obedecida nos campos da prestacao
de cooperacao tecnica e de participacao
em projetos de desenvolvimento.

-

Em coordenacao com os orgaos competentes do Governo, reforcaremos nossa
politica de difusao cultural, de forma a
valorizarmos a singularidade de nossas
raizes e tradicoes e os aspectos positivos
de nossa realidade.
Senhores,
Manterei o Itarnaraty aberto a sociedade.
O parlamento, minha casa de formacao
politica, encontrara no Itamaraty interlocutor aberto a todas as preocupacoes e
anseios da sociedade que legitimamente
representa, especialmente neste momento
em que o Pais discute um novo sistema de
governo. Assim como vinha fazendo no
Senado, quero estimular a maior participacao substantiva do Congresso nas questoes de interesse para a politica externa.

E minha intencao manter estreito contato com os setores produtivos empresarios e trabalhadores - para que estes
possam fazer o acompanhamentoda agenda economica externa, nos foros multilaterais, em especial m3 GATT e no Mercosul. A propria pauta de negociacoes nesses
foros requer participacao ampliada da sociedade. Alem das associacoes patronais,
representantes das centrais sindicais have-

-
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rao de incorporar-se a minha agenda de
contatos como Ministro das Relacoes Exteriores.
Desde os primeiros momentos em que
assumi a chefia da Casa, tenho dedicado
atencao especial as questoes administrativas, que tanto afetam a acao institucional
do Itamaraty, assim como de seus funcionarios, no Brasil ou no exterior.
Estou consciente das dificuldades financeiras e disposto a empenhar-me para
que o Ministerio tenha meios de executar
plenamente uma politica externa que corresponda as aspiracoes de um pais do porte
do Brasil. Uma instituicao que nao salda
despesas de suas Embaixadas e Consulados, deixando de honrar pontualmente
suas obrigacoes contratuais, compromete
a imagem que queremoster de uma diplomacia moderna e confiavel.
Apesar de vivermos epoca de grandes
carencias, cabe nao perder de vista a necessidade de aperfeicoamento da maquina
administrativa. Deveremos faze-lo sem
planos demasiadamente ambiciosos ou
inovacoes mirabolantes, mas valorizando
o que esta Casa tem de melhor, que sao
seus recursos humanos.
esse processo. E necessario dar-lhes condicoes adequadas de trabalho e estimulo
pr&%sion&, remotivar funcionarios dos
diversos escaloes. Quero dar-lhes, a todos,
um papel criativo e participativo em suas
funcoes.
Pela natural afinidade entre os temas
sob sua responsabilidade, prioritarios na
politica externa, as Subsecretarias-Gerais

de Assuntos Economicos e de Integracao
serao fundidas numa so, a ser chefiada
pelo Embaixador Rubens Antonio Barbosa. Ao mesmo tempo, decidi criar uma
nova Subsecretaria-Geral de Planejamento Politico e Economico, que confiei ao
Embaixador Clodoaldo Hugueney. O trabalho de ambos, como o dos demais Subsecretarios-Geraisque mantenho no cargo
o Embaixador Sergio Duarte e o Emenriquecera,
baixador Fernando Reis
estou certo, o processo de formulacao e
execucao das diretrizes diplomaticas.
Espero contar com a colaboracao, o
entusiasmo e a dedicacao do corpo de
servidores altamente qualificados desta
Casa, como de seus funcionarios administrativos e de apoio, que, apesar das dificuldades materiais e das limitacoes orcamentarias, continuam a dar o melhor de seus
esforcos em beneficio do Itamaraty.

-

-

Quero manter estreito contato com a
Casa e aproveitar suas virtudes e sua acao
criativa. Com minha formacao democratica e experiencia no Congresso, conduzirei
uma gestao aberta. Pretendo visitar as unidades basicas desta Casa -cada Departamento e, se possivel, cada Divisao. Desejo
manter de perto os problemas, discuti-los
Senhoras e Senhores,
A diplomacia brasileira sempre soube
renovar-se nos perfodos cruciais de sua
historia, em perfeita sintonia com o interesse nacional e com a percepcao correta
dos desafios internos e externos.
O momento que vivemos e, por excelencia, um tempo de reflexao e de mudanca.
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Concretizar as esperancasdo povo brasileiro por m a vida mais digna e justa,
buscando solucoes para os gravissimos
problemas sociais que nos atligem, e um
dever de todo homem publico deste Pais.
Esses imperativos politicos, eticos e
economicos nao podem ficar a merce de
interesses de grupos ou de segmentos minoritarios da sociedade nacional.

O Itamaraty, reafirmo, tem papel essencial a exercer nessa era de mudancas.
Tenho perfeita consciencia dos desafios e dificuldades que me esperam, mas
seguro de que, com o apoio de
todos, poderemos cumprir com exito a
frente da Casa de Rio Branco uma tarefa
a altura das realizacoes historicas da diplomacia brasileira.
Muito obrigado.

Discurso de posse do Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia
na Secretaria-Geral das Relacoes Exteriores,
em 9 de outubro de 1992
Senhor Ministro de Estado,
Senhor Embaixador Luiz Felipe de
Seixas Correa,
Meus Colegas,
E para mim um privilegio poder agradecer-lhe, Senhor Ministro, pela confianca com que me distinguiu ao entregar-me
a Secretaria-Geral das Relacoes Exteriores. Nao ha honra maior para um servidor
do Estado que, como eu, esta no Itamaraty
ha 30 anos e dedicou-lhe seus melhores
esforcos, assim como meu pai, Joao Gracie Lampreia, o fez por quase 50 anos,
assim tambem como meu Tio-Avo, Samuel de Souza Leao Gracie, que ocupou
por varios anos esta Secretaria-Geral.
Conhecedor do seu apreco por esta
Casa, sei que contarei com a orientacao
segura e inspiradora de Vossa Excelencia
para levar adiante as tarefas que incumbem a Secretaria-Geral na execucao da
politica externa e na coordenacao e adrni-

nistracao das rotinas de trabalho na Secretaria de Estado e em sua extensa rede
diplomatica em todo o mundo.
Vossa Excelencia traz para o Itamaraty
o cabedal de um politico consagrado e a
excelencia do intelectual de projecao internacional. Trabalhar com Vossa Excelencia sera a um tempo um desafio e um
alento, um aprendizado e um beneficio.
Estou seguro de que, em suas maos, o
nosso servico exterior dara uma expressiva contribuicao no novo contorno internacional em que se projeta um Brasil revigorado e vibrante.
E tambem um privilegio inigualavel
receber do Embaixador Luiz Felipe de
Seixas Correa esta Secretaria-Geral, engrandecida pela sua curta mas brilhante
gestao e restituida a dimensao forjada por
tradicao mais do que secular.
Suceder o Embaixador Seixas Correa
na Secretaria-Geral e tambem um desafio
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e um alento. Um desafio, porque tenho
consciencia dos patamares de zelo, dignidade e competencia a que ele levou a
Secretaria-Geral. Um alento, porque sua
gestao reforcou a substancia e a projecao
capazes de marcar com um padrao definitivo as atribuicoes e as competencias do
orgao maximo da coordenacao e da execucao da politica externa na Secretaria de
Estado.
Luiz Felipe de Seixas Correa e tambem
o amigo e o companheiro de toda a vida, a
cujos conselhos e experiencia saberei recorrer sempre, no desempenho das minhas
funcoes.
Quero tambem fazer um destaque especial a dois outros grandes amigos que
me antecederam P a u l o Tarso Flecha de
Lima e Marcos Castrioto de Azambuja.
Paulo Tarso, o porta-bandeira de nossa
geracao na modernidade do Itamaraty;
Marcos Azambuja, o diplomata completo
que desempenhou bem todas as tarefas de
que foi incumbido.
Esta Casa, Senhor Ministro, nutre-se,
com beneficio, dos lacos de amizade pessoal que unem seus membros e que as
distancias a que nos obrigam nossas missoes dentro e fora do Brasil so fazem acrescentar em intensidade e vigor. O cimento
da harmonia que e a amizade e o cavalheirismo que regem nossas relacoes pessoais
e, hoje, mais do que nunca, necessario.
Senhor Ministro,
Em seu discurso, Vossa Excelencia definiu prioridades e tracou linhas gerais de
acao que esta Casa, com animo e disposicao renovados, assume como suas no ze-

loso cumprimento das suas atribuicoes
profissionais. Vossa Excelencia conhece a
projecao e o prestigio de que goza o Itamaraty dentro e fora de nossas fronteiras.
Ousamos crer que o Itarnaraty, como instituicao, e um patrimonio nacional. Tocou-nos a vez de zelar por ele. Tenha a
certeza de que a Casa sabera responder ao
seu comando e ao seu chamado, executando com profissionalismo e entusiasmo as
atividades de sua competencia.
Nessa tarefa, cabe-me funcionalmente
a responsabilidade de coordenar as instancias executoras, propor alternativas e modos para a implementacao das diretrizes e
zelar pelo seu cumprimento. Tenho a certeza de que contarei com o melhor do
esforco de todos os funcionarios diplomaticos e administrativos para levar adiante
essa responsabilidade. Prometo dar o melhor de mim mesmo para poder contribuir
ao exito da gestao de Vossa Excelencia,
que sera o exito de todos nos. Conto com
a colaboracao amiga e profissional de todo
o corpo diplomatico brasileiro, dos que
estao na Secretaria de Estado ou servindo
no exterior, unidos, bem sei, por uma so
vocacao, a de servir ao seu pais, com exacao, com sentido do dever e com o patriotismo que nos inspira.
Recebo a Secretaria-Geral do Itamaraty com a satisfacao de saber que estao
encaminhados alguns dos principais problemas de natureza financeira que nos
criaram coytrangimentos e limitacoes.
Quero aqui dar testemunho da firme determinacao e acao de Vossa Excelencia no
sentido de dar ao Ministerio das Relacoes
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Exteriores meios compativeis com a boa
execucao de suas tarefas.
A Casa de Rio Branco sempre foi uma
instituicao marcada pelo sentimento de
servir que esta na essencia do diplomata.
Quero transmitir a todos os meus colegas
a promessa do meu empenho pessoal em
assegurar a harmonia e os recursos indispensaveis ao exito do nosso trabalho. Espero contribuir pessoalmente para que todas as unidades da Casa sejam valorizadas,
o trabalho de cada um respeitado e as
contribuicoes de cada funcionario,nao importa seu grau ou nivel, analisadas e incorporadas ao grande caudal que deve ser a
nossa atividade profissional. Nao podemos deixar de ter uma orientacao moderna
e participativa em nosso trabalho. E necessario descentralizar, e necessario dar responsabilidade adequada a todos os niveis,
e necessario contar com iniciativas orientadas de baixo para cima, e necessario
haver dialogo entre todas as unidades do
Itamaraty. Um Itamaraty forte se faz de
divisoes fortes, de departamentos coesos,
do trabalho de equipe, da valorizacao do
funcionario, do permanente estimulo ao
esforco de cada um.

Disse em seu discurso de posse no
Ministerio das Relacoes Exteriores o meu
querido e saudoso Antonio Azeredo da
Silveira: •áAmelhor tradicao do Itamaraty
e saber renovar-se)).
Em sua gestao, foram feitas grandes
mudancas que plasmaram duradouramen-

te nossa politica externa e o proprio Itarnaraty. Passados dezoito anos, mudou o
mundo e mudou o Brasil. E preciso fazer
uma reflexao profunda -do macropolitico ao rnicroadministrativo -para verificar o estado da politica e do servico exterior brasileiro e trazer a Vossa Excelencia
alternativas, sugestoes, cenarios que possam resultar em um Itamaraty renovado e
mais habilitado a bem servir o Brasil.
Temos novas e vibrantes tarefas pela
frente. Teremos a rara oportunidade de
contar com o impulso e a contribuicao
pessoal de um homem como Vossa Excelencia, Senhor Ministro. Poderemos assim
refletir sobre o Brasil e o mundo e sobre
as formas de fazer a ponte entre essas duas
realidades, a interna e a externa. E da
essencia do nosso trabalho buscar o entendimento e a conciliacao e projetar, em um
mundo em vigoroso movimento, os interesses nacionais.
Convoco, pois, os meus colegas e amigos a, juntos, prosseguirmos nessa contribuicao inestimavel do Itamaraty ao projeto
nacional brasileiro. Certo que todos responderao solidariamente, como tantas vezes, a esse chamado, convido a todos, nos
quatro cantos do mundo em que se espalha
nossa presenca, a assumir como sua a missao que nos confiam neste momento e a
trabalhar pelo Brasil e por sua politica
externa, neste momento em que nosso
grande Pais se reencontra consigo mesmo.
Muito obrigado.
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Itamar Franco traca as diretrizes
da politica comercial brasileira
com os Estados Unidos
Mensagem do Presidente da Republica, em
exercicio, Itamar Franco, a Camara de Comercio Brasil-Estados Unidos, em 29 de outubro de 1992

E s t a reuniao anual de empresarios brasileiros e norte-americanos reflete o espirito
de entendimento que marca o dialogo e os
lacos de toda ordem entre nossas sociedades. Desejo congratular a Camara de Comercio Brasil-Estados Unidos por sua realizacao e pelo trabalho tao sigmficativo ao
longo de mais de duas decadas para fomentar o intercambio bilateral.

2. E com especial satisfacao que aceito
o convite para dirigir-me aos Senhores,
por reconhecer o papel fundamental da
iniciativa privada na construcao de nossas relacoes, para dar-lhes uma palavra de
estimulo e confianca e garantir o decidido
apoio brasileiro aos esforcos para ampliar
o comercio num contexto de liberdade e
transparencia. Ha vinte e tres anos, quando se realizou pela primeira vez este encontro, o volume de nossas trocas bilaterais era mais de dez vezes inferior ao que
e hoje. Os Estados Unidos ja se constituiam naquele momento no maior parceiro individual brasileiro. Continuam a se10 e a densidade dessa parceria deve-se,

em grande medida, a um empresariado
dinamico e imaginativo.
3. As transformacoes que se operam no
mundo e em nossas realidades individuais
nao antecipam um futuro sem desafios. O
papel dos Senhores nesse contexto sera
crescentemente relevante. O Brasil espera
poder contar com empresarios dispostos a
inovar, assumir riscos, abrir caminhos. A
dimensao de nossos paises e o potencial de
seus mercados asseguram campo fertil de
trabalho. Ao lado disto, as relacoes governamentais entre o Brasil e os Estados Unidos sao fluidas, diretas, pautadas pelo respeito mutuo e pelo desejo comum de estimular a cooperacao.

4. O Brasil, em sua historia recente, esta
dando mostras de saber conduzir com maturidade e equilibrio dois processos igualmente importantes: a consolidacao da democracia e a transformacao do quadro
economico. Os caminhos por vezes arduos
que tivemos que trilhar so tem contribuido
para fortalecer nossas instituicoes, reforcar a cidadania, ampliar a confianca na
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capacidade dos brasileiros de construir o
futuro. Vamos perseverar.

5. Democracia e economia de mercado
nao se realizam plenamente sem uma dimensao social. Num pais como o Brasil,
onde uma grande parte da populacao nao
ve atendidas suas necessidades mais basicas, em termos de emprego, alimentacao,
habitacao, educacao e saude, a construcao
de um pais moderno e livre exige a superacao da divida social. Saldar a divida
social requer a retomada do crescimento.
A questao social nao se esgota, contudo,
no economico e demanda politicas proprias que permitam combinar crescimento
com justica social. O Governo brasileiro
esta determinado a implementar tais politicas e acredita que os empresarios terao
papel central a desempenhar, nao so na
retomada do crescimento e no aumento do
indice de emprego, como no equacionamento dos graves problemas sociais que
nos afligem.

6. Desejo reafirmar o compromisso do
Governo brasileiro com um programa economico que buscara a estabilizacao com
base em uma politica fiscal estrita. Vamos
manter e aperfeicoar os esforcos de desregulamentacao. O processo de privatizacao
prosseguira com base em diretrizes seguras e amplamente conhecidas. O Brasil
espera contar com a participacao do capital estrangeiro nesse e em outros setores e
esta consciente de sua importancia para
fomentar as perspectivas de crescimento
da economia.
7. Estao preservadas as diretrizes do processo de abertura comercial, assim como
aquelas conducentes a normalizacao de

nossas relacoes com a comunidade financeira. Proximamente o Governo submetera ao Senado o acordo em principio com
os bancos credores comerciais, alcancado
no mes de julho. Ao mesmo tempo, prosseguem as negociacoes dos acordos com
os credores oficiais. Os instrumentos ja
concluidos com diversos paises, um deles
os Estados Unidos, serao cumpridos integralmente.
8. O Governo pretende fomentar uma
economia competitiva, aberta, integrada a
economia internacional. Deseja atingir tal
objetivo a partir de um ambiente de entendimento.
9. Confiamos em que os esforcos que
estamos realizando de abertura e modernizacao de nossa economia encontrem resposta positiva em nossos parceiros, em
especial os EUA. Para que tais esforcos
prossigam e frutifiquem e necessario que
tenhamos mercados abertos para as exportacoes brasileiras e que possamos contar
com um sistema comercial multilateral
forte e operante, capaz de garantir a manutencao de um comercio mundial livre e
crescente. Nesse contexto, a conclusao,
com exito, da Rodada Uruguai e um passo
fundamental.

10.Esta Camara, que por tantos anos esta
engajada na ampliacao de uma area tao
importante da projecao internacional brasileira, o comercio exterior, tem um papel
de peso a desempenhar. Desejo felicitar os
empresarios hoje homenageados como
homens do ano. Carlos Guilherme Fischer
e Thompson Lykes Rankin tem dado uma
contribuicao solida e consistente aos lacos
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comerciais entre o Brasil e os Estados
Unidos. Felicito tambem o Presidente Celso Barison, por seu empenhoem promover
o dialogo entre nossas comunidades em~ r e s h a i sA
- eles e a todos 0s %d~ores

peco que mantenham vivos os ideais que
sempre inspiraram o trabalho deste foro.
Itamar Franco
Vice-presidente da Republica, no exercicio do cargo de Presidente da Republica.
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Ministro Fernando Henrique Cardoso
na sessao da ONU sobre a Unced
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, na sessao sobre a
Conferenciadas Nacoes Unidassobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Unced), em Nova
York, em 2 de novembro de 1992
Senhor Presidente,
Compareco a esta sessao para significar a importancia que o Brasil confere a
implementacao das decisoes tomadas em
junho ultimo na Conferencia das Nacoes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Aos povos de todo o mundo interessam genuina e profundamente as discussoes no Rio de Janeiro. Estava emjogo
o futuro do nosso planeta.
Mas a Conferencia do Rio nao terminou no Rio. O espirito que marcou suas
deliberacoes - •áoespirito do Rio)), nas
palavras do Secretario-Geral BoutrosGhali -deve projetar-se alem de 1992.
Como Senador, dediquei-me a atrair a
atencao da sociedade para a Conferencia e
participei da criacao de uma Comissao
Parlamentar encarregada de acompanhar e
apoiar seus trabalhos preparatorios. No
proximo mes, o Brasil abrigara a Conferencia Mundial Interparlamentar sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Agora, em minha condicao de Ministro das
Relacoes Exteriores, considero uma honra
a tarefa de assegurar a participacao brasileira no esforco comum por traduzir em

realidade os resultados da Conferencia e
responder aos des&os que nos cabe doravante enfrentar.
Senhor Presidente,
Pais sede da Unced, o Brasil se orgulha
deste evento sem precedentes das Nacoes
Unidas, que foi, reconhecidamente, um
grande exito. Do Rio emergiu um consenso sobre a problematica do meio ambiente
e do desenvolvimento. A maior virtude
deste consenso repousa na contribuicao
vigorosa dada a promocao de uma expressiva mudanca nas relacoes internacionais,
particularmente no ambito das relacoes
Norte-Sul.
Todos os paises sao agora parceiros
numa empresa comum. As categorias de
paises doadores e recipiendarios de ajuda
perdem aplicabilidade.
Essa nova parceria traduz uma logica
de cooperacao que exclui tanto a confiontacao quanto atitudes patemalistas. Tratase de uma tendencia de •árelegitirnacao•â
das negociacoes globais, destinada a fomentar o entendimento em escala mundial. Fortaleceu-se o multilateralismo pela
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consciencia de que as solucoes para os
problemas universais requerem a participacao de todos os Estados.
O atual processo de redefinicao de diretrizes e metodos de trabalho das Nacoes
Unidas ha de ser enriquecido por este ponto de inflexao que significam, na diplomacia contemporanea, as conquistas da Conferencia do Rio. A cooperacao internacional para o desenvolvimento comecou a ser
resgatada do impasse que ha muito tempo
a mantem estagnada.

Questionam-se os estilos de vida baseados no desperdicio e na dilapidacao,
enquanto se reconhece finalmente a perpetuacao da pobreza como inaceitavel.
A Unced tornou-se, assim, ponto de
partida para o estabelecimento de novos
padroes de cooperacao internacional,
guiados pelo imperativo do tratamento
conjunto dos problemas do meio ambiente e do desenvolvimento. O vinculo ora
firmemente estabelecido entre superdesenvolvimento e subdesenvolvimentoreforca a certeza de que meio ambiente e
desenvolvimento nao podem ser tratados
separadamente: um depende do outro;
sem desenvolvimento, nao ha protecao
ambiental.
A Unced nao buscou nem a reorientacao parcial da atividade economica, nem a
adocao de medidas paliativas ou transitorias. Simplesmente, seu objetivo foi redefinir o desenvolvimento e transportar esse
conceito para novos niveis de racionalidade e solidariedade, sob a premissa, por
todos aceita, de que este e o unico caminho
para garantir sustentabilidade e condicoes

de uma vida digna para a humanidade
como um todo.
A Conferencia do Rio proveu terreno
fertil para a deliberacao sobre problemas
universais com a participacao aberta e
igualitaria de todos os Estados -grandes
e pequenos. Esta foi uma verdadeira licao
de democracianas relacoes internacionais.
Conseqtientemente, emergiu dessas negociacoes um novo conjunto de interesses e
responsabilidades.
A Rio-92 tambem consagrou a tendencia que surge com a crescente participacao
de diferentes setores da sociedade nas discussoes e atividades relacionadas com os
temas do meio ambiente e do desenvolvimento.

O papel desempenhado pelas organizacoes nao-governamentais, assim como
pelos setores empresariais e cientificos,
abre grandes potencialidades no campo da
cooperacao internacional no periodo posterior a Conferencia.
A Unced produziu novo paradigma de
cooperacao em torno do conceito de desenvolvimento sustentavel. Ele visa a assegurar, em beneficio das geracoes presentes e futuras, um equilibrio racional
entre as legitimas aspiracoes de bem-estar e desenvolvimento, de um lado, e a
manutencao de um planeta ambientalmente sadio, por outro. Desenvolvimento
sustentavel e a expressao contemporanea
de progresso.
Com a Agenda 21 e os outros instrumentos acordados no Rio, os paises desenvolvidos e os paises em desenvolvimento
reconheceram a necessidade de assumi-
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rem compromissos dentro de um espirito
de mutualidade, inspirado pelo principio
de responsabilidades iguais, mas diferenciados.

modo a atender equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento
das geracoes presentes e futuras)).

Com relacao a questao das florestas, a
comunidade internacional foi, pela primeira vez, capaz de tomar posicao, por
consenso, em materia de conservacao,manejo e desenvolvimento sustentavel de
toda especie de floresta, atraves da adocao
de uma declaracao politica e de um plano
de acao. E importante dar a essa moldura
juridica tempo suficiente para demonstrar
sua operatividade.

Tendo presentes as decisoes e recomendacoes da Conferencia, os paises da
America Latina e do Caribe examinaram
em conjunto os elementos basicos da iniciativa do estabelecimento da Comissao
sobre Desenvolvimento Sustentavel.
Suas conclusoes foram apresentadas
como contribuicao as atividades do Grupo dos 77 e, como resultado, acordou-se
um documento que consideramos como
boa base para as deliberacoes da Assembleia Geral nesta materia.

Os dois instrumentos legais abertos a
assinatura na Conferencia do Rio - a
Convencao sobre Mudancas Climaticas e
a Convencao sobre Diversidade Biologica
-traduzem a determinacaoda comunidade internacional de dar os passos apropriados para a protecao de areas particularmente vulneraveis do meio ambiente. Representam contribuicao altamente relevante para a promocao do direito internacional no campo do desenvolvimento sustentavel.
Inspirados pela Declaracao do Rio, devemos prosseguir nesse caminho. A Declaracao e produto deste momento historico. Aponta para o futuro sem subestimar
ou eludir os problemas contemporaneos,
entre os quais aqueles relacionados com a
posicao desvantajosa dos paises em desenvolvimento na cena internacional.
E especialmente significativo que o
elemento central da Declaracao do Rio
seja o reconhecimento de que •áodireito ao
desenvolvimento deve ser cumprido de

Senhor Presidente,

A Agenda 21, cuja implementacao
deve ser acompanhada pela Comissao, e
um programa de trabalho corajoso, o mais
amplo ja adotado pela comunidade internacional. Para nos mantermos fieis as legitimas expectativas que gerou, deve ser
posto em pratica na sua inteireza, nos niveis local, nacional, regional e universal.
Nao podemos incorrer no erro de estrategias parciais ou sem rumo claro.
Para tanto, e em nome do objetivo do
desenvolvimento sustentavel, e imperativo que os compromissos previstos no
Capitulo 33 da Agenda, relativos aos
recursos financeiros novos e adicionais,
sejam cumpridos dentro de uma visao
flexivel, transparente, democratica e
universal a respeito dos mecanismos de
financiamento.
No mesmo sentido, as disposicoes referentes a transferencia de tecnologia sao
cruciais no processo de seguimento da
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Conferencia e devem ser traduzidas em
medidas tangiveis de curto prazo.

tormento das questoes atinentes ao Capitu10 33 sobre recursos financeiros.

O Brasil espera que, nesta XLVII Sessao da Assembleia Geral, sejam anunciados compromissos concretos. E inquietante notar que, desde a Rio-92, nenhum movimento significativo em termos de recursos financeirospode ser identificadocomo
medida compativel com os compromissos
necessarios a nova parceria que se deseja
construir.

Sem o aprovisionamento adequado
desses recursos, nem a implementacao da
Agenda 21 sera possivel, nem se justificara a criacao da Comissao de Alto Nivel
sobre Desenvolvimento Sustentavel.

Preocupa crescentemente que, no curto espaco de tempo que se segue a Conferencia, o tema do meio ambiente se tome
menos evidente na agenda das reunioes
dos paises desenvolvidos. Parece agora
receber atencao inferior a merecida em
importantes instancias decisorias.

O Brasil esta determinado a cumprir
suas responsabilidades. Por decisao do
Presidente Itamar Franco, foi criado o Ministerio do Meio Ambiente, numa demonstracao da prioridade que seu Governo atribui as materias relacionadas com o
desenvolvimento sustentavel.
O ((espirito do Rio•â deve mostrar-se
vivo. Esta e a nossa tarefa na presente
sessao da Assembleia Geral.

O Brasil empresta grande importancia
a Comissao sobre Desenvolvimento Sustentavel. A efetiva implantacao de uma
nova modalidade de cooperacao intemacional dependera, em boa medida, do trabalho a ser desenvolvido por aquele orgao.
E essencial apoia-lo no cumprimento
de suas funcoes, sobretudo no que se refere
ao mandato sem precedentes para o moni-

Para que a Comissao seja eficaz, deve
ser mantido grau apropriado de proporcionalidade. A implementacao do programa
de trabalho reclama nao apenas a instituicao da Comissao. Requer um Secretariado
de alto nivel e com capacidade substantiva, assim como recursos adequados para a
implementacao da Agenda 2 1.
Tal como a concebemos, a Comissao
deve ter como um de seus propositos hdamentais a promocao, a divulgacao e o
cumprimento dos principios corporificados na Declaracao do Rio.
Quanto a Agenda 2 1, cabe ter presente
que esse plano de acao e fmto de um
processo negociador de natureza politica e
diplomatica. Seu seguimento deve, pois,
ser confiado a um orgao intergovernamental cuja composicao deve ser essencialmente politica.

Ha que atentar para a necessidade de
especificacao do papel e da competencia
daqueles setores aos quais cabera trazer
sua contribuicao para as deliberacoes dos
representantes governamentais. De outro
modo, a efetividade da Comissao pode ser
colocada em risco.

O estabelecimento da Comissao, sob
o argumento de que e necessario evitar
a duplicacao de atividades, nao deve levar a eliminacao de outros orgaos com
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mandatos proprios e muitas vezes complementares.
Seria com efeito uma contradicao pretender derrubar alguns dos pilares do sistema de cooperacao multilateral quando
precisamente tanto esforco tem sido dirigido para o fortalecimento das Nacoes
Unidas, em particular de sua capacidade
de resposta e atuacao diante da multiplicidade e complexidade crescente dos problemas economicos, sociais, cientificos e
tecnologicos que afetam a comunidade internacional.
Senhor Presidente,
Ofereceu-se o Brasil para abrigar um
centro internacional de pesquisa sobre
desenvolvimento sustentavel. Esperamos que esta iniciativa, acolhida positivamente em resolucao aprovada pela
Unced, encontrara apoio na comunidade
internacional.
As primeiras medidas para a sua implementacao ja foram tomadas. Seu proposito, de natureza academica, sera o de contribuir para a maior compreensao do conceito de desenvolvimento sustentavel,tanto em termos teoricos quanto praticos,
com a vocacao de tomar-se um foro internacional dedicado ao intercambio de informacoes, a conscientizacao publica e a

pesquisa de temas ligados a implementacao das decisoes da Conferencia do Rio.
Convidei para esse projeto especialistas e eminentes personalidades. Destaco,
entre eles, o Professor Celso Lafer, que
como meu predecessor chefiou a Delegacao do Brasil a Conferencia do Rio e foi
um de seus Vice-presidentes. Sou-lhe reconhecido pela contribuicao que pode
prestar para o estabelecimento do Centro.
Senhor Presidente,
O Brasil acredita estar preparado o terreno para uma nova e frutifera era de cooperacao internacional, baseada em compromissos democraticamente negociados
e nos principios do direito internacional.

Uma das grandes realizacoes da Conferencia do Rio foi a de dar forma concreta a nacao de que, para a consecucao de
objetivos comuns, a participacao democratica nao pode ser desconsiderada, tanto no ambito nacional quanto internacional. Na raiz desse conceito esta o vinculo
entre interesses especificos e preocupacoes universais.
Aquele foi um exemplo notavel de democracia em funcionamento.Vamos prosseguir no mesmo caminho.
Muito obrigado.
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O Brasil no Conselho das Americas
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, no Encontro do
Conselho das Americas, realizado em Nova
York, em 2 de novembro de 1992

Brasil:Democracia e Desenvoivimento
((Liberty,when it begins to take root,
is a plant of rapid growth)).
Nessas palavras de George Washington encontro retrato fiel de quanto mudou
o cenario internacional nos Ultimos anos.
Com efeito, ao buscarmos denominador comum a tantas mudancas que abalaram um arcabouco de confrontacao esteril
que perdurava desde o fim da Segunda
Guerra, encontraremos a liberdade deitando raizes e, em seu crescimento, libertando
povos, derrubando muros e abrindo para a
comunidade internacional a perspectiva
de uma nova era de paz e cooperacao.
No Brasil, a liberdade tambem criou
raizes que, orgulho-me em registrar, sao
hoje mais solidas do que nunca.
Atravessamos nos Ultimos meses uma
das mais graves crises de nossa historia
recente.
Em processo sem paralelo na historia
de um continente onde a democracia sempre pareceu tao fragil, as instituicoes democraticas brasileiras provaram sua vitalidade ao resolverem uma crise politica de
forma politica e em ambiente de plena
liberdade.

Na crise amadurecemos e aprendemos
licoes.
Confirmamosque a sociedade brasileira nao admite recuos em sua opcao pela
democracia e exige de seus governantes
padroes eticos de conduta nos negocios
publicos.
Demos prova de inequivoca maturidade ao nao permitir que problemas da esfera
politica tivessem efeitos potencialmente
devastadores sobre a area economica.
Demonstramos que e na vitalidade do
regime democratico que temos de caminhar para a superacao dos problemas econornicos e sociais que ainda nos afligem.
A modernizacao das estruturas produtivas, imperativo decorrente da propria
evolucao da economia brasileira, e o resgate da divida social sao anseios de toda a
sociedade.
Existe hoje virtual consenso no Brasil
de que, para reencontrarmos os indices de
crescimento que fizeram de nossa economia uma das que mais se desenvolveram
no pos-guerra, e preciso nao so assegurar
a estabilidade macroeconomica, mas
tambem levar adiante importantes reformas estruturais.
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Aprendemos, em uma decada de sacrificios, que e inadiavel redefinir o padrao
de desenvolvimento.
Do ponto de vista interno, o modelo
seguido no pos-guerra encontra-se, apos
ter cumprido seu papel historico, esgotado
e, por propria natureza dinamica, precisa
ser revisto.
Da perspectiva do cenario internacional, nao sao menores os estimulos a
mudanca.
Vivemos epoca de rapida aceleracao
do tempo historico. O novo paradigma
emergente na economia internacional tem
efeito profundo sobre a divisao internacional do trabalho e abre espaco para novos
papeis e posicoes relativas no comercio de
bens e servicos.
Esse processo de transformacao internacional, sobreposto 2
s mudancas que internamente se fazem necessarias, formam
o quadro mais amplo no qual se exige a
reestruturacao da economia e do desenvolvimento.
E nessa perspectiva que devem ser entendidas as reformas estruturais que gradualmente vao modificando a face da economia brasileira.

6 nessa perspectiva, por exemplo, que
deve ser entendido nosso processo de
abertura comercial.
Estamos convencidos de que a propria
manutencao de nossa competitividade externa depende do acesso que a industria
instalada no Brasil tiver a insurnos de alta
qualidade a precos internacionais.

Com esse objetivo, o Brasil eliminou
•átodas•âas barreiras nao-tarifarias ao comercio. Trata-se de medida unica entre
paises de grau de desenvolvimento similar
ao nosso e representa fume indicacao de
que a liberdade de comercio e uma meta
da qual nao abrimos mao.
Ao mesmo tempo, o atual cronograma
de reducoes tarifarias permite uma adaptacao em ritmo seguro a um ambiente de
maior exposicao a concorrencia internacional. O Governo do Presidente Itamar
Franco, ao conknar essa visao estrategica, reforca a decisao da sociedade de ampliar sua insercao internacional e sinaliza
para o empresariado que o Estado brasileiro nao mais se pode permitir proteger setores ineficientes.
Os expressivos resultados de nosso comercio internacional confirmam o acerto
do gradualismo da estrategia, e o recurso
a uma politica cambial realista afasta o
fantasma da desindustrializacao.
Paralelamente a abertura comercial,
nos uitimos meses o Brasil deu passo significativo ao normalizar suas relacoes com
a comunidade financeira internacional.
A reestrutura da divida comercial, cujo
term sheet sera em breve submetido a
apreciacao do Senado Federal, e a Ultima
peca de negociacoes delicadas nas quais
regularizamos nossos atrasados, fechamos
um acordo com o FMI, e renegociamos
nossos debitos oficiais no Clube de Paris,
no ambito do qual ja renegociamos a divida com quatro paises. A divida total brasileira, considerando o endividamento externo e interno, e de aproximadamente

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

38% do nosso PIB, o que representa proporcao perfeitamente equacionavel.
As reservas cambiais brasileiras, em
nivel sem precedentes, sao indicio solido
de que o mercado internacional reconhece
os avancos realizados e confia no Brasil
como atraente opcao de investimento.
Apenas para dar dimensao concreta a
essa confianca, lembraria que, entre 1983
e 1985, a media dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil foi de US$ 400
milhoeslano. Em 1990, evoluimos para
US$687 milhoes, em 1991 para US$1,4
bilhoes e, em 1992, ate junho, ja tinhamos
recebido US$3,2 bilhoes.

E nesse contexto que devem ser entendidos os programas de privatizacao e de
desregulamentacao da economia.

E esse o sentido ultimo dos projetos
de modernizacao ora sob exame no Congresso Nacional e que o Governo Itamar
Franco tem condicoes politicas de ver
aprovados.
Entre eles destaco: modernizacao dos
portos, participacao dos trabalhadoresnos
lucros, incentivo fiscal para capacitacao
tecnologica, concessao de servicos publicos, reformulacao do sistema financeiro,
concorrencia em obras publicas e protecao
a propriedade industrial.

No que concerne aos investimentos
globais, ate junho deste ano ja recebemos
US$ 9,5 bilhoes, e o fluxo de recursos
tem-se mantido estavel e em niveis satisfatorios nos Ultimos meses.

O Brasil tem plena consciencia de que
na nova economia mundial, na qual o conhecimento tem papel central, a integracao competitiva exige adequado padrao de
protecao.

Nosso retorno aos mercados financeiros internacionais e indispensavel em um
novo padrao de desenvolvimento em que
o Estado e crescentemente substituido
pelo capital privado na funcao de liderar a
retomada do crescimento.

Buscamos, assim, ao propor ao Congresso uma Lei de Propriedade Industrial,
criar as bases sobre as quais definiremos
novas e produtivas parcerias tecnologicas.

Precisamos do capital externo nao
apenas para irrigar nossa economia e trazer modernos metodos de gestao, mas
tambem como parceiro de um novo ciclo
de desenvolvimento que se desenha e no
qual o investimento privado nacional devera ser complementado por poupancas
externas.
A reforma do Estado, por sua vez, e
indispensavel para preparar o Pais para
esse novo padrao.

Permitam-me aqui chamar sua atencao
para o recente fim da reserva de mercado
a produtos de informatica no Brasil. Trata-se, sem duvida, de marco importante
dos novos caminhos que desejamos tracar
para a economia brasileira.
Ao mesmo tempo em que se vao realizando as mudancas estruturais exigidas
pela economia brasileira, seus resultados
ainda se veem condicionadospor um contexto macroeconomico de alguma instabilidade e com expectativasextremamente volateis.
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Para superar esse problema e indispensavel a aprovacao de reforma fiscal.
Nesse sentido, em estreita coordenacao com o Congresso Nacional, o Governo esta preparando projeto amplo de reforma cujo objetivo central sera assegurar o equilibrio sustentavel das contas
publicas e assim permitir o desafogo da
politica monetaria.
O ajuste do setor publico e a resultante
queda da inflacao sao hoje problemas essencialmente politicos. Na democracia
que acabamos de fortalecer, o Governo do
Presidente Itamar Franco, integrado por
representantes expressivos da sociedade,
sabera levar a bom termo as reformas de
que tanto necessitamos harmonizando o
que e economicamente indispensavel com
aquilo que e politicamente possivel.
Senhoras e Senhores,
Nao ha como negar que a experiencia
brasileira de realizar os ajustes estruturais
em ambiente democraticotornou o processo mais lento.
Essa lentidao relativa, entretanto, e
mais que compensada pela certeza de que
esse e o unico caminho para garantir que
as reformas serao legitimas e duradouras.
Todos nos sabemos, alem do mais,
como e dificil promover ajustes em uma
economia do peso da brasileira, que sozinha responde por 40% do produto latinoamericano e cuja diversidade e complexidade afastam a tentacao dos alinhamentos
imediatos e das parcerias excludentes.
A propria dificuldade da economia
norte-americana em eliminar seus deficits
fiscal e externo, de efeitos comprovada-

mente desestabilizadores para a economia
interna e internacional, revela que os ajustes sao tanto mais dificeis quanto mais
complexa e a realidade.
Que a dificuldade do desafio, porem,
nao nos intimide, mas nos sirva de estimulo a prosseguir.
Estamos construindo uma democracia
em um pais cindido por profundas desigualdades.
Alimentamos, no entanto, a conviccao
de que somente em ambiente de ampla
liberdade politica, de respeito as liberdades essenciais e ao Estado de Direito e que
se pode assegurar o consenso indispensavel para que um novo padrao de desenvolvimento seja estavel.
Enfrentamos, assim, com coragem, os
ajustes estruturais e administrativos, com
sentido de missao historica, as demandas
multiplas, e nao raro incompativeis.
Queremos construir um Brasil onde a
economia de mercado seja sinonimo de
mais justica social, de melhora generalizada da qualidade de vida.
Nao nos interessam modelos de crescimento que associem prosperidade e marginalizacao, enriquecimento de poucos e
empobrecimento da maioria.
Sabemos hoje que a miseria e resultado, mas tambem raiz do subdesenvolvimento.
Queremos construir uma Nacao na
qual a prosperidade nao aumente o desemprego, nao leve a degradacao ambienta1 e
nao agrave as injusticas sociais.
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As reformas em que estarnos trabaihando internamente, e para as q u i s o
Congresso Nacional dara, estou seguro,
resposta solidaria nos proximos meses,
criarao as condicoes para aperfeicoar a
democracia brasileira e dar inicio a novo
ciclo de expansao economica em um padrao de desenvolvimento no qual o crescimento sera contrapartida inseparavel do
resgate da justica social.

Aqui, na America, na juventude da
idade moderna, os Pais da Patria lancaram
as bases dessa grande democracia.

O ambiente de solidariedade e de dialogo, tao importante internamente,e igualmente crucial em nosso relacionamento
com a comunidade das nacoes.

Nesse sentido, a nossa missao, a missao de cada homem e contribuir permanentemente para seu aperfeicoamento,
com a consciencia aguda de que nada
conspira mais contra a democracia do que
a pobreza que, em nossos tempos, subsiste
mesmo nos paises desenvolvidos.

O Brasil entende que o mesmo dialogo
democratico pelo qual internamente as sociedades buscam seus pontos de consenso
deve estar presente no relacionamento entre as nacoes. Democracia nos paises deve
ser acompanhada da democracia entre os
paises.

A cisao entre prosperidade e miseria,
que divide sociedades, tambem divide paises. E essa desigualdade, ninguem ignora,
e grave ameaca a estabilidade ambiental.

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Aqui, no Conselho das Americas, o
Brasil orgulhoso de suas conquistasdemocraticas, afirma que a tarefa nao terminou.
Que talvez nunca possa terminar.
Democracia nao e ponto de chegada.
Democracia e ponto de partida, e caminho
aberto.

Recordo aqui as palavras de John Donne ao afirmar que (e cito) ((No man is an
island, entire of itselJj:every man is apiece
of the continent, apart of the main)).
Que a sabedoria de Dome nos sirva
de inspiracao nesse momento em que se
abre para a comunidade internacional a
possibilidade de reinventar a historia das
relacoes entre os paises, a base de uma
cooperacao crescente entre seus principais atores.
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XII Encontro Nacional
de Comercio Exterior
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, no XII Encontro
Nacional de Comercio Exterior, na cidade do
Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1992
T e n h o grata satisfacao de participar do
XII Encontro Nacional de Comercio Exterior.

preendedora que os bons empresariostem,
livre de patemalismos ou clientelismos;
com objetividade e visao de futuro.

E em foros como este, dos quais participo com grande interesse, que se estao
discutindo com seriedade, espirito publico, competencia e visao de futuro os rumos
que a Nacao deve seguir para alcancar o
nivel de prosperidade e de justica social
com que todos sonhamos.

O Itamaraty quer estar a altura dos
grandes desafios que se estao apresentando neste final de seculo. A diplomacia nao
pode, nos dias de hoje, assumir contornos
defensivos ou reativos: a atual conjuntura
exige a adocao de posturas propositivas,
inovadoras e ousadas na defesa do interesse nacional.

Um verdadeiro Projeto Nacional nao
se forja na reclusao dos gabinetes governamentais; nao se constroi, tampouco, segundo modelos artificiosos e artificiais
dos laboratorios academicos.
Um verdadeiro Projeto Nacional comeca a ser desenhado em encontros como
este, em que a cidadania promove a discussao democratica das prioridades e alternativas de crescimento economico.

O empresariado, e muito especialrnente o setor exportador, tem papel decisivo a
cumprir nesse esforco de modernizacao
que estamos empreendendo.
O Governo necessita, no seu processo
de tomada de decisoes, dessa visao pragmatica do mundo e dessa intuicao em-

O Brasil e grande demais, e importante
para estar ausente nesse processo de construcao da nova ordem internacional em
gestacao. Temos muito com que contribuir, temos muito a dizer.

Nesse sentido, o Ministerio das Relacoes
Exteriores busca desenvolver uma visao estrategica e absolutamente sintonizada com
os interesses da Nacao em seu conjunto, da
insercao do Brasil no cenario internacional.
Todos sabemos, hoje, que o comercio exterior e uma prioridade absoluta. O Itarnaraty
tem a clara percepcao disso e esta trabalhando com total empenho:
a) na abertura de novas frentes de comercio;

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

b) na busca de maior liberalizacao dos
fluxos comerciais e de maior acesso
dos produtos brasileiros aos mercados
internacionais;
c) na exploracao de nichos de oportunidade comercial nos paises desenvolvidos, principalmente nos EUA, Japao
e Europa; e
d) na consolidacao de nossa projecao
nos mercados regionais e nos paises
em desenvolvimento.
Temos, porem, a perfeita consciencia
de que poderemos desempenhar melhor o
nosso papel se mantivermos estreito contato com os setores produtivos, para que
eles possam fazer o acompanhamento de
nossa agenda economica externa nos foros
multilaterais, em especial o GATT e o
Mercosul.
Os desdobramentos da Rodada Uruguai do GATT terao consequenciasfundamentais no futuro do comercio mundial:
um eventual fracasso nessas negociacoes
pode provocar uma guerra comercial sem
precedentes na historia do comercio internacional contemporaneo. Temos de estar
preparados para isso, embora torca para
que os impasses seja& superados.
Temos acompanhado com atencao as
possiveis implicacoes para nosso comercio da consolidacao do megaespaco economico europeu, previsto ja para 1993 no
Ato Unico Europeu.
Nessa mesma linha, no contexto da
regionalizacao dos fluxos de comercio internacional, estamos estudando os desdobramentos de uma possivel conformacao
de uma Area Hemisferica de Livre Comer-

cio nas Americas, seja no ambito da Iniciativa para as Americas, do Presidente
Bush (mantida, ao que tudo indica pelo
Presidente-eleito Clinton), seja pela ampliacao progressiva do Nafta, o Acordo de
Livre Comercio da America do Norte, que
envolve, por enquanto, os EUA, o Canada
e o Mexico.
Temos de avaliar, e claro, a conveniencia e o interesse nacional de todas essas
iniciativas. E para faze-lo bem, devemos
escutar a sociedade, ouvir suas postulacoes, ponderacoes e percepcoes.
Para isso, estamos criando o Conselho
Empresarial do Departamento de Promocao Comercial, um orgao de assessoria do
Itamaraty na area do comercio exterior.
Ali, vamos sintonizar a maquina do Itarnaraty com as prioridades concretas do setor
exportador, vamos maximizar o aproveitamento dos recursos escassos de que dispomos para implementar essas prioridades
do setor exportador e, principalmente, vamos criar um canal de comunicacao entre
o Itarnaraty e o empresariado em temas
como o GATT, a solucao de contenciosos
internacionais, as iniciativas de regionalizacao, entre outros.
Estamos criando tambem o Forum Nacional do Mercosul, um organismo que
visa a preencher uma lacuna na comunicacao entre a sociedade e o Estado no terreno
da integracao, com a participacao dos setores patronais e sindicais (areas industrial, agricola, financeira, exportadora, comercial e trabalhista). O Forum funcionaria como um organismo de consulta do
Grupo Mercado Comum, com uma agenda
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aberta aos temas relevantes do processo
negociador do Mercosul.
Como podem ver, o Itamaraty esta
tratando com realismo e objetividade os
temas de interesse concreto para o Brasil,
numa fase de insercao competitiva no
mundo contemporaneo. Mas isso nao
basta: como
nenhum esforco governamental podera alcancar pleno exito
sem contar com a ajuda e a participacao
de toda a sociedade, em particular, do
empresariado.
Vamos lutar juntos, empresariado e
Governo, para erguer empresas campeas,
gigantes industriais ageis e eficazes, em
areas nas q u i s desfnitamos de vantagens
comparativas. Gigantes capazes de competir de igual para igual com seus similares
estrangeiros.
Precisamos definir produtos, estrategias de comercializacao internacional,
areas bem definidas para investimento em
pesquisa tecnologica. Temos de acabar
com essa distorcao de querer produzir de
tudo, produzindo mal e de forma ineficiente, e alimentando pequenos cartorios empresariais, a custa de subsidios, reservas de
mercado e barreiras tarifarias. Passou o
tempo de acobertar a ineficiencia de certos
setores produtivos.
Temos de tirar o Estado da producao,
para que ele possa investir seus esforcos
na melhoria da infra-estrutura, da educacao, da seguranca, da saude, etc., areas em
que desempenha um papel insubstituivel.
So assim estaremos praticando um capitalismo moderno, com consciencia social.

Ressalte-se, porem, que o Estado, num
pais como o Brasil, com deficiencias de
todo matiz, economicas e sociais, tem uma
funcao essencial e urgente a cumprir, no
equacionamento de uma crise estrutural
que persiste ha mais de uma ddcada. E
imprescindivel, assim, que
a) se avance no processo de enxugamento do aparelho estatal, com mais
iniciativas de desburocratizacao e de
desregulamentacao;
b) se persista no esforco de ajuste economico interno, com uma ampla e profunda reforma tributaria, de forma a
desonerar os setores produtivos e, em
particular, os exportadoresde uma excessiva carga fiscal, que os alija da
competicao internacional por mercados;
c) se obtenha a aprovacao da Lei dos
Portos e da Lei de Propriedade Intelectual,ambas de grande importancia para
a modernizacao economica do Pais; e
d) que se definam prioridadesde investimentos em inh-estrutura, em pesquisa tecnologica e cientifica e nas politicas sociais.
O empresariado precisa mobilizar-se
para tornar conhecidas e influenciar decisoes centrais de policy.
Passo a ler agora Mensagem enderecada a todos os Senhores pelo Presidente
Itarnar Franco:
((Congratulo-me com os organizadores do XXII Encontro Nacional de Comercio Exterior, augurando-lhes pleno
exito a iniciativa. Por intermedio do
Ministro das Relacoes Exteriores, Se-
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nador Fernando Henrique Cardoso, que
nomeei meu representante na solenidade de abertura desse encontro, conclamo todos os seus participantes a que
busquem debater e sugerir estrategias e
medidas capazes de dar novo impeto ao
comercio exterior nacional. Com a ajuda e a participacao da classe empresarial
e, principalmente, dos exportadores,

haveremos de recolocar o Brasil na
trilha segura do desenvolvimento e do
crescimento economico saudavel.
Muito obrigado.

Itamar Franco
Vice-presidente da Republica,
no exercicio do cargo de Presidente
da Republica•â
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Ministro Fernando Henrique Cardoso
na Comissao de Relacoes Economicas
Externas do Parlamento Europeu
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, perante a Comissao de Relacoes Economicas Externas do Parlamento Europeu, em Bruxelas, em 23 de novembro de 1992

Senhor Presidente,
Senhores Membros da Comissao de
Relacoes Economicas Externas do Parlamento Europeu,
Senhor Comissario,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Foi com grande satisfacao que aceitei
o convite para participar desta audiencia
publica da Comissao de Relacoes Econornicas Externas do Parlamento Europeu.
Como cidadao, parlamentar e homem
publico, tenho por esta Casa um sentimento de respeito e admiracao. Ha dois anos
visitei sua sede, em Estrasburgo, a frente
de delegacao de congressistas brasileiros.
O Parlamento Europeu e o depositario
autentico das tradicoes democraticas
dos paises que compoem as Comunidades Europeias.
Para um representante da America Latina, e fato auspicioso ser acolhido pela
Comissao de Relacoes Econornicas Externas do Parlamento Europeu. Sua contribuicao para o melhor conhecimento das

realidades politicas e economicas ganha
relevo para a nossa aproximacao com a
imensa area de integracao que se conforma
no continente europeu.
Senhores,
A crise vivida pelo Brasil nos ultimos
meses fortaleceu as conviccoes democraticas de nosso povo. Rendeu-se a vitalidade das instituicoes. Capitulou ante o primado das liberdades individuais e da ordem legal.
A sociedade brasileira nao mais admite
retrocessos em sua opcao pela democracia. Emergiu a exigencia popular por firmes padroes eticos na conduta de seus
governantes.
Com base nesses principios, o Governo do Presidente Itamar Franco esta determinado a realizar as reformas estruturais
que nos recolocarao no caminho do desenvolvimento economico com justica social.
Estamos conscientes de que o exito desse
novo projeto nacional depende, antes de
tudo, de nos proprios. Mas a vocacao historica do Brasil para o convivio internacio-
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nal, como o demonstram amplamente a
universalidade e a vocacao pacifica de
suas relacoes externas, torna-o sensivel as
intluencias do cenario mundial.
A cada ameaca de paralisacao do processo de liberalizacao do comercio internacional, recrudescem as reivindicacoes
protecionistas internas. Por isso o Brasil
propugna um sistema multilateral de comercio justo e equanime.
E corolario dessa percepcao nosso ativo envolvimento em todos os setores de
negociacao cobertos pela Rodada Uruguai
do GATT. Valeu ao Brasil, recentemente,
no Trade Policy Review Mechanism do
Acordo Geral, mencoes elogiosas pelo papel de lideranca e de vanguarda ali desempenhado.
Preocupam-nos, assim, profundamente os percalcos sofridos pela Rodada Umguai e, em particular, o impasse agricola
que vem conduzindo a um enfrentamento
entre os dois maiores atores no comercio
internacional. Caso nao sejam superadas,
seus efeitos atingiram severamente o Brasil. Somos um pais que busca o acesso a
capitais e aos mercados de bens, servicos
e tecnologias. Somos uma nacao que empreende abertura comercial de reconhecida envergadura.
A eliminacao das barreiras nao-tarifarias ao comercio, o programa de desgravacao tarifaria e a eliminacao dos subsidios
a producao agricola requerem reciprocidade por parte dos nossos parceiros externos.
Nesse sentido, causa-nos preocupacao
o espectro negativo que podem ter as ques-

toes ambientais no ambito do comercio
internacional.
Sao irreversiveis o comprometimento
do Brasil com o desenvolvimento sustentavel e nosso engajamento na promocao
dos principios da Declaracao do Rio, emanada da Conferencia das Nacoes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
A protecao ambienta1 nao pode estar
dissociada do processo de desenvolvimento.
Pobreza e degradacao ambiental
constituem um binomio que somente podera ser superado com o desenvolvimento socioeconomico e a cooperacao internacional.
Senhoras e Senhores,
Do nosso ponto de vista, o livre comercio e um fator propulsor do crescimento
economico e representavetor fundamental
da sustentabilidade do desenvolvimento.
Esse entendimento, embora consagrado na
Agenda 21 da Rio-92, e em relatorios do
GATT e do Banco Mundial, e, na pratica,
refutado por medidas e tendencias ((ecoprotecionistas))por parte de paises industrializados, em especial na area dos recursos naturais.
Medidas unilaterais para lidar com
ameacas ambientais fora da jurisdicao do
pais importador tem, na verdade, efeito
contrario. Exercem pressao adicional ao
meio ambiente, por criarem obices maiores ao crescimento do comercio mundial,
ao crescimento economico global e, em
particular, ao crescimento economico dos
paises em desenvolvimento.
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Medidas comerciais ligadas a execucao de praticas de protecao ambiental somente sao aceitaveis se estiverem em conformidade com as regras e principios do
GATT, em especial o da nao-discriminacao, o da transparencia e o da consideracao
das necessidades especiais dos paises em
desenvolvimento.
Em um cenario positivo, a proposta de
um acesso mais amplo a mercados para
produtos de exportacao desses paises contribuira tanto para o crescimento de suas
rendasper capita quanto para a promocao
do desenvolvimento sustentavel, com beneficio para o ambiente global.
Em um cenario oposto, a adocao de
medidas comerciais restritivas com base
em preocupacoes ecologicas reduzira a receita comercial dos paises em desenvolvimento, impedindo-os da remuneracao justa e do beneficio da exploracao de seus
recursos naturais e de suas vantagens comparativas.
Tais medidas terao, em ultima analise, resultado contrario a protecao ambiental desejada, com efeitos lesivos sobre os interesses dos proprios paises industrializados.
Nesse contexto, a relacao entre comercio internacional de produtos primarios e a protecao ambiental afigura-se
particularmente relevante. Pais com significativa participacao de produtos primarios na sua pauta de exportacao, o
Brasil ve com preocupacao a pratica continuada de subsidios no comercio agricola internacional e teme pelas consequencias do ponto de vista ambiental:

em primeiro lugar, ao anular vantagens
comparativas naturais dos paises em desenvolvimento, prejudica a promocao
dos parametros do desenvolvimento
sustentavel;
em segundo lugar, por manterem os paises industrializados politicas de sustentacao de precos, o aumento artificial da
producao pelo uso de produtos quimicos
e o desestimulo a rotacao de culturas
provoca indesejaveis efeitos ambientais.
Existem, pois, tambem do ponto de
vista ambiental, justificativas cabais h
reintegracao inadiavel do comercio agricola nas disciplinas do GATT, por meio da
conclusao satisfatoria da Rodada Uruguai.
Senhor Presidente,
Nao posso deixar de registrar, neste
ponto, a satisfacao do Brasil com a Declaracao do Conselho das Comunidades Europeias, de 28 de novembro de 1991, relativa a Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Naquela Declaracao, o Conselho reconheceu a dimensao financeira da questao
ecologica; endossou a necessidade de novos recursos financeiros para auxiliar os
paises em desenvolvimento a combater a
degradacao ambiental; propos a aceleracao do processo de transferencia de tecnologias ambientais.
Esses importantes objetivos estao recolhidos no Acordo de Cooperacao firmado entre as Comunidades Europeias e o
Brasil. As duas partes propuseram-se a
desenvolver projetos conjuntos, a fim de
reforcar estruturas ambientais publicas e
privadas, formar recursos humanos espe-
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cializados, sensibilizar a opiniao publica,
dar apoio a pesquisa e ao desenvolvimento
tecnologico no campo do meio ambiente.
Comprometeram-se, igualmente, a
conferir atencao as parcelas menos favorecidas da populacao, aos problemas do
meio ambiente urbano e as florestas tropicais. Registro, nesta oportunidade, o interesse de meu Pais no desenvolvimento
desses projetos, dentro do mesmo espirito
de cooperacao que presidiu a formulacao
pelo Brasil e pela Comunidade, juntamente com o Banco Mundial, do ((Programa
Piloto para Conservacao das Florestas
Tropicais Brasileiras)).
Senhor Presidente,
Os brasileiros estao construindo uma
democracia num pais marcado por profundas desigualdades sociais. Estamos convictos, porem, de que somente com ampla
liberdade politica, respeito as liberdades e
ao Estado de direito sera possivel assegurar o consenso indispensavel a estabilidade do novo padrao de desenvolvimento.
O Brasil que desejamos construir e
aquele em que a economia de mercado e
justica social formem um todo harmonico.
Nao nos interessam as formulas que associem prosperidade com rnarginalizacao.
Sabemos hoje que a miseria e resultado,
mas tambem causa, de subdesenvolvirnento, e este, uma das fontes primeiras da
degradacao ambiental.
Desejamos uma nacao em que a prosperidade se de sem detrimento dos niveis
de emprego, sem levar a degradacao ambiental e sem agravar as injusticas sociais.

Estou seguro de que as reformas em
que estamos trabalhando no Brasil receberao o respaldo solidario do Congresso Nacional, de molde a iniciar um novo ciclo
de expansao num modelo de plena coesao
entre crescimento e resgate social.
Neste contexto mais amplo, reitero a
vinculacao entre o exito da liberalizacao
comercial no Brasil e o exito da liberalizacao comercial internacional. De pouco ou
nada serviram o nosso esforco interno de
reestruturacao economica e o resgate da
divida social na ausencia de um melhor
equilibrio entre as nacoes.
Entendemos que o mesmo dialogo democratico, por cujo intermedio as sociedades buscam seus pontos de consenso, e
indispensavel igualmente no relacionamento entre as nacoes. Como tive a oportunidade de assinalar ainda este mes perante o Conselho das Americas, em Nova
York, a democracia nos paises deve ser
tambem acompanhada da democracia
•áentre•âos paises.
A desigualdade advinda do hiato entre
prosperidade e miseria, que divide sociedades, tambem divide nacoes. Nem mesmo o fim da Guerra Fria e a profunda
transformacao politica que trouxe ao mundo desde o final da decada passada podem
assegurar estabilidade para o nosso planeta caso se mantenha tal desigualdade.

Senhor Presidente,

A Comunidade Economica Europeia
vive tambem processo de profundas transformacoes. O Brasil acompanha com detido interesse a evolucao recente, fruto da
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criacao da Area Europeia e do Tratado de
Maastricht.
Desejamos consolidar e ate mesmo
ampliar o intercambio com a CEE, nosso
maior parceiro comercial. Confiamos que
a consolidacao comunitaria e o seu fortalecimento como bloco economico nao se
baseie em politicas de cunho protecionista
que, com denodo, vimos tentando eliminar
por meio da Rodada Uruguai do GATT.
Senhor Presidente,
Antes de concluir, nao gostaria de deixar de manifestar minha satisfacao pela
evolucao rapida e positiva das relacoes
entre o Mercosul e a CEE. O Acordo assinado em maio deste ano ja permitiu a
identificacao das areas de normas tecnicas,
assuntos aduaneiros e agricultura como
prioritarias no ambito da cooperacao entre
os sistemas de integracao. Registro i&-

mente com satisfacao o fato de ja estar
programado para janeiro vindouro o proximo encontro do Grupo Consultivo estabelecido pelo Acordo.
Desejo que minhas palavras de encerramento sejam de confianca no descortino
e no talento da Europa dos Doze, os mesmos atributos que deram a este continente
a funcao pioneira de formulacao do Estado
moderno e dos primeiros modelos de cooperacao pacifica entre os Estados.
Que este descortino e talento possam,
uma vez mais, oferecer os paradigmas de
comportamento nesse novo mundo que
surge, de muito maior complexidade e ainda maior risco, em beneficio, como no
passado historico de que somos herdeiros
no Brasil, da liberdade e da dignidade
humana.
Muito obrigado.
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Audiencia da Comissao Parlamentar
Conjunta do Mercosul
Palestra do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso,proferida em Brasilia, no dia 25 de novembro de 1992, por ocasiao da Audiencia da Comissao Parlamentar
Conjunta do Mercosul

Seminirio: •áO
Mercosul e os setores
sensiveis da economia brasileira•â

Painel V: ((Apolitica externa brasileira e
o Mercosul)).
O processo de integracao atualmente
em curso entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai representa uma das iniciativas mais promissoras em que nossos
paises ja se engajaram ao longo de sua
historia.
O Mercosul ultrapassa, tanto em profundidade quanto em amplitude, os processos regionais de integracao criados ao
longo dos ultimos trinta anos na America
Latina.
Em profundidade, porque preve nao
apenas a criacao de uma Zona de Livre
Comercio e uma Uniao Aduaneira, mas
tambem a construcao de um Mercado
Comum.
Em amplitude, porque nao se restringe
aos aspectos comerciais da integracao.
Abrange uma ampla gama de setores, que
incluem, dentre outros, os transportes ate
a educacao, a politica tecnologica e a protecao ambiental.

Essa profundidade e essa amplitude
explicam a crescente atencao que o Mercosul desperta junto a opiniao publica.
Empresa sem precedentes, a cada dia mais
setores da sociedade brasileira estao conscientes de sua importancia.
A evolucao do processo de integracao
desde a assinatura do Tratado de Assuncao, em marco de 1991, ate o momento
presente, pode ser visualizada em duas
fases integradas e complementares.
Numa primeira etapa, a meta fundamental dos quatro Governos foi colocar
em funcionamento os orgaos institucionais previstos no Tratado, encarregados de
administrar o processo de integracao durante o periodo de transicao que se estende
ate fins de 1994, divulgando o Mercosul
junto a sociedade civil.
De acordo com esse proposito, os orgaos do Tratado de Assuncao foram colocados em pleno funcionamento. Celebraram-se reunioes regulares:

.

o do Conselho do Mercado Comum,
orgao politico maximo do quadro institucional do Mercosul, integrado pelos
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Ministros de Relacoes Exteriores e da
Economia;
do Grupo Mercado Comum, como instancia executiva, com seus onze Subgrupos de Trabalho.
e dos Ministros da Economia e Presidentes de Bancos Centrais, cuja Reuniao traca as diretrizes da integracao
economica.
Juntamente com a operacionalizacao
dos orgaos institucionais, elaboraram-se
documentos de grande importancia, que
complementam o quadro juridico centrado no Tratado de Assuncao. Trata-se
do Regime de Sancoes a Falsificacoes
em Certificados de Origem e do Protocolo de Brasilia para Solucao de Controversias, recentemente ratificado, pela
parte brasileira, apos sua aprovacao por
este Parlamento.
Paralelamente, foi ativada a Comissao
Parlamentar Conjunta do Mercosul, orgao
chamado a desempenhar papel essencial
num processo de integracao constituido
por paises democraticos. A Comissao Parlamentar tem tido atuacao intensa, onde se
destacam, alem de suas reunioes ordinarias, iniciativas de grande relevancia,
como o Seminario sobre Propriedade Intelectual, realizado ha poii.cos meses, e o
presente encontro sobre setores sensiveis.
Ao mesmo tempo, o setor publico procurou transmitir a iniciativa privada a nocao de seriedade do Mercosul, como um
processo que veio para ficar e que abre
significativas oportunidades de negocios
para empresas dos mais diversos setores.
Reiterou-se sempre que o engajamento do

setor privado era fundamental para que o
processo de integracao se consolidasse e
se tornasse o mais fmtifero possivel.
Com o sucesso nas tarefas de institucionalizacao, por um lado, e de divulgacao, por outro, o Mercosul ganhou uma
dinamica propria. Tornou-se fator a ser
levado crescentemente em conta na formulacao das estrategias dos Governos e
das empresas.
Ainda nessa primeira fase, criaram-se
canais de participacao do setor privado no
processo de integracao. As reunioes dos
Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum estao abertas a participacao de
representantes de entidades empresariais e
trabalhistas. A atuacao desses representantes, que se tem feito de maneira regular,
demonstra-se contribuicao indispensavel
para o avanco dos trabalhos tecnicos.
Realizam-se, igualmente, seminarios
periodicos dos setores agricola e industrial, onde empresarios dos quatro paises
reunem-se para discutir as perspectivas
que o Mercosul representa para seus respectivos ramos de atividade.
Surgiram criticas, como e do feitio democratico dos nossos tempos, mas, em
nenhum momento, evidenciou-se sintoma
de rejeicao ao processo de integracao desencadeado pelo Tratado de Assuncao. Interpretamos muitas dessas criticas como
indicio de que o processo esta gerando
resultados concretos e efetivos.
Os mais significativos segmentos dos
setores produtivos e da sociedade como
um todo vem percebendo o Mercosul
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como um projeto cujo balanco sera sensivelmente positivo para o conjunto das populacoes dos paises que o integram. Afirmou-se a nocao de que o caminho da integracao e inevitavel (por constituir uma
tendencia global), irreversivel (pela vontade politica dos Governos em segui-lo) e,
sobretudo, um caminho benefico para o
conjunto da sociedade.
Em meados de 1992, ja haviamos
avancado significativamente na moldura
institucional provisoria do Mercosul e no
envolvimento do conjunto da sociedade
no processo de sua construcao. A aprovacao, em junho ultimo, do ((Cronogramade
Las Leiias)), inaugurou nova etapa na consolidacao do Mercosul.
Para sua implementacao,o ((Cronograma de Las Leiias)) defme o conjunto de
tarefas a serem executadas pelos Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum ate dezembro de 1994. O Cronograma da visibilidade ao conjunto de medidas
a serem dotadas e permite o acompanhamento tecnico mais preciso e realista dos
avancos alcancados.
Com a aceleracao e aprohdamento
do processo de implementacao do Mercosul, tornam-se mais do que nunca presentes os desafios que o processo de integracao gera, tanto para os Orgaos governamentais quanto para o setor privado. A
necessidade de crescente articulacao entre
ambos e essencial para maxirnizar os beneficio~associados ao Mercosul.

Para o setor governamental, o grande
desafio e que o cumprimento das tarefas
enumeradas no ((Cronogramade Las Le-

fias)) envolve um impressionante trabalho
de estudos, avaliacoes, formulacao de propostas e coordenacao entre os diversos
orgaos da administracao envolvidos.
Para o setor privado, o desafio evidente
e a adaptacao a uma nova atmosfera de

concorrencia em um espaco economico
ampliado. A resposta a esse desafio tem
sido, com frequencia, a formacao de associacoes e parcerias entre empresas de diferentes paises do Mercosul. Para muitas
empresas e setores, as oportunidades decorrentes da integracao com os paises vizinhos nao se limitam a possibilidade de
aumento das vendas, mas incluem tambem
a ampliacao dos campos para investimento
e a alacacao mais eficiente dos fatores
produtivos.
Os orgaos governamentais envolvidos no Mercosul estao em crescente contato com o setor privado, do qual recolhem informacoes e subsidios essenciais
para a definicao das posicoes brasileiras
no processo negociador. Por meio dessa
articulacao, queja vem existindo e devera
fortalecer-se, e possivel reduzir as tensoes inevitaveis em um projeto de integracao e reverte-las em beneficio do proprio setor produtivo.
O processo e de visivel complexidade.
Na mesma medida em que aumenta a demanda por avancos de natureza tecnica,
cresce a necessidade de coordenacao de
carater politico, entre os distintos paises,
referente aos grandes temas de politica
macroeconomica.
Com a queda progressiva das barreiras
tarifarias e a crescente interdependencia
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das quatro economias, observa-se tendencia natural ao agrupamento de forcas economicas. Todo um sistema de inter-relacoes se adensa e se toma mais completo,
gerando, assim, uma importante forca
propulsora do Mercosul neste periodo de
transicao.
A operacionalizacao do Tratado das
Empresas Binacionais Brasileiro-Argentinas, que devera ocorrer ja em principio de
1993, certamente contribuira para acentuar esse quadro de interdependencia e
transnacionalizacao.
A criacao de interesses comuns, juntamente com a atencao que a sociedade
como um todo dedica ao Mercosul, cria
uma atmosfera positiva para o avanco do
processo de integracao.

Simultaneamenteao processo de negociacoes intra-Mercosul, vem-se empreendendo intenso esforco de coordenacao dos
quatro paises em sua atuacao junto aos
foros comerciais internacionais, particularmente o GATT.
A conveniencia de trabalhar rumo a
coordenacao decorre de dois fatores. Por
um lado, a coordenacao permite alcancar
uma posicao negociadora conjunta mais
favoravel do que a de cada pais tomado
individualmente. Por outro, percebe-se
claramente que a atuacao de cada um dos
quatro paises junto aos foros internacionais afeta de maneira profunda seus parceiros do Mercosul. Fica claro assim que,
quanto mais avance o processo de integracao, mais necessaria se fara a adocao de

uma politica comercial comum frente a
terceiros paises.
Nos contatos com os principais parceiros comerciais do Mercosul, temos insistido em assinalar que este sistema de integracao nao foi concebido nem esta sendo
implementado como um bloco comercial
com pretensoes a auto-suficiencia. Nao
derrubamos as barreiras entre nossos paises para erguer barreiras mais altas contra
terceiros.
A constituicao do Mercosul objetiva,
antes de mais nada, o incremento da competitividade dos produtos da sub-regiao
nos mercados internacionais, por meio da
melhor alocacao dos fatores produtivos,
da criacao de economias de escala e da
atracao de investimentos.
O Mercosul e por natureza um processo voltado para.fora, surgido exatamente num momento em que todos os
paises que o compoem se encontram engajados em politicas de abertura e liberalizacao economica.

Uma das tarefas mais urgentes que o
momento atual exige e a da elaboracao de
uma politica de reconversao setorial, tanto
na area agricola quanto na industrial.
A necessidade de reconversao produtiva, que inevitavelmente se evidenciara em
diversos setores dos quatro paises do Mercosul, nao e decorrencia apenas do processo de integracao. Esta ligada sobretudo a
necessidade de reforrnulacao de modelos
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de desenvolvimento baseados na substituicao de importacoes, o que implica
maior exposicao a concorrencia externa.
A reconversao devera prever estrategias de curto, medio e longo prazos, levando sempre em conta os aspectos sociais
envolvidos.

Sera necessario, ainda, definir o papel
que cabera a cada um dos agentes envolvidos no processo -Estado, entidades de
classe, empresarios -de modo a proceder
a uma cuidadosa identificacao dos fatores
inibidores da competitividade e a partir dai
formular a estrategia de reconversao.
O processo de reconversao contribuira
de maneira decisiva para que o Mercosul
atenda aquele que e, do ponto de vista
brasileiro, um de seus principais objetivos:
a revitalizacao da atividade economica.
Os resultados mais visiveis deste primeiro ano e meio de existencia do Mercosul sao aqueles referentes ao intercambio
comercial. O comercio entre os paises do
Mercosul atingiu pouco mais de cinco bilhoes de dolares em 1991, com um crescimento da ordem de 30% em relacao a
1990.Preve-se que em 1992 o intercambio
intra-Mercosul alcancara seis e meio bilhoes de dolares.
Os tres parceiros do Brasil no Mercosul absorveram, em conjunto, 10,5% do
total das exportacoes brasileiras no primeiro semestre de 1992, em comparacao
com 5,8% no mesmo periodo de 1991. De
um modo geral, em todos os quatro paises

o ritmo de expansao do comercio com os
socios do Mercosul tem sido superior as
taxas de crescimento de seu comercio com
o resto do mundo.
O atual superavit comercial do Brasil
em relacao a Argentina, que em 1992 devera superar um bilhao de dolares, deve ser
visto como uma questao conjuntural, e de
nenhuma maneira como uma situacao com
tendencia a perpetuar-se. O objetivo brasileiro no Mercosul nao e o de alcancar
superavits elevados com seus parceiros,
mas o de aumentar a eficiencia de seu
aparelho produtivo. Pela propria dinamica
do processo de integracao, e previsivel que
o comercio bilateral com a Argentina voltara a equilibrar-se em patamares mais
elevados do que os anteriores a formacao
do Mercosul.
O Mercosul, com efeito, nao deve ser
visualizado unicamente a partir da perspectiva de seus resultados comerciais imediatos, por mais expressivos que sejam.
Importantes beneficios do processo de integracao deverao surgir a medio e longo
prazo, no campo da dinamizacao produtiva, da estabilizacao economica, e da recuperacao de niveis de crescimento compativeis com as potencialidades de nossos
paises.
Temos consciencia do muito que ainda
resta por fazer para atingir a plena implementacao do Mercosul. A cada dia o processo se desdobra em novas vertentes e
novas facetas, que exigem um trabalho de
avaliacao, analise e decisao. Os orgaos
envolvidos nao tem poupado esforcos para
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cumprir as tarefas que lhes sao atribuidas
dentro dos prazos estipulados, criando as
condicoes para os avancos subsequentes.

A cada dia fica mais claro, no contexto
brasileiro, que o Mercosul e um projeto
comum do Governo e da sociedade. Ai

reside a principal explicacao para a complexidade do processo e, ao mesmo tempo,
o principal fator de estimulo para seguir
avancando.
Muito obrigado.
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I11 Reuniao Ordinaria
e XX Reuniao Ordinaria
dos Chanceleres dos Paises do Prata
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, na 111 Reuniao
Extraordinaria e na XY Reuniao Ordinaria dos
Chanceleres dos Paises da Bacia do Prata, realizada na cidade de Punta de1 Este, Uruguai, em
5 de dezembro de 1992
s e n h o r Presidente,
Senhores Chanceleres,
Senhores Delegados,
E com grande satisfacao que compareco pela primeira vez ao foro mais elevado
da Bacia do Prata, patrimonio da diplomacia de nossos paises e depositario de um
legado invulgar de interesses e de objetivos comuns.

O Governo e o povo uruguaios, que
nos acolhem calorosamente neste encontro, sao credores do mais sincero reconhecimento pelas atencoes e gentilezas que
temos recebido desde nossa chegada a
Punta de1 Este.

ligente Secretario-Geral das Reunioes de
Chanceleres.
Senhores,
Acabamos de presenciar em Buenos
Aires, durante a Cupula Presidencial do
Grupo do Rio, a reafirmacao dos propositos de unidade e cooperacao que animam
os povos da America Latina. Ali estivemos todos nos da Bacia do Prata, participes de uma ja antiga experiencia de integracao sub-regional, que hoje se revigora
com as virtudes da democracia e a consciencia ainda maior da necessidade de
acao conjunta em todo nosso continente.

E com especial prazer que vejo Vossa
Excelencia, Chanceler Hector Gros Espiell, na Presidencia desta reuniao. Seu
renome de grande internacionalista e garantia do exito de nossas deliberacoes.

A Bacia do Prata foi pioneira na obra
de transformacao politica da regiao. Nao
deixou de enfrentar dificuldades, e certo.
Teve de superar discordancias. Buscou
constantemente aperfeicoar-se em seus
mecanismos institucionais. Valorizou e
dinamizou a capacidade empreendedora
de nossos povos.

Congratulo-metambem com o Embaixador Juan Enrique Fischer, operoso e di-

Tudo, com respeito a vontade dos Estados membros, sem ferir as soberanias
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nacionais. Tudo, sem planos magicos ou
irrealistas. Tudo, em obediencia ao consenso e ao animo de colaboracao.

As realizacoes de que nos orgulhamos
hoje na Bacia do Prata - hidreletricas,
pontes, rodovias, obras de integracao energetica, melhoria da navegacao fluvial,
alerta hidrologico, controle de qualidade
das aguas, conservacao de solos, cooperacao fronteirica -sao conquistas fundadas
na solidez e coerencia dos principios que
regem o sistema do Tratado da Bacia do
Prata. Refletem o amadurecimento continuo da nossa experiencia de cooperacao,
que nao perde suas raizes e motivacoes,
nem se desvincula de sua identidade formadora: o desenvolvimento harmonico e
a integracao fisica da regiao.

Senhores Chanceleres,
E particularmente significativa a coincidencia de que nossas reunioes tenham

Hoje, devemos considerar o novo Estatuto do Comite Intergovernamental
Coordenador (CIC), resultado do trabalho
realizado pelo Grupo de Alto Nivel. Orgao
central do sistema do Tratado de Brasilia,
passara o Comite -uma vez aprovado seu
novo Estatuto -a ter funcoes nao apenas
de coordenacao. Vai adquirir, igualmente,
dimensao executiva, requisito indispensavel a seu aperfeicoamento.

Este e, portanto, um foro politico fundamental de cooperacao. Assegurar os instrumentos que preservem sua vocacao
como moldura adequada as multiplas facetas decorrentes de uma rica, dinamica e
complexa interacao entre os signatarios do
Tratado da Bacia do Prata deve continuar
a ser atribuicao prioritaria da diplomacia
de nossos paises.

Da mesma forma, o Brasil atribui grande importancia a dinamizacao do papel do
Fonplata, agente financeiro natural do Sistema Platino. Para tanto, entendemos ser
fundamental que se aprofunde a interacao
desse orgao com o CIC e que sejam estabelecidos mecanismos de coordenacao
efetiva do Fundo com as Contrapartes
Tecnicas do Comite Intergovernamental.
Os objetivos de integracao regional serao
privilegiados pela concessao de prioridade
a financiamentospara projetos de natureza
binacional ou multinacional no quadro do
Tratado.

Foi justamente a partir do modelo da
cooperacao platina que concebemos outras iniciativas regionais na America do
Sul, como o Tratado de Cooperacao
Amazonica.

Pela mesma razao, e fato muito auspicioso o de aprovarmos hoje o Estatuto do
Comite Intergovernamental da Hidrovia
Paraguai-Parana. Damos mais um passo
de suma importancia para a implementa-
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cao desse projeto exemplar de cooperacao
entre os cinco paises do Tratado. A Hidrovia Paraguai-Parana e a expressao mais
autentica dos ideais de integracao fisica
entre as nacoes que compartilham a bacia
hidrografica.
O Tratado da Bacia do Prata ja completou vinte e tres anos de existencia. E,
portanto, um instrumento internacional
que ja deu provas de sua vitalidade e que
logrou consolidar um patrimonio diplomatico com regras proprias, politica e juridicamente amadurecidas. Acostumamonos a considera-lo como parte necessaria
do panorama das relacoes entre nossos
paises.
Essas relacoes, felizmente, tem-se
adensado e diversificado. Quatro dos Estados aqui representados engajaram-se,
com o Tratado de Assuncao, de 199 1, na
implantacao do Mercado Comum do Sul.
Certamente o Tratado de Brasilia de 1969
constituiu uma das bases para que, no momento devido, surgisse a ideia-forca da
integracao economica que hoje esta incorporada ao projeto de construcao de sociedades prosperas e justas em nossos paises.
Dessa perspectiva, olhamos com confianca as oportunidades e os desafios que

surgem no campo da integracao hemisferica. Da Bacia do Prata, do Mercosul, vislumbramos a necessidade de fortalecer o
processo de construcao de espacos economicos integrados. No Prata e no Arnazonas, no Sul e no Norte do continente sulamericano, e cada vez mais firme a consciencia da nossa vocacao associativa, para
a qual se abrem novos horizontes politicodiplomaticos e novas opcoes economicocomerciais.
Senhores Chanceleres,
A agenda de nossos trabalhos demonstra, mais uma vez, a natureza essencialmente dinamica do Sistema da Bacia do
Prata. Os multiplos temas que trataremos
hoje nos permitem encarar com otimismo
as perspectivas de nossa concertacao regional, baseadas na procura do entendimento e do dialogo construtivo e fundadas
no desejo comum de ampliar as faixas de
convergencia.
Com esses propositos, continuemos a
fazer da Bacia do Prata uma geografia de
cooperacao e unidade. Uma geografia
transformada pela vontade politica de nossos paises e que e exemplo para toda a
America Latina
Muito obrigado.
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Brasil intensifica relacoes com
os mirados Arabes
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, na Cerimonia de
troca dos instrumentos de ratijcacao do acordo
sobre cooperacao economica, comercial, industrial, tecnologica ejnanceira celebrado entre o
Brasil e os Emirados Arabes Unidos, em Brasilia, em 7 de dezembro de 1992
Senhor Embaixador,
E com especial satisfacao que participo, juntamente com Vossa Excelencia,
desta cerimonia de troca dos Instrumentos
de Ratificacao do Acordo de Cooperacao
Econornica, Comercial, Industrial, Tecnologica e Financeira entre o Governo da
Republica Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Arabes Unidos, assinado
em Brasilia em 11 de outubro de 1988.

Este ato solene marca auspiciosamente
a gestao de Vossa Excelencia como o primeiro Chefe de Missao Diplomatica dos
Emirados Arabes Unidos no Brasil, unico
em toda a America Latina.
De grande significado para o aperfeicoamento das relacoes bilaterais, o Acordo que passa, hoje, a vigorar entre os nossos dois paises certamente ensejara novas
e importantes iniciativas de cooperacao,
em beneficio do aperfeicoamento de nossas relacoes bilaterais.

O texto do Acordo estabelece uma Comissao Mista bilateral, com amplo manda-

to para o trato de todos os temas de natureza economica, comercial, industrial,tecnologica e financeira. Um foro que, sob a
coordenacao das Chancelarias, nao pode
dispensar a participacao de todos os segmentos da sociedade que possam e desejem contribuir ao estreitamento dos lacos
que nos unem.
Senhor Embaixador,
No periodo de 1985 a 1991, foi significativo o incremento do nosso intercambio bilateral. Ele se elevou de 35 para 226
milhoes de dolares e, embora tenha representado um ganho de mais de 500 por
cento, situa-se, ainda, muito aquem das
possibilidades dos mercados de nossos
dois paises.
Temos todas as condicoes para ampliar
a cooperacao economica bilateral.
Do lado brasileiro, e bastante diversificada a pauta de produtos exportaveis,
cujas condicoes competitivas de preco e
qualidade sao cada dia mais atraentes, gracas, sobretudo, aos esforcos bem sucedi-
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dos do empresariado nacional. Sao promissoras as perspectivas de exportacao de
servicos e de constituicao de joint ventures, alem do potencial de cooperacao na
area tecnologica.
Para o lado dos Emirados Arabes Unidos, acreditamos que, a par dos negocios
em tomo de materias-primas energeticas,
fertil campo tambem lhe abre o Brasil no
que se refere a aplicacao de recursos financeiros em bases reciprocamente vantajosas. Temos presente que Dubai ja constitui
importante centro bancario em termos internacionais.
Senhor Embaixador,
O fim da Guerra Fria e a consequente
reorganizacao da agenda internacional em
torno de temas centrados antes na cooperacao do que na confrontacaojustificam a
esperanca de um futuro de paz e progresso
para toda a humanidade.
E nesse contexto que meu Governo
acompanha com grande interesse o desenrolar da Conferencia de Paz para o Oriente
Medio. Esperamos que seu desfecho exitoso, no prazo o mais breve possivel, contribua a confianca mutua e a convivencia
pacifica entre os paises da regiao.
Sao reconhecidos os pontos de coincidencia de nossas politicas externas, das

quais ressaltamos o absoluto respaldo aos
principios de igualdade soberana dos Estados, autodeterminacao dos povos, naointervencao e solucao pacifica de controversias. Uma expressiva parcela da populacao brasileira tem ascendencia arabe e
contribui ativamente para o progresso do
nosso pais.
Acrescentamos,hoje, ao grande numero de interesses e afinidades que nos congregam, passo de inequivoca importancia
para dinamizar a agenda bilateral.
Com o Acordo de Cooperacao Brasil-Emirados Arabes Unidos temos, agora, um marco juridico que incentiva e
baliza nossa acao ja em futuro proximo.
A realizacao da primeira sessao da Comissao Mista torna-se agora objetivo
prioritario, que ja conta com a promessa
de expressiva substancia. Sua cuidadosa
preparacao deve ocupar-nos no curto
prazo, na certeza de que estaremos dando passos seguros para elevar a novo
patamar as nossas relacoes.
Aprofundemos, pois, o trabalho em
conjunto e aproveitemos esta oportunidade de promover uma cooperacao exemplar e duradoura entre o Golfo e a America Latina.
Muito obrigado.
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Inauguracao da sede da Agencia
Brasileiro-Argentina de Contabilidade
e Controle de Materiais Nucleares
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, na cerimonia de
inauguracao oficial da sede da Agencia Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de
Materiais Nucleares (ABACC), em Sao Paulo,
em 10 de dezembro de 1992
Senhor Chanceler Guido Di Tella,
Senhores Embaixadores,
Senhores Ministros de Estado,
Senhor Governador do Estado do Rio
de Janeiro,
Senhores Parlamentares,
Senhor Prefeito da Cidade do Rio de
Janeiro,
Senhor Secretario da Agencia Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle
de Materiais Nucleares,
Senhoras, Senhores e autoridades presentes,
E com grande satisfacao que participo
da cerimonia de inauguracao oficial da
sede da Agencia Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de MateriaisNucleares.
A ABACC representa o coroamentode
uma proposta de entendimento politico e
de cooperacao na area nuclear entre Brasil
e Argentina. Configura tambem a determi-

nacao de nossos paises em evidenciar, intema e externamente, os objetivos exclusivamente pacificos de nossos programas
nucleares.
Revestem-se, por conseguinte, de
grande importancia as iniciativas conjuntas na area nuclear adotadas por Brasil e
Argentina, e que ensejaram a criacao desta
Agencia.
Do ponto de vista interno, as atividades dos dois paises asseguram a transparencia almejada por nossas sociedades
para os programas nucleares. No ambito
bilateral, favorecem o bom entendimento
e aprofundam o processo de integracao
economica e concertacao politica em que
nos engajamos.
Do ponto de vista regional, nossas iniciativas conjuntas tranquilizam vizinhos e
parceiros quanto aos objetivos de nossos
programas nucleares e abrem caminho
para a rapida entrada em vigor, em toda a
regiao, do Tratado de Tlatelolco, o precur-
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sor e o mais equilibrado dos instrumentos
de nao-proliferacao.
Em sua dimensao global, permitem a
ambos os paises constituir um novo perfil
para sua insercao internacional, mais
transparente, positivo e aberto. No novo
cenario internacional que vivenciamos, as
iniciativas conjuntas de Brasil e Argentina
permitem vislumbrar, com maior sentido
de realidade, um sistema de nao-proliferacao mais universal e abrangente.
O trabalho da ABACC, de natureza
eminentemente tecnica, e de grande responsabilidade e sensibilidade politica. A
construcao, por dois paises em desenvolvimento, de uma Agencia em area de
aguda complexidade, envolvendo tecnologias sofisticadas, e tarefa evidentemente dificil.

Cientes disso, os Governos do Brasil e
da Argentina, desde logo, comprometeram-se a assegurar-lhe os recursos necessarios para que a Agencia desempenhe
adequadamente suas funcoes, dotando-a
da credibilidade internacional necessaria.
Senhoras e Senhores,

Toda inauguracao e um ato simbolico
a que se busca emprestar valor representativo. A de hoje nao e excecao. Sua representatividade, atestada pela presenca aqui
das mais altas autoridades de ambos os
paises, reflete e renova o empenho de ambos os Governos em defmir e estabelecer
diretrizes de atuacao que se faz consubstanciar na acao da ABACC.
Nesse sentido, o Governo do Presidente Itamar Franco buscara, com a imprescindivel colaboracao do Congresso, acelerar a implementacao das iniciativas tomadas na area nuclear, em especial o Acordo
de Salvaguardas Quadripartite e a plena
entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco.
Ao concluir, gostaria de expressar minhas sinceras congratulacoes ao Secretario
da ABACC, Dr. Jorge Coll, ao SecretarioAdjunto, Dr. Carlos Augusto Alvim da
Silva, bem como a todos seus colaboradores, pelo excelente trabalho que vem realizando, dando prova de que o alto padrao
de excelencia que desejamos para a
ABACC e realizavel.
Muito obrigado.
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Camara de Comercio
Arabe-Brasileira completa 40 anos
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso em jantar comemorativo ao 40" aniversario da Camara de Comercio Arabe-~rasileira,em Sao Paulo, em 10
de dezembro de 1992
N a o sao poucos os motivos de minha
satisfacao ao comparecer a este encontro
pela Camara de Comercio Arabe-~rasileira. Primeiramente, porque comemoramos
hoje os quarenta anos de atividades da
Camara, que personifica nesta longa trajetoria a capacidade empreendedora da comunidade arabe-brasileira. Congratulome pela data com todos seus diretores e
associados.
Aqui me sinto plenamente identificado em minha dupla condicao: o politico,
por vocacao e compromisso com a sociedade, que se reune com figuras das mais
representativas da vida publica do Brasil
e de Sao Paulo; e o Chanceler, imbuido
das responsabilidades e dos desafios da
agenda diplomatica, ao participar de
evento especialmente ilustrativo da diversidade e abrangencia dos interesses
internacionais do pais e da vocacao universalista da sociedade.

A Camara me concede o privilegio de
ser acolhido na minha terra por adocao, no
Estado que tenho tido a honra de representar no Senado Federal, e ao qual obviamente continuo especialmente ligado -

nao menos do que antes -na condicao de
Ministro das Relacoes Exteriores: Sao
Paulo, principal motor do desenvolvimento brasileiro, e destinatario obrigatorio das
atencoes da diplomacia do Pais.
Sinto-me especialmente gratificado
pela presenca, neste jantar, de ilustres personalidades da comunidade de ascendencia arabe, que tanto tem contribuido com
seu esforco e inteligencia para o progresso
do Brasil.
Tradicional destino de imigrantes das
mais diversas origens, nosso Pais sempre
soube acolher generosamente aqueles que
o escolheram como patria. A comunidade
arabe, pela sua especial facilidade de integracao e sua capacidade de trabalho, conquistou merecido espaco em todos os segmentos da sociedade brasileira. Na politica, na vida publica e parlamentar, nas atividades economicas, nas artes e nas ciencias, sempre foi marcante e enriquecedora
a participacao daqueles que tem suas origens nas terras do Oriente Proximo.
Muitos deles sao meus companheiros
no Congresso Nacional.
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Senhoras e Senhores,
Este encontro ressalta a clara evidencia
da presenca arabe no esforco de constmcao de um Brasil moderno. Nao apenas
economicamente moderno, mas tambem
socialmente moderno.
Como se depreende da diretriz fundamental do Governo do Presidente Itamar
Franco, a busca da modernidade nao pode
deixar de refletir a conjugacao entre o
economico e o social. Modernidade nao
pode ser a riqueza convivendo com a
miseria, nem as conquistas tecnologicas
a contrastarem com a fome, a ignorancia,
a marginalizacao de imensas camadas da
populacao.
Politico e sociologo, procurei estudar
profundamente o relacionamento humano
nas sociedades. Chanceler, ha tres meses,
passei a dedicar-me intensamente ao diaa-dia da conjuntura internacional e a afirmacao dos interesses e das aspiracoes do
Brasil no mundo. Por saber quao dificil e
a tarefa, presto minha homenagem a Camara de Comercio Arabe-~rasileira,pelo
trabalho dedicado a causa do estreitamento dos lacos economicos e comerciais entre o Brasil e os paises que compoem a
nacao arabe.
Este relacionamento e uma das prioridades da politica externa brasileira. Nao
poderia ser de outra forma, tanto por circunstancias historicas quanto pela projecao crescente do Pais no plano internacional. Desde a Antiguidade, o Oriente Proximo foi encruzilhada de civilizacoes,
foco de irradiacao de cultura e palco de
parte substancial da Historia da Humani-

dade. E uma area de valor economico e
estrategico que sempre atraiu as atencoes
mundiais e que ha tempos vem-se afirmando como um dos polos principais nas relacoes internacionais.
Atualmente, a evolucao da conjuntura
internacional, com o fim da Guerra Fria e
as consequencias do conflito do Golfo, da
ao Oriente Proximo, talvez pela primeira
vez, a oportunidade de ser senhor de seus
proprios destinos. E tempo de redefinicao
no Oriente Medio. Ali se alterou substancialmente a distribuicao de forcas, modificaram-se as condicoes de ingerencia externa e aumentaram as responsabilidades das
liderancas arabes.
A Conferencia Regional da Paz para o
Oriente Medio propicia oportunidade real
de ser finalmente alcancada a paz naquela
parte do mundo. Os paises do Magrebe
procuram fortalecer sua posicao internacional, com a constituicao da Uniao do
Magrebe Arabe. O Conselho de Cooperacao do Golfo reforca os vinculos associativos entre seus paises membros e consolida sua respeitabilidade como organismo
internacional.
A Conferencia de Paz abriu caminho
para que a comunidade internacional promovesse esforco redobrado em favor de
uma solucaojusta, abrangente e duradoura
para o conflito do Oriente Medio. Reiteradamente, o Governo brasileiro tem manifestado sua determinacao de apoiar toda e
qualquer iniciativa com vistas ao equacionamento pacifico da questao, com base
nos principios consagrados na Carta das
Nacoes Unidas, em particular nas Resolucoes 242 e 338 do Conselho de Seguranca,
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de modo a permitir que todos os povos
da regiao possam viver em paz, dentro
de fronteiras internacionalmente reconhecidas.

ximo, que, em 1990, segundo dados do
Banco Mundial, importou, apenas em
mercadorias, um valor global de cerca de
100 bilhoes de dolares.

No relacionamento entre Brasil e os
paises do Oriente Proximo, o ano de 1973
representa um marco. A crise do petroleo
e a forte dependencia daquele produto por
parte de nosso Pais tomaram mandatoria
uma aproximacao que os lacos culturais,
familiares e afetivos por si soja garantiam.
Cabe lembrar que apenas seis paises (Arabia Saudita, Emirados Arabes Unidos, Ira,
Iraque, Kuaite e Libia) detem aproximadamente 60 por cento das reservas mundiais
de petroleo. Hoje, 45 por cento do consumo nacional e atendido com as importacoes do produto, dos quais 60 por cento
provem dos paises da regiao.

Assinalo que, no periodo de 1985 a
1990, somente os seis paises integrantes
do Conselho de Cooperacao do Golfo
(Arabia Saudita, Bareine, Catar, Emirados
Arabes Unidos, Kuaite e Oma) tiveram a
soma total das respectivas importacoes oscilando entre 3 1,4 bilhoes e 42,8 bilhoes
de dolares.

Ao lado do significado economico dessas relacoes, a solidariedade com os paises
arabes determinou, tambem, a grande importancia politica que o Brasil atribui a
todos e a cada um deles. Partilhamos da
preocupacao internacional com o futuro
da Comunidade Palestina. Reclamamos a
reconstrucao do Libano. Queremos fortalecer as relacoes com a Jordania e a Siria.
Esta, entretanto, e uma Camara de Comercio, a qual, sem poder descuidar da
permanente evolucao da conjuntura politica mundial, dedica-se aos negocios, e
deles devemos falar um pouco mais.
O Governo brasileiro tem absoluta
confianca no trabalho da Camara. Ela
apoia o exportador brasileiro no esforco de
ampliar a sua participacao num mercado
constituido por 15 paises do Oriente Pro-

Em relacao ao mercado do Oriente
Proximo, o intercambio do Brasil atingiu,
em 1991, a cifra de 2,8 bilhoes de dolares,
dos quais, aproximadamente, 900 milhoes de exportacoes e 1,9 bilhao em
importacoes.
Com os paises dos q u i s importamos
petroleo, temos acumulado um deficit cronico. A Camara corresponde a tarefa, relevante para a economia nacional, de auxiliar na reversao desse quadro deficitario,
especialmente com a maioria dos paises do
Conselho de Cooperacao do Golfo. A par
do alto poder de compra e economias bem
estruturadas, constituem esses paises mercado especialmente importante, onde a
presenca brasileira esta muito aquem de
suas possibilidades.
Pretendo aproveitar as condicoes que
se oferecam para estimular maior aproximacao com os paises representados nesta
Camara.
Cumpre agilizar os mecanismos bilaterais existentes. Registro, sem ser exaustivo e sem prejuizo que se venham a acertar, reunioes previstas, no proximo ano,
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das Comissoes Mistas com Arabia Saudita, Argelia, Egito, Emirados Arabes Unidos, Kuaite, Marrocos e Tunisia.
Constituem elas instrumentos eficazes
para o desenvolvimento comercial, com a
caracteristicade aproximar Governo e empresariado. Ao primeiro cabem as tarefas
de dimensionar a moldura ideal para enquadrar o relacionamento desejado e estabelecer vias de acesso que levem ao fortalecimento dos lacos bilaterais. Ao segundo, reserva-se a funcao essencial de concretizar tais lacos.
Quero ver a Camara de Comercio Arabe-Brasileira e o Ministerio das Relacoes
Exteriores intensamente envolvidos na
busca desses objetivos. Por intermedio do
Departamento do Oriente Proximo, o Itamaraty continuara a articular todo apoio e
incentivo as atividades da Camara.
As mudancas estruturais velozes por
que passa o mundo nao tem deixado intocado o relacionamento Estado-Sociedade.
A propria crise do petroleo a que ha pouco
me referi determinou alteracoesprofundas
em outros paises e, sobretudo, no Brasil.
Modelos consagrados ate a decada de 80
sao hoje considerados consensualmente
arcaicos pela sociedade. A crise politica e
economica que se abate ha dez anos sobre
o nosso Pais determinou a evolucao do
binomio Estado-Empresario e a propria
participacao do Estado como tal. Com o
programa de privatizacoes, a abertura de
nossa economia, a busca de maior competitividade internacional e a aversao a ingerencia estatal excessiva, valoriza-se o trabalho desenvolvido por esta Camara ao
longo de quatro decadas.

Cada vez mais, nestes novos tempos, o
empresariado brasileiro devera saber tracar seus proprios caminhos e encontrar
melhores oportunidadesdentro do espirito
da livre iniciativa.
E com esse proposito que estou instituindo no Itamaraty um Comite Empresarial Permanente, de forma a assegurar
a perfeita consonancia entre a atuacao do
Departamento de Promocao Comercial e
os interesses da comunidade de negocios
do Pais.
Senhores empresarios,
Nao deve ser visto como fato inibidor
o deficit anual persiste nas trocas comerciais do Brasil com os paises arabes, que
tem oscilado entre um e dois bilhoes de
dolares. E sabido que esses paises dispoem
de respeitavel potencial como investidores
internacionais. Sao conhecidas nao so as
evidentes necessidades brasileiras de
atrair os capitais que permitirao a retomada de nosso desenvolvimento, mas tambem a pequena participacao que temos
desempenhado junto aos paises arabes
como receptor de fluxos financeiros. O
crescimento das relacoes economico-comerciais do Brasil com o mundo arabe
passa pela atracao de parte desses capitais.
O exito dessa iniciativa, a qual Governo e
empresariado deverao necessariamente
aliar-se, podera ser determinante do futuro
desse relacionamento.
Em momentos de rapidas transformacoes no mundo, como os de hoje, nao ha
tempo a perder.
O Brasil - que acaba de fazer uma
revolucao etica, que revigorou a sua cons-
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ciencia cidada, que confirma as virtudes
da democracia dentro da legalidade havera de marchar confiante para a constnicao do desenvolvimento economico
com justica social.

Para tanto, considera o Itarnaraty continuar a poder contar com a valiosa contribuicao da Camara, cuja tradicao de eficiencia, conquistada ao longo dos ultimos quarenta anos, e internacionalmente
reconhecida.

E a partir deste Brasil rejuvenescido
que nao nos pouparemos esforcos que visem ao aprimoramento das relacoes com
as nacoes arabes, que, estou seguro, hao de
reciprocar nossos gestos e iniciativas.

Juntos e com a visao otimista do futuro, renovemos aqui o nosso compromisso
de levar adiante a importante tarefa que
hoje nos propomos.
Muito obrigado.
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Chanceler fala sobre
a politica externa brasileira
no dnter-American Dialogue•â
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, no cdnter-American Dialogue)), realizado em Washington, no
dia 14 de dezembro de 1992

E um prazer voltar ao Inter-American
Dialogue, foro que sempre soube reconhecer a importancia da America Latina para
as relacoes externas deste grande pais.
Aqui estive como academico e como
politico. Venho agora como Ministro das
Relacoes Exteriores do Brasil. Trago-lhes
hoje um relato atualizado sobre o que se
passa no Brasil e nossa perspectiva das
relacoes internacionaisnos anos 90. O inicio do Governo Itamar Franco coincide
'com a proxima mudanca de administracao
em Washington. Momentos de transicao
sao momentos de reflexao. Este fato convida-me, tambem, a explorar os horizontes
que se abrem ao relacionamento entre o
Brasil e os Estados Unidos.
Somos testemunhas de um fim e de um
comeco. A Guerra Fria acabou. Todos nos
ganhamos. Leste e Oeste e Norte e Sul
voltaram a ser apenas pontos cardeais.
Deixaram de ser eixos de confrontacao.
Foram removidos da cena internacional os entraves ideologicos a universalizacao dos valores democraticos, fundamentos de nossa heranca cultural comum.

As conquistas politicas que o Founding Fathers e a Revolucao Francesa
erigiram como pilares da democracia
moderna se generalizam, depois de decadas de enfrentamento e intolerancias.
Foi um caminho penoso, ao longo do
qual a humanidade muitas vezes pareceu
hesitar entre um coletivismo que nao
respeitava as complexidades individuais
e um individualismo que nao atendia ao
interesse coletivo.
No Brasil, a democracia se constroi
numa sociedade complexa e desigual.
Constitui imenso desafio, e cada etapa
vencida engrandece o povo brasileiro.
A sociedade brasileira estara concluindo nos proximos dias um processo inedito.
Pela vida democratica, pelo caminho do
direito, pora termo a uma das mais graves
crises politicas de nossa historia recente.
Tal como ocorreu em paises que passaram por experiencias semelhantes, o desenrolar da crise, em vez de debilitar, fortaleceu as instituicoes, que hoje oferecem
exemplo de solidez e vitalidade. Nao fosse
tal a liberdade de imprensa e um Congres-
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so sensivel ao melhor interesse do povo,
talvez nao tivessemos tido os pontos de
partida e de sustentacao nessa penosa caminhada.
A grande licao que fica e a de que a
sociedade brasileira nao admite recuos em
sua opcao pela democracia e exige de seus
governantes o respeito a rigorosos padroes
eticos de conduta dos negocios publicos.

Sabemos, por experiencia, que a democracia nao assegura por si so a superacao dos problemas mais graves de nossa
sociedade. Mas, sem democracia, nao se
pode chegar a identificar os problemas que
a sociedade considera prioritarios, porque
se cala a vontade soberana da cidadania.
Temos a frente importantes desafios.
Nao se edifica a democracia numa sociedade marcada pela estagnacao e extrema
desigualdade.
O povo brasileiro tem plena consciencia de que e preciso voltar a crescer e
resgatar nossa pesada divida social. Sabe
ainda que nao ha solucoes faceis.

O Brasil teve ao longo de mais um
seculo uma das economias mais dinamicas
do mundo. Estamos determinados a superar nossos problemas atuais, recuperar a
estabilidade e voltar a crescer. Essas nao
sao palavras vazias. Estao apoiadas nas
mudancas em curso no Brasil.
Para garantir a estabilidade de precos
e o saneamento das contas publicas, o
governo submeteu ao Congresso projeto
abrangente de reforma fiscal. Sua aprovacao tera importante efeito positivo sobre
nossa economia. Essa reforma sera o primeiro passo para permitir a retomada nao-

inflacionaria do crescimento. Aprendemos que o crescimento sem estabilidade
nao e sustentavel, nem socialmente justo.
Alem disso, continuamos a proceder
aos ajustes necessarios para abrir uma
nova etapa de crescimento. O programa de
desregulamentacao e privatizacao da economia prosseguira, com a inauguracao de
nova fase, na qual, os objetivos fiscais e de
reducao da presenca do Estado no setor
produtivo, se somam as metas da politica
industrial e da crescente competitividade
internacional.
O processo de abertura comercial reduziu consideravelmente as barreiras tarifarias e eliminou, repito, eliminou todas as
barreiras nao-tarifarias. Trata-se de medida unica entre paises de grau de desenvolvimento similar ao nosso e representa firme indicacao de que a liberdade de comercio e uma meta da qual nao abrimos mao.
Os expressivos resultados de nosso comercio internacional confirmam o acerto
dessa estrategia. O recurso a uma politica
cambial realista, por sua vez, afasta o fantasma da desindustrializacao.
A normalizacao das relacoes do Brasil
com a comunidade financeira internacional, seja com os bancos privados, seja
com o Clube de Paris, e a elevacao das
reservas cambiais brasileiras, em nivel
sem precedentes, sao indicios claros de
que podemos voltar a ser opcao atraente
de investimento.
Estamos construindo uma moderna
economia de mercado, conscientes de que,
embora fundamental para a retomada do
crescimento, o mercado sozinho nao e ca-
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paz de garantir a igualdade de oportunidades e a justica social. Nao queremos que o
mercado se torne sinonimo de desemprego, degradacao ambienta1 e desigualdade.
Tambem no Brasil, queremos put people
first, como tao bem sintetizou o Presidente
eleito Bill Clinton.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
As duas maiores democraciasda America, uma ao Sul, outra ao Norte, devem
encontrar formas de trabalhar juntas no
mundo que se descortina.
O fim da Guerra Fria promove a convergencia em torno de valores comuns: a
democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentavel.

A prosperidade economica e a estabilidade politica, com justica e paz, deixam
de ser refrao na confrontacao entre sistemas alternativos para voltarem a ser aspiracoes legitimas de todos os povos, seja
qual for o seu grau de desenvolvimento.
A superacao de decadas de confronto
abriu espaco para a expectativa -certamente otimista, sabemos hoje -de solucoes e alternativas novas, igualmente rapidas, para os problemas mundiais. A
euforia da primeira hora cedeu lugar a
angustia, diante da persistente -e crescente complexidade do sistema internacional, que longe esta de permitir solucoes rapidas ou faceis. Nosso desafio e o
de, com base no desarmamento de espiritos logrado nos ultimos anos da decada
passada, construir um mundo realmente
melhor para geracoes que, no seculo XXI,
escreverao nossa historia.

-

Agora, temos oportunidades de inovar.
Sao particularmente promissoras as
perspectivas de colaboracao internacional
em temas de interesse comum. As questoes economicas ganharam importancia
sobre as militares e de seguranca. O mundo se torna mais complexo e mais rico,
pois, a diversidade entre as nacoes substitui a uniformidade artificial trazida pelo
conflito ideologico. Estados se criam, modelos se questionam. Ao inves de recriar
dogmatismos, devemos buscar respostas
novas aos problemas perenes da seguranca, da prosperidade c da equidade.
A globalizacao da economia aproximou os paises de todo o mundo e deu
impulso sem precedente ao comercio,
acentuando a interdependencia entre os
setores produtivos e acelerando avancos
cientificos e tecnologicos. A competitividade internacional passou a ser a medida
entre economias crescentemente abertas.
A competicao saudavel nao deve, porem, resvalar para a rivalidade. As ilhas de
prosperidade nao sao possiveis em um
mundo crescentemente interdependente.
Cada governante deve olhar para a prosperidade de seu povo, mas ela nao pode mais
ser construida em isolamento.
As responsabilidades nao sao menores, em particular, para as grandes potencias economicas. O equacionamento dos
problemas internos de cada um deve levar
em conta os interesses dos demais. A superacao do desemprego e a retomada do
crescimento serao fmto, tanto de medidas
internas, quanto do crescimento dos par-
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ceiros externos. A prosperidade para ser
duradoura deve ser compartilhada.
Chegou-se, em toda parte, a um grau
de concordancia sem precedentes sobre o
mundo em que vivemos, e sobre o mundo
em que gostariamos de viver, sabemos
onde queremos chegar. Mas, no plano do
discurso, nao se encontra o sentido de
projeto comum. A indignacao cedeu lugar
a resignacao, porque todos sabem -embora nem sempre o digam -, que uma
coisa e acabar com as divergencias ideologicas, e outra e vencer o fosso crescente
que afasta o tempo historico, a qualidade
de vida e as perspectivas das sociedades
do Norte e Sul.
Persistem, assim, desconfianca, temores e pessimismos de varios tipos e origem
sobre o que se pode e se deve esperar do
plano internacional.
O mundo atual e mais complexo tarnbem porque nele Estados nacionais passam a conviver com maior intensidade
com outros atores na cena internacional,
como as grandes corporacoes e as ONGs.
Ignorar essa realidade no campo comercial, no financeiro, no ambienta1 e discutir solucoes parciais que dificilmente
vingarao.
O Brasil reitera seu engajamento na
defesa e promocao dos direitos humanos,
que se traduz pela adesao integral aos instrumentos juridicos da chamada •áCarta
Internacional dos Direitos Humanos)),elaborada pelas Nacoes Unidas ao longo das
ultimas decadas.
A par de nossa atuacao construtiva nos
foros multilaterais humanitarios, reconhe-

cemos a existencia de graves problemas
internos, a que temos procurado dar resposta pronta e eficaz. Parece-nos necessario, entretanto - sem que aqui se busquem escusas ou justificativas para as dificuldades atuais -lembrar que o desrespeito aos direitos humanos no Brasil resulta de problemas estruturais, a um so tempo
politicos, sociais e economicos. A prevencao e a correcao de abusos humanitarios
dependera, em grande medida, de sucesso
no ataque as ((causas profundas)) desses
fenomenos.
Na area do meio ambiente, a harrnonizacao entre exploracao dos recursos naturais e as necessidades economicas deixou
de ser preocupacao isolada para ganhar
contornos universais. Nem o direito ao
desenvolvimento, nem a obrigacao de preservar a natureza sao maiores do que o
direito a vida e a realizacao das potencialidades do individuo.
A preservacao da saude de nosso planeta sera uma meta meramente demagogica a persistir o quadro de pobreza que
flagela tantas areas do mundo. A diplomacia brasileira estara engajada, como ja o
demonstrou na Conferenciado Rio, na luta
pelo desenvolvimento e pela protecao ambiental. Estaremos ao lado de todos aqueles que genuinamente estiveram empenhados na busca de solucoes para os problemas ambientais globais.
Nao podemos recair na distorcao de
que as relacoes internacionais sejam um
jogo de soma zero, onde os ganhos de uns
equivalem forcosamente a perdas de outros. A cooperacao para o desenvolvimento e a nossa sobrevivencia. O Brasil
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sempre esteve comprometidocom a causa
do desenvolvimento, nao com um espirito
de confrontacao, mas sim na busca do
dialogo.
Cada pais e responsavel por seu proprio futuro. Nao ha cooperacao internacional que supere o esforco interno. Ao mesmo tempo, tal cooperacao pode ser essencial para facilitar a retomada do crescimento e uma insercao mais dinamica na
economia internacional. Muitos paises
hoje altamente industrializadostiveram na
cooperacao internacional o ingrediente
que lhes permitiu superar seus problemas.
A nao-proliferacao e o desarmamento
devem ser bandeiras consensuais em nossos dias. Nao superamos os riscos da confrontacao Leste-oeste para seguir convivendo com a ameaca do holocausto nuclear. A comunidade internacional tem a
sua disposicao diversos instrumentos internacionais de nao-proliferacao. Cada
pais tem o direito de escolher aqueles que
julga atenderem melhor aos criterios de
eficiencia e equidade.

Pela vocacao pacifica de seu povo e a
luz da letra de sua Constituicao, o Brasil
-atraves de Tlatelolco, dos acordos assinados com a Argentina e a AIEA e dos
compromissos assumidos com a Argentina e o Chile, que anteciparam os termos da
Convencao sobre Armas Quimicas -participa plenamente dos esforcos internacionais para afastar definitivamente a ameaca
extemporanea apresentada pelas armas de
destruicao em massa.
Com essa autoridade, habilitamo-nosa
intensificacao de parcerias no campo tec-

nologico. A convergencia de conceitos e o
caminho promissor para a cooperacao.
O desarmamento deixa de ser utopia de
alguns poucos. Converte-se em tarefa
prioritaria ante a constatacao da inutilidade da acumulacao de arsenais nucleares
capazes de destruir o planeta uma infinidade de vezes. Liberar-se-ao assim recursos que poderao contribuir para a superacao das desigualdades internas e entre as
nacoes e assim garantir de forma mais
duradoura a paz e a seguranca.
O Brasil e os Estados Unidos, a despeito de seus desniveis economicos, sao ambos paises com comercio exterior diversificado e perspectivas economicas globais.
E, portanto, natural que se juntem na defesa de um sistema multilateral de comercio aberto e estavel. Nao ha alternativa
satisfatoria para o multilateralismo comercial. Um mundo de blocos fechados e antagonicos e &mundo de perdedores. E,
portanto, fundamental que concluamos,
com exito e no mais curto prazo, a Rodada
Uruguai, e que ponhamos em funcionamento, ainda que de forma preliminar,
uma nova organizacao para gerir as novas
regras do comercio mundial. O Brasil, participante ativo e influente, dentro de suas
possibilidades, de todo o processo negociador da Rodada esta pronto para contribuir para sua conclusao, com exito.
A construcao de um novo multilateralismo comercial requer, como no campo
da seguranca, um desarmamento dos espiritos e a busca de solucoes negociadas,
com base em regras multilateralmente
aceitas. E preciso resistir a tentacao, natu-
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ral nos paises comercialmente mais poderosos, do recurso a medidas unilaterais.
Aqui no Norte do Continente esta em
construcao uma importante zona de livre
comercio. No Sul, estamos tambem construindo um mercado comum que desejamos solido e duradouro. Nos dois casos,
os parceiros das zonas preferenciais tem
indicado o desejo de ve-las consolidar-se
de forma aberta e nao-excludente, no marco do sistema multilateral de comercio.
Zonas preferenciais sao naturais como
incentivo ao comercio entre vizinhos que
compartilham muitos problemas e devem
evoluir no sentido de uma crescente integracao. Em espacos economicos mais amplos a negociacao de arranjos formais
pode nao ser a melhor ou a unica opcao.
Na Bacia do Pacifico, por exemplo, assistimos a um enorme dinamismo comercial
apoiado em altas taxas de crescimento e
em mudancas na competitividade e na especializacao entre os paises da area.
As Americas tem uma vocacao para o
crescimento. E preciso faze-la renascer em
prol do comercio hemisferico. Os processos de abertura em curso nas economias
latino-americanas sao uma garantia de que
a retomada do crescimento sera acompanhada de volumes crescentes de importacao. A retomada do crescimento e o combate ao desemprego nos EUA encontrarao
aliados importantes nas economias latinoamericanas em expansao. Estas terao no
mercado norte-americano livre de restricoes o suporte que necessitam para recuperar seu dinamismo.

A liberalizacao comercial e a ideia de
um eventual hemisferio integrado passaram a ser tema constante da agenda diplomatica e da politica economica dos paises
da regiao.
Algumas iniciativas, de alcance (...)
foram apresentadas, sem, contudo, concretizarem-se em acoes eternas de real beneficio para nosso Continente.
Subgrupos regionais de integracao,
como o Nafta e o Mercosul, independentes
entre si, mas convergentes em seus objetivos, demonstram a vontade politica dos
governos dos principais paises do Continente em somar esforcos em favor de uma
melhor condicao de vida para seus povos.
A America e hoje um conceito mais
atual do que nunca, nao somente por imposicao de tendencia contemporanea das
relacoes internacionais, mas tambem porque ressentimentos e desconfiancas do
passado, especialmente entre os EUA e a
America Latina, hoje nao mais existem.

Temos todas as condicoes de, juntos,
down to business, to more and
irmos
more business)).

((c..)

Embora pouco conhecido, o fato e que
a America Latina importa mais produtos
norte-americanos do que, por exemplo, o
Japao. E, no caso do Brasil - pais com
um dos dez maiores PIB mundiais e 150
milhoes de habitantes -, caberia acrescentar que abrigamos o maior estoque de
investimentos norte-americanos na America Latina, cerca de 12 bilhoes de dolares,
ocupamos o oitavo lugar como fonte das
receitas com turismo nos Estados Unidos
e, desde 1988, observamos as exportacoes
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norte-americanas para o Brasil crescerem
em 80%.

estar social abre amplo espaco para o aumento do comercio e dos investimentos.

Com apoio nesses dados, podemos dimensionar com otimismo as possibilidades das relacoes bilaterais, em termos de
uma parceria dinamica e renovada.

Na area de meio ambiente, podemos
antecipar maiores coincidencias no plano
multilateral, onde o apoio norte-americano as novas regras que se esbocam resulta
de particular importancia. Nessa area, a
cooperacao financeira e vital para o exito
das iniciativas. Bilateralmente, podemos
cooperar inclusive em projetos que envolvam a adocao de tecnologias ambientalmente saudaveis.

O dialogo entre o Brasil e os Estados
Unidos esta, de fato, maduro para atingir
um patamar mais elevado. O caminho para
isso sera a definicao conjunta de uma
agenda revitalizada.
A evolucao do cenario internacional
e a propria evolucao da sociedade brasileira tornam o momento especialmente
propicio para que Estados Unidos e Brasil construam em novas bases seus lacos
de amizade.
O momento de mudanca da administracao norte-americana abre novas oportunidades, que, se aproveitadas, podem definir o marco de uma fase caracterizadapor
uma maior aproximacao ainda entre os
dois paises.
No plano politico, nossa agenda esta
assentada nos valores que compartilhamos: democracia, defesa dos direitos humanos, desarmamento e nao proliferacao
e cooperacao no combate ao narcotrafico.
Esta baseada na mutualidade de interesses, no desejo reciproco de manter e aperfeicoar a relacao bilateral, no ajustamento
comum de nossas diferencas, na promocao constante da convergencia em nossas
posicoes.
Na area economica, a enfase dos dois
paises na retomada do crescimento e do bem-

A ciencia e a tecnologia sao hoje motores do crescimento. Nao menciono apenas o impacto que tal cooperacao podera
gerar no plano da retomada do desenvolvimento. Refiro-me tambem a sua vertente
social. Refiro-me a elevacao do padrao de
vida do brasileiro, pela educacao e pelo
treinamento. Refiro-me ao aperfeicoamento da sociedade brasileira, fonte e destino das acoes do Governo do Presidente
Itamar Franco.

Por tudo isso e que o Brasil deseja
sensibilizar os Estados Unidos e seus parceiros latino-americanos para a necessidade de ampliar-se a cooperacao na area de
ciencia e tecnologia.
Nesse esforco devem ter papel central
as empresas privadas que operam no continente, nossos laboratorios de pesquisa,
nossas universidades.
O Brasil identifica os Estados Unidos
como participe necessario em seu processo de crescimento. Tambem acredita ser
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parceiro relevante na estrategia de expansao crescente das relacoes dos Estados
Unidos com a America Latina.

o exigem. Nossas tradicoes comuns e o
momento internacional nos amparam.
Nossa visao de futuro nos congrega. Tra-
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A politica brasileira,
a America Latina e o Mercosul
Discurso do Presidente da Republica, em exercicio, Itamar Franco, na 111 Reuniao do Conselho do Mercosul, em Montevideu, no dia 28 de
dezembro de 1992
senhores Presidentes,
Senhores Ministros,
Agradeco, em nome do povo brasileiro, a hospitalidade uruguaia nesta bela capital, que nos acolhe tambem na sua qualidade de centro de cooperacao e de integracao da America Latina, em especial dos
paises do Cone Sul.
1. E um prazer estar reunido com representantes de paises aos quais nos une uma
soma tal de afinidades que a simpatia e o
apreco surgem espontaneos, e imprimem
aos esforcos conjuntos na promocao de
objetivos comuns uma solidariedade verdadeira e natural.
2. Compareco a Terceira Reuniao do
Conselho do Mercado Comum com a esperanca de que aqui aprofundaremos ainda mais o processo desencadeado pelo
Tratado de Assuncao.

3. Nao poderia ser mais oportuna a ocasiao deste encontro para definirmos estrategias realistas e pragmaticas de cumprimento do objetivo de conformacao do
Mercado Comum do Sul.

4. O excepcional dinamismo do comercio entre nossos paises, as oportunidades

que se vao materializando, as possibilidades de acao conjunta frente a terceiros
mercados que ja se vislumbram, sao demonstracao inequivoca da dimensao, da
diversidade e da profundidade dos interesses envolvidos.

5. A integracao sub-regional ocorre em
circunstancias particularmente delicadas
para nossos quatro paises.
6. No caso do Brasil, e importante mencionar a gravissima crise que estarnos superando de forma pacifica e democratica,
gracas ao amadurecimentocivico de nosso
povo e a solidez de nossas instituicoes
politicas. Assumi as funcoes de Presidente
da Republica, nesta conjuntura dificil, plenamente consciente de que a modernidade
esta, antes de mais nada, nas instituicoes
democraticas, na vitalidade do dialogo politico e no respeito a lei.
7. Tenho presente, por outro lado, que a
modernidade requer uma serie de esforcos
no plano economico. Procurarei orientar
tais esforcos na direcao da estabilidade
macroeconomica, da reversao do processo
de aprohdamento das desigualdades sociais ocorrido nos ultimos anos, e da ado-
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cao de medidas destinadas a promover o
crescimento economico.

8. A convivencia democraticanao permite o recurso a acoes arbitrarias que desorganizam a vida do cidadao. A insercao
competitiva na economia mundial e a intensificacao do intercambio com parceiros
externos nao pode prosperar, ademais, em
ambiente de imprevisibilidade e desorganizacao macroeconomica. Tenho afirmado frequente e reiteradamente que nao surpreenderei nem nossa cidadania nem nossos parceiros economicos com atos unilaterais, ou qualquer tipo de medida, que nao
tenha sido antes amplamente debatida. Estao excluidos, portanto, dos instrumentos
de que lancarei mao os confiscos de poupanca, os congelamentos e demais recursos dessa natureza impostos, no passado,
de forma autoritaria e voluntaria.
9. O processo de abertura comercial prosseguira dentro da estrategia gradualista
que vem permitindo maior exposicao da
economia brasileira a concorrencia internacional, sem comprometer o desempenho de nosso comercio exterior. Manterei
diretrizes que encontram amplo apoio na
sociedade e que visam a aumentar a competitividade de nossa economia.
10.Prosseguira, igualmente, a normalizacao das relacoes com a comunidade financeira internacional. Nao podemos abrir
mao da contribuicao que o capital externo
pode trazer para o novo ciclo de desenvolvimento que se anuncia, e no qual a poupanca externa tem um importante papel a
desempenhar. Aprovamos, na semana
passada, pelo Senado Federal, o acordo da
divida com os credores externos, e esta-

mos recebendo uma carta de apoio do
Gerente-Geral do Fundo Monetario Internacional a retomada de negociacoes em
torno do programa economico.
11.No Brasil, a permanente coordenacao
com o Congresso Nacional e o exercicio
transparente da democracia serao a garantia de legitimidade do processo de ajuste
da economia.
12. Isto e valido tambem para as negociacoes do Mercosul. As dificuldades conjunturais que vao surgindo devem ser superadas pelo dialogo permanente, pela confianca mutua na uniao de nossos destinos
e pelo respeito aos comprornissos entre
nos pactuados.
Senhores Presidentes,
Senhores Ministros,
13. O Mercosul ja ultrapassou sua primeira fase de realizacoes. Temos que lidar
agora crescentemente com questoes concretas, delicadas e essenciais. Tarifa Externa Comum, coordenacao de politicas
macroeconomicas, estrategias de reconversao, defesa do consumidor e da concorrencia, entre tantos outros temas, exigem
cada vez mais de nossos Governos tratamento objetivo, realista e pragmatico.
14. Devemos evitar definicoes principistas, que as realizacoes economicas de
nossos paises poderao, em muitos casos,
questionar.
15.Nessa nova etapa, cada decisao exigira de nos perfeita sintonia e coordenacao
politica. Devemos evitar que medidas internas, muitas delas motivadas pelas diferentes conjunturas economicas, adotadas segundo as caracteristicas e as reali-
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dades de cada um de nossos paises, venham contaminar a tarefade construcao do
Mercosul.
16. Questoes bilaterais nao podem entorpecer o processo decisorio dos quatro paises, sob pena de colocar em risco toda a
arquitetura integracionista.
Senhores Membros do Conselho do
Mercado Comum,
17. Quero fazer referencia a alguns dos
principais temas que deverao concentrar
as atencoes dos negociadores nos proximos meses.
18. O cronograma de medidas para a implementacao das metas e objetivos do Tratado de Assuncao, definido em Las LeIias,
requer esforco substancial. Estamos observando em alguns casos dificuldades de
ordem pratica ou politica, que vao retardando o avanco em questoes cruciais. Para
superar esses obstaculos e manter, como
desejamos, prazos e metas acordados,urge
identificar os pontos de estrangulamento e
as deficiencias de recursos materiais e humanos.
19. A questao da Tarifa Externa Comum
tem alta prioridade na agenda de negociacoes. Sua definicao esta prevista para junho de 1993, com entrada em vigor em 1O
de janeiro de 1995. Estudos tecnicos sobre a materia encontram-se em adiantado
estagio e tem-se aprofundado a coordenacao entre Governo e setor privado sobre
a materia.
20. Esse e um tema de interesse central
para o Brasil, em decorrencia de nosso
desenvolvimento industrial e da diversificacao de nosso setor produtivo. A comple-

xidade de nossa economia exige criteriosos estudos tecnicos para a definicao de
uma Tarifa Externa Comum vantajosa
para nossos quatro paises.
2 1.A fixacao de um nivel maximo para a
Tarifa Externa Comum esta associada a
um amplo conjunto de fatores, tais como
incentivo a capacidade de competicao externa de nossos paises, estagio de desenvolvimento, grau de sofisticacao industrial, e de exposicao de nossas economias
ao comercio internacional, bem como coerencia com os compromissos assumidos
na Rodada Uruguai do GATT.
22. Estamos fmemente empenhados na
construcao de uma Tarifa Externa Comum
que, tendo presentes aquelas condicionantes, assegure o desenvolvimento industrial
brasileiro e de nossos parceiros, bem como
o estimulo ao comercio de produtos agropecuarios dentro do Mercosul.
23. No plano da coordenacao de politicas
macroeconomicas, e importante definir
indicadores capazes de reforcar a vontade
e a decisao politica de estabilizar nossas
economias, minimizar assimetrias e distorcoes.
24. O avanco dos trabalhos tecnicos e as
importantes resolucoes e decisoes adotadas no contexto do Tratado de Assuncao,
requerem o exame de formulas, para que
venham oportunamentea ser aplicadas nos
quatro paises. Torna-se necessaria, neste
contexto, a criacao de mecanismos de seguimento e verificacao da aplicacao dos
atos acordados, por meio de medidas internas em cada um de nossos paises.
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25. As novas realidades comerciais geradas pela Iniciativa das Americas, e derivadas da assinatura do Acordo Norte-Americano de Livre Comercio, o Nafta, permitem que se possa pensar em estudos tecnicos, no ambito do Acordo Mercosul-Estados Unidos (4+1), com vistas a examinar
as opcoes que se abrem para o Mercosul.
26. Ainda com relacao a face externa do
Mercosul, e imperativo promover crescente coordenacao entre seus integrantes no
ambito do GATT. Isto assegurara, inclusive, melhores condicoes de acesso aos mercados internacionais, diante dos possiveis
desdobramentos da Rodada Uruguai do
GATT.
Senhores Presidentes,
Senhores Ministros,

27. Em 3 1 de dezembro de 1994 teremos
uma Zona de Livre Comercio, sem restricoes tarifarias ou barreiras nao tarifarias.
Naquela data, nos termos do Tratado de
Assuncao, teremos igualmente uma Uniao
Aduaneira, com definicao da Tarifa Externa Comum.
28. Dados esses passos fundamentais, estaremos lancando bases solidas para estabelecer regras comuns nas outras duas liberdades: a circulacao de servicos e de
pessoas que darao ao Mercado Comum do
Sul sua dimensao mais plena.
29. A partir da primeira reuniao do Conselho do Mercado Comum, quando Brasilia
recebeu Vossas Excelencias, o processo
negociador do Mercosul ganhou maior
abrangencia com a criacao de reunioes de
Ministros do Trabalho, da Educacao e da
Justica, Ciencia e Tecnologia e Meio Am-

biente. Ampliaram-se as areas de contato
e a complexidade das discussoes entre
nossos quatro paises no ambito das negociacoes do Tratado de Assuncao. Deveremos, nesta oportunidade, considerar a
criacao de reunioes de Ministros da Agricultura e de um Foro Mercosul para o setor
privado, diversificando ainda mais o escopo das negociacoes.
Senhores Presidentes,
Senhores Ministros,

30. Meu Governo continuara a dar alta
prioridade a integracao sul-americana.
3 1. A vontade integracionista do Brasil
devera traduzir-se em breve em novas
iniciativas em Buenos Aires, na reuniao
de cupula do Grupo do Rio. Estarei, efetivamente, propondo a meus colegas Presidentes da Bolivia, da Colombia, do
Equador, do Peru, da Venezuela, da
Guiana e do Surinarne o aprofundamento
dos acordos comerciais bilaterais dentro
dos criterios pactuados com nossos socios do Mercosul.
32. Esta iniciativa na regiao amazonica
servira para ampliar as possibilidades de
cooperacao e de integracao desses paises
com o Brasil, ajudando a preparar as bases
para uma futura negociacao com o Mercosul, sem que se excluam outros esforcos
hemisfericos de integracao.
33. Asseguro-lhes que o Governo brasileiro continuara a emprestar todo o seu apoio
a esses esforcos, e neste momento reafirma, uma vez mais, sua inabalavel vontade
politica de cumprir todos os compromissos com seus socios do Mercosul.
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34. Como govemantes, assumimos, perante nossos povos, a responsabilidade de
tornar realidade o sonho da integracao efetiva de nossos paises.
35. Nao podemos frustrar essa expectativa
com atitudes imediatistas ou visoes de curto prazo. Afinal, o Mercosul cumprira uma

missao que transcende a dimensao puramente economica. Trata-se de consolidar
instituicoes democraticas, construir sociedades mais justas e abrir caminhos para o
destino de prosperidade compartilhada
que nos espera.
Muito obrigado.
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Relacoes Brasil-Uruguai
Discurso do Ministro das Relacoes Exteriores,
Fernando Henrique Cardoso, por ocasiao da
assinatura de acordos com a Republica Oriental
do Uruguai, em Montevideu, no dia 28 de dezembro de 1992

Senhor Presidente Luis Alberto Lacalle
Herrera,
Senhor Chanceler Hector Gross Espiell,
Senhor Governador do Estado do Rio
Grande do Sul,
Senhores Ministros,
Senhores Embaixadores,
Senhoras e Senhores,
As relacoes Brasil-Uruguai refletiram
sempre o sentimento de fraterna intimidade que caracteriza, desde a epoca de nossa
formacao nacional, os lacos de uma amizade solida e profunda, sedimentada nos
contatos entre nossos povos ao longo de
extensa faixa de fronteira comum.
Essa faixa sempre se convencionou
chamar de fronteira viva, porque o limite
correspondeu ao ponto de contato das populacoes. Hoje, a fronteira e area de grande atividade, e os dois Governos tem de
ouvir as populacoes lindeiras e abrir oportunidades para seu desenvolvimento.
Nesse aspecto, merece referencia especial o trabalho paciente e de grande relevancia que vem realizando a Comissao

Mista do Desenvolvimento da Bacia da
Lagoa Mirim e os Comites Fronteiricos.
A esse valioso elenco de instrumentos
de aproximacao e de entendimento, incorpora-se agora a Comissao do Rio Quarai, que devera constituir peca de grande
utilidade para a identificacao de oportunidades e para a promocao de cooperacao, inclusive sobre os aspectos de protecao da qualidade das aguas e do meio
ambiente em geral.
E pois com satisfacao que observo a
contribuicao da regiao da fronteira que
partilhamos para estreitar e consolidar a
vasta gama de interesses reciprocos.
Senhor Presidente,
Os atos que assinamos hoje ampliam a
base de nossas relacoes bilaterais. Refletem seu carater dinamico e nossa capacidade de responder com presteza aos desafios decorrentes de uma rica e variada
interacao.
Os acordos de cooperacaojudicial tanto em materia pessoal, quanto na area do
Direito Civil, Comercial, Administrativo
e do Trabalho servirao para harmonizar a
aplicacao de nossas legislacoes sobre esse
vasto dominio do Direito, com base no
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respeito a soberania e a igualdade juridica
e interesses reciprocos.

controle do movimento transfionteiricode
residuos perigosos.

O Acordo de Cooperacao em Materia
Arnbiental objetiva o que se poderia chamar de cooperacao em tres planos. O primeiro e principal deles visa a regiao fionteirica, entendida como as faixas de 150
quilometros dos dois lados da fronteira.
Para essa area, serao definidos parametros
de impacto ambiental. Toda vez que uma
das Partes exceder qualquer desses parametros, sera acionado o procedimento de
responsabilidade para compensar os danos
causados a outra parte.

O Acordo constitui o primeiro instrumento bilateral com esta abrangencia. Entre os objetivos maiores do Brasil figura a
incorporacao da protecao e conservacao
do meio ambiente ao desenvolvimento
economico. Essa conjugacao traduz-se no
desenvolvimento sustentavel, avanco conceitual importantissimo aprovado no mais
alto nivel politico na Conferencia do Rio.

Havera, assim, uma garantia para ambos os paises e as situacoes serao resolvidas por criterios objetivos. A definicao dos
parametros e dos procedimentos relativos
a responsabilidades sera uma das funcoes
da Comissao de Cooperacao em Materia
Arnbiental, mecanismo que se encarregara
da operacao do Acordo.
O segundo plano de aplicacao do
Acordo e o ambito nacional. As Partes
trocarao informacoes e desenvolverao
programas sobre prevencao de acidentes
e catastrofes, tratamento de dejetos, substancias nocivas ou perigosas e residuos
solidos, desertificacao, meio ambiente
urbano, educacao e informacao, entre outros temas.

Por fun, o terceiro plano corresponde
ao nivel global. Brasil e Uruguai trocarao
informacoes e cooperacao na aplicacao de
medidas relacionadas com os esforcos internacionais para protecao da camada de
ozonio, conservacao da diversidade biologica, atenuacao da mudanca do clima e

A mensagem e clara: o ecossistema
planetario ja nao comporta o crescimento
linear e ilimitado da producao e do consumo. Por outro lado, a superacao da pobreza
e a disseminacao de padroes dignos de
qualidade de vida sao requisitos para a
preservacao ambiental. Nao existe pobreza sustentavel. A cooperacao intemacional e imprescindivel para alcancar esses
objetivos.
E nessa conjugacao dos aspectos economicos e ecologicos que se delineia a
visao moderna do desenvolvimento.
Vossa Excelencia, Senhor Presidente
Lacalle, que teve papel destacado na Conferencia do Rio, prestigiando-a com sua
presenca e participacao ativa, deu sempre
mostras de uma consciencia atualissima
dessas questoes.
E com especial prazer, portanto, que
saudo a assinatura, hoje, do Acordo de
Cooperacao em materia Ambiental.

Ao firmamoshoje um acordo de ultima
geracao seguramente um dos primeiros
a incorporar os conceitos da Declaracao do
Rio e da Agenda 2 1 -estarnos dando um
importante sinal as nossas sociedades,

-
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bem como acomunidade internacional, no
sentido da nossa disposicao de traduzir na
pratica, de forma pioneira, as decisoes tomadas na Conferencia do Rio.
Nossa historia e de respeito pela soberania um do outro e de muita admiracao
pelo que construimos. A longa e ininterrupta trajetoria de cooperacao reforca
constantemente a confianca reciproca.

Nossos povos nao se confundem, mas a
palavra ((estrangeiro))nao tem curso para
nos designarmos uns aos outros.
A cerimonia de hoje consolida e projeta com visao de futuro um relacionamento
de realizacoes impecaveis, pelo que me
congratulo com Vossa Excelencia e com o
povo irmao do Uruguai.
Muito obrigado.
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Acordos, Tratados e Convenios
Brasil- Uruguai
Acordo sobre Cooperacao em Materia Ambienta1

0 Governo da Republica Federativa do
Brasil
e
O Governo da Republica Oriental do
Uruguai
(doravante denominados ((PartesContratantes)))
Considerando:
A fraterna e tradicional amizade que
une os dois paises;
A necessidade de tomar cada vez mais
efetivos os principios de boa-vizinhanca e
estreita cooperacao entre os dois paises;
O espirito do Tratado de Amizade,
Cooperacao e Comercio de 12 dejunho de
1975;
O Acordo para a Criacao dos Comites
de Fronteira, assinado em 14 de dezembro
de 1989;
A Declaracao Conjunta sobre Meio
Ambiente, assinada pelos Presidentes em
16 de setembro de 1991, que consigna a
decisao de negociar um Acordo dispondo
sobre as seguintes materias, entre outras a
conservacao da diversidade biologica e
dos recursos hidrobiologicos e prevencao
de acidentes e catastrofes, tratamento de
dejetos e produtos nocivos ou perigosos,
desertificacao, atividade humana e meio
ambiente, compatibilizacao e padroniza-

cao de legislacoesnas areas de polo industrial, insumos agricolas, saneamento, residuos soiidos, uso do solo, meio ambiente
urbano, contaminacao transfronteirica,
educacao e informacao;
A Declaracao de Canela, de 21 de fevereiro de 1992, que estabelece posicoes
comuns dos paises do Cone Sul sobre meio
ambiente e desenvolvimento;
Os principios da Declaracao de Estocolmo de 1972 e a Declaracao do Rio
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
de 1992;
As acoes de cooperacao previstas na
Agenda 2 1, aprovada pela Conferencia
das Nacoes Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento;
O direito soberano dos Estados de explorar seus proprios recursos segundo suas
politicas de meio ambiente e desenvolvimento, e responsabilidade de assegurar
que atividades sob suajurisdicao e controle nao causem danos ao meio ambiente de
outros Estados ou areas alem dos limites
da jurisdicao nacional;

Acordam o seguinte:

Artigo 1
1. As Partes Contratantes comprometemse a intensificar a cooperacao destinada a
proteger e conservar o meio ambiente,
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como parte de seus esforcos nacionais para
o desenvolvimento sustentavel;
2. Os objetivos principais da cooperacao
serao os seguintes:

a) a protecao, a conservacao e a recuperacao do meio ambiente;
b) a gestao, a conservacao e o uso
racional dos recursos naturais para fins
domesticos, urbanos, cientificos, agropecuarios, industriais, de transporte,
turisticos e economicos em geral;
c) o estabelecimento de metodos de
avaliacao do impacto ambiental, bem
como seu aperfeicoamento;
d) a solucao coordenada das questoes
relacionadas aos impactos ambientais
derivados de atividades desenvolvidas
na regiao fionteirica, dentro do espirito
de amizade prevalecente entre os dois
paises;
e) a protecao da saude humana e animal e a elevacao dos niveis de bem-estar social e economico dos habitantes
da regiao fionteirica;
f ) a troca de informacoes e a cooperacao sobre questoes de interesse nacional e global relativas a meio ambiente
e desenvolvimento.

Artigo 2

1. Para os efeitos do presente Acordo, a
expressao ((regiaofionteirica)) designa a
area compreendida dentro de cento e cinquenta quilometros em ambos os lados
das linhas divisorias terrestres, fluviais e
maritimas existentes entre as Partes Contratantes.

2. As questoes referentes a regiao fionteirica serao objeto de atencao preferencial
das Partes Contratantes na aplicacao do
presente Acordo.
Artigo 3

1. Cada Parte Contratante adotara as medidas adequadas para prevenir, reduzir e
combater os impactos ambientais significativos que as atividades desenvolvidas
em seu territorio possam produzir no territorio da outra Parte Contratante.
2. De conformidade com os parametros
de impacto ambiental definidos em funcao
do presente Acordo, cada Parte Contratante sera responsavel por danos causados a
outra Parte Contratante em decorrencia de
suas proprias atividades ou de atividades
efetuadas por pessoas fisicas ou juridicas
que se encontrem em temitorio sob sua
jurisdicao.

3. Com vistas a determinar a responsabilidade por danos, as Partes Contratantes
definirao parametros de impacto ambiental que serao consignados em decisoes da
Comissao de Cooperacao em Materia Ambiental de que trata o artigo 4.
4. Os procedimentos relativos a responsabilidades serao definidos em protocolo
que as Partes Contratantes se comprometem a assinar dentro de um prazo de seis
meses a contar da data de entrada em vigor
do presente Acordo.
Artigo 4
1. As Partes Contratantes constituem,
para a execucao do presente Acordo, uma
Comissao de Cooperacao em Materia Ambiental subordinada as suas respectivas
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Chancelarias, doravante denominada
((Comissao)).

2. A Comissao tera as seguintes incumbencias:
a) elaborar programas para o monitoramento atmosferico, de recursos hidricos, dos solos, da vegetacao, da fauna e do meio socioeconomico;
b) promover a harmonizacao da legislacao ambiental de ambos os paises,
especialmente no que se refere a padroes de qualidade arnbiental e a questoes especificas como uso de fertilizantes e defensivos quimicos na agropecuaria de interligacao ou estabelecimento de sistemas comuns de tratamento de residuos, saneamento e
aguas servidas de cidades e areas urbanas fronteiricas contiguas;
c) definir, de comum acordo, os parametros de impacto arnbiental a que se
referem os paragrafos 2 e 3 do artigo
do presente Acordo e proceder a sua
revisao periodica em funcao de novas
circunstancias que o justifiquem;
d) desenvolver metodos de monitoramento e de avaliacao de impacto ambiental;
e) definir medidas de atenuacao, reducao e eliminacao dos impactos ambientais identificados;
f) trocar informacoes sobre atividades
que possam ter impacto ambienta1 na
regiao fronteirica;

g) elaborar projetos e programar acoes
a serem executados na regiao fionteirica e verificar sua execucao;
h) estudar os demais assuntos tecnicos,
cientificos, economicos e sociais relacionados com o desenvolvimento sustentavel dos dois paises;
i) estimular o intercambio tecnico,
cientifico e educacional;
j) as demais que lhe sejam atribuidas
em funcao do presente Acordo e as que
as Partes Contratantes convenham em
outorgar-lhe.
3. No desempenho de suas funcoes, a
Comissao procurara, tanto quanto possivel, a contribuicao de entidades universitarias e de pesquisa nos varios niveis dos
setores publico e privado.
Artigo 5

1. Cada Parte Contratante designara seus
representantes permanentes na Comissao.
a) Alem dos representantes permanentes, poderao participar das reunioes da
Comissao, conforme a natureza dos
temas tratados, em carater ad hoc e
como observadores e representantes de
orgaos da administracao publica, bem
como de entidades de direito privado,
nos termos do regulamento adotado
pela Comissao.
b) Conforme os temas considerados
em cada caso, poderao ser convidados
para participar das reunioes da Comissao, em carater ad hoc e como obser-
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vadores, os representantes das respectivas comunidades fionteiricas.

2. Cada Parte Contratante comunicara a
outra, por nota diplomatica, a designacao
de seus representantes permanentes na
Comissao.
3. As Partes Contratantes estabelecerao, de comum acordo, por meio de suas
Chancelarias, as agendas das reunioes
da Comissao.

4. A Comissao reunir-se-a, quando convocada, alternadamente no territorio de
cada Parte Contratante.

5. A Comissao estabelecera seu proprio
regulamento.

e controle do movimento transfionteirico
de residuos perigosos.

Artigo 8
Salvo acordo em contrario, cada Parte
Contratante arcara com o custo de sua
participacao na aplicacao do presente
Acordo, incluindo os custos do pessoal
que participe de quaisquer atividades realizadas em seu ambito.

Artigo 9
As Partes Contratantes facilitarao a
entrada de equipamento e de pessoal relacionados com o presente Acordo, sujeito as leis e regulamentos de cada Parte
Contratante.

Artigo 10
Artigo 6
As Partes Contratantes trocarao informacoes, bem como formularao e aplicarao
programas conjuntos sobre questoes que
possam transcender a regiao fronteirica,
tais como prevencao de acidentes, catastrofes, tratamento de dejetos, produtos nocivos ou perigosos, residuos solidos, desertificacao, meio ambiente urbano, educacao e informacao.

Artigo 7
As Partes Contratantes trocarao informacoes e cooperarao na adocao de medidas relacionadas aos esforcos internacionais para protecao da camada de ozonio,
protecao e conservacao da diversidade
biologica, atenuacao da mudanca do clima

Cada Parte Contratante notificara a outra, por via diplomatica, do cumprimento
das respectivas formalidades constitucionais necessarias para a vigencia do presente Acordo, o qual entrara em vigor 30 dias
apos a &ta da segunda notificacao.

Artigo 11
O presente Acordo podera ser denunciado por qualquer uma das Partes Contratantes mediante nota diplomatica. Neste
caso, a denuncia surtira efeito um ano apos
a entrega da referida notificacao.

Feito em Montevideu, aos dias do
mes de dezembro de 1992, em dois
exemplares originais, nas linguas portuguesa e espanhola, sendo ambos igualmente autenticos.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Acordo de Cooperacao Judiciaria
em Materia Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa
O Governo da Republica Federativa do
Brasil
e
O Governo da Republica Oriental do
Uruguai

rio da Educacao e Cultura. Para esse efeito, as autoridades centrais se comunicarao
diretamente entre elas, com intervencao
das autoridades competentes, quando necessario.

(doravante denominados ((PartesContratantes))),

Capitulo I11
Rogatorias

Desejosos de promover a cooperacao
judiciaria em materia civil, comercial, trabalhista e administrativa e de contribuir
desse modo para o desenvolvimento de
suas relacoes com base em principios de
respeito a soberania nacional e a igualdade
de direitos e interesses reciprocos.

Artigo 3

Acordam o seguinte:
Capitulo I
Cooperacao e Assistencia Judiciaria
Artigo 1
As Partes Contratantes se comprometem a prestar assistencia mutua e ampla
cooperacaojudiciaria em materia civil, comercial, trabalhista e administrativa. A assistenciajudiciaria se estendera a procedimentos administrativos que admitam recursos perante tribunais.
Capitulo I1
Autoridades Centrais
Artigo 2
Para fins do presente Acordo, a autoridade central da Republica Federativa do
Brasil sera o Ministerio das Relacoes Exteriores, e a autoridade central da Republica Oriental do Uruguai sera o Ministe-

Cada Parte Contratante devera enviar
as autoridades judiciarias da outra Parte
Contratante, segundo a via prevista no Artigo 2, as rogatorias em materia civil, comercial, trabalhista ou administrativa,
quando tenham por objetivo:
a) diligencias de mero tramite, tais
como citacoes, intimacoes, notificacoes ou outras semelhantes;
b) medidas de prova.
Artigo 4
As rogatorias deverao conter:
a) denominacao e endereco do orgao
judiciario requerente;
b) individualizacao do expediente com
especificacao do objeto e natureza do
processo e do nome e endereco das
partes;
c) transcricao do despacho que ordena
a expedicao da rogatoria;
d) nome e endereco do procurador da
parte solicitante no Estado requerido,
se houver;
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e) indicacao do objeto da rogatoria,
precisando o nome e endereco do destinatario da medida;
f) informacao do prazo de que dispoe
a pessoa afetada pela medida para
cumpri-la;

g) descricao das formas ou procedimentos especiais pelos quais deve ser
cumprido o pedido;
h) qualquer outra informacao que possa
facilitar o cumprimento da rogatoria

Artigo 5

Se for solicitado o recebimento de provas, a rogatoria deve conter, ainda:
a) uma descricao do assunto que facilite a diligencia probatoria;
b) nome e endereco de testemunhas ou
outras pessoas ou instituicoes que devam intervir;
c) texto dos interrogatorios e documentos necessarios.
Artigo 6

1. O cumprimento da rogatoria somente
podera ser indeferida quando nao se encontre dentro das competencias da autoridade judiciaria do Estado requerido ou
quando por sua natureza atente contra os
principios essenciais de ordem publica.

2. Essa execucao nao implica em um reconhecimento da jurisdicao internacional
do juiz do qual emana a rogatoria.
Artigo 7

As rogatorias e os documentos que as
acompanham deverao ser redigidos no

idioma da parte requerida ou ser acompanhado de traducao no referido idioma.
Artigo 8

1. A autoridade requerida devera informar o lugar e a data que a medida solicitada sera cumprida, a fim de permitir que as
autoridades requerentes, as partes interessadas e seus respectivos representantes
possam comparecer e exercer as faculdades previstas na legislacao da Parte Contratante requerida.
2. Essa comunicacao devera ser efetuada com a devida antecedencia por intermedio das autoridades centrais das Partes
Contratantes.
Artigo 9

1. O cumprimento das rogatorias se efetuara de acordo com a legislacao interna
da Parte Contratante requerida.

2. No entanto, poder-se-a admitir o pedido da autoridade requerente de aplicar um
procedimento especial, sempre que esse
nao seja incompativel com a ordem publica do Estado requerido.
3. A rogatoria devera ser cumprida sem
demora.

Artigo 10

Ao cumprir a rogatoria, a autoridade
requerida aplicara as medidas coercitivas
previstas nos casos em sua legislacao interna e nos casos em que deva faze-lo para
cumprir uma precatoria das autoridades de
seu proprio Estado.
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Artigo 11

1. Os documentos em que conste o cumprimento da rogatoria serao comunicados
por intermedio das autoridades centrais.
2. Quando a rogatoria nao tiver sido cumprida total ou parcialmente, tal fato, assim
como as razoes que o determinaram, deverao ser comunicados a autoridade requerente, utilizando o meio assinalado no paragrafo precedente.
Artigo 12
1. O cumprimento da rogatoria nao podera dar origem ao reembolso de nenhum
tipo de gasto.

2. No entanto, a Parte Contratante requerida tera direito de exigir da Parte Contratante requerente a remuneracao dos honorarios de peritos ou interpretes, bem como
o pagamento das custas resultantes da aplicacao de uma formalidade especial solicitada pela Parte Contratante requerente.
Artigo 13
Quando os dados relativos ao domicilio do destinatario da solicitacao ou da
pessoa citada a declarar sejam incompletos ou inexatos, a autoridade judiciaria
requerida devera esgotar os meios para
satisfazer o pedido. Para esse fim, podera
solicitar a parte requerente os dados complementares que permitam a identificacao
e a busca da referida pessoa.
Artigo 14
Os tramites necessarios para tornar
efetivo o cumprimento da rogatoria nao
requererao a intervencao da parte interessada, devendo ser praticados ex oficio

pela autoridade judiciaria competente do
Estado requerido.
Capitulo IV
Reconhecimento e Execucao
de Sentencas Judiciais
e Laudos Arbitrais
Artigo 15
As disposicoes do presente Capitulo
serao aplicaveis no reconhecimento e execucao no Estado requerido das sentencas
judiciais e laudos arbitrais pronunciados
no Estado requerente, em materia civil,
comercial, trabalhista e administrativa. As
mesmas serao igualmente aplicaveis as
sentencas em materia de reparacao de danos e restituicao de bens, pronunciadas em
jurisdicao penal.
Artigo 16
1. As sentencas judiciais e os laudos arbitrais a que se refere o artigo anterior
terao eficacia extraterritorial nas Partes
Contratantes desde que reunam as seguintes condicoes:

a) que cumpram as formalidades externas necessarias para serem considerados autenticos no Estado de onde procedem;
b) que a sentenca ou laudo e os documentos anexos que forem necessarios
estejam devidamente traduzidos no
idioma oficial do Estado no qual se
solicita seu reconhecimento e execucao;
c) que a sentenca ou laudo emanem de
um orgao judiciario arbitra1 competen-
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te segundo as normas sobre jurisdicao
internacional do Estado requerido;
d) que a parte contra a qual se pretende
executar a decisao tenha sido devidamente citada e tenha sido garantido o
exercicio de seu direito de defesa;
e) que a decisao tenha forca de coisa
julgada elou executoria no Estado no
qual foi ditada;

f) que nao contrariem manifestadamente os principios essenciais de ordem publica do Estado no qual se solicita o reconhecimento elou execucao.
2. Os requisitos dos incisos a), c), 4 e e)
devem constar de certidao da sentenca judicial ou laudo arbitral.
Artigo 17
A parte que em um processo invoque
uma sentencajudicial ou um laudo arbitral
deverajuntar uma certidao do mesmo com
os requisitos dos incisos a) e e) do Artigo
precedente.
Artigo 18
1. Nao se reconhecera nem se procedera
a execucao de sentenca ou laudo se for
alegado e provado pela parte interessada
que existe sentenca ou laudo definitivo,
pronunciado anteriormente no Estado requerido, em um processo entre as mesmas
partes, referente aos mesmos fatos e com
identico objeto.
2. Se uma sentenca ou laudo nao puder
ter eficacia em sua totalidade, a autoridade
competente no Estado requerido podera
admitir sua eficacia parcial mediante solicitacao da parte interessada.

Artigo 19
Os procedimentos, inclusive a competencia dos respectivos orgaos judiciarios,
para efeito do reconhecimento e execucao
da sentenca ou dos laudos arbitrais, serao
regidos pela lei do Estado requerido.
Capitulo V
Forca Probatoria
dos Instrumentos Publicos
Artigo 20
Os instrumentos publicos originarios
de um Estado-Parte tera no outro a mesma
forca probatoria que seus proprios instrumentos publicos.
Capitulo V1
Igualdade de Tratamento Processual
Artigo 21
1 . As pessoas fisicas que tenham cidadania ou residencia permanente em um Estado-Parte gozarao no outro das mesmas
condicoes que gozam os cidadaos ou residentes permanentes do referido EstadoParte para ter acesso aos orgaosjudiciarios
em defesa de seus direitos e interesses.

2. O paragrafo anterior se aplicara as pessoas juridicas constituidas, autorizadas ou
inscritas em conformidade com as leis de
qualquer dos dois Estados.
Artigo 22
1. Nenhuma caucao ou deposito, qualquer que seja a denominacao, podera ser
imposto em decorrencia da condicao de
cidadao ou residente permanente no outro Estado.
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2. O paragrafo anterior se aplicara as pessoas juridicas constituidas, &toriza& ou
inscritas de acordo com as leis de qualquer
dos dois Estados.
Capitulo VI1
Disposicoes Gerais
Artigo 23
Os documentos enviados pelas autoridades judiciarias de qualquer um dos Estados-Partes que sejam tramitados pelas
autoridades centrais ficam dispensados do
requisito da legalizacao.
Artigo 24

1. As autoridades centrais das Partes
Contratantes podem solicitar reciprocamente informacoes em materia de direito
civil, comercial, trabalhista ou administrativo, sem que incorram em custo algum.
2. As autoridades centrais das Partes
Contratantes promoverao consultas em
ocasiao mutuamente acordadas, com a finalidade de facilitar a aplicacao do presente Acordo.
Artigo 25
O beneficio de pobreza reconhecidono
Estado requerente sera admitido no Estado
requerido.

Artigo 26
Cada Parte Contratante remetera, por
intermedio da autoridade central, a pedido
do outro e para fins exclusivamente publicos, certificados dos assentamentos dos
registros civis, sem Onus.
Capitulo VI11
Disposicoes Finais
Artigo 27
O presente Acordo entrara em vigor na
data da ultima das notificacoes pelas quais
as Partes Contratantes comuniquem, por
via diplomatica, haver dado cumprimento
a todos os requisitos legais respectivos.
Artigo 28
O presente Acordo podera ser denunciado mediante comunicacao escrita, por
via diplomatica, e surtira efeito 6 (seis)
meses depois da data de recebimento da
notificacao pela outra Parte Contratante.
Feito em Montevideu, aos dias do
mes de dezembro de 1992, em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Acordo de Assistencia Juridica Mutua em Assuntos Penais
O Governo da Republica Federativa
do Brasil

O Governo da Republica Oriental do
Uruguai
(doravante denominados ((PartesContratantes))),
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Animados pelo desejo de estreitar ainda mais seus vinculos juridicos e promover uma cooperacao internacional mais
eficaz por meio da assistenciajuridica mutua em materia penal para investigacao de
julgamento de delitos,
Reconhecendo que muitas atividades
criminais representam uma grave ameaca
para a humanidade e se manifestam atraves de modalidades criminais transnacionais em que frequentemente as provas ou
elementos relacionados com os delitos se
encontram em diversos Estados,
Resolveram, com base nos principios
de soberania nacional de igualdade de direitos e vantagens mutuas,
Concluir um Acordo de Assistencia
Juridica Mutua nos seguintes termos:
Capitulo I
Disposicoes Gerais
Artigo 1
Ambito do Acordo
1. As Partes Contratantes prestar-se-ao
assistencia mutua, de conformidade com
as disposicoes do presente Acordo, para a
investigacao e o julgamento de delitos,
assim como nos procedimentos judiciais
relacionados com assuntos penais.
2. Salvo nas situacoes previstas no artigo
2 1, a assistencia sera prestada sem que seja
levado em consideracao se a conduta que
motiva a investigacao, o julgamento ou os
procedimentos no Estado requerente constitui ou nao delito conforme a legislacao
do Estado requerido.

3. Sem prejuizo do estabelecido no artigo
16, paragrafo 3, do presente Acordo, nao

faculta as autoridades ou aos particulares
do Estado requerente, exercer no territorio
do Estado requerido, funcoes que, segundo as leis internas, estao reservadas as suas
autoridades.

4. O presente Acordo tem por unico objetivo a assistenciajuridica mutua entre as
Partes Contratantes. Por conseguinte, as
disposicoes do presente Acordo nao conferem direitos aos particulares para obtencao, supressao ou exclusao de provas, ou
para opor-se ao cumprimento de uma solicitacao de assistencia.
Artigo 2
Alcance da Assistencia
A assistencia compreendera:
a) notificacao de documentos;
b) recebimento de depoimentos ou declaracoes de pessoas, assim como a
realizacao de pericias e exame de objetos lugares;
c) localizacao ou identificacao de
pessoas;
d) notificacao de testemunhas ou de
peritos para o comparecimento voluntario para prestar depoimento no Estado requerente;
e) traslado de pessoas sujeitas a um
processo penal a fim de comparecer
como testemunhas ou com outros propositos expressamente indicados no
requerimento;

f) medidas cautelares ou sequestro
de bens;
g) cumprimento de solicitacoes de busca e apreensao;
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h) entrega de documentos e outros elementos de prova;

te encarregadas da investigacao ou julgamento de delitos.

i) sequestro, confisco ou transferencia
de bens confiscados, assim como em
materia de indenizacoes e multas impostas por sentenca penal; e

Artigo 5
Limites da Assistencia

j) qualquer outra forma de assistencia
nao proibida pelas leis do Estado requerido para investigacao e julgamento de delitos.
Artigo 3
Autoridades Centrais
1. Em cada uma das Partes havera uma
autoridade central que tem a seu cargo a
apresentacao e o recebimento das solicitacoes a que se refere o presente Acordo.

2. A autoridade central na Republica Federativa do Brasil sera a Procuradoria-Geral da Republica. A autoridade Central na
Republica Oriental do Uruguai sera o Ministerio da Educacao e Cultura.
3. As autoridades centrais se comunicarao diretarnente entre si para todos os efeitos do presente Acordo.
Artigo 4
Autoridades Competentes
1. A assistencia de que trata o presente
Acordo sera prestada por intermedio das
respectivas autoridades centrais das Partes
Contratantes.

2. As solicitacoes formuladas por uma
autoridade central de amparo do presente
Acordo serao baseadas em pedidos de assistencia daquelas autoridadesjudiciais ou
do Ministerio Publico do Estado requeren-

1. O Estado requerido podera recusar-se
a prestar assistencia se:

a) a solicitacao se referir a um delito
tipificado como na legislacao militar e
nao no direito penal ordinario;
b) a solicitacao se referir a um delito
que o Estado requerido considere politico ou conexo com um delito politico
ou com uma pessoa perseguida por
razoes politicas;
c) a solicitacao se referir a um delito
tributario. Nao obstante, a assistencia
sera procedente se o delito cometido
por uma declaracao intencionalmente
(...) efetuada em forma verbal ou por
escrito, ou por omissao intencional de
declaracao, com o objetivo de ocultar
rendimentos provenientes de qualquer
outro delito compreendidono presente
Acordo;
d) a pessoa demandada na solicitacao
tiver sido absolvida ou tenha cumprido
pena no Estado requerido pelo mesmo
delito mencionado na solicitacao. No
entanto, essa disposicao nao podera ser
invocada para negar assistencia em relacao a outras pessoas; ou
e) o cumprimento da solicitacao contrariar a seguranca, a ordem publica ou
outros interesses essenciais do Estado
requerido.
2. Antes de negar assistencia conforme o
presente artigo, a autoridade central do
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Estado requerido devera consultar a autoridade central do Estado requerente se
aceita que a assistencia seja prestada sujeita as condicoes que considere necessarias.
Se o Estado requerente aceitar a assistencia sujeita a tais condicoes, o Estado requerido dara cumprimento a solicitacao,
na forma estabelecida.
3. Salvo o disposto no Artigo 14, se o
Estado requerido denegar a assistencia,
devera informar a autoridade central do
Estado requerente as razoes que fundamentam a denegacao.
Capitulo I1
Cumprimento das Solicitacoes
Artigo 6
Forma e Conteudo da Solicitacao
1. A solicitacao de assistencia devera ser
formulada por escrito, salvo nos casos de
urgencia, em que a autoridade central do
Estado requerido podera aceitar uma solicitacao tramitada de outra maneira. Nesse
caso, a solicitacao devera ser confirmada
por escrito, dentro dos dez dias seguintes.
Salvo acordo em contrario, a solicitacao
sera feita no idioma do Estado requerido.

2. A solicitacao devera conter as seguintes indicacoes:
a) nome da autoridade encarregada da
investigacao, dojulgamento ou do procedimento ao qual se refere a solicitacao;
b) descricao do assunto a que se refere
e da natureza da investigacao, julgamento ou procedimento, incluindo os
delitos concretos a que se refira o
assunto;

c) descricao da prova, informacao ou
outro tipo de assistencia solicitada;
d) declaracao dos motivos pelos quais
e solicitada a prova da informacao ou
outro tipo de assistencia;
e) normas legais aplicaveis, acompanhadas de seu texto; e

f) na medida do possivel, a identidade
das pessoas sujeitas a investigacao ou
julgamento.
3. Na medida que seja necessario, a solicitacao devera tambem incluir:
a) informacao sobre a identidade e o
domicilio das pessoas cujo testemunho
se deseja obter;
b) informacao sobre a identidade e o
endereco das pessoas serem notificadas e a relacao dessas pessoas com os
procedimentos;
c) informacao sobre a identidade e o
paradeiro das pessoas a serem localizadas;
d) descricao exata do lugar ou da pessoa que tenha de ser submetida a busca
e dos bens que tenham de ser assegurados;
e) o texto do interrogatorio a ser formulado para o recebimento da prova
testemunhal no Estado requerido, assim como a descricao da forma em que
deva ser tomado e registrado qualquer
depoimento ou declaracao;
f ) descricao das formas e dos procedimentos especiais com qual as solicitacoes devam ser cumpridas;
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g) informacao sobre o pagamento das
despesas a que tem direito a pessoa
cuja presenca seja solicitadano Estado
requerido; e
h) qualquer outra informacao que possa ser sugerida ao Estado requerido
com a finalidade de facilitar o cumprimento da solicitacao.
Artigo 7
Lei Aplicavel

1. As solicitacoes serao cumpridas de
conformidade com a lei do Estado requerido, salvo disposicao em contrario do presente Acordo.
2. A autoridade central do Estado requerido dara pronto cumprimento a solicitacao e, quando procedente, a transmitira a
autoridade judicial ou outras autoridades
competentes para seu cumprimento.
3. A pedido do Estado requerente, o Estado requerido cumprira a assistencia de
acordo com as formas ou procedimentos
especiais, a menos que esses sejam incompativeis com sua lei interna.

Artigo 8
Prazos ou Condicoes
para o Cumprimento

O Estado requerido podera fixar o prazo para o cumprimento da solicitacao ou,
depois de efetuar consultas a autoridade
central do Estado requerente, sujeita-la a
condicoes caso interfira em investigacao
ou procedimento penal em curso no Estado requerido. Se o Estado requerente aceitar a assistencia sujeita a condicoes, a solicitacao sera cumprida de acordo com as
condicoes propostas.

Artigo 9
Carater Confidencial

A pedido do Estado requerente, sera
mantido o carater confidencial da solicitacao e de sua trarnitacao. Se a solicitacao
nao puder ser cumprida sem que esse carater confidencial seja infringido, o Estado
requerido dara essa informacao ao Estado
requerente, que decidira se insiste na solicitacao.
Artigo 10
Informacoes sobre o Cumprimento

O Estado requerido podera fixar o prazo para o cumprimento da solicitacao ou,
depois de efetuar consultas a autoridade
central do Estado requerente, sujeita-la a
condicoes caso interfira em investigacao
ou procedimento penal em curso no Estado requerido. Se o Estado requerente aceitar a assistencia sujeita a condicoes, a solicitacao sera cum~ridade acordo com as
condicoes propostas.
Artigo 9
Carater Confidencial

A pedido do Estado requerente, sera
mantido o carater confidencial da solicitacao e de sua tramitacao. Se a solicitacao
nao puder ser cumprida sem que esse carater confidencial seja infringido, o Estado
requerido dara essa informacao ao Estado
requerente, que decidira se insiste na solicitacao.
Artigo 10
Informacoes sobre o Cumprimento

1. A pedido da autoridade central do Estado requerente, a autoridade central do
Estado requerido informara, dentro de um
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prazo razoavel, sobre o andamento do trarnite referente ao cumprimento da solicitacao.

2. A autoridade central do Estado requerido informara com brevidade o resultado
do cumprimento da solicitacao e remetera
toda a informacao ou a prova obtidas a
autoridade central do Estado requerente.
3. Quando a solicitacao nao puder ser
cumprida no todo ou em parte, a autoridade central do Estado requerido informara
o fato imediatamente a autoridade central
do Estado requerente e indicara as razoes
pelas quais nao foi possivel seu cumprimento.

4. As informacoes serao redigidas no
idioma do Estado requerido.
Artigo 11
Limitacoes ao Emprego da Informacao
ou Prova Obtida
1. Salvo consentimento previo do Estado
requerido, o Estado requerente somente
podera empregar a informacao ou a prova,
obtida em decorrencia do presente Acordo, na investigacao ou no procedimento
indicado na solicitacao.

2. A autoridade central do Estado requerido
solicitar que a informacao ou
a prova obtidas em razao do presente
Acordo tenham carater confidencial, conf ~ r m as
e condicoes que especificara. Nesse caso, o Estado requerente procurara
respeitar tais condicoes.
3. A informacao ou a prova que tenha se
tornado publica no Estado requerente,
conforme os paragrafos 1 ou 2 preceden-

tes, podera, a partir desse momento, ser
utilizada em outros assuntos.

-

Artigo 12
Custas

O Estado requerido pagara a totalidade das despesas relativas ao cumprimento
da solicitacao, salvo os correspondentes
aos relatorios periciais, traducao e traslado, despesas extraordinarias que provenham do emprego de formas ou procedimentos especiais, e despesas e auxilios de
viagem das pessoas referidas nos artigos
17 e 18, os quais correra por conta do
Estado requerente.
Capitulo I11
Formas de Assist~ncia
Artigo 13
Notificacao de Documentos

1. A autoridade central do Estado requerido providenciara o que for necessario
para efetuar a notificacao dos documentos
relativos a qualquer solicitacao de assistencia formulada conforme o preserva o
Acordo.
2. A autoridade central do Estado requerente transmitira as solicitacoes de notificacao Para 0 comparecimentode uma pessoa perante uma autoridade do Estado requerente com razoavel antecedencia a da
prevista para o mesmo.

3. A autoridade central do Estado requerido devolvera comprovantedas providencias das notificacoes na forma especificada na solicitacao.

4. Se a notificacao nao puder ser realizada, a autoridade central do Estado reque-
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rido devera informar a autoridade central
do Estado requerente as razoes pelas q u i s
nao foi possivel efetua-la.
Artigo 14
Entrega de Documentos Oficiais
A pedido do Estado requerente, o Estado requerido:
a) proporcionara copias de documentos oficiais, registros de informacao
acessiveis ao publico existentes nas
dependencias e nos orgaos desse Estado; e
b) podera proporcionar copias de documentos oficiais de registros ou informacoes nao acessiveis ao publico,
existentes nas dependencias e nos orgaos desse Estado e sujeitas as mesmas
condicoes pelas quais esses documentos seriam proporcionados as suas proprias autoridades. Se a assistencia prevista nesse paragrafo for denegada, a
autoridade central do Estado requerido
nao sera obrigada a expressar os motivos da denegacao.
Artigo 15
Devolucao de Documentos
e Elementos de Prova
A pedido da autoridade central do Estado requerido, o Estado requerente devera, tao logo seja possivel, devolver os
documentos ou outros elementos de prova fornecidos no cumprimento de uma
solicitacao tramitada conforme o presente Acordo.

Artigo 16
Depoimento no Estado Requerido

1. Qualquer pessoa que se encontre no
Estado requerido e a quem e solicitada a
apresentacao de provas em decorrencia
do presente Acordo, sera obrigada a comparecer, conforme as leis do Estado requerido, perante a autoridade competente
para prestar depoimento ou apresentar
documentos, antecedentes ou elementos
de prova.
2. O Estado requerido informara com suficiente antecedencia o lugar e a data em
que se recebera a declaracao da testemunha ou os mencionados documentos, antecedentes ou elementos de prova. Quando
possivel, as autoridades centrais se consultarao no intuito de fixar uma data conveniente para ambas as Partes.
3. O Estado requerido autorizara a presenca das pessoas especificadas na solicitacao durante o cumprimento da mesma
permitindo-lhes interrogar a pessoa cujo
depoimento ou provas devam ser recebidos na forma prevista pelas leis do Estado
requerido. A audiencia sera realizada de
acordo com os procedimentos estabelecidos pelas leis do Estado requerido.

4. Se a pessoa a que se refere o paragrafo 1 alegar imunidade, incapacidade ou
privilegio segundo as leis do Estado requerido, essa alegacao sera resolvida,
previamente ao cumprimento da solicitacao pela autoridade competente do Estado requerido.
Se a pessoa a que se refere o paragrafo
1 alegar imunidade, incapacidade ou privilegio segundo as leis do Estado reque-
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rente, depoimento ou as provas serao, nao
obstante, recebidos e a alegacao sera transmitida a autoridade central do Estado requerente, a fim de que as autoridades competentes desse Estado decidam a respeito.
5 . Os documentos, os antecedentes e os
elementos de prova entregues pela testemunha ou obtidos em consequencia de sua
declaracao ou por ocasiao da mesma, serao
enviados ao Estado requerente junto com
a declaracao.

Artigo 17
Depoimento no Estado Requerente

Quando o Estado requerente solicitar o
comparecimento de uma pessoa em seu
territorio para prestar depoimento ou informacao, o Estado requerido convidara a
testemunha ou o perito a comparecer voluntariamente perante a autoridade competente do Estado requerente. Se for considerado necessario, a autoridade central
do Estado requerido podera registrar por
escrito o consentimento da pessoa em
comparecer ao Estado requerente. A autoridade central do Estado requerido informara prontamente a autoridade central do
Estado requerente tal resposta. Se solicitar
o comparecimento, o Estado requerente
indicara as despesas de traslado e de estada
a seu cargo.
Artigo 18
Traslado de Pessoas Sujeitas
a Procedimento Penal

1. A pessoa sujeita a um procedimento
penal no Estado requerido, cujo comparecimento ao Estado requerente seja necessario em razao da assistencia prevista no
presente Acordo sera trasladada com essa

fuialidade ao Estado requerente, sempre
que essa pessoa e o Estado requerido autorizem tal traslado.
2. A pessoa sujeita a um procedimento
penal no Estado requerente, cujo comparecimento ao Estado requerido seja necessario em decorrencia da assistencia
prevista no presente Acordo, sera trasladada ao Estado requerido, sempre que
essa pessoa o consinta e ambos os Estados estejam de acordo.
3. Para os fins do presente artigo:
a) o Estado receptor tera o poder e a
obrigacao de manter a pessoa trasladada sob custodia fisica, a menos que o
Estado remetente indique o contrario;
b) o Estado receptor devolvera a pessoa trasladada ao Estado remetente tao
logo as circunstancias o permitam ou
em conformidade com o que for acordado entre as autoridades centrais de
ambos os Estados;
c) com respeito a devolucao da pessoa
trasladada, nao sera necessario que o
Estado remetente promova um procedimento de extradicao;
d) o tempo transcorrido no Estado receptor sera computado para fins do
cumprimento da sentenca que lhe tiver
sido imposta no Estado remetente;
e) a permanencia dessa pessoa no Estado receptor em nenhum caso podera
exceder o periodo que lhe reste para o
cumprimento da pena ou noventa
dias, segundo o prazo que se cumpra
primeiro, a menos que a pessoa e ambos os Estados consintam em sua
prorrogacao.
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Artigo 19
Salvo-Conduto

1. O comparecimento ou o traslado da
pessoa que consinta declarar ou dar testemunho segundo o disposto nos artigos 17
e 18 estara condicionado, se a pessoa ou o
Estado remetente o solicita antes de tal
comparecimento ou traslado, a que o Estado receptor conceda salvo-conduto sob
o qual, enquanto se encontre nesse Estado,
nao podera:
a) ser detida ou processada por delitos
anteriores a sua saida do territorio do
Estado remetente;
b) ser intimada a declarar ou dar testemunho em procedimentos nao especificados na solicitacao;
c) ser detida ou processada com base
na declaracao prestada salvo em caso
de desacato ou falso testemunho.
2. O salvo-conduto previsto no paragrafo
anterior cessara quando a pessoa prolongar voluntariamente sua estada no territorio do Estado receptor por mais de dez dias
a partir do momento em que sua presenca
ja nao for necessaria nesse Estado, conforme comunicado ao Estado remetente.
Artigo 20
Localizacao ou Identificacao
de Pessoas

O Estado requerido adotara as providencias necessarias para averiguar o paradeiro ou a identidade das pessoas individualizadas na solicitacao.

Artigo 21
Busca, Apreensao, Sequestro
e Entrega de Objetos

1. O Estado requerido cumprira a solicitacao relativa a busca, apreensao, sequestro e entrega de qualquer objeto,
compreendidos, entre outros, documentos, antecedentes ou bens, se a autoridade competente determinar que a solicitacao contem informacao que justifique a
medida proposta. Tal medida sera submetida a lei processual e substantiva do
Estado requerido.
2. Conforme previsto no artigo 5, paragrafo 2, o Estado requerido determinara
segundo sua lei qualquer medida necessaria para proteger os interesses de terceiros sobre os objetos que tenham de
ser trasladados.
Artigo 22
Sequestro, Confisco
e Transferencia de Bens

1. Quando uma das Partes Contratantes
tiver conhecimento da existencia de produtos ou instrumentos de delitos no territorio da outra Parte Contratante que possam ser objeto de apreensao ou medidas
cautelares segundo as leis desse Estado,
podera informar o fato a autoridade central de tal Estado. Essa remetera a informacao recebida as suas autoridades competentes para fins de determinar a adocao
de medidas correspondentes. Tais autoridades atuarao conforme as leis de seu
Pais e comunicarao a outra Parte as medidas tomadas por intermedio de sua autoridade central.
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2. As Partes Contratantes prestar-se-ao assistencia, conforme suasrespectivasleis, nos
procedimentos de apreensao e confisco, indenizacao as vitimas de delitos e cobranca
de multas impostas por sentenca penal.
3. A Parte Contratante que tenha sob sua
custodia produtos ou instrumentos de delito
dispora dos mesmos conforme o estabelecido em sua lei interna. Na medida que o permitam suas leis, e nos termos que se comiderem adequados, qualquer das Partes Contratantes podem transferirpara a outra os bens
confiscados ou o produto de sua venda.
Artigo 23
Autenticacao de Documentos
e Certidoes

1. Sem prejuizo das autenticacoesou certidoes exigidas segundo suas leis, o Estado
requerido autenticara todo documento ou
suas copias, assim como proporcionara
certidoes referentes a objetos, na forma
solicitada pelo Estado requerente, sempre
que isso nao seja incompativel com as leis
do Estado requerido.

2. Com a finalidade de facilitar o emprego das referidas formas especiais de autenticacao ou certidao, o Estado requerente
juntara a solicitacao os respectivos formularios ou descrevera o procedimento especial a ser seguido.
Capitulo IV
Disposicoes Finais
Artigo 24
Compatibilidade com Outros Tratados,
Acordos ou Convenios

A assistencia e os procedimentos estabelecidos no presente Acordo nao impedi-

rao que cada uma das Partes Contratantes
prestem assistencia a outra com base no
previsto em outros acordos internacionais
mais favoraveis de que sejam parte. As
Partes Contratantes tambem poderao prestar assistenciade conformidade com qualquer convenio, acordo ou praticas aplicaveis de carater bilateral mais favoraveis.
Artigo 25
Consultas

As autoridades centrais das Partes
Contratantes promoverao consultas, em
oportunidade que acordem mutuamente,
com a finalidade de facilitar a aplicacao do
presente Acordo.
Artigo 26
Responsabilidade

1. A lei interna de cada Parte Contratante
regulara a responsabilidade por danos que
derivem dos atos de suas autoridades e a
execucao deste Acordo.
2. Nenhuma das Partes Contratantes sera
responsavel pelos danos que possam resultar de atos das autoridades da outra Parte
Contratante na formulacao ou execucao de
urna solicitacao de conformidadecom este
Acordo.
Artigo 27
Ratificacao, Entrada em Vigor
e Denuncia

1. O presente Acordo estara sujeito a ratificacao e a troca dos respectivos instrumentos tera lugar em Brasilia.
2. O presente Acordo entrara em vigor
quando ocorra a troca dos instrumentos de
ratificacao.
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3. Qualquer das Partes Contratantes podera denunciar o presente Acordo mediante notificacao por escrito a outra Parte
Contratante. A denuncia surtira efeito 6
(seis) meses depois da data de notificacao.

Feito em Montevideu, aos dias do
mes de dezembro de 1992, em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos.

Brasil-Estados Unidos
Memorando de Entendimento relativo ao Controle de Entorpecentes
O Governo da Republica Federativa do
Brasil
"
P

O Governo
America

Unidos da

(doravante denominados ((Partes)))
Desejando fortalecer a cooperacao entre os dois paises no combate As drogas
ilicitas,
Reconhecendo a importancia que ambos os paises dao ao tema, e
Atribuindo particular relevancia a irnplementacao do Acordo de Cooperacao
Mutua para a Reducao da Demanda, Prevencao do Uso Indevido e Combate a Producao e ao Trafico Ilicitos de Drogas, de
3 de setembro de 1986,
Concluiram o seguinte entendimento:

I. Geral
A. Nos termos do mencionado Acordo de
Cooperacao Mutua de 1986, o Governo da
Republica Federativa do Brasil, representado por seu Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, Professor Celso Lafer, e

o Governo dos Estados Unidos da America, representado por seu Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario, Richard
H. Melton, concordam em estabelecer e
apoiar, conjuntamente, um projeto cujo
objetivo e limitar e reduzir a producao, o
processamento, o trafico e o consumo de
entorpecentes no Brasil, bem como o transito de entorpecentes atraves do Brasil.
Para alcancar tal meta, os dois Governos
proporcionarao os recursos e tomarao as
medidas especificadas neste Memorando
de Entendimento (doravante designado
((Memorando))),de acordo com suas respectivas legislacoes.

B. As medidas a serem tomadas e os
recursos a serem fornecidos pelo Governo da Republica Federativa do Brasil e
pelo Governo dos Estados Unidos da
America, em apoio a este projeto, sao
considerados compromissos obrigatorios
pelas Partes, salvo se forem modificados
por acordo mutuo entre as mesmas. Os
recursos concedidos pelo Governo dos
Estados Unidos da America, conforme os
termos deste Memorando, estao especificados no Anexo.
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C. O Ministerio das Relacoes Exteriores,
representando o Governo da Republica
Federativa do Brasil, e a Embaixada dos
Estados Unidos da America, representam
do o Governo dos Estados Unidos da
America, concordam em apoiar todos os
dispositivos deste Memorando a partir da
data de assinatura ate a data final de execucao (inclusive), caso nao seja este Memorando modificado ou revogado por
acordo mutuo entre as Partes.

D. Este Memorando sera implementado
pela Secao de Assuntos de Narcoticos
(NAS) da Embaixada dos Estados Unidos
da America e pelos Orgaos brasileiros indicados no anexo.
11. Descricao do Projeto

A. Este projeto foi elaborado a fim de
melhorar a capacidade do Brasil de reprimir o cultivo, o processamento, o trafico,
o consumo e a exportacao de entorpecentes ilicitos. Em busca dessas metas, o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
America tomarao medidas e destinarao
recursos conforme suas respectivas legislacoes, com o objetivo de estabelecer
elou melhorar a capacidade dos orgaos
existentes no Brasil responsaveis pela
aplicacao da lei de entorpecentes, bem
como das instituicoes as quais tais orgaos
estao subordinados.
B. Este projeto tera duracao de um ano e
utilizara recursos do Governo dos Estados
Unidos da America referentes a seu exercicio fiscal de 1992. O apoio continuado
do Governo dos Estados Unidos da Arnerica alem do periodo de um ano dependera

do desenvolvimento satisfatoko no decorrer do ano e da disponibilidade de recursos
autorizados anualmente pelo Congresso
dos Estados Unidos da America e aprovados pelo Departamento de Estado, Escritorio de Assuntos Internacionais de Narcoticos (INM).

lII. Meta do Projeto
e Verificacao de Execucao
A meta especifica deste projeto e reduzir o trafico ilicito de entorpecentes atraves do temtorio brasileiro, bem como reduzir a producao, o processamento e o
consumo de drogas ilicitas no Brasil, alem
de apoiar os esforcos empreendidos pelo
Brasil para controlar o desvio ilegal de
produtos quimicos utilizados na producao
de tais drogas. O progresso alcancado em
relacao a meta do projeto sera medido com
base no numero de prisoes e condenacoes
de violadores da lei de entorpecentes e na
quantidade de drogas contrabandeadas,
apreendidas e destruidas. Os metodos de
avaliacao da execucao do projeto abrangem o acompanhamento e a observacao
conjunta das operacoes, por parte de pessoal dos dois Governos, bem como os
registros oficiais brasileiros sobre prisoes
e condenacoes de violadores da lei de entorpecentes e sobre apreensoes e destruicoes de drogas ilicitas.

IV. Dispositivo-Padrao
A. Financiamento
Os desembolsos de recursos efetuados
pelo Governo dos Estados Unidos da
America para aquisicoes de bens e servicos constituirao encargos dos subprogramas pertinentes, de acordo com documen-
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tos preparados e emitidos pelas NAS ou
pelo INM.
B. Titularidade
A titularidade de todas as propriedades, tais como embarcacoes, veiculos e
outros itens adquiridos com financiamento do Governo dos Estados Unidos
da America, sera da entidade brasileira
competente, salvo se especificado de outra forma no documento de aquisicao
apropriado.
C. Utilizacao de Recursos Materiais e
Humanos
1. Quaisquer equipamentos ou bens adquiridos com financiamento do Governo
dos Estados Unidos da America serao utilizados para a execucao dos objetivos do
presente Memorando. O Governo da Republica Federativa do Brasil se compromete a transferir ao Governo dos Estados
Unidos da America a propriedade de qualquer bem adquirido com financiamentodo
Governo dos Estados Unidos da America
que nao foi utilizada de acordo com os
termos do presente Memorando.

2. O Governo da Republica Federativa do
Brasil selecionara e designara candidatos
adequados para treinamento em controle
de entorpecentes financiado nos termos
deste Memorando. Apos a conclusao do
referido treinamento e a nao ser que haja
um acordo mutuo em casos especiais, o
Governo da Republica Federativa do Brasil concorda em manter na funcao de repressao a entorpecentes, durante um periodo minimo de dois anos, o pessoal treinado
nos Estados Unidos da America.

D. Avaliacao
1. O Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
America avaliarao periodicamente o presente projeto, bem como qualquer outro
desenvolvido com recursos do Governo
dos Estados Unidos da America para o
controle de entorpecentes, a fim de:
a) examinar qualquer bem adquirido
nos termos deste Memorando com vistas a determinar se o mesmo esta sendo
utilizado de acordo com os termos do
respectivo projeto; e
b) solicitar e receber quaisquer registros e contas relacionadas com recursos previstos neste Memorando, que
possam ter sido utilizados para adquirir bens e contratar servicos, com a
finalidade de determinar se estao sendo adequadamente aplicados, de acordo com os termos do projeto. A inspecao periodica da propriedade adquirida, bem como dos registros correspondentes, terminara por mutuo
consentimento.

2. As Partes concordam em supervisionar
a execucao do projeto conjuntamente.
3. Cada Parte proporcionara a outra as
informacoes disponiveis e pertinentes que
forem necessarias para avaliar a eficacia
do projeto conforme os termos do presente
Memorando. Ao termino do projeto, um
relatorio de conclusao sera emitido como
peca integrante do processo de avaliacao.
O relatorio de conclusao incluira um resumo das contribuicoes do Brasil e dos Estados Unidos da America ao projeto, bem
como um registro das atividades desempe-
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nhadas e dos objetivos alcancados, alem
de outros dados basicos correlatos.
E. Leis Aplicaveis
Todas as atividades decorrentes deste
Memorando serao desenvolvidas de conformidade com as leis e os regulamentos
em vigor em ambos os Paises.
F. Impostos e Taxas

O pagamento de impostos e
sobre
materiais e equipamentos ingressados no
Brasil em decorrencia deste Memorando
sera regido pelo segundo paragrafo, do artigo 111, do mencionado Acordo de 1986.
V. Vigencia e Termino
O presente Memorando de Entendimento entrara em vigor na data de sua
assinatura. Qualquer das Partes podera denunciar este Memorando por m e i ~de notificacao previa e por escrito a outra Parte,
por via diplomatica, com 90 (noventa) dias
de antecedencia. A denuncia deste Memorando cancelara quaisquer obrigacoes das
duas Partes de fazer contribuicoes dele
decorrentes, excecao feita ao caso de pagamentos relativos a compromissos nao
cancelaveisassumidos com terceiros antes
da notificacao da denuncia.

sem afetar os direitos ou as obrigacoes de
qualquer parte deste Memorando.
Feito em Brasilia, em de setembro
de 1992, em dois exemplares originais,
nos idiomas portugues e ingles, sendo arnbos igualmente autenticos.
Anexo •áA•â
Contribuicoes de Recursos
para Projetos
Ano Fiscal 1992
Pais

: Brasil

Titulo

: Controle de Entorpecentes

I. Projeto: Repressao Policial
Numero : 1191-21022002-0102
US$ I . 200.000,OO(hum milhao
e duzentos mil dolares
norte-americanos)

w

VI. Dispositivo Final
A Embaixada dos Estados Unidos da
America, em cooperacao com o SecretarioAdjunto de Estado para Assuntos de Narcoticos, cumprira as funcoes do Governo
dos Estados Unidos da America nos termos
deste Memorando. O Governo dos Estados
Unidos da America podera delegar responsabilidades a outros orgaos ou autoridades

Objetivo : Fornecer aos agentes do Departamento
de Policia Federal do Brasil, encarregados da repressao a entorpecentes (Departamento de Policia
Federal - DPF/Divisao de Re~ressaoa Entomecentes - DRE), treinamento, equipamentos e
apoio a operacoes essenciais a conducao eficaz de
operacoes de ~ v e s t i g a e~ hterdi~ao.
~o
Contribuicao dos Estados Unidos:

A.Apoio a Operacoes

US$ 830.000,OO

Investigacoes sobre
crime organizado

US$400.000,00

Controle de produtos
quimicos

US$200.000,00

Vigilancia na Amazonia

US$ 100.000,OO

US$60.000,00
Caes
(inclui cuidado e manutencao de caes
e canis, diarias e viagens para visitas trimestrais
de monitoramento a canis por parte
de instrutores do canil central de Brasilia)
Erradicacao de cultivos
(maconha)

US$70.000,00

B.Equipamento/produtos

US$200.000,00
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Inclui mas nao se limita a:
5 maquinas de FAX
7 computadores portateislimpressoras/software
baterias recarregaveis
6 minicomputadoreslimpressoras/sofhvare
melhoria de computador de grande porte para
o projeto de controle de produtos quimicos
(Brasilia)
25 maquinas fotograficas com acessorios
necessarios
25 binoculos
60 coletes a prova de bala
100 coletes salva-vidas
4 unidades de Sistema de Posicionamento
Global (Global Positioning System)

Seminario Juridico, organizado e conduzido pelo
PDFIDRE; 3 cursos para caes farejadores, a serem realizados em Brasilia e conduzidos pelos
instrutores do canil central da DRE; curso de
aperfeicoamento para treinadores de caes a ser
ministrado em Brasilia por um Instrutor da Alfandega dos Estados Unidos da America; participacao em um seminario de equipamentos tecnicos de investigacao do Drug Enforcement Administration (DEA), a realizar-se no Brasil.
Contribuicao do Brasil:

Pessoal de controle de entorpecentes selecionados
por sua aptidao profissional e integridade; salarios;
equipamento de pessoal; instalacoes de escritorio;
equipamento e material administrativo basico; manutencao dos equipamentos financiados pelo Governo dos Estados Unidos da America (de escritorio, de campanha e tecnicos).
1I.Projeto: Interdicao Alfandegaria
Numero :1911-210220002-0105
US$lOO.000, O0
(cem mil dolares norte-americanos)
Objetivo : Fornecer a Secretaria da Receita Federal assistencia para o aprimoramento de servicos
envolvendo caes farejadores de drogas no Rio de
Janeiro e em Sao Paulo.
Contribuicao dos Estados Unidos:

A.Equipamentos e Produtos
USS 50.000,OO
(veiculos sob encomenda para o transporte
de caes)
B.Apoio e Operacoes

US$50.000,00

Contribuicao do Brasil:

Pessoal de controle de entorpecentes selecionado
por sua aptidao profissional e integridade; salarios;
equipamento de pessoal; instalacoes de escritorio;
equipamento e material administrativobasico; manutencao dos equipamentos financiados pelo Governo dos Estados Unidos da America (de escritorio, de campanha e tecnicos).
Ementa
Cerimonia:Assinatura do Memorando de Entendimento Relativo ao Controle de Entorpecentes entre
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da America.
Data: 2-9-1992
Hora: 17h30min
Local: Gabinete do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores.

Neste momento, o Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores, Professor Celso Lafer, e o Embaixador
Extraordinario e Plenipotenciario dos Estados Unidos da America, Richard H. Melton, assinam o
Memorando de Entendimento Relativo ao Controle de Entorpecentes entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da America.
2. O Memorando de Entendimento irnplementa o
Acordo Brasil-EUA sobre Cooperacao para a Reducao da Demanda, Prevencao do Uso Indevido e
Combate a Producao e ao Trafico Ilicitos de Drogas, de 3 de setembro de 1986.
3. Conforme especificado no Anexo •áA•âdo Memorando de Entendimento, o Governo dos Estados
Unidos da America destina US$ 1.300.000,OO
(hum milhao e trezentos mil dolares norte-arnericanos) a Secretaria de Policia Federal e a Secretaria
da Receita Federal, a titulo de auxilio as operacoes
de investigacao, interdicao, aquisicao de equipamentos e treinamento de pessoal bem como melhoria dos servicos envolvendo a manutencao e o
treinamento de caes farejadores no Rio de Janeiro
e em Sao Paulo.
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Convenio Constitutivo do Fundo para o Desenvoivimento
dos Povos Indigenas da America Latina e do Caribe
(24 de julho de 1992)
As Altas Partes Contratantes:
Convocadas na cidade de Madrid, Espanha, por ocasiao da Segunda Reuniao de
Cupula dos Estados Ibero-Americanos,
em 24 de julho de 1992;
Recordando os termos da Declaracao
Conjunta Universal de Direitos Humanos,
do Pacto Internacional de Direitos Economicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos;
Considerando as normas internacionais enunciadas no Convenio da Organizacao Internacional do Trabalho sobre Povos Indigenas e Tribais, adotado pela Conferencia Internacional do Trabalho em
1989;
Adotam, na presenca de representantes
de povos indigenas da regiao, o seguinte
Convenio Constitutivo do Fundo Para o
Desenvolvimento dos Povos Indigenas da
America Latina e do Caribe:
Artigo 1"
Objetivo e funcoes
1.1 Objetivo. O Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indigenas da America
Latina e do Caribe (doravante ((FundoIndigena•â)tem por objetivo estabelecer um
mecanismo destinado a apoiar os processos de autodesenvolvimentode povos, comunidades e organizacoes indigenas da
America Latina e do Caribe (doravante
((PovosIndigenas))).
A expressao ((Povos Indigenas)) compreendera os povos indigenas descenden-

tes de populacoes que habitavam o pais ou
a regiao geografica a qual pertence o pais
na epoca da conquista ou da colonizacao
ou do estabelecimento das atuais fionteiras e que, qualquer que seja sua situacao
juridica, conservam todas as suas instituicoes sociais, economicas, culturais e politicas proprias, ou parte delas. Alem disso,
a consciencia de sua identidade indigena
sera considerada um criterio fundamental
para determinar os grupos aos quais se
aplicam as disposicoes do presente Convenio Constitutivo.
A utilizacao do termo Povos neste
Convenio nao devera ser interpretada no
sentido de qualquer implicacao no que se
refere aos direitos que lhe possam ser conferidos no Direito Internacional.
1.2 Funcoes. Para alcancar o objetivo
enunciado no paragrafo 1.1 deste artigo, o
Fundo Indigena tera as seguintes funcoes
basicas:
a) proporcionar uma instancia de dialogo para obter a formulacao coordenada de politicas de desenvolvimento,
operacoes, assistencia tecnica, programas e projetos de interesse para os
Povos Indigenas, com a participacao
dos Governos dos Estados da regiao,
Governos de outros Estados, organismos fornecedoresde recursos e os proprios Povos Indigenas.
b) canalizar recursos financeiros e tecnicos para os projetos e os programas
prioritarios coordenados com os Povos
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Indigenas, assegurando que contribuam para criar as condicoes para o
autodesenvolvirnento desses Povos;
c) proporcionar recursos de capacitacao e assistencia tecnica para apoiar o
fortalecimento institucional, a capacidade de gestao, a formacao de recursos
humanos, de informacao e de pesquisa
dos Povos Indigenas e de suas organizacoes.
Artigo 2"
Membros e recursos

2.1 Membros. Serao Membros do Fundo
Indigena os Estados que depositarem na
Secretaria-Geral da Organizacao das Nacoes Unidas o instrumento de ratificacao,
de acordo com seus requisitos constitucionais internos e com o paragrafo 14.1 do
artigo 14 deste Convenio.
2.2 Recursos. Constituirao recursos do
Fundo Indigena as Contribuicoes dos E*
tados membros, aportes de outros Estados,
organismos multilaterais, bilaterais e nacionais de carater publico ou privado e
doadores institucionais, bem como a renda
liquida gerada pelas atividades e investimentos do Fundo Indigena.
2.3 Instrumentos de Contribuicao. Os
Instrumentos de Contribuicao serao protocolos assinados por cada Estado membro
para estabelecer seus respectivos compromissos de fornecer ao Fundo Indigena recursos para a composicao do patrimonio
desse Fundo, de acordo com o paragrafo
2.4. Outros aportes serao regidos pelo
quinto artigo deste Convenio.
2.4 Natureza das Contribuicoes. As Contribuicoes ao Fundo Indigena poderao ser

efetuadas em divisas, moeda local, assistencia tecnica e especie, de acordo com os
regulamentos aprovados pela Assembleia
Geral. As Contribuicoes em moeda local
estarao sujeitas a condicoes de manutencao de valor e taxa de cambio.
Artigo 3"
Estrutura organizacional
3.1 Orgaos do Fundo Indigena. Sao orgaos do Fundo Indigena a Assembleia Geral e o Conselho Diretivo.

3.2 Assembleia Geral.
a) Composicao: A Assembleia Geral
estara composta de:
i) um delegado credenciado pelo
Governo de cada um dos Estados
membros; e
ii) um delegado dos Povos Indigenas de cada Estado da regiao Membro do Fundo Indigena, credenciado
por seu respectivo Governo, apos
consultas efetuadas junto as organizacoes indigenas desse Estado.
b) Decisoes:
i) as decisoes serao tomadas contando com a unanimidade dos votos
afirmativos dos delegados dos Estados da regiao Membros do Fundo
Indigena, bem como com a maioria
dos votos afirmativos dos representantes de outros Estados membros e
com a maioria dos votos afirmativos
dos delegados dos Povos Indigenas.
ii) em assuntos que afetem os Povos
Indigenas de um ou mais paises, sera
necessario contar com o voto afirmativo de seus delegados.
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c) Regulamento: A Assembleia Geral
aprovara seu Regulamento e outras
normas que considere necessarias para
o funcionamento do Fundo Indigena.
d) Funcoes: As funcoes da Assembleia
Geral incluem, entre outras:
i) formular a politica geral do Fundo
Indigena e adotar as medidas necessarias para a consecucao de seus
objetivos;
ii) aprovar os criterios basicos para
a elaboracao dos planos, projetos e
programas a serem apoiados pelo
Fundo Indigena;
iii) aprovar a condicao de Membro,
de acordo com as disposicoes deste
Convenio e com as regras estabelecidas pela Assembleia Geral;
iv) aprovar o programa, o orcamento anual e as prestacoes de contas
periodicas dos recursos do Fundo
Indigena;
v) eleger os Membros do Conselho
Diretivo a que se refere o paragrafo
3.3 e delegar a esse Conselho as
faculdades necessarias para o hcionamento do Fundo Indigena;
vi) aprovar a estrutura tecnica e administrativa do Fundo Indigena e
nomear o Secretario Tecnico;
vii) aprovar acordos especiais para
possibilitar a Estados que nao sejam
membros, assim como a organizacoes publicas e privadas, que cooperem com o Fundo Indigena ou dele
participem;

viii) aprovar eventuais modificacoes do Convenio Constitutivo e
submete-las a ratificacao dos Estados membros, quando assim corresponda;
ix) terminar as operacoes do Fundo
Indigena e nomear liquidadores.
e) Reunioes: A Assembleia Geral se
reunira ordinariamente uma vez por
ano e extraordinariamente quantas vezes forem necessarias, por iniciativa
propria ou a pedido do Conselho Diretivo, de acordo com os procedimentos
estabelecidos no regulamento da Assembleia Geral.
3.3 Conselho Diretivo
a) Composicao. O Conselho Diretivo
sera composto de nove membros eleitos pela Assembleia Geral que representem em partes iguais os Govemos
dos Estados da regiao Membros do
Fundo Indigena, os Povos Indigenas
destes Estados membros e os Governos dos outros Estados membros. O
mandato dos Membros do Conselho
Diretivo sera de dois anos, devendo-se
procurar sua altemancia.
b) Decisoes:
i) as decisoes serao tomadas pela
unanimidade dos votos afirmativos
dos delegados dos Estados da regiao
Membros do Fundo Indigena, bem
como pela maioria dos votos afirmativos dos representantes de outros
Estados membros e pela maioria dos
votos afirmativos dos delegados dos
Povos Indigenas.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

ii) as decisoes do Conselho Diretivo
que envolvam um determinado pais
requererao tambem, para sua validade, a aprovacao do Governo do Estado de que se trata e do Povo Indigena beneficiario, por meio dos mecanismos mais apropriados.
c) Funcoes. De acordo com as normas,
regulamentos e orientacoes aprovados
pela Assembleia Geral, sao funcoes do
Conselho Diretivo:
i) propor a Assembleia Geral os regulamentos e as normas complementares para o cumprimento dos
objetivos do Fundo Indigena, inclusive o regulamento do Conselho;
ii) designarentre seusMembros o Presidente mediante os mecanismos de
voto estabelecidos no item 3.3 (6);
iii) adotar as disposicoesnecessarias
para o cumprimentodeste Convenio
e das decisoes da Assembleia Geral;
iv) avaliar as necessidades tecnicas
e administrativas do Fundo Indigena e propor as medidas correspondentes a Assembleia Geral;
v) administrar os recursos do Fundo
Indigena e autorizar a contratacao
de creditos;
vi) submeter a consideracao da Assembleia Geral as propostas de programa e de orcamento anuais e as
prestacoes de contas periodicas dos
recursos do Fundo Indigena;
vii) considerar e aprovar programas e projetos qualificados para
receber o apoio do Fundo Indigena,

de acordo com seus objetivos e regulamentos;
viii) promover ou prestar assistencia tecnica e apoio necessario para
a preparacao dos projetos e programas;
ix) promover e estabelecer mecanismos de coordenacao entre os Membros do Fundo Indigena, entidades
cooperantes e beneficiarios;
x) propor a Assembleia Geral a nomeacao do Secretario Tecnico do
Fundo Indigena;
xi) suspender temporariamente as
operacoes do Fundo Indigena ate
que a Assembleia Geral tenha a
oportunidade de examinar a situacao e tomar as medidas pertinentes;
xii) exercer as demais atribuicoes
que lhe confere este Convenio e as
fiincoes que lhe sejam atribuidas
pela Assembleia Geral.
d) Reunioes. O Conselho Diretivo se
reunira pelo menos tres vezes ao ano,
em abril, agosto e dezembro, e extraordinariamente quando considere
necessario.
Artigo 4'
Administracao
4.1 Estrutura Tecnica e Administrativa.

a) A Assembleia Geral e o Conselho
Diretivo determinarao e estabelecerao
a estrutura de gestao tecnica e administrativa do Fundo Indigena, de acordo
com os Artigos 3.2 (4 (vi) e 3.3 (c) (iv)
e (x). Esta estrutura, doravante denominada Secretariado Tecnico, sera in-
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tegrada por pessoal altamente qualificado em termos de formacao profissional e experiencia, cujo numero nao
excedera a 10 funcionarios, seis profissionais e quatro administrativos.
As necessidades adicionais de pessoal
para projetos poderao ser atendidas
mediante a contratacao de pessoal
temporario.
b) Se o considerar necessario, a Assembleia Geral podera ampliar ou modificar a composicao do Secretariado
Tecnico.
c) O Secretariado Tecnico funcionara
sob a direcao de um Secretario Tecnico designado de acordo com as disposicoes mencionadas na alinea (a) precedente.

4.2 Contratos de Administracao. A Assembleia Geral podera autorizar a assinatura de contratos de administracao com
entidades que contem com os recursos e
a experiencia necessarios para efetuar a
gestao tecnica, financeira e adrninistrativa dos recursos e das atividades do Fundo
Indigena.
Artigo 5"
Entidades cooperantes

5.1 Cooperacao com Entidades que nao
Sejam Membros do Fundo Indigena. O
Fundo Indigena podera assinar contratos
especiais, aprovados pela Assembleia Geral, para possibilitar aos Estados que nao
sejam Membros, bem como as organizacoes locais, nacionais e internacionais, publicas e privadas, que contribuam com o
patrimonio do Fundo Indigena e que participem de suas atividades, ou ambos.

Artigo 6"
Operacoes e atividades

6.1 Organizacao das Operacoes. O Fundo Indigena organizara suas operacoes
mediante uma classificacao por areas de
programas e de projetos, para facilitar a
concentracao de esforcos administrativos
e financeiros e a programacao por meio de
gestoes periodicas de recursos, que permitam o cumprimento dos objetivos concretos do Fundo Indigena.
6.2 BeneJiciarios. Os programas e os
projetos apoiados pelo Fundo Indigena beneficiarao direta e exclusivamente os Povos Indigenas dos Estados da America
Latina e do Caribe que sejam Membros do
Fundo Indigena ou tenham assinado um
acordo especialcom o Fundo para permitir
a participacao dos Povos Indigenas de seu
pais nas atividades do mesmo, de acordo
com o artigo 5".
6.3 Criterios de QualiJcacao e Prioridade. A Assembleia Geral adotara criterios
especificos que permitam, de maneira interdependente e considerando a diversidade dos beneficiarios, determinar a qualificacao dos solicitantes e beneficiarios das
operacoes do Fundo Indigena e estabelecer a prioridade dos programas e projetos.
6.4 Condicoes de Financiamento.
a) Considerando as caracteristicas diversas e particulares dos eventuais beneficiarios dos programas e projetos, a
Assembleia Geral estabelecera parametros flexiveis a serem utilizados
pelo Conselho Diretivo para detenninar as modalidades de financiamento e
para estabelecer as condicoes de exe-
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cucao de cada programa e projeto, em
consulta com os interessados.
b) De acordo com esses criterios, o
Fundo Indigena concedera recursos
nao-reembolsaveis, creditos, garantias
e outras modalidades apropriadas de
financiamento.
Artigo 7"
Avaliacao e acompanhamento

7.1 Avaliacao do Fundo Indigena. A Assembleia Geral avaliara periodicamente o
funcionamento do Fundo Indigena em seu
conjunto, de acordo com os criterios e
meios que considere adequados.
7.2 Avaliacao dos Programas e Projetos. A execucao dos programas e dos projetos sera avaliada pelo Conselho Diretivo, considerando especialmente os pedidos apresentados pelos beneficiarios dos
mencionados programas e projetos.
Artigo 8"
Retirada de membros

8.1 Direito de Retirada. Qualquer Estado membro podera retirar-se do Fundo
Indigena mediante comunicacao escrita
dirigida ao Presidente do Conselho Diretivo, quem notificara a Secretaria-Geral da
Organizacao das Nacoes Unidas. A retirada tera efeito definitivo um ano apos a data
em que se tenha recebido a notificacao.
8.2 Liquidacao de Contas.
a) As Contribuicoes dos Estados
membros ao Fundo Indigena nao serao devolvidas em caso de retirada do
Estado membro.

b) O Estado membro que se tenha retirado do Fundo Indigena continuara
sendo responsavel pelas quantias devidas ao Fundo Indigena e pelas obrigacoes assumidas com o mesmo antes da
data de terminacao de sua condicao de
Membro.
Artigo 9"
Termino das operacoes

9.1 Termino das Operacoes. O Fundo
Indigena podera terminar suas operacoes
por decisao da Assembleia Geral, que nomeara liquidantes e determinara o pagamento de dividas e a distribuicao dos ativos de maneira proporcional entre seus
Membros.
Artigo 10
Situacao juridica

10.1 Situacao Juridica.
a) O Fundo Indigena tera personalidade juridica e plena capacidade para:
i) celebrar contratos;
ii) adquirir e alienar bens moveis e
imoveis;
iii) aceitar e conceder emprestimos
e doacoes, dar garantias, comprar e
vender valores, investir fundos nao
comprometidos em suas operacoes
e realizar transacoes financeiras necessarias para o cumprimento de seu
objetivo e suas funcoes;
iv) iniciar procedimentos judiciais
ou administrativos e comparecer em
juizo;
(v) realizar todas as demais acoes
necessarias para a execucao de suas
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funcoes e o cumprimento dos objetivos deste Convenio.
b) O Fundo devera exercer esta capacidade de acordo com os requisitos
legais do Estado membro em cujo
territorio realize suas operacoes e
atividades.
Artigo 11
Imunidades, isencoes e privilegios
11.1 Concessao de Imunidades. Os Esta-

dos membros adotarao, de acordo com seu
regime juridico, as disposicoes necessarias a fim de conferir ao Fundo Indigena
imunidades, isencoes e privilegios necessarios para o cumprimento de seus objetivos e a realizacao de suas funcoes.
Artigo 12
Modificacoes
12.1 Modijicacao do Convenio. O presen-

te Convenio so podera ser modificado por
acordo unanime da Assembleia Geral, sujeito, quando for necessario, a ratificacao
dos Estados membros.

Fundo Indigena, outra instituicao para
esse fim.
Artigo 14
Disposicoes finais
14.1 Assinatura e Aceitacao. O presente

Convenio sera depositado na SecretariaGeral da Organizacao das Nacoes Unidas,
onde permanecera aberto para a assinatura
dos representantes dos Governos dos Estados da regiao e de outros Estados que
desejem ser Membros do Fundo Indigena.
14.2 Entrada em Vigor. O presente Con-

venio entrara em vigor quando o instrumento de ratificacao tenha sido depositado
conforme o paragrafo 14.1 deste artigo,
pelo menos por tres Estados da regiao.
14.3 Denuncia. Todo Membro que tenha

ratificado este Convenio podera denuncia10 mediante notificacao dirigida ao Secretario-Geral da Organizacao das Nacoes
Unidas. A denuncia somente tera efeito
um ano depois da data de seu registro.
14.4 Inicio das Operacoes.

tera sua sede na cidade de La Paz, Bolivia.

a) O Secretario-Geral da Organizacao
das Nacoes Unidas convocara a primeira reuniao da Assembleia Geral do
Fundo Indigena tao logo este Convenio entre em vigor, conforme o paragrafo 14.2.

13.2 Depositarios. Cada Estado membro
designara seu Banco Central depositario
para que o Fundo Indigena possa manter
suas disponibilidades na moeda desse Estado membro e outros ativos da instituicao. Se o Estado membro nao tiver Banco
Central, devera designar, de acordo com o

b) Em sua primeira reuniao, a Assembleia Geral adotara as medidas necessarias para a designacao do Conselho
Diretivo, conforme dispoe a alinea 3.3
(a) do artigo 3", e para a determinacao
da data em que o Fundo Indigena iniciara suas operacoes.

Artigo 13
Disposicoes gerais
13.1 Sede do Fundo. O Fundo Indigena
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Artigo 15"
Disposicoes transitorias

15.1 Comite Interino. Desde que o presente Convenio seja firmado por cinco Estados da regiao, e sem que isso gere obrigacoes para os Estados que nao o tenham
ratificado, sera estabelecido um Comite
Interino com funcoes e composicao similares as descritas relativamente ao Conselho Diretivo no paragrafo 3.3 do artigo 3"
deste Convenio.
15.2 Sob a direcao do Comite Interino,
sera formado um Secretariado Tecnico
com as caracteristicas indicadas no pa-

ragrafo 4.1 do artigo 4" do presente
Convenio.
15.3 As atividades do Comite Interino e do
Secretariado Tecnico serao financiadas
mediante contribuicoes voluntarias dos
Estados que tenham assinado este Convenio, bem como contribuicoes de outros
Estados e entidades, por meio de cooperacao tecnica e outras formas de assistencia
que os Estados e outras entidades possam
obter junto a organizacoes internacionais.
Feito na cidade de Madri, Espanha, em
apenas um original, datado de 24 dejulho de
1992,cujos textos em espanhol, portugues e
ingles sao igualmente autenticos.

Documento de Conclusoes emitido pela I1 Cupula Ibero-Americana,
reunida em Madri nos dias 23 e 24 de julho de 1992

A Segunda Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo,
celebrada em Madri nos dias vinte e tres
e vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e dois, adotou as seguintes
conclusoes:
1. Reunimo-nos pela primeira vez ha um
ano em Guadalajara, decididos a projetar
a forca da nossa comunidadepara o futuro.
Guiava-nos a intencao de aproveitarmos
as afinidades que nos unem em toda a sua
plenitude, para consolidarmos um espaco
aberto a cooperacao e a solidariedade.
Nesta oportunidade quisemos confirmar o compromisso com os principios e
objetivos enunciados na nossa reuniao
constitutiva, contribuindo com novos instrumentos operativos que traduzam em

realidades a cultura da cooperacao, considerada como a pedra angular do nosso
dialogo ao servico da unidade e do desenvolvimento.
Aspiramos a que os programas aprovados nesta segunda Cimeira contribuam eficazmente para ampliar o conhecimento e
os lacos fraternais entre os nossos povos.
Confiamos em favorecer mediante este
impulso o caminho promissor empreendido em Guadalajara em favor de uma vida
mais digna para todas as nossas Nacoes.
Reafirmamos o nosso compromisso
com a democraciarepresentativa, o respeito dos direitos humanos e as liberdades
fundamentais, por serem os pilares da nossa comunidade. So por meio da protecao
destes valores podem ser plenamente su-
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perados os obstaculosinternos de natureza
politica, economica ou social existentes
nos nossos paises. Isto exige um desenvolvimento equilibrado e justo, cujos beneficios alcancem a todos.

2. Reunimo-nos quinhentos anos apos o
Encontro de dois mundos, ao longo dos
quais se forjaram os vinculos que permitem que nos reconhecamos hoje como
membros de uma comunidade. Foi esta
uma ocasiao significativa, na qual quisemos deixar o testemunho de que a nossa
reflexao e o nosso trabalho em comum
podem dar frutos que se multipliquem no
futuro.
A Ibero-America deve potencializar o
que lhe e especificamente proprio e a universalidade dos seus valores compartilhados, num compromisso renovado com a
liberdade e a justica.

Entendemos que os nossos paises extraem a sua forca, para alem da sua origem
comum, de uma opcao comum. A identidade ibero-americana assenta na ideia da
dignidade e da igualdade das suas diversas
culturas e numa concepcao integral e libertadora do homem e da sociedade, como
artifices do seu destino. Nem o racismo
nem a xenofobia, que condenamos sem
paliativos, podem fazer parte jamais dos
nossos comportamentos e atitudes.

exercicio das liberdades individuais, sem
perseguidos nem excluidos, e voltada para
a consecucao do progresso e da justica
social.

3. O dialogo e a negociacao entre todos
os poderes e a colaboracao de todos os
setores sociais, sem interferencias externas, sao a melhor forma de fortalecer os
sistemas democraticos e evitar involucoes
que conduzem ao autoritarismo.
Observamos, com grande preocupacao, certas tendencias e atitudes que pretendem esquecer o quadro dos principios
que nortearam a nossa fundacao e impor
solucoes de forca.
Sob esta perspectiva, manifestamos a
nossa rejeicao a qualquer forma ou tentativa de alteracao da ordem institucional da
democracia nos paises ibero-americanos.
Concertacao Politica

4. Desde a nossa reuniao em Guadalajara
ocorreram mudancas decisivas num panorama politico submetido a uma subita aceleracao historica. O fim da bipolaridade
abre novas possibilidades de concertacao,
ao acabar com a logica da Guerra Fria e
alterar o sentido dos alinhamentos na Comunidade Internacional.

O nosso designio, tendo em vista ja o
seculo XXI, e o de avancarmos nos projetos de integracao regional e alcancarmos a
plenitude do desenvolvimento politico,
social e economico.

Nascem, com efeito, novos Estados e
parece consolidar-se a tendencia para a
formacao de grandes areas de livre comercio e de integracao regional e sub-regional. Paralelamente, o desaparecimento da
confrontacao Leste-oeste tornou mais explicito o desnivel entre o Norte e o Sul.

O nosso proposito e o de uma sociedade livre, aberta e pluralista, com pleno

5. Neste contexto, a Conferencia IberoAmericana surge no nosso espaco politico
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como foro de concertacao provido de caracteristicas proprias. Ultrapassa confiontacoes ideologicas e economicas e, por ser
transcontinental, pode ter um efeito positivo para evitar que os blocos economicos
regionais evoluam no sentido do protecionismo.
6. As novas condicoes internacionais ja
impulsionaramavancos em diversas areas:
desarmamento, resolucao dos conflitos internacionais e revitalizacao da ONU. Neste sentido, caminha-se na direcao de uma
reforma do sistema das Nacoes Unidas. A
Cimeira Ibero-Americana manifestou a
necessidade de se avancar nesta direcao,
de forma que a Organizacao responda
mais eficazmente a vontade de todos os
Estados membros.
A Conferencia reconhece que o desenvolvimento economico e social e um dos
objetivos prioritarios que deve estar presente como preocupacao central na agenda
de todos os foros internacionais, especialmente da Organizacao das Nacoes Unidas
e nos planos e medidas de sua reforma e
revitalizacao.
Os participantes da Cimeira manifestam a sua plena disposicao de prestarem a
maxima colaboracao a fun de que a Organizacao das Nacoes Unidas desempenhe o
papel que lhe correspondena nova fase das
relacoes internacionais, tanto na paz e seguranca, como no desenvolvimento economico e social dos povos.
Em conformidade com os principios e
objetivos da sua Carta, declaramos, igualmente, o nosso apoio ao fortalecimento,
modernizacao e reforma da Organizacao

dos Estados Americanos, foro por excelencia do sistema interamericano, e aos
esforcos que desempenha na solucao de
conflitos.
7. A Conferencia Ibero-Americana tem a
satisfacao de registrar os avancos havidos
para a completa entrada em vigor do Tratado para a Proscricao de Armas Nucleares
na America Latina e nas Caraibas. Acolheu com satisfacao o Acordo assinado
pela Argentina e o Brasil em 18 de julho
de 1991, sobre o uso exclusivamente pacifico da energia nuclear. Destaca a importancia do Compromisso de Mendoza entre
a Argentina, o Brasil e o Chile de 5 de
setembro de 1991, relativo a proscricao de
armas quimicas e biologicas, ao qual aderiram a Bolivia, o Equador, o Paraguai e o
Uruguai, bem como da Declaracao de Cartagena de 5 de dezembro de 1991, sobre a
renuncia as armas de destruicao massiva,
subscrita pelos Presidentes do Grupo Andino. A Conferencia Ibero-Americana entende ser muito conveniente que os paises
ibero-americanos sejam partes originarias
da Convencao de armas quimicas, cujas
negociacoes estao a desenvolver-se em
Genebra.
8. No que diz respeito a situacao politica
na America Central, congratulamo-nos
com a assinatura em Chapultepec do Acordo de Paz em E1 Salvador em 16 dejaneiro
de 1992. Na qualidade de •áamigos•âdo
Secretario-Geral das Nacoes Unidas, quatro paises ibero-americanos (Colombia,
Espanha, Mexico e Venezuela) desempenharam um importante papel no processo
negociador. Por este motivo, transmitimos
a nossa mais calorosa felicitacao ao povo
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e ao Governo de E1 Salvador, bem como o
nosso profundo reconhecimentoao Exmo.
Sr. Javier Perez de Cuellar pelos seus esforcos em prol da paz na America Central,
aos quais esta a dar continuidade o novo
Secretario-Geral das Nacoes Unidas,
Exmo. Sr. Boutros Boutros Ghali.
Por outro lado, entendemos que e
muito importante incentivar o processo
de dialogo e negociacao entre o Governo
da Guatemala e a Unidade Revolucionaria Nacional Guatemalteca que, com a
participacao ativa do Conciliador e a presenca do Observador das Nacoes Unidas,
tenciona conseguir uma paz total e justa
nesse pais.
Destacamos, ainda, o fato de que paises ibero-americanos tenham contribuido
e contribuam notavelmente para as operacoes de manutencao da paz (Onuca e Onusal) ou supervisao de eleicoes (Onuven e
Onuveh), em cumprimento das decisoes
das Nacoes Unidas.
Confiamos em que prossiga a politica
de dialogo, concertacao e reconciliacao
em toda a America Central para que, deixando para tras o seu carater de zona de
conflito, passe a converter-se numa regiao de paz, liberdade, democracia e desenvolvimento, com escrupuloso respeito dos direitos humanos. Tudo isto, cooperando em questoes de seguranca, verificacao, controle e limitacao de armamentos e efetivos militares. Manifestamos, igualmente, o nosso apoio aos processos de integracao centro-americana,
em cujo progresso confiamos. Invocamos
o firme apoio da Comunidade Internacional para o cumprimento destas metas, ja

que a continuidade da paz na regiao nao
deve vir a frustrar-se pela falta de apoio
economico e financeiro.
A Conferencia manifesta o seu reconhecimento aos Governos de E1 Salvador e Honduras pelo reiterado compromisso de aceitar e cumprir de boa fe, em
todas as suas partes, a sentenca que ira
proferir proximamente o Tribunal Internacional de Justica sobre o diferendo
limitrofe terrestre, insular e maritimo
entre ambos os paises.

9. Os paises ibero-americanos, inspirados na tradicao juridica que lhes e propria, reafirmam solenemente a primazia
do Direito nas suas relacoes mutuas e
com o resto dos Estados da Comunidade
Internacional.
Insistem na obrigacao de resolver as
controversias internacionaispor meios pacificos, e no dever dos Estados de cumprirem de boa fe as obrigacoes contraidas em
virtude da Carta das Nacoes Unidas, dos
principios e normas do Direito Internacional geralmente reconhecidos e dos Acordos Internacionais celebrados ao abrigo
desses principios e normas.
Entendem ser especialmente oportuno
reiterar a necessidade de que se respeite
absolutamente os Estados quanto ao pleno
e exclusivo exercicio da soberania sobre
os seus territorios.
A conferencia considera altamente
preocupante qualquer decisaojudicial contraria aos principios acima mencionados.

Rejeita todo o genero de interpretacoes
que pretendam reconhecer a possibilidade
da aplicacao extraterritorial das leis de um
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pais em outro, fazendo sua neste ponto a
Declaracao do Grupo do Rio de 16 de
julho de 1992. Em virtude disto, propomo-nos pedir a Assembleia Geral das Nacoes Unidas, no seu 47" periodo de sessoes, que solicite uma opiniao consultiva
da Corte Internacional de Justica sobre
este tema.
10. Reafirmamos o nosso compromisso
de intensificar a cooperacao e combater
integralmente a producao, o trafico e o
consumo ilicito de drogas e substancias
psicotropicas. Parece-nos essencial que
se tomem medidas eficazes para a fiscalizacao de ativos de procedencia ilicita e
a prevencao do desvio de precursores, em
conformidade com a Convencao de Viena de 1988.
Reconhecemos que o trafico de drogas constitui um problema multilateral,
que afeta gravemente as instituicoes dos
diferentes paises, as suas populacoes e as
relacoes entre os Estados. A resposta
deve basear-se no principio de responsabilidade compartilhada. A sua solucao
deve ser desenvolvida no quadro do espirito e o teor dos principios referidos no
item numero nove.
11. Manifestamos a nossa conviccao de
que a violencia terrorista nao pode ser
justificada em circunstancia alguma. Condenamos inequivocamente todos os atos,
metodos e praticas de terrorismo, pelo fato
de porem em perigo vidas humanas inocentes ou causarem a sua perda, comprometerem as liberdades fundamentais e
atentarem gravemente contra a dignidade
do ser humano. Comprometemo-nos a in-

tensificar a nossa cooperacao para conseguir a erradicacao do mesmo.
12. Entendemos ser prioritario e imprescindivel o fortalecimento dos sistemas judiciais dos Estados, com pleno respeito da
sua independencia.
Reiteramos o compromisso de lutar
contra o delito sob todas as suas manifestacoes e destacamos a necessidade de impulsionar a cooperacao judicial internacional no ambito do respeito da soberania
dos Estados.
13. A liberdade de expressao e de irnprensa constitui um valor inalienavel e insubstituivel, bem como um elemento fundamental na estrutura democratica das Nacoes, ao qual devemos outorgar as garantias fundamentais para o seu correto hcionarnento e desenvolvimento.

14.A Cimeira de Madri confirma a decisao dos Chanceleres e Ministros dos Negocios Estrangeiros de se reunirem anualmente por ocasiao da Assembleia Geral
das Nacoes Unidas.
Em casos de especial urgencia e relevancia, as Chancelarias efetuarao as consultas que entenderem necessarias atraves
da Secretariapro tempore.
Para agilizar os trabalhos da Conferencia, e constituido um grupo coordenador de cinco paises, composto de ora em
diante por aquele que ocupar a Secretaria
pro tempore e pelos dois paises que o
precederem e pelos dois que o sucederem. Fazem parte do mesmo, na atualidade, a Argentina, o Brasil, a Colombia,
Espanha e o Mexico.
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Economia, IntegracBo e Cooperacao
15. Os nossos paises tem realizado esforcos substanciais dirigidos a levar a cabo
politicas de ajuste e estabilizacao eficazes
num contexto internacional dificil. Estao
reestruturando as suas economias, liberalizando o seu comercio e concedendo atencao prioritarias a integracao regional. A
Ibero-Americaja possui, nao necessitando
cria-las em todos os casos, economias que
contam com canais de comercializacao e
solidas organizacoes empresariais e sindicais, que as tornam especialmente atrativas para os investimentos.
A pobreza critica pode levar a instabilidade politica com as consequentes repercussoes sobre a economia. Em consequencia, e imperiosa uma acao mais eficaz para
proteger os setores menos favorecidos da
populacao e contribuir, assim, para o pleno
exercicio dos direitos humanos. Teremos
de aumentar a nossa solidariedade e exigiremos que os esforcos de liberalizacao,
realizados para inserirmos as nossas economias na economia mundial, sejam devidamente correspondidos. Neste sentido, a
Conferencia Ibero-Americana apoia com
enfase os esforcos da OEA, sobretudo no
quadro da Assembleia Extraordinaria convocada para novembro de 1992.
A Conferencia sublinha a necessidade
de que o Uruguay Round conclua de uma
forma rapida e satisfatoria, respeitando a
Declaracao de Punta de1Este que o lancou,
especialmente no que diz respeito ao tratamento diferencial por paises conforme o
grau de desenvolvimento dos mesmos.
Neste sentido, recomendamos o prosseguimento do processo negociador com o

objetivo de se conseguir resultados globalmente equilibrados, que impliquem a liberalizacao do comercio internacional e a
abertura de mercados. O Uruguay Round
concluido com exito constituira uma contribuicao significativa para o relancamento da economia mundial e proporcionara
novas oportunidades para o fortalecimento economico dos paises em desenvolvimento.
16.A situacao economica nos paises ibero-americanos melhorou em termos gerais
em 1991. Na America Latina, o PIB cresceu a uma media de 3%, reduzindo-se a
media da inflacao. Estes progressos foram
resultado de politicas economicas dedicadas ao saneamento das financas publicas,
a reativacao da producao, o incremento da
poupanca e a abertura para o exterior, promovendo a recuperacao da confianca no
futuro economico da regiao. Por outro
lado, alguns paises latino-americanos conseguiram acordos mutuamente satisfatorios com Governos estrangeiros, organismos financeiros internacionais e Bancos
Comerciaispara renegociar a divida externa e promover a sua reinsercao na Comunidade Financeira Internacional.

Nao obstante esta evolucao favoravel,
certos fatores continuam a dificultar o incipiente processo de reativacao economica: o investimento interno bruto continua
sem recuperar os niveis anteriores a crise,
embora alguns paises tenham avancado na
superacao do problema; a divida externa
exige o pagamento de elevadas quantias
que diminuem as possibilidades de investimento e obrigam a efetuar cortes na despesa publica. Estes, por seu lado, incidem
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nos programas sociais, com os consequentes custos, o que pode afetar a paz social e
a estabilidade dos sistemas democraticos.
Por esse motivo, varios Governos da regiao comecaram a levar a cabo planos
dirigidos Aqueles setores de pobreza critica mais prejudicados pela crise.
A Conferencia Ibero-Americana encomenda aos representantes dos paisesmembrosjunto do Comite de Desenvolvimento do Banco Mundial e do Fundo Monetario Internacional, a preparacao de iniciativas concretas para mobilizar recursos
financeiros internacionais para a America
Latina. Estas iniciativas poderao ser apresentadas na reuniao que o referido Comite
celebrara em 1993.
17. As economias de Portugal e Espanha
tem mantido durante 1991 taxas de crescimento superiores as do resto dos Estados
membros da CE, conseguindo, ao mesmo
tempo, reduzir as suas taxas de inflacao,
embora estas permanecam ainda acima da
media comunitaria.

economicas e administrativas, nas quais as
nossas democracias assentam.
A Conferencia Ibero-Americana nasceu com a vontade de contribuir para estas
reformas de longo alcance, mediante o
desenvolvimento de programas multilaterais de cooperacao em certas areas especificas para evitar a dispersao de esforcos.
Ao contarmos com participantes de ambos
os lados do Atlantico, constituimos um
foro privilegiado para a troca de experiencias sobre os planos nacionais de desenvolvimento e as politicas de integracao
multinacional.
19. Assistimos a uma intensificacao dos
esforcosde integracao e associacao economica na America Latina, que responde a
consciencia crescente entre os seus dirigentes da necessidade de uma maior insercao das economias nacionais nos mercados mundiais.

Ambos os paises tem empreendido
Programas de Convergencia que, com o
consequente esforco, virao a permitirlhes a integracao na etapa final da Uniao
Economica e Monetaria e a facilitar-lhes
o prosseguimento do crescimento economico juntamente com a paralela reducao dos desequilibrios basicos das suas
economias.

Desde a reuniao em Guadalajara, o
Mercosul tem cumprido as suas metas. A
reuniao presidencial de Las LeIias de 26 e
27 de junho de 1992 aprovou o ((Cronograma de Medidas)),que vem sendo aplicado, e que estabelece o programa de reducao de tarifas aduaneiras e de eliminacao de restricoes nao tarifarias, bem como
a coordenacao gradual de politicas macroecon6micas e setoriais. A recente assinatura do Acordo com a CE constitui um
importante elemento de cooperacao extraregional do Mercosul.

18. Os primeiros resultados nas politicas
de ajuste evidenciaram a necessidade de as
mesmas virem aliadas a esforcos setoriais
de modernizacao das instituicoes sociais,

O Pacto Andino, apesar de certas dificuldades que enfrenta, reafirmou a vontade politica dos seus membros de fortalecer
o processo de integracao sub-regional.
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Na America Central entrou em vigor o
Protocolo de Tegucigalpa de 13 de dezembro de 1991, que institui o ((Sistema da
Integracao Centro-americana•âe sao realizadas atividades intensas pela Comissao
Preparatoria do Sistema para a sua pronta
operatividade.
Proliferam os acordos bilaterais e multilaterais dirigidos a liberalizacao do comercio e a livre mobilidade de recursos
financeiros dentro e fora da area.
O Mexico avanca nas negociacoes
para a constituicao de uma zona de livre
comercio com os EE.UU. e o Canada, que
poderia materializar-se neste mesmo ano.

Tomam-se tambem realidade importantes instrumentos para a integracao dos
sistemas de transportes, como o Acordo de
Transportes Fluviais para a hidrovia Paraguai-Parana e os seus Protocolos adicionais de 26 de junho de 1992, bem como
outros da integracao energetica.
A iniciativa das Americas, baseada em
tres elementos fundamentais, comercio,
divida e investimento, devera contribuir
notavelmente, apos tornar-se efetiva, para
a expansao real das relacoes hemisfericas.
20. O Tratado da Uniao Europeia assinado
em Maastrich em sete de fevereiro ultimo
tem como principal objetivo, apos a criacao de um Mercado Unico, constituir uma
Uniao Politica, Economica e Monetaria
entre os seus Estados membros. Especialmente importante para a Espanha e Portugal tem sido o conceito de coesao economica e social, como objetivo irrenunciavel
para uma Comunidade Europeia mais unida e solidaria. A Conferencia Ibero-Ame-

ricana espera que o Tratado da Uniao EEropeia tenha efeitos positivos para os paises ibero-americanos e contribua para fomentar a solidariedade entre os mesmos.
A America Latina e a Comunidade
Europeia mantem relacoes economicas
de uma importancia crescente, pelo que e
necessario aprofundar e ampliar as atuais
vias de dialogo, como as de S. Jose e o
Grupo do Rio-CE, nas quais os iberoamericanos sentam-se a ambos os lados
da mesa.
Neste sentido, a Conferencia IberoAmericana manifesta a sua satisfacao pelos resultados alcancados sob a Presidencia de Portugal, quejustificam plenamente
a vontade dos seus membros de utilizarem
ao maximo todas as possibilidades que
estes significativos cenarios de encontro
euro-americano oferecem.
Da reuniao ministerial S. Jose VI11 de
Lisboa, importa salientar o lancamento do
Programa plurianual para o fomento dos
Direitos Humanos na America Central, as
concessoes comerciais no quadro do Sistema Generalizado de Preferencias para
produtos centro-americanos e a participacao europeia no plano de reconstrucao de
E1 Salvador.
E da I1 Reuniao Ministerial entre o
Grupo do Rio e a CE de Santiago do Chile,
devem ser destacadas as amplas coincidencias no plano politico e institucional e
a ampliacao das atividades crediticias do
Banco Europeu de Investimentos para a
America Latina, bem como a criacao de
centros de capacitacao em materia de integracao, gestao empresarial e administra-
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cao publica, e, ainda, as acoes de cooperacao empreendidas nos ambitos cientifico e
tecnologico.
A Conferencia apoia as iniciativas de
cooperacao entre a SELA e a CE, com o
fim de que os avancos na normalizacao
tecnica comunitaria permitam facilitar os
intercambios entre os paises da America
Latina e os Estados membros da Comunidade Europeia.
Anotamos, por outro lado, os importantes e multiplos tratados assinados neste
ano entre paises ibero-americanos e os
novos Acordos-quadro de cooperacao entre a Comunidade Europeia e a Argentina,
o Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai.
Educacao e Modernizacao:
Programas de Cooperacao

2 1. Em Guadalajara, plenamente conscientes de que •áoconhecimentoe o grande
capital do seculo XX•â,concordamos em
dar um impulso decidido a educacao. Em
consequencia, compartilhamos em Madri
o objetivo apresentado pelo Uruguai de se
avancar na criacao de um Mercado Comum do conhecimento.
Agradecemos o trabalho realizado na
sua reuniao de Guadalupe pelos Ministros
da Educacao e sublinhamos a importancia
do papel da formacao de recursos humanos para a democracia, o desenvolvimento
economico e social e a integracao dos paises. Igualmente, anotamos a necessidade
de garantir a vinculacao entre a educacao
e o sistema produtivo num contexto de
mudanca tecnologica acelerada e agradecemos a Unesco as suas contribuicoesneste campo.

A Cimeira de Madri, uma de cujas
prioridades e a educacao ao servico da
modernizacao, aprova e faz sua a realizacao dos seguintes programas, cuja explicacao mais pormenorizada figura anexa a
este documento. Estes programas complementam-se com outras atuacoes pre-existentes no ambito da cooperacao cientifica
e tecnologica, por forma a ficarem abrangidas todas as fases do processo atraves do
qual a educacao se torna um fator impulsionador do desenvolvimento.
A) Programa de Televisao Educativa
Ibero-Americana
Foi prevista a emissao de tres horas
diarias de programacao, transmitida atraves do Satelite Hispasat. Existem ja materiais fornecidos por varios paises iberoamericanos, bem como pela Unesco e pela
OPAS, para cobrir o primeiro ano de emissoes. Estas centrar-se-ao na formacao permanente dos professores, a educacao para
o emprego, a alfabetizacao, a prevencao
sanitaria e a conservacao da natureza. A
sua gestao ficara a cargo da Associacao de
Usuarios, constituida em junho, que contara com o apoio das autoridades nacionais
competentes.

B) Cooperacao Universitaria
e Mobilidade de Pos-Graduados
O Programa MUTIS, de intercambios
inter-ibero-americanos de pos-graduados
sera desenvolvido em Centros universitarios especialmente selecionados e complementar-se-a com outras atuacoes, como o
intercambio de professores. Implicara,
num primeiro momento, a mobilidade de
800 pos-graduados por ano, centrando-se
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nas materias de maior prioridade para o
desenvolvimento.
Uma comissao composta pelos paises
anfitrioesda Cimeira e pela Secretaria-Geral da Organizacao dos Estados IberoAmericanos para a Educacao, a Ciencia e
a Cultura (OEI), encarregar-se-a da selecao das instituicoes docentes que irao acolher os beneficiarios de bolsas de estudos,
da identificacao das especialidades prioritiirias e de obter os apoios financeiros de
que este projeto precisa, com o fim de que
o programa possa ser iniciado sem demora. Aceita-se o oferecimento da Espanha
de arcar substancialmentecom as despesas
do mesmo durante uma etapa de lancamento, cuja duracao estimada e de tres
anos. Espanha proporcionara tambem a
infra-estrutura e as facilidades necessarias
para manter a Secretaria do programa, de
cuja gerencia ira encarregar-se com a assessoria da citada Comissao.
O Programa Mutis esta de acordo com
a mensagem enviada a Cimeira pelos Reitores de Universidades Ibero-Americanas
que se reuniram em Salamanca no dia 14
de julho.

A Comissao da Comunidade Europeia informa a Cimeira do estabelecimento de um programa de cooperacao
universitaria com a Ibero-America. Os
Mandatarios manifestam o seu agradecimento por esta importante contribuicao
europeia para os objetivos da Conferencia Ibero-Americana.
Na realizacao de ambos os programas
serao levadas muito em consideracao as
modalidades da Unesco para a rapida

transferencia do conhecimento,particularmente o sistema UNITWIN (confiatemizacao universitaria regional e internacional), as redes cientificas especializadas e
as catedras ou bolsas de estudo a professores em temas avancados de grande efeito
multiplicador.

C) Educacao Basica
O seu objetivo e o apoio a escolarizacao basica na infancia e ti alfabetizacao de
adultos. Serao escolhidas duas zonas especialmente criticas para nelas ser levada a
cabo uma acao intensa a fim de reduzir o
analfabetismo em 20 a 25% ao longo de
cinco anos.
Uma Comissao composta inicialmente
pelos cinco paises anfitrioes, em consultas
com os restantes participantes na Conferencia e pela Secretaria-Geral da OEI encarregar-se-a da selecao das duas areas nas
quais o analfabetismo constitui um problema mais critico. Esta Comissao ajudara a
Espanha no desempenho da gerencia do
Programa e coordenara os apoios tecnicos
e financeiros necessarios. Numa primeira
etapa de lancamento, cuja duracao estimada e de tres anos, e a fim de que o programa
possa ser iniciado sem demora, aceita-se o
oferecimento da Espanha de arcar com as
despesas substanciais do mesmo.
O programa sera levado a cabo com a
assessoria da Unesco, e a execucao do
mesmo ficaria a cargo do Ministerio da
Educacao do pais beneficiado, em colaboracao com a Agencia Espanhola de Cooperacao Internacional (AECI).
A contribuicao dos diferentes paises
incluira, alem da contribuicao financeira,
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a criacao dos materiais para a formacao do
professorado e o eventual envio de especialistas para a assessoria in situ dos responsaveis pela aplicacao do programa de
cada pais.
Por outro lado, a Conferencia tomou
em consideracao o lancamento de um
programa de educacao para o trabalho,
destinado a fomentar a troca de experiencias sobre a reforma da educacao tecnica
e profissional, e a facilitar a cooperacao
em projetos de capacitacao para as novas
tecnologias e sistemas de organizacao do
trabalho.
22. No ambito da pesquisa cientifica e da
inovacao tecnologica, a Conferencia, em
funcao dos exitos conseguidos desde a
sua criacao pelo Programa Ibero-Americano de Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimento - Quinto Centenario
(CYTED-D), bem como da opiniao de
todos os paises participantes, aprovou o
seu fortalecimento e continuidade, como
instrumento valido da integracao.
Ao mesmo tempo, congratulamo-nos
pelo lancamento do Plano Simon Bolivar,
garantindo-se a coordenacao entre ambos.
23.No setor da transferencia de tecnologia:
1) Apoiamos as atividades do Centro
Ibero-Americano de Documentacao
de Patentes, de grande operatividade
nos ultimos anos, bem como a sua
cooperacao com o Foro Regional de
Propriedade Intelectual Latino-Americana;

2) Apoiamos a Convocacao da ((11
Conferencia Especial das Americas:

cooperacao, desenvolvimento e integracao regional)), que tera lugar em
Santiago do Chile de 25 a 29 dejaneiro
de 1993.
Na area das telecomunicacoes, a Conferencia convida a que se avance na configuracao de um espaco audiovisual iberoamericano. Com este fim, cada pais empreendera medidas concretas para a elirninacao dos obstaculos juridicos e institucionais existentes.
24. Em Guadalajara declaramos que a cultura que nos une e a essencia da nossa
Comunidade e alentamos o fomento e o
progresso da mesma no ambito da nossa
geografia Ibero-Americana.
A Conferencia anota a mensagem enviada pelo foro de Ministros da Cultura e
pelos responsaveis das politicas culturais
da America Latina e das Caraibas. Por este
motivo, incentiva atuacoes nos seguintes
setores: co-producao cinematografica,
constituicao de um mercado comum do
livro, livre circulacao de bens culturais,
com excecao dos que formarem parte do
Patrirnonio Historico Artistico, cooperacao entre fundacoes culturais e, em geral,
tudo aquilo que suponha um estimulo para
o fortalecimento da industria cultural.
Convida a que se avance em alguns
projetos, especialmenteligados a restauracao e conservacaode monumentos e apoio
ao artesanato, para os quais se conta com
a experiencia da cooperacao espanhola
com paises ibero-americanos.Igualmente,
no que se refere a restauracao dos Arquivos Historicos e a conexao informatica
entre as Bibliotecas Nacionais. Destaca
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especialmente o trabalho desenvolvido
pela Associacao de Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas (ABINIA), criada em 1989.
A Conferencia congratula-sepela criacao dos Institutos Cervantes e Camoes
para a difusao do espanhol e do portugues.

tos de desenvolvimentoque forem selecionados e aprovados.
Tudo isso vira a constituir a melhor
forma de participacao dos paises da nossa
comunidade na importante comemoracao,
em 1993, do Ano Internacional dos Povos
Indigenas.

Faz sua a interessante iniciativa chilena de reunir um Foro de personalidades
Ibero-Americanas para refletirem sobre as
relacoes entre Cultura e Desenvolvimento
na nossa Comunidade e acolhe a iniciativa
do Presidente da Guatemala de celebrar no
seu pais um encontro sobre o futuro da
Ibero-America, em todos os ambitos, diante das novas perspectivas mundiais.

B) Previdencia Social

Desenvolvimento Social e Humano
Desenvolvimento Sustentavel

C) Saude

25. O desenvolvimento social e humano e
o segundo eixo de atencao prioritaria desta
Cimeira.
Abordam-se as seguintes areas:
A) Fundo Indigena

No desenrolar da Cimeira, os Chefes
de Estado e de Governo participantes assistimos a assinatura do Convenio constitutivo do Fundo para o Desenvolvimento
dos Povos Indigenas da America Latina e
das Caraibas. Principia, assim, o cumprimento de um dos objetivos mais significativos da Declaracao de Guadalajara. Congratulamo-nos com a iniciativa do Presidente da Bolivia de criar este foro de cooperacao, encontro e dialogo e comprometemo-nos a dar os passos necessarios para
a pronta aplicacao do Convenio, bem
como para o acompanhamento dos proje-

Acolhemos com satisfacao o Acordo
Ibero-Americano de Previdencia Social,
assinado por ocasiao da recente reuniao de
Ministros celebrada em Madri. Salientamos a importancia do mandato recebido
para proceder a elaboracao de um Codigo
Ibero-Americano de Previdencia Social.

Apoiamos o lancamento do Plano Regional de Investimentos no Ambiente e na
Saude para America Latina e para as Carai'as, preparado pela Organizacao Panamericana da Saude. Entendemos ser prioritaria a aplicacao, a nivel continental, de
uma estrategia que permita prevenir no
futuro a difusao de epidemias como a da
colera, ou impedir que esta ou outras doencas se tomem endemicas. Foi considerada
a constituicao de um fundo de pre-investimento para o lancamento deste Plano.
26. A Conferencia das Nacoes Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento adotou um amplo e profundo conjunto
de decisoes que instauram um novo paradigma de cooperacao internacional. A Declaracao do Rio de Janeiro e a Agenda 21
constituem a base de um processo que ira
substituir progressivamente as concepcoes tradicionais do desenvolvimento e da
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protecao do Meio Ambiente, bem como
a cooperacao existente nesses campos. O
seu resultado sera a plena realizacao do
conceito de desenvolvimento sustentavel. A Conferencia, primeiro grande encontro da Comunidade Internacional
num mundo politicamente transformado,
marca o inicio de um sistema que substitui o confronto pela cooperacao. Esta associacao igualitaria do Norte e do Sul
adquire um significado especial no contexto ibero-americano.

tes do f d de 1992,com o intuito de trocar
experiencias e estabelecervias de comunicacao entre os mesmos.

Os paises ibero-americanos deverao
agir, interna e externamente, para que os
compromissos assumidos na Conferencia
do Rio possam converter-se em prontas
realidades. Neste sentido, realizar-se-ao
todos os esforcos possiveis para que as
negociacoes destinadas ao seu cumprimento possam ter exitoja na 47aSessao da
Assembldia Geral das Nacoes Unidas.

28. Proclamamos que o futuroda Comunidade Ibero-Americana tem nas suas criancas e nos seus jovens um patrirnonio de
incalculavel valor que exige a devida atencao. Foi isso que quisemos sublinhar nesta
Cimeira mediante a aprovacao dos diversos programas educativos. Agradecemos
igualmente o relatorio preparado pela Unicef como contribuicao para esta Cimeira,
nomeadamente pelo que diz respeito ao
acompanhamento e execucao dos Planos
Nacionais de Acao.

Neste campo, sao acolhidas com grande interesse as iniciativas brasileira, costariquenha e mexicana de criarem, respectivamente, um Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentavel, o Conselho
Planeta Terra e uma Sociedade IberoAmericanade Biologia Comparada. Igualmente a proposta espanhola de utilizar a
sua experiencia de cooperacao neste campo com projetos concretos.
Convocatorias, Apoios
e Outras Iniciativas
27. Anotamos com satisfacao a criacao,
neste ultimo ano, de mecanismos nacionais de protecao dos direitos humanos em
varios paises membros. Convocar-se-aum
encontro dos seus representantes para an-

Salientamos igualmente, com satisfacao, o desenvolvimento do sistema regional de protecao dos direitos humanos
e a efetividade da sua aplicacao. A cooperacao entre o sistema europeu da protecao dos direitos humanos e o interamericano foi exemplar e deve continuar a
ser desenvolvido.

A Conferencia acolheu com satisfacao
a proposta apresentada pelo Brasil para
colaborar com os demais paises iberoamericanos na transferencia da sua experiencia na area da educacao basica com os
((Centros Integrados de Apoio a Crianca>)(CIACs).
29. Apoiamos a convocacao da Cimeira
Mundial para o Desenvolvimento Social
que a Assembleia Geral das Nacoes Unidas deve aprovar neste ano, como uma
forma de considerar ao mais alto nivel a
urgente melhoria da qualidade de vida e o
progresso social da humanidade.
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30. Preocupados pela urgencia de elaborar
e aplicar no ambito ibero-americano uma
politica global para o controle da sindrome
de irnunodeficiencia adquirida, recomendam a convocacao, se possivel antes de
julho de 1993, de uma conferencia de Ministros da Saude ibero-americanos. A Cimeira acolhe com satisfacao o oferecimento do Brasil para sediar a conferencia.
31. E acolhidacom interesse a iniciativade
criacao do ((FundoArgentino de Cooperacao Horizontal)) no ambito da OEA, que
permitira que a Argentina desenvolva
acoes de assistencia e cooperacao no Sistema Interamericano, confumando assim
a sua vontade de colaborar nos processos
de desenvolvimento dos paises da regiao.
32. Valorizamos especialmente a realizacao das Conferencias Internacionais de
Direitos Humanos, de Populacao e Desenvolvimento e sobre a Mulher e o Desenvolvimento. Apoiamos, igualmente, a
proposta do Secretario-Geral das Nacoes
Unidas para convocar uma Conferencia
Internacional para o Financiamento do
Desenvolvimento.Nessas grandes conferencias propomo-nos fazer um esforco de
concertacao para apresentarmos posicoes
comuns.
Destaca-se a importancia da adocao,
por parte da XI Cimeira de Presidentes da
America Central, em 13 de dezembro de
1991, do ((Compromissode Tegucigalpa•â
para o Desenvolvimento Humano que estabelece prioridades, estrategias e acoes na
regiao em favor da infancia, a juventude,
a mulher, a luta contra a pobreza e a solucao das necessidades basicas dos centroamericanos.

33. Tomamos nota da possibilidade de que
na proxima Cimeira sejam examinados
projetos ligados a modernizacao do Estado e a criacao de um Centro para a formacao e pesquisa em questoes de administracao publica, bem como do desenvolvimento dos transportes e das telecomunicacoes Ibero-Americanas.
No primeiro destes campos ter-se-ao
presentes as conclusoes da proxima reuniao de Ministros Ibero-Americanos de
Justica, especialmente na formacao de recursos humanos.
Apoiamos os projetos de formacao e
aperfeicoamento dos recursos humanos
para a diplomacia nos paises ibero-americanos. Nomeadamente, aqueles que promovam programas que visam a profissionalizacao do Servico Exterior, condicao
indispensavel para se melhorar a capacidade de atuacao diplomatica dos paises da
Comunidade Ibero-Americana.
A Conferenciatomou em consideracao
a sugestao do Paraguai de submeter a estudo da proxima Cimeira um programa de
estimulo do habito de leitura.
34. A Conferencia agradeceu a Secretaria
pro tempore a apresentacao de um relatorio, no qual se informa das iniciativas surgidas de diversos setores sociais, publicos
e privados, pelo fato de proporcionarem
verdadeira densidade de contatos e intercambios a comunidade Ibero-Americana.
Tomou nota das conclusoes do encontro que celebram em Madri, de 20 a 24 de
julho, os Presidentes de OrganizacoesEmpresariais Ibero-Americanas, encorajando-os a continuarem os seus encontros,
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orientando-os para o estimulo dos investimentos na America Latina. Tomou
nota, igualmente, da reuniao de sindicatos ibero-americanos em Madri, em 19
de julho, cujas conclusoes foram apresentadas a Cimeira.
Igualmente recebeu com interesse o
documento final do encontro que celebraram em Caceres de sete a nove de julho,
conclusoes estas que se encontram de
acordo com os objetivos de Guadalajara e
com os trabalhos de Madri.
35. Manifestamos a nossa satisfacao pelo
Relatorio das ComissoesNacionais para o
Quinto Centenario, no fim de uma intensa
e frutifera decada de trabalhos, no qual
figuram numerosos programas de cooperacao impulsionados pelas nacoes IberoAmericanas para a comemoracao do meio
milenio decorrido desde o dia 12 de outubro de 1492.
36.0s Chefes de Estado e de Governo
manifestam o seu reconhecimento a S.M.
o Rei D. Juan Carlos e ao Presidente do
Governo, Exrno. Sr. Felipe Gonzalez pela
amavel hospitalidade que o povo espanhol
lhes ofereceu durante a celebracao da I1
Cimeira Ibero-Americana e agradecem a
excelente organizacao que as autoridades
espanholas deram a esta Conferencia.
Os paises da Comunidade Ibero-Americana felicitam o Governo de Espanha,
Secretariapro tempore da I1 Cimeira, pela
sua contribuicao decisiva para o exito desta reuniao e o conteudo efetivo dos programas aprovados no seu ambito.

37. Agradecemos e aceitamos com grande
satisfacao o oferecimento realizado pelo

Primeiro-Ministro de Portugal de que o
seu pais seja sede da Cimeira Ibero-Americana em 1998.
38. Convocamos a proxima Cimeira de
1993 em Salvador da Bahia, no Brasil.
Madri, vinte e quatro de julho de 1992.
Anexo
Programas de Educacao
Programa de Televisao Educativa IberoAmericana
1. Localizacao do programa
A missao America de Hispasat, alem
de programas de conteudo geral, contempla a emissao via satelite de um Programa
de Televisao Educativa Ibero-Americana.
Este programa podera ser transmitido por
outros satelites ibero-americanos quando
estiverem disponiveis.
2. Definicao do projeto
A programacao, de tres horas diarias,
centrar-se-a nas areas de educacao para a
saude, formacao permanente e ocupacional, cursos de alfabetizacao e apoio a cursos universitarios de pos-graduacao.
Neste momento, conta-se com producao, em parte espanhola e em parte proveniente de outros paises ibero-americanos,
para cobrir um ano de emissoes.
De 10 a 12 de junho foi celebrado um
encontro em Badajoz, no qual foram aprovados a ata de fundacao e os estatutos da
Associacao de Usuarios do Programa de
Televisao Educativa Ibero-Americana.
Foi escolhido um Conselho de 13 membros, cuja composicao e a seguinte:
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Instituto de CooperacaoIbero-Americana (ICI).
Instituto Colombianopara o Fomento da
Educacao Superior (ICFES).
Ministerios da Educacao e Ciencia de
Espanha.
Universidade Pontificia Catolica do
Chile.
Universidade Nacional Autonoma do
Mexico (UNAM).

O objetivo principal e o de proporcionar bolsas de estudos para a realizacao de
cursos de pos-graduacao, especialmente
nas materias mais ligadas aos problemas
do desenvolvimento.
Estas acoes podem ser complementadas com outras que reforcem a cooperacao
interuniversitaria, como por exemplo o intercambio de docentes.

Instituto Tecnologico da Costa Rica.

Os estudos seriam realizados numa serie de instituicoes docentes de especial
prestigio, selecionadas em toda a IberoAmerica. Seria preciso acordar um processo de selecao destes centros. Igualmente,
seria necessario identificar as especialidades academicas que se consideram prioritarias para a concessao das correspondentes bolsas de estudos.

Universidade de San Marcos do Peru.

2. Alcance do programa

Instituto da ComunicacaoNniversidade
de Murcia.

Implicaria a mobilidade de 800 posgraduados ibero-americanospor ano.

Ministerio da Educacao de E1 Salvador.

O Fundo aprovado para este fim cobriria as despesas de matricula, alojamento e
diarias, pagando os paises beneficiarios a
viagem dos seus estudantespara os centros
de estudos selecionados. Pode prever-se
que a contribuicao de algum pais para este
programa seja efetuadamediante a isencao
das despesas de matricula na instituicao
docente correspondente.

Universidade Politecnica de Madri.
Ministerio da Educacao de Cuba.
Ministerio da Educacao da Venemela.
Ministerio da Cultura e da Educacao da
Argentina.

Decidiu-se, tambem por votacao, que
o Presidente fosse o Exrno. Sr. Luis Antonio Barry, Secretario da Educacao do Ministerio da Cultura e da Educacao da Republica Argentina.
3. Prazos
Em agosto sera lancado o satelite Hispasat. Nos primeiros meses de 1993, comecara a ser emitida uma programacaopiloto.
Programa Mutis
(Mobilidade Universitaria de Terceiro Ciclo para Ibero-Americanos)

1. Definicao do programa

As linhas gerais deste programa foram
aprovadas na reuniao dos Ministros da
Educacao de Guadalupe.
3. Organizacao
e a SecretaOs cinco paises
ria-Geral da OEI formarao uma Comissao,
que poderia ser ampliada de acordo com
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as propostas dos Ministros da Educacao
em Guadalupe. Esta Comissao encarregarse-a da selecao das instituicoes docentes
que irao acolher os beneficiarios das bolsas de estudos, da identificacao das especialidades prioritarias e de obter e coordenar os apoios tecnicos e financeiros de que
este projeto precisa.
A fim de que o programa possa ser
iniciado sem demora, aceita-se o oferecimento de Espanha de arcar substancialmente com as despesas do mesmo durante
uma etapa de lancamento, cuja duracao
estimada e de tres anos. Espanha fornecera
tambem a infra-estrutura e as facilidades
necessarias para manter a Secretaria do
programa, de cuja gerencia ira encarregarse com a assessoria da citada Comissao.
4. Prazos
O programa poderia vir a entrar em
funcionamento no decorrer de 1993.

Programas de Alfabetizacao
1 . DeJnicao do programa

Este programa tenciona ser uma contribuicao para a luta contra o analfabetismo, embora sendo marcados desde o inicio objetivos limitados. Visaria, portanto,
conseguir uma diminuicao significativa
das atuais taxas de analfabetismonas areas
com indices mais altos.
A Comissao a qual fizemos referencia
quando citamos o programa MUTIS encarregar-se-a de preparar a selecao das
duas areas nas quais o analfabetismo for
um problema mais critico. Esta Comissao
ajudara a Espanha no desempenho da gerencia do programa e coordenara os

apoios tecnicos e financeiros necessarios.
Numa primeira etapa de lancamento, cuja
duracao estimada e de tres anos, e a fim de
que o programa possa ser iniciado sem
demora, aceita-se o oferecimentode Espanha de arcar com as despesas substanciais
do mesmo.

O programa seria levado a cabo com a
assessoria da Unesco, e a execucao do
mesmo ficaria a cargo do Ministerio da
Educacao do pais beneficiado, em colaboracao com a Agencia Espanhola de Cooperacao Internacional.
A contribuicao dos diferentes paises
incluiria, alem da sua contribuicao financeira, a criacao dos materiais para a formacao dos professores e o eventual envio de
especialistas para a assessoria in situ dos
responsaveis pela aplicacao do programa
em cada pais. Aguardam-se iniciativas de
outros paises neste mesmo sentido.
2. Alcance e prazos
Tentar-se-ia reduzir o analfabetismo
em vinte a vinte e cinco por cento no
decorrer de cinco anos nas duas areas selecionadas.
~rogramasde Cooperacao
Cientijica e Tecnologica
1 . Dejnicao do programa
O impulso destes programas responde
ao objetivo formulado na rubrica V da
Declaracao de Guadalajara, que se refere
a promocao de um ((mercado comum do
conhecimento)).

As consultas com os paises participantes no programa CYTED (Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvimento) confir-
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maram o interesse de que este prossiga
para alem deste ano. A experiencia acumulada nos seus oito anos de existencia,
o seu carater multilateral, que abrange
todos os paises ibero-americanos, e o
fato de ter participado das suas atividades um numero consideravel de cientistas ibero-americanos, garantem a conveniencia de prolongar e reforcar este programa, a partir das diretrizes marcadas
pelo Comite Internacional de Avaliacao
reunido em marco ultimo. Os Ministros
da Educacao Ibero-Americanos, apos a
sua reuniao em Guadalupe e Sevilha de
19 a 21 de junho, decidiram solicitar a
Cimeira o apoio institucional para a continuidade deste programa.
Recentemente foi lancado, por iniciativa da Venemela, o Plano Bolivar, como
um instrumento de ambito latino-americano para a cooperacao tecnologica. Embora
o seu campo de atuacao coincida com os
denominadosprojetos de inovacao Iberoeka do CYTED, os responsaveis de ambos
os programas comecaram a realizar consultas para subscrever um convenio entre
ambos que garanta a coordenacaoe a complementariedade dos dois programas.

2. Prazos
A Assembleia Geral do Programa
CYTED, prevista para o fim de setembro
de 1992, com a assistencia das maximas
autoridades da politica cientifica dos vinte
e um paises participantes, pode oferecer a
ocasiao para que se aprove formalmente o
novo quadro de atuacao do programa apos
o ano 92. Igualmente, oferece a oportunidade de analisar os termos em que seria
levado a cabo o acordo de coordenacao
com o Plano Bolivar.
Nota da Secretaria Pro Tempore
O Programa Mutis de Intercambio
de Pos-graduados
Ao contribuir o Mexico com quatrocentas bolsas de estudos, conforme anunciou na
sessao de trabalho da manha de hoje o Presidente Salinas de Gortari, o ProgramaMUTIS implica, ja no seu inicio, a mobilidade
de oitocentos pos-graduados.
Isso representa uma contribuicao mexicana de grande importancia, que permite
duplicar o alcance inicialmente previsto
para este programa.
Madri, 24 de julho de 1992
Celso Lafer

=
~rasil- mirados Arabes Unidos
Acordo de Cooperacao Economica, Comercial,
Industrial, Tecnologica e Financeira
Troca dos instrumentos de ratificacao
do Acordo de Cooperacao Economica,
Comercial, Industrial, Tecnologica e Fi-

nanceira entre o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o Governo dos Ernirados Arabes Unidos. Dia 7-12-1992, as
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15h30m. Gabinete do Ministro de Estado
das Relacoes Exteriores.

O Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa do
Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e o
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario dos Emirados Arabes Unidos no
Brasil, Abdu Aziz Nasser Rahrna AlShamsi, firmam, nesta cerimonia, a Ata de
troca de instrumentos de ratificacao do
Acordo -entre os dois paises -de Cooperacao Economica, Comercial, Industrial, Tecnica e Financeira.

2. Assinado em Brasilia, em 11 de outubro de 1988, o Acordo foi ratificado recentemente e entra em vigor na data de hoje,
na forma de seu artigo VIII, em razao desta
cerimonia.

3. Trata-se do primeiro ato bilateral celebrado entre o Governo do Brasil e o Governo dos Ernirados Arabes Unidos.

4. Entre outras disposicoes, fica criada,
pelo Acordo, uma Comissao Mista de
Cooperacao que se reunira periodica e alternadamente no territorio de cada pais.

Ata da Troca de Instrumentos de Ratificaciio do Acordo de Cooperaciio
Economica, Comercial, Industrial, Tecnica e Financeira
O Ministro de Estado das Relacoes
Exteriores da Republica Federativa do
Brasil, Fernando Henrique Cardoso, e o
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario dos Emirados Arabes Unidos
no Brasil, Abdul Aziz Nasser Rahma
Al-Shamsi, reuniram-se em Brasilia, em
7 de dezembro de 1992, em cerimonia
no Ministerio das Relacoes Exteriores
para a troca dos instrumentos de ratificaca0 do Acordo de CoO~era~go
Economica, Comercial, Industrial, Tecnica e

Financeira, firmadoem Brasilia, em 11de
outubrode 1988.
Apos verificarem a perfeita forma dos
mencionados instrumentos, procederam a
sua troca. Em consequencia, o Acordo
entra em vigor a partir da data de hoje, de
conformidade com o estabelecido no primeiro paragrafo de seu artigo VIII.
Em fe do que, firmaram a presente
Ata em dois originais, nos idiomas portugues e babe, sendo ambos os textos
igualmente autenticos.
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Comunicados e Notas
Aplicacao de sancoes pela ONU a Lzoia
Seguem os seguintes documentosrelativos a aplicacao de sancoes pela ONU a
Libia.
1. Comunicado de imprensa;
2. Traducao nao oficial de nota a imprensa distribuida pela Corte Internacional de
Justica;

3. Resolucao 748 (1992) do Conselho de
Seguranca das Nacoes Unidas.
O Conselho de Seguranca das Nacoes
Unidas adotou, em 3 1 de marco ultimo, a
Resolucao 784, que determina a todos os
Estados a imposicao, a partir de 15 de
abril, e por prazo indefinido, de uma serie
de restricoes ao relacionamento com a Libia, com vistas a obter que aquele pais
atenda aos dispositivos contidos na mesma
Resolucao 784. As restricoes em questao
foram estabelecidas com base no Capitulo
VI1 da Carta das Nacoes Unidas e tem,
portanto, carater mandatorio.
4. A respeito, a Corte Internacional de
Justica, reunida na Haia, estabeleceu que
os Estados estao obrigados a aceitar e executar as decisoes do Conselho de Seguranca de acordo com o artigo 25 da Carta das
Nacoes Unidas e que esta obrigacao estende-se a decisao contida na Resolucao 784.
5. Em consequencia, o Presidente da Republica assinou, na data de hoje, decreto
que dispoe sobre a execucao em territorio
nacional da Resolucao 784.

6. O Governo brasileiro esclarece que:
Com relacao ao paragrafo 4A da Resolucao 784, referente a comunicacoes aereas com a Libia, nao existe ligacao
aerea direta entre o Brasil e aquele pais,
seja por empresa brasileira, seja por empresa libia ou de terceira bandeira e nenhuma rota de empresa brasileira compreende o sobrevoo do territorio libio;
Com relacao ao paragrafo 4B, referente
a vinculos com a Libia no setor aeronautico, a Embaixada do Brasil em Tripoli
notificou dos termos da Resolucao os
brasileiros que vinham trabalhando na
Libia, sob contrato, a titulo individual,
como tecnicos em manutencao de aeronaves para a Libyan Arab Airlines, os
quais ja anunciaram sua disposicao de
deixar aquele pais;
Com relacao ao paragrafo 5, referente a
vinculos de natureza militar com a Libia,
nao ha atividades de coOperacao militar
com aquele pais;
Com relacao ao paragrafo 6A, referente
ao relacionamento diplomatico e consular com a Libia, determinou-se retirada
do Conselheiro e do Adido Financeiro
da Embaixada da Libia no Brasil;
Com relacao ao paragrafo 6B, referente
ao fechamento de escritorios da ((Libyan
Arab Airlines)), nao existe escritorio da
empresa no Brasil;
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Com relacao ao paragrafo 6C, referente
as medidas quanto aos cidadaos iibios
envolvidos em atos de terrorismo internacional, sua implementacao pratica dependera do recebimento de lista, que

devera ser fornecidapelo Co-mite criado
pela Resolucao 784, dos nacionais libios
que se enquadrem naquela situacao e
que, por isso, tenham entrada proibida
em outros paises.

Nota a imprensa distribuida pela Corte Internacional de Justica
(Traducao nao-oficial)
Por 11 votos a 5, a Corte votou no
sentido de que as circunstancias do caso
nao sao de tal forma que exijam o exercicio
de seu poder nos termos do artigo 41 do
Estatuto para indicar medidas provisorias.
A Libia havia solicitado a Corte que
indicasse as seguintes medidas:
a) proibir o Reino Unido e os Estados
Unidos, respectivamente, de praticar
qualquer acao contra a Libia destinada
a coagir ou compelir a Libia a entregar
as pessoas acusadas a qualquerjurisdicao fora da Libia;
b) assegurar que nenhuma medida
seja adotada no sentido de prejudicar
de qualquer forma os direitos da Libia com relacao aos procedimentos
legais que sejam objetos da demanda
da Libia.

primeira vista, esta obrigacao se estende a
decisao contida na Resolucao 784 e que,
de acordo com o artigo 103 da Carta, as
obrigacoes das partes a esse respeito prevalecem sobre suas obrigacoes sob qualquer outro acordo internacional, inclusive
a Convencao de Montreal. Nao tendo a
Corte nesse momento sido convocada
para determinar definitivamente efeito
legal da Resolucao 784 do Conselho de
Seguranca, considera que, qualquer que
seja a situacao previa-a adocao da resolucao, os direitos invocados pela Libia nos
termos da Convencao de Montreal nao
podem ser vistos agora como apropriados
para a protecao atraves da indicacao de
medidas provisorias.

A Libia, os Estados Unidos e o Reino
Unido como membros das Nacoes Unidas
estao obrigados a aceitar a executar as
decisoes do Conselho de Seguranca de
acordo com o artigo 25 da Carta. A Corte,
que se encontra na fase de proceder quanto
a medidas provisorias, considera que, a

Japao, Reino Unido, Polonia, Italia,
EUA, China, Noruega, Russia, Franca,
Guiana, Venemela.

Votos
i

i

A favor

Contra

Argelia, Sri Lanka, Madagascar, Nigeria, Juiz ad hoc Libia.
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Resoluciio no748 (1992) do Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas

O Conselho de Seguranca
Reafirmando sua Resolucao no731, de
21 de janeiro de 1992.
Tomando nota dos relatorios do Secretario-Geral (SI23574 e Sl23672).
Profindamente preocupado com o
fato de o Governo libio nao ter dado, ainda, uma resposta completa e efetiva as
solicitacoes contidasna Resolucao 73 1, de
21 de janeiro de 1992.
Convencido de que a eliminacao dos
atos de terrorismo internacional, incluidos
aqueles de que participam Estados direta
ou indiretamente, e indispensavel para a
manutencao da paz e da seguranca internacionais.
Recordando que, em declaracao proferida em 31 de janeiro de 1992, por
ocasiao da reuniao do Conselho de Seguranca em nivel de Chefes de Estado ou de
Governo, os membros do Conselho expressaram sua profunda preocupacao
com os atos de terrorismo internacional e
sublinharam a necessidade de que a comunidade internacional se ocupe eficazmente de todos esses,atos.

Rea$rmando que,\\em conformidade
com o principio enunci do no paragrafo 4
artigo 2 da Carta das Nacoes Unidas, todo
Estado tem o dever de se abster de organizar ou instigar atos de terrorismo em outro
Estado, de colaborar com tais atos, deles
participar, ou de consentir com atividades
organizadas em seu territorio para a perpetracao de tais atos, quando estes irnpliquem uso ou ameaca de uso da forca.

4

Declarando, nesse contexto, que o fato
de que o Governo libio nao demonstre,
mediante acoes concretas, sua renuncia ao
terrorismo e, em particular, o fato de que
continue sem responder completa e efetivamente as solicitacoes contidas na Resolucao 73 1 (1992) constituem uma ameaca
a paz e a seguranca internacionais.
Decidido a acabar com o terrorismo
internacional.
Recordando o direito dos Estados,
com base no artigo 50 da Carta, de consultar o Conselho de Seguranca quando enfrentem problemas economicos especiais
causados pela aplicacao de medidas preventivas ou coercitivas.
Atuando em conformidade com o Capitulo VI1 da Carta das Nacoes Unidas.
1. Decide que o Governo da Libia deve
acatar de imediato, sem qualquer demora adicional, o paragrafo 3 da Resolucao
73 1 (1992) com respeito as solicitacoes
contidas nos documentos Sl23306,
SI23308 e Sl23309.
2. Decide tambem que o Governo da Libia deve comprometer-se definitivamente
a por fim a todas as formas de acao terrorista e a toda assistencia a grupos terroristas, e deve demonstrar prontamente, mediante acoes concretas, sua renuncia ao
terrorismo.
3. Decide que, em 15 de abril de 1992,
todos os Estados adotarao as medidas que
se indicam abaixo, as quais se aplicaraoate
que o Conselho de Seguranca resolva que
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o Governo da Libia tenha dado cumprimento aos paragrafos 1 e 2 acima.

4. Decide, alem disso, que todos os Estados deverao:
a) negar permissao para a decolagem,
pouso ou sobrevoo de seu territorio a
qualquer aeronave que se destine a
aterrissar ou haja decolado do territorio da Libia, a menos que o voo em
questao tenha sido aprovado, por razao
de necessidades humanitarias importantes, pelo Comite estabelecidono paragrafo 9 abaixo;
b) proibir que, por intermedio de seus
nacionais ou a partir de seu territorio,
sejam fornecidos quaisquer aeronaves
ou componentes de aeronaves a Libia,
sejam prestados servicos tecnicos e de
manutencao de aeronaves ou componentes de aeronaves da Libia, seja certificada a aeronavegabilidade de aeronaves libias, sejam pagas novas indenizacoes em virtude de contrato de seguro vigentes e firmados novos seguros de aeronaves libias.
5 . Decide tambem que todos os Estados
deverao:

a) proibir qualquer fornecimento a Libia, por intermedio de seus nacionais
ou a partir de seu territorio, de armas e
material correlato de todos os tipos,
incluindo a venda ou transferencia de
armas e municoes, veiculos e equipamentos militares, equipamentosde policia paramilitar e respectivas pecas de
reposicao, bem como de quaisquer tipos de equipamento ou insumos e con-

cessao de licenca para a fabricacao ou
manutencao do que precede;
b) proibir que, por intermedio de seus
nacionais ou a partir de seu territorio,
se preste a Libia assessoramentotecnico, assistencia ou treinamento com relacao ao fornecimento, fabricacao, manutencao ou uso dos itens mencionados na letra (a) acima;
c) retirar todos os seus funcionarios ou
agentes que se encontrem na Libia para
assessorar as autoridades libias sobre
questoes militares.

6 . Decide Quetodos os Estados deverao:
a) reduzir, consideravelmente, o numero e o nivel do pessoal das missoes
diplomaticas e postos consulares da
Libia e restringir ou controlar o deslocamento, dentro de seu territorio, de
todo o pessoal que ai permaneca; no
caso das missoes da Libiajunto a organizacoes internacionais, o Estado anfitriao podera, caso julgue necessario,
consultar a respectiva organizacao sobre as medidas necessarias para a aplicacao da presente alinea;
b) impedir o funcionamento de todos
os escritorios da Libyan Arab Airlines
(Linhas Aereas Arabes Libias);
c) tomar todas as medidas apropriadas
para proibir a entrada ou expulsar os
nacionais da Libia que tenham ingresso proibido em outros Estados ou deles
tenham sido expulsos por envolvimento em atividades terroristas.
7. Exorta todos os Estados, incluindo os
que nao sao membros das Nacoes Unidas,
e todas as organizacoes internacionais a
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que atuem estritamente de acordo com o
disposto na presente resolucao, contrato
celebrado antes de 15 de abril de 1992 ou
por qualquer licenca ou permissao antes
dessa data.
8. Pede a todos os Estados que informem
o Secretario-Geral ate o dia 15 de maio de
1992 sobre as medidas que tenham adotado para cumprir as obrigacoes constantes
dos paragrafos 3 a 7 supra.
9. Decide estabelecer, em conforrnidade com o artigo 28 de suas regras de
procedimento provisorias, um Comite
do Conselho de Seguranca, composto
por todos os membros do Conselho, para
desempenhar as seguintes funcoes e informar o Conselho sobre seu trabalho,
acompanhando suas observacoes e recomendacoes:
a) examinar as informacoes apresentadas em cumprimento do paragrafo
8 supra;
b) solicitar de todos os Estados informacoes adicionais sobre as acoes que
tenham tomado para a aplicacao efetiva das medidas impostas pelos paragrafos 3 a 7 supra;
c) examinar qualquer informacao levada a seu conhecimento pelos Estados
sobre as violacoes das medidas impostas em virtude dos paragrafos 3 a 7
supra e, nesse contexto, formular recomendacoes ao Conselho sobre os
meios para se aumentar a eficacia dessas medidas;

d) recomendar medidas apropriadasde
resposta as violacoes das medidas irnpostas em virtude dos paragrafos 3 a 7
supra e proporcionar, regularmente,
informacao ao Secretario-Geral com
vistas a sua distribuicao geral aos Estados membros;
e) estudar qualquer solicitacao apresentada pelos Estados para que se
aprovem voos em razao de necessidades humanitarias importantes, em
conformidade com o paragrafo 4 supra, e tomar prontamente uma decisao a respeito;

f) prestar especial atencao a quaisquer comunicacoes enviadas, em
conformidade com o artigo 50 da
Carta, por quaisquer Estados vizinhos ou outros Estados, que se defrontem com problemas economicos
especiais, em consequencia da aplicacao das medidas impostas em virtude dos paragrafos 3 a 7 supra;
10.Exorta todos os Estados a cooperarem plenamente com o Comite no desempenho de suas funcoes, inclusive
proporcionando a informacao que possa
pedir o Comite em cumprimento da presente resolucao.
11.Solicita ao Secretario-Geralque preste
ao Comite toda a assistencia necessaria e
que tome as providencias necessarias no
Secretariado para tal efeito.
12. Convida o Secretario-Geral a seguir
desempenhando a funcao indicada no paragrafo 4 da Resolucao 73 1 (1992).
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13.Decide que o Conselho de Seguranca
examinara, a cada 120 dias, ou antes, se a
situacao o exigir, as medidas impostas em
virtude dos paragrafos 3 a 7 supra a luz do
cumprimento dos paragrafos 1 a 2 supra
pelo Governo da Libia, levando em conta,

no que convier, os informes apresentados
pelo Secretario-Geral com relacao ao desempenho da funcao indicada no paragrafo 4 da Resolucao 73 1 (1992).
14.Decide seguir considerando a questao.

Comunicado de imprensa sobre a reuniao de trabalho sobre comercio
internacional de produtos sensiveis com Missao de Alto Nivel dos EUA
Realizou-se hoje, 28.04.92, reuniao de
trabalho sobre comercio de produtos sensiveis com Missao de Alto Nivel dos Estados Unidos da America;

do Departamento de Estado e dos Departamentos de Defesa e do Comercio, e da
Agencia para Controle de Armas e Desarmamento.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores e contou com a presenca do Ministro
de Estado da Educacao e do Secretario da
Ciencia e Tecnologia e do Secretario Adjunto de Assuntos Estrategicos.

A reuniao deu prosseguimento a encontros entre os dois paises sobre a materia, que vem sendo mantidos desde 1990.

O lado brasileiro foi coordenado
pelo Embaixador Luiz Felipe de Seixas
Correa, Secretario-Geral de Politica Exterior do Ministerio das Relacoes Exteriores, e contou com a presenca de representantes do Ministerio da Aeronautica,
do EMFA, das Secretaria da Ciencia e
Tecnologia e de Assuntos Estrategicos e
do proprio Itamaraty.
O lado dos EUA foi coordenado pelo
Embaixador Reginald Bartholomew, Subsecretario de Estado para SegurancaInternacional do Departamento de Estado e
contou com a presenca do Embaixador
Richard Melton, de outros representantes

A exemplo dos encontros anteriores,
prevaleceu o clima de abertura e franqueza
que tem propiciado um excelente dialogo
nessa area.
Foram abordadas questoes relativas as
areas nuclear, espacial e de armas quimicas, biologicas e convencionais.
Os dois lados entendem haver coincidencias importantes relativas a nao-proliferacao de armas de destruicao em massa
e a exportacao de bens sensiveis.
O lado americano manifestou sua satisfacao com as iniciativas adotadas pelo
Presidente Collor na area de nao-proliferacao de armas de destruicao em massa.
A medida em que essas iniciativas
sejam implementadas havera crescente
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agilizacao e amplitude no intercambio de
tecnologias avancadas, o que ja vem
ocorrendo.
Acordou-se dar prosseg-ento
tunamente as conversacoes.

opor-

O Embaixador Bartholomew manteve
encontros com os Ministros das Relacoes
Exteriores e de Educacao e com os Secret""~
de Ciencia e Tecnologia e de Assuntos Estrategicos.

Comunicado de Imprensa sobre a Reuniao MinisCerial C ~ e r c o s u l
Comunicado de Imprensa divulgado
ao f d da Reuniao Ministerial CEIMercosul, que teve lugar dia 2 de maio de
1971, em Guimaraes-Portugal:
•áPoriniciativa da Presidencia e como
parte do Conselho Informal de Guimaraes,
realizou-se reuniao no dia 2 de maio entre
os Ministros das Relacoes Exteriores da
Comunidade Europeia e aqueles dos quatro estados sul-americanos que compoem
o Mercosul.
A reuniao propiciou amplo intercambio de opinioes sobre os processos de integracao ora em curso na Comunidade
Europeia e nos paises do Mercosul e evidenciou a existencia de interesse mutuo
em se aprofundar as relacoes entre os dois
grupos de nacoes.
Os Ministros puderam notar que os
dois lados partilham o objetivo de promover os direitos humanos e os principios
democraticos.
Os Ministros registraram com satisfacao os resultados alcancados pelos paises
do Mercosul na reforma de suas economias. A contencao dos gastos publicos, a
reducao dos deficits orcamentarios e da

divida externa, a legalizacao das regras
para o comercio exterior, a aceleracao das
medidas de privatizacao e a abertura de
suas economias para o capital estrangeiro,
sao todos passos significativos visando o
fortalecimento das economias dos paises
do Mercosul.
Os Ministros reafirmaram o importante papel que tera a integracao do Mercosul
na manutencao da estabilidade politica e
economica e no progresso social naquela
regiao do mundo. Nesse quadro, os Ministros dos Doze confirmaram sua oferta de
cooperacao e assistencia no campo de integracao regional.
Os Ministros da Comunidade instaram
a Comissao a iniciar os processos que
levarao a breve assinatura de acordo interinstitucional entre as duas regioes.
Com vista a aprofundar as relacoes
entre a Comunidade Europeia e o Mercosul, os Ministros da Comunidade convidaram a Comissao a preparar para o futuro
proximo um documento de discussao examinando as varias maneiras pelas quais as
relacoes da Comunidade com o Mercosul
possam ser intensificadas e formalizadas.))
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Nota B imprensa sobre a conclusao das negociacoes relativas
ao texto da Convencao sobre Diversidade Biologica
Apos tres anos de negociacoes, envolvendo cerca de cem paises, foi concluido
em Nairobi, em 22 de maio passado, o
texto da Convencao sobre Diversidade
Biologica. Essa Convencao, juntamente
com a Convencao sobre Mudanca do Clima, sera aberta a assinatura durante a Conferencia do Rio.
A Convencao sobre Diversidade Biologica estabelecera o quadro juridico ara
a cooperacao internacional visando a conservacao da diversidade biologica e h Utilizacao sustentavel de seus componentes
-organismos vivos terrestres, marinhos
e os ecossistemas de que sao parte. De
acordo com a Convencao, o acesso a esses
recursos geneticos devera ser regulamentado pelos paises, e a transferencia das
tecnologias necessarias a sua conservacao
e resultante de sua utilizacao sera feita
respeitando-se os direitos dos paises que
as detem. A Convencao reconhece, como

P

principio fundamental, o direito soberano
dos paises de utilizarem seus recursos naturais, sem prejudicar os recursos dos demais paises e do alto mar.
Para o Brasil, um dos maiores possuidores de recursos da diversidade biologica, e com realizacoes tecnologicas proprias na area de biotecnologia, a Convencao representara a possibilidade de controlar o envio de material genetico ao exterior
e o aumento da cooperacao tecnica e cientifica para o desenvolvimentoda biotecnologia em nosso pais.
Algumas medidas internas para adiantar as metas previstas na Convencao poderao ser adotadas ainda em 1993, antes
mesmo de sua entrada em vigor, que se
dara apenas apos ratificacao por 30 paises.
Serao estabelecidos um Secretariado interino e um fundo, no ambito do GEF (Global Environment Facility), do Banco Mundial, para o financiamento de projetos.

Nota a imprensa sobre o Acordo MercosuVCE
Foi assinado hoje, em Santiago do
Chile, por representantes dos paises
membros do Mercosul e das Comunidades Europeias, Acordo de Cooperacao
Interinstitucional entre a Comissao da CE
e as instituicoes do Mercosul, que propiciara um amplo intercambio de experiencias e apoio reciproco entre as duas areas
de integracao. Assinou o Acordo pelo
Brasil, em representacao do Chanceler

Celso Lafer, o Senhor Secretario-Geralde
Politica Exterior, Embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa.
Esse Acordo, firmado paralelamente a
reuniao do Grupo do Rio com a CEE, que
se realiza na capital chilena, permitira o
desenvolvimento de ampla gama de projetos de cooperacao em todos os dominios
de integracao nos quais a CEE acumulou
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vasta experiencia nas ultimas decadas. A
cooperacao abrangera a implementacaode
acoes nas seguintes areas: intercambio de
informacoes, informacao de pessoal, assistencia tecnica e apoio institucional.
O relacionamento especial do Mercosul com a CEE pode ser visto como consequencia logica da identidade de propositos e objetivos de ambas as areas de
integracao, que ja se manifestou em dois
encontros precedentes entre os Chanceleres das duas regioes, um primeiro encontro
realizado em abril de 1991, no Luxemburgo, imediatamente apos a assinatura do
Tratado de Assuncao, e um segundo encontro efetivo em Guimaraes, Portugal, no
ultimo dia 2 de maio. Em ambas as ocasioes, foi enfatizada a importancia da cooperacao entre as duas areas, levando-se em
conta, entre outros fatores, a crescente
afirmacao externa do Mercosul.
No que se refere especialmente a cooperacao europeia com o Mercosul, diversos temas estao sendo explorados ou desenvolvidos,nos campos de investimentos
e comercio (cumulativamente de origem
para fins de SGP, rede de informacao de
negocios BCNET), tecnologia, energia,
turismo e cooperacao tecnica propriamen-

te dita (aduaneira, normas tecnicas, formacao de quadros, agricultura, etc.).
A margem do encontro de Guimaraes,
por exemplo, se decidiu dar prioridade,
nesta primeira fase, a cooperacao bilateral
em materia de assuntos aduaneiros, normas tecnicas e normas fitossanitarias, temas de interesse imediato para fins de
harmonizacao e eliminacoes de barreiras
ao comercio entre os paises do Mercosul.
Outros setores vem sendo objeto de projetos especificos de cooperacao, cuja implementacao sera grandemente facilitada pela
existencia do acordo ora assinado.

Pelo Acordo de Cooperacao Interinstitucional, a Comissao Europeia e o Conselho do Mercosul criam um Comite Conjunto de Culturas, com o objetivo de desenvolver e intensificar o dialogo entre as
duas areas. Tal Comite sera composto por
representantes do Grupo Mercado Comum, por um lado, e da Comissao, por
outro. O Acordo tem uma duracao inicial
de tres anos, podendo ser reconduzido por
periodos adicionais depois disso. Nesse
espaco de tempo, o Mercosul tera completado sua fase de transicao e, com a confirmacao de suas instituicoes definitivas, podera concluir com a CEE um acordo
abrangente de cooperacao.
I
I

Nota a imprensa sobre o Protocolo MREK'ODESUL
sobre a cooperacaofronteirica
O Ministro Celso Lafer assinou, hoje,
22 de junho, o Protocolo entre o Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul
-CODESUL -e o Ministerio das Re-

lacoes Exteriores -MRE -sobre cooperacao fronteirica do Programa de Integracao e Cooperacao Economica BrasilArgentina.
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O documento foi firmado pelos Governadores dos Estados que compoem o
CODESUL
Parana, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul
- durante reuniao realizada em 17 de
junho corrente em Curitiba.

- que a fronteira entre esses pdses e a area

Resultado de sugestao apresentada ao
MRE pelo CODESUL, o referido Protocolo cria um Grupo de Trabalho entre o
MRE e os Governos dos Estados membros do Conselho, a fim de assessorar o
Grupo Permanente de Trabalho, criado
pelo Protocolo no 23, no que diz respeito
a cooperacao e a integracao fronteiricas
na regiao Sul.

que sendo a referida regiao a que recebera o maior impacto com a integracao,
toma-se necessario destacar os interesses regionais em nivel de prioridade nacional;

Nas proximas semanas, deve realizarse reuniao do mencionado Grupo de Trabalho com vistas a examinar os temas especificos da cooperacao pretendida e a fim
de definir, no menor prazo possivel, programa de atuacao objetivo e dinamico.

a experiencia existente entre Argentina
e Brasil atraves do Protocolo no23, Regional Fronteirico, do Programa de Integracao e Cooperacao Economica.

Em anexo, texto do protocolo em
apreco.

1) Criar Grupo de Trabalho entre o
MRE e os Governos dos Estados membros do Conselho de Desenvolvimento
do Sul (CODESUL) como orgao assessor do Grupo Permanente de Trabalho, criado pelo Protocolo no 23 do
Programa de Integracao e Cooperacao
Economica Brasil-Argentina.

-

Protocolo
Os representantes do CODESUL e
do Ministerio de Relacoes Exteriores do
Brasil.
Considerando:
os objetivos do Tratado de Assuncao,
assinado em 26 de marco de 1991, entre
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai;
a necessidade de propiciar condicoes
para o desenvolvimento integrado da
Regiao de Fronteira entre os paises mencionados e aparticipacao mais ativa desta regiao no novo espaco economico
ampliado;

onde se integram as forcas sociais e economicas as q u i s adequadamente coordenadas otimizarao o uso dos recursos
favorecendo o desenvolvimento dos
quatro paises;

a necessidade de viabilizar a adaptacao
de toda a infia-estrutura regional para o
processo de integracao;

Decidiu

2) Estabelecer que o Grupo de Trabalho:
a) tera por finalidade, entre outras,
identificacao, acao de cooperacao e
integracao regional fronteirica previstas no item 4, letras a) e e) para
eventual negociacao no contexto do
Grupo de Trabalho Permanente do
Protocolo no 23;

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

b) visara assegurar a necessaria coordenacao entre os Comites de Fronteira e os orgaos estaduais dos Governos integrantes do CODESUL;
c) sera o canal institucional para os
Governos dos Estados membros do
CODESUL transmitirem suas sugestoes aos Subgrupos de Trabalho
do Mercosul e para desenvolver,
junto a Agencia Brasileira de Co-

operacao, projetos e programas que
objetivem o crescimento regional;

3) Determinar que o Grupo se reuna
com uma frequencia de, no minimo,
uma vez a cada semestre, podendo aumentar a periodicidade quando se tornar necessario.
Pelo Ministerio das Relacoes Exteriores
Pelos Governos-Membros do CODESUL

Nota a imprensa sobre a Declaracao dos Paises do Cone Sul
Os Presidentes da Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai,reunidos
em Las Leiias, provincia de Mendonza, Argentina, no curso do encontro informal celebrado em 26 dejunho de 1992,consideraram
diversos temas de interesse global e analisaram a evolucao positiva e as relacoes multilaterais no hemisferio. Destacaram a importancia de fortalecer os vinculos entre todos
os Estados do continente para assegurar a
defesa da democracia representativa, lograr
um desenvolvimento sustentavel tal como
proposto na Conferencia do Rio, e promover
umajustica social crescente.

Os Presidentes coincidiram que para
atingir os referidos objetivos e imprescindivel assegurar o pleno respeito do direito
e, em particular, dos tratados vigentes entre os Estados. Nesse sentido, ao intercambiar ideias sobre a recente decisao da
Suprema Corte de Justica dos Estados
Unidos, expressaram sua preocupacao
pelas suas consequencias e decidiram solicitar ao Conselho Permanente da Organizacao dos Estados Americanos que solicite ao Comite Juridico Interamericano
que emita parecer sobre a juridicidade
internacional dessa decisao.

Comunicado de imprensa sobre a decisao da indusiria norte-americana
de apresentarpeticoes antidumping e anti-subsidios
contra exportacoes brasileiras
O Governo brasileiro lamenta profundamente a decisao da industria norte-americana de apresentar, ao Departamento de
Comercio, novas peticoes antidumping e

anti-subsidios contra as exportacoes de
mais de 20 paises, inclusive o Brasil. Considera o Governo brasileiro que tais medidas sao essencialmente de cunho protecio-
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nista e configuram uma erosao do sistema multilateral de comercio, pois contrariam aos objetivos e espirito da Rodada Uruguai do GATT. No caso especifico do Brasil, a iniciativa da industria
norte-americana afigura-se ainda mais
injustificada a luz do reduzido nivel de
participacao brasileira no mercado dos
EUA e do fato de que as exportacoes
brasileiras para os EUA tem declinado
sensivelmente nos ultimos tres anos.

O Governo brasileiro espera que o
Governo norte-americano nao venha a
acolher as peticoes de sua industria, uma
vez que a iniciacao de novos processos
antidumping e anti-subsidios podem incidir negativamente sobre a reestruturacao do setor siderurgico brasileiro e a
liberalizacao comercial ora em curso,
alem de comprometer os esforcos de negociacao do Acordo Siderurgico Multilateral em Genebra.

Nota a imprensa sobre a conclusao das negociacoes
do Acordo sobre Transportes Aereos Brasil-Russia
1. Foram concluidas em Moscou, no u1timo dia 9, as negociacoes do Acordo sobre Transportes Aereos entre o Brasil e a
Russia, o qual viabilizara o estabelecimento de ligacao aerea direta entre os dois
paises.
2. O instrumento negociado possibilitara
operacoes regulares de passageiros, carga
aerea e mala postal, a serem explorados
por empresas designadas pelas Partes. Estao previstas ligacoes entre o Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador e Porto Alegre e
Moscou e Sao Petersburgo, com escalas
intermediarias na Europa, Africa e Oriente
Medio. As referidas operacoes poderao ser
ampliadas pelo transportador brasileiro
para pontos na Asia, via a rota transiberiana, e pela empresa russa, para escalas em
paises ao sul do Brasil. Foram autorizadas,

inicialmente, duas frequencias semanais
para cada empresa designada, devendo os
servicos serem inaugurados no comeco de
1993.
3. O Acordo Aereo devera ser formalmente assinado, em data e local a serem,
proximamente, acordados pelas Chancelarias.

4. A conclusao das negociacoes aeronauticas com a Russia representa a formalizacao das relacoes bilaterais no campo do transporte aereo comercial e culmina todo um esforco diplomatico desenvolvido ao longo dos ultimos cinco anos.
O Acordo Aereo devera constituir-se em
instrumento para a ampliacao e adensamento das relacoes economicas, comerciais, culturais e de turismo entre o Brasil
e a Federacao da Russia.
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Nota a imprensa sobre a ratificacao do Protocolo Adicional I
do Tratado do Tlatelolcopela Franca
O Governo brasileiro tomou nota, com
grande satisfacao, do deposito, pelo Governo da Franca, em 24 de agosto corrente,
do instrumento de ratificacao do Protocolo
Adicional I do Tratado para Proscricao das
Armas Nucleares na America Latina, o
Tratado de Tlatelolco.
No dia 26, as Partes Contratantes do
Tratado aprovaram as emendas a seu texto
propostas por Argentina, Chile, Mexico e
Brasil. As referidas emendas tinham por
objetivo aperfeicoar e atualizar algumas
clausulas do Tratado, que data de 1967,
sem alterar seus principios e objetivos.
Com a aprovacao dessas emendas, que
asseguram um mecanismo eficiente e
equilibrado de verificacao e controle sob
a egide do Tratado de Tlatelolco, completa-se tambem o terceiro passo acordado
pelos Presidentes Collor e Menem na Declaracao de Foz do Iguacu, de 28 de novembro de 1990.
Com a aprovacao das emendas e do
deposito da retificacao do Protocolo Adicional I pela Franca, abrem-se as portas
para a rapida entrada em vigor do Tratado
de Tlatelolco em toda a regiao. Nesse sentido, o Chefe da Delegacao do Brasil a
reuniao fez a seguinte declaracao:
•áEmnome dos paises proponentes originais das emendas ao Tratado de Tlatelolco que esta Conferencia vem de
aprovar, desejo expressar o profundo
reconhecimento as nacoes irmas da
America Latina e do Caribe pela ma-

neira agil e solidaria com que se processou esta reuniao.
Formulamos tambem um agradecimento muito especial ao Governo do
Mexico por todas as medidas que tomou, com tanta eficiencia, para que
nosso encontro se realizasse com a
presteza e com o exito que almejavamos. Do mesmo modo, manifestamos
nossa gratidao a Secretaria da Opanal
por sua inestimavel cooperacao aos
trabalhos aqui realizados.
Nesta ocasiao, em nome dos Governos
da Argentina, do Brasil e do Chile,
tenho a honra de fazer a seguinte declaracao:
'Os Governos da Republica da Argentina, da Republica Federativa do
Brasil e da Republica do Chile:
Considerando que o paragrafo 2 do
artigo 28 do Tratado para a Proscricao das Armas Nucleares na America Latina preve que todos os Estados
signatarios tem o direito imprescritivel de dispensar no todo ou em
parte os requisitos contidos no paragrafo 1 do artigo 28 e que podem
faze-lo por meio de uma declaracao
que sera anexada a seu respectivo
instrumento de ratificacao, a qual
pode ser formulada tanto a epoca do
deposito do referido instrumento
como subsequentemente.
Declaram que, tao pronto os tres
paises tenham completado os procedimentos de ratificacao do texto do
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Tratado para a proscricao das Armas
Nucleares na America Latina, tal
como emendado, dispensarao todos
os requisitos ainda nao cumpridos a
que se refere o paragrafo 1 do artigo
28 do Tratado'.
O Governo brasileiro considera que
sua plena participacao no sistema do
Tratado de Tlatelolco serve aos propo-

sitos de consolidar a adesao do Brasil
a mecanismos internacionais eficazes
e equitativos de nao-proliferacao e
completa a ampla gama de compromissos bilaterais do Brasil com os usos
exclusivamente pacificos da energia e
com todas as formas transparentes,
universais e nao-discriminatorias de
controle da proliferacao nuclear.))

Nota a imprensa sobre o anunciopelo Governo norte-americano
de exportacoes subsidiarias de trigo
Em reuniao realizada no Palacio Itamaraty, na tarde do dia de ontem, os Ministros de Estado das Relacoes Exteriores,
Economia, Fazenda, Planejamento, Agrie Reforma *graria examinaram a
situacao criada pelo anuncio norte-americano sobre exportacoes subsidiadas de hlgo, inclusive para o Brasil.

O Governo brasileiro ve com preocupacao o anuncio feito pelo Governo norteamericano de sua intencao de exportar cerca de 30 milhoes de toneladas de trigo
subsidiado. O Governo brasileiro considera que tal operacao e prejudicial aos objetivos compartilhados pelos dois paises na
Rodada Uruguai de liberalizacao do comercio mundial de produtos agricolas e de

eliminacao das praticas de subsidio em tal
comercio.
Consistentemente com as posicoes
acima ex~ressaso Governo brasileiro
indica que nao tem intencao de realizar
importacoes de trigo subsidiado de qualquer origem.
Com relacao a eventuais importacoes
por parte do setor privado o Governo brasileiro ressalta a existencia de legislacao
que visa a coibir praticas desleais de comercio e que da direito ao setor que se sinta
atingido por importacoesde produtos agricolas subsidiados e que ameacem ou causem dano a producao nacional a solicitar,
em consonancia com o GATT, a abertura
de investigacao que podera levar a imposicao de direitos compensatorios.
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Governo brasileirofelicita Canada, EUA e MeXico
pela assinatura do Nafia
O Governo brasileiro felicita os Governos do Canada, dos EUA e do Mexico
pela conclusao das negociacoes do Acordo de Livre Comercio da America do Norte (Nafta).
O Governo brasileiro, consciente da
importancia dos mercados dos tres paises
para as exportacoesbrasileiras, espera que o
Nafta promova o crescimento e a liberacao
dos fluxos de comercio dos paises extrazona, em especial dos paises latino-americanos, com a nova area de livre comercio, e
contribua para o exito a curto prazo da Rodada Uruguai do GATT e para o fortalecimento do sistema multilateral de comercio.

O Governo brasileiro declara sua intencao de buscar, em consonancia com
seus parceiros do Mercosul, aprimorar
seus lacos comerciais com os paises membros do Nafh, aumentando os fluxos comerciais nos dois sentidos.
Com base nas informacoes preliminares disponiveis e nos estudos realizados ao
longo do processo negociador, e enquanto
se aguarda a divulgacao do texto do acordo, proceder-se-a a analises das consequencias do Nafta sobre o comercio exterior brasileiro, para o sistema comercial da
Aladi e sobre o Mercosul.

Posicao brasileira sobre a Lei Torricelli
Promulgacao pelo Governo dos EUA
da •áLeisobre a Democracia em Cuba•â
(Lei Torricelli). Posicao brasileira.
O Governo brasileiro manifesta preocupacao com a promulgacao pelo Governo dos Estados Unidos, em 23 de outubro
Uitimo, de lei que estende as subsidiarias
de empresas norte-americanas sediadas
em terceiros paises as sancoes aplicadas a
empresas estadunidenses que comerciem
com Cuba. A referida lei estabelece outras
restricoes como a proibicao de entrada em
portos norte-americanos, por um prazo de

180 dias, de navios que tenham aportado
em Cuba.
O Governo brasileiro esta avaliando as
implicacoes dessa legislacao, a luz do Direito Internacional e dos interesses de empresas brasileiras, no entendimento de que
os vinculos comerciais de empresas sediadas no Brasil com terceiros paises devem
ser regulamentados tao-somente pelas leis
brasileiras, pelos tratados internacionais
em vigor para o Brasil e pelas decisoes dos
organismos internacionais dos quais o
Brasil e membro.
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Eleicao do Brasilpara o Conselho de Seguranca das Nacoes Unidas
Em 27 de outubro, no curso dos trabalhos da XLVII Sessao Ordinaria da Assembleia Geral da ONU, o Brasil foi eleito
para ocupar um dos assentos nao-permanentes no Conselho de Seguranca, com
mandato de dois anos a iniciar-se em primeiro de janeiro de 1993.
A candidatura brasileira teve o endosso da unanimidade dos paises do Grupo
da America Latina e Caribe, e o Brasil foi,
assim, apresentado a Assembleia Geral
como candidato do Grulac (grupo regional latino-americano e caribenho). Os demais membros nao-permanentes eleitos
foram Espanha, Djibuti, Nova Zelandia e
Paquistao.

O Brasil foi membro do Conselho de
Seguranca ha tres anos, no periodo
1988-1989. Eleito pela setima vez, o
Brasil -como o Japao -e o pais que
mais mandatos cumpriu como membro
nao-permanente.
A eleicao e evento politico internacional de extrema relevancia, pois o Conselho
de Seguranca e o orgao incumbido pela
Carta das Nacoes Unidas da responsabilidade principal pela manutencao da paz e
da seguranca internacionais. No cumprimento de suas atribuicoes, o Conselho
toma iniciativas no campo da solucao pacifica de controversias e comanda a acao
das Nacoes Unidas em casos de ameaca a
paz, rompimento da paz e agressao. O

Conselho de Seguranca tem tido participacao crescente no equacionamento das
principais crises de seguranca internacional da atualidade. Sob seu controle desenrolam-se presentemente mais de uma dezena de operacoes de paz, com objetivos
variados, dentre as quais se destacam a
Unprofor (encarregada de criar condicoes
de paz e seguranca para a negociacao de
solucoes para a crise iugoslava), a Unavem
(que acompanha o processo de paz e as
eleicoes atualmente em curso em Angola),
a Onusal (que monitora os acordos de paz
entre as partes envolvidas no conflito salvadorenho), a Unikom (que zela pela observancia da zona desmilitarizada entre
Iraque e Kuaite), e a Untac (encarregada
de contribuir para a restauracao da ordem
e da paz no Camboja e organizar eleicoes
livres no pais). Foi, tambem, com autorizacao do Conselho que se desenvolveu a
acao aliada contra o Iraque no conflito do
Golfo de 1991.
Num momento em que a ONU se torna
o principal centro de deliberacao coletiva
para o reordenamento das relacoes internacionais pos-Guerra Fria, a participacao
do Brasil no Conselho de Seguranca assegura ao pais a possibilidade de atuar mais
diretamente no esforco de revitalizacao e
reestruturacao das Nacoes Unidas, particularmente nas questoes vitais afetas a
esse orgao.

=
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Comunicado de Imprensa sobre a situacao dos brasileiros em Angola
As instrucoes do Senhor Presidente da
Republica, relativas a evacuacao dos cidadaos brasileiros de Angola, estao sendo
cumpridas.

coes sobre vitimas brasileiras causadas
pelo conflito.

A operacao de evacuacao esta em andamento, tendo ontem a noite chegado ao
Rio de Janeiro os primeiros avioes, com
4 12 pessoas.

No Ministerio das Relacoes Exteriores
foi formado um gnipo permanente para
acompanhar as operacoes de evacuacao,
sob a chefia do Ministro, interino, das
RelacoesExteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia.

Ha contato permanente do Ministerio
das Relacoes Exteriores com a nossa Embaixada em Luanda, onde continua o Embaixador Ruy Pinheiro de Vasconcellos.
As informacoes disponiveis ate o momento sao de que todo o pessoal da Embaixada
se encontra bem. Tampouco ha informa-

As informacoes sobre o conflito, como
suas implicacoes sobre a situacao dos cidadaos brasileiros em Angola, estao sendo
avaliadas, para que sejam tomadas as medidas mais adequadas, de acordo com as
circunstancias.

Carta dirigidapelos Presidentes Fernando Collor e Jaime Paz Zamora
ao Presidente Carlos Menen, por ocasiao da cerimonia de assinatura
dos instrumentosjuridicos e diplomaticos que concretizam a venda
de gas natural boliviano ao Brasil em 17 de agosto de 1992
Santa Cruz, Bolivia, 17 de agosto de
1992
Querido Presidente y Amigo:
En ocasion de la Ceremonia de suscripcion de 10s instrumentos juridicos y
diplomaticos que concretan la venta de gas
natural boliviano a1 Brasil, queremos expresarle que 10 hacemos en e1 espirito comun de la integracion de America Latina
y co e1 proposito de fortalecer la integra-

cion energetica regional, de la cual Argentina, bajo la conduccion de1 querido amigo, e1 Presidente Carlos Saul Menen, es
parte escencial.
Nos es grato manifestarle, en esta
oportunidad, 10s sentimientos de nuestra
fraterna amistad.
Exm Sr.
Carlos Saul Menen
Presidente de la Republica Argentina
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O projeto do ((MercadoComum do Livro Latino-Americano;)
O Governo brasileiro apresentou na
Associacao Latino-Americana de Integracao (Aladi) um projeto de Acordo para
estabelecer o ((MercadoComum do Livro
na America Latinm .

2. O Acordo possibilitara a importacao,
livre de gravames, de quaisquer tipos de
livros de autores nacionais dos paises latino-americanos que o assinarem, desde que
sejam impressos e editados nesses paises.
Ou, em outras palavras, o Acordo lancara
o ((Mercado Comum do Livro LatinoAmericano)).
3. Na Aladi ja existe um acordo sobre
livre circulacao de bens culturais, que in-

clui certos tipos de livros. Mas esse acordo
e muito timido, pois so elimina as taxas
para livros importados diretamente por bibliotecas, centros de pesquisa e fundacoes
sem fins lucrativos. Ou seja, nao inclui as
livrarias, as escolas, enfim o leitor comum,
o cidadao latino-americano.
4. E para beneficiar direta e irnediatamente ao leitor comum, ao cidadao latinoamericano, que o Brasil esta propondo o
((MercadoComum do Livro)), que contribuirh para a solidez do processo de integracao da America Latina, divulgando
nossos valores, usos e costumes, habilidades e culturas.
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Artigos de Jornais
A insercao internacional do Brasil
(O Estado de S. Paulo, 23 de maio
de 1992, Caderno ((EspacoAberto)),
pagina 2)
Celso Lafer,
Ministro das Relacoes Exteriores

0

sistema internacional do segundo posguerra, que teve como eixo o conflito Lesteloeste, estruturava-se em torno de duas
grandes linhas: a batalha ideologica e o
equilibrio do terror nuclear. Estas linhas,
que davam ao sistema uma certa coerencia
e previsibilidade, desapareceram com o
termino da Guerra Fria enquanto fatores
de organizacao da vida mundial.
Dai esta nebulosa que caracteriza a
conjuntura internacional, que aparece
para um pais como o Brasil sob a forma
de uma mescla simultanea de tendencias
promissoras e preocupantes. Entre as primeiras, cabe destacar a globalizacao dos
mercados e as oportunidades que oferece:
a constituicao de uma consciencia coletiva de respeito aos direitos humanos, a
democracia e ao meio ambiente; a revalorizacao dos organismos internacionais,
em particular a ONU. Entre as segundas,
a intensificacao dos conflitos etnicos, religiosos e de nacionalidades; o risco de
uma guerra comercial entre megablocos
tendencialmente protecionista; a aceleracao da brechaNorte-Sul. Eneste contexto

que a politica externa brasileira tem de se
mover e se renovar.
Toda proposta de politica externa parte
da analise simultanea das demandas da
sociedade nacional e das oportunidades
oferecidas pela conjuntura internacional.
A tarefa da diplomacia e a traducao dessas
necessidades internas em possibilidades
externas. Essa traducao nao e nunca literal,
mas criativa. Diria, para recorrer, por analogia, a Haroldo de Campos, que se trata
de uma transcriacao. Constitui um exercicio de inteligencia e sensibilidade que
acrescenta algo de relevante a insercao
internacional do Pais, na medida em que
consegue captar com fidelidade os impulsos internos, agregando a esta percepcao
agilidade para detectar mudancas nas conjunturas mundiais e aproveita-las.
Com efeito, a atividade diplomatica
nao implica mera submissao dos interesses
nacionais ao permissivel de cada epoca
historica da vida mundial. Se e irrealista
prescindir de uma analise objetiva da conjuntura internacional a cada momento de
sua evolucao, seria por outro lado imobi-
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limo imperdoavel para um pais como o
Brasil nao ter em mente que o trabalho diplomatico transforma, por sua acao, a realidade em que atua, criando sempre novas
possibilidades que nao estavam dadas.
A diplomacia, enquanto transcriacao
constante, tem seu tempo proprio. Busca e
alcanca resultados acurto prazo, mas tambem trabalha na duracao mais longa. Incorpora o passado, ao levar em conta a
coerencia da tradicao, em sua obra aberta
de construir o futuro do Pais.
Esta pequena reflexao teorica permite
encaminhar como estou vendo a missao da
diplomacia brasileira no acelerado processo internacional em que vivemos. Comeco
apontando que o Presidente Fernando Collor propos com clareza a reformulacao da
agenda interna do Pais em seu discurso de
posse. Esta agenda foi politicamente incorporada pela sociedade brasileira. E
com base nela que se debatem hoje as
grandes questoes nacionais. As enfases,
dependendo dos protagonistas, sao certamente diversas, as opcoes muitas vezes
conflitantes, mas o eixo das discussoes foi
deslocado de forma marcante.
A agenda interna ao mesmo tempo que
ganhou vigencia por sua adocao por todas
as correntes politicas, ganhou atualidade e
sincronia transnacional ao incorporar os
grandes problemas com que se defrontam
hoje quase todas as sociedades: competitividade, modernidade, redefinicao do papel do Estado, compatibilizacao da livre
empresa com a responsabilidade social,
democracia, promocao dos direitos humanos e preservacao do meio ambiente.

No que se refere ao plano internacional, a nova agenda tem como tema unificador, como indicou o Presidente Collor,
o da insercao competitiva do Pais no mundo. A operacionalizacao no plano externo
desta agenda, a partir deste tema-chave, e
a tarefa politica do Itamaraty.
Esta tarefa requer, como verifiquei
desde que assumi o Itamaraty, constante e
estreita articulacao interna. Em primeiro
lugar, com todos os ramos do Executivo.
Cito apenas algumas das questoes concretas de que me ocupei nestas ultimas semanas. O gas boliviano e argentino, importante tema da formulacao da matriz energetica de nosso pais, pede, como ja esta
sendo feito, coordenacao com o Ministerio
das Minas e Energia e com a Secretaria de
Assuntos Estrategicos (SAE). O projeto da
hidrovia Parana-Paraguai implica coordenacao com o Ministerio dos Transportes e
com a SAE. Tambem com o Legislativo a
articulacao e indispensavel, como senti
por meio do apoio dado a missao parlamentar ao Peru, enquanto movimento em
defesa da democracia no nosso continente.
A politica externa exige, ainda, enquanto
um imperativo da democracia, a articulacao com a sociedade civil, no trato do que
poderiamos chamar de agenda da opiniao
publica: um exemplo e o da protecao de
brasileiros no exterior, tema cada vez mais
importante, como indica a questao dos
dentistas brasileiros em Portugal, outro e
o dos debates surgidos em torno da concessao de visto ao Dalai Lama.
A dicotomia agenda internaiagenda
externa se soma outra de grande relevancia
em nosso caso, que e nossa propria dico-
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tomia interna. O velho tema do Brasil, pais
de contrastes, ainda nao perdeu, infelizmente, sua pertinencia. O resultado liquido na area de politica externa e o de um
pais com perfil de atuacao internacional
extremamente complexo. A solucao de
nossos problemas de curto e medio prazos
depende de cooperacao com os paises desenvolvidos (financiamento, investirnento, acesso a mercados, transferencia de
tecnologia), enquanto a solucao dos problemas de longo prazo - decorrentes de
uma divisao internacional do trabalho que
nao nos atende - pede mudancas da ordem mundial, o que nos aproxima naturalmente de outros paises em desenvolvimento com interesses semelhantes.
Temos ai mais um exemplo dos dois
tempos coexistentes da diplomacia: um
voltado para resultados no prazo mais curto, outro imbuido de uma visao de futuro.
Gostaria de mencionar, brevemente,
uma dimensao frequentemente esquecida
da politica externa em sua vertente de longo prazo, que e a diplomacia cultural. Esta
atua qualitativamente no campo dos valores e permite contrapor ao noticiario conjuntural, muitas vezes parcial e equivocado, que se concentra em aspectos seguramente deploraveis, mas transitorios, de
nossa realidade a contribuicao mais duradoura da civilizacao brasileira e sua vis
atractiva para outras sociedades. Por isso
a ela darei prioridade em minha gestao.
E em funcao desta moldura que concebo o planejamento estrategico do Itamaraty em dois planos complementares:
io

da adaptacao criativa;

ie

o da acao para a mudanca.

Um exemplo da postura de adaptacao
criativa e a nova atitude brasileira com
relacao aos regimes existentes de controle
de intercambio internacional de tecnologias tidas como sensiveis porque tem tambem aplicacaomilitar: estamospreparados
para aceitar procedimentos equitativos de
controle em troca de acesso a tecnologias;
consideramos, portanto, igualmente relevantes a construcao da confianca e a verificacao, de um lado, e o direito a participacao nos fluxos internacionais de alta
tecnologia, de outro.
Exemplos de acoes de mudanca sao, no
plano economico mundial, a retomada do
tema do desenvolvimento com os novos
componentes de preocupacao com o meio
ambiente e a equidade. E, no plano politico, a proposta de ampliacao dos assentos
permanentes do Conselho de Seguranca
das Nacoes Unidas, enquanto um dos ingredientes da democratizacao do sistema
internacional.
O tema recorrente da politica externa
brasileira em sua nova feicao, o desenvolvimento sustentavel com justica social,
tem intima relacao com o conceito de democracia enquanto conjunto de regras do
jogo adequadas a convivencia coletiva e
eticamente fundamentadas no respeito aos
direitos humanos. A vigencia da democracia no Brasil confere legitimidade e vigor
a acao diplomatica do Brasil no campo dos
valores e sustenta politicamente a nossa
pregacao em prol de uma maior democratizacao das relacoes internacionais, que e
a consequencia externa da democracia no
plano interno, como explica Bobbio ao
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apontar no nexo entre democracia, direitos
humanos e paz.
E neste quadro que o social-liberalismo adquire toda a sua abrangencia doutrinaria, pois um de seus temas centrais e o
de que e em nome da liberdade que se
busca mais igualdade e menos privilegios,
tanto no plano interno como no internacional. O social-liberalismo reconhece, em
poucas palavras, que o mercado, ao nao
operar no vazio, pede uma ordem que se
manifesta numa moldurajuridica e institucional. Esta, por sua vez, so pode resultar
de um processo de construcao politica.
Um exemplo, no campo do comercio
internacional e da globalizacao de mercados, e o esforco que tem sido desenvolvido, com participacao intensa do Brasil, na
atual Rodada Uruguai do GATT, objetivando elaborar um quadro multilateral estavel para uma parte importante dos fluxos
internacionais de recursos.
Os dois Brasis a que me referi geram
efetivamente, como ja pude sentir com
nitidez, pautas diplomaticas diversas, que
nos aproximam, respectiva, simultanea e
complementarmente, dos operadores diplomaticos dos paises do Terceiro e do
Primeiro Mundo.
Temas do subdesenvolvimento sao,
entre outros, os ligados a violencia contra
menores ou a atividades dos garimpeiros
nas fronteiras do Norte do Pais.
Temas do Brasil moderno podem ser
exemplificados com as questoes do intercambio internacional de tecnologias sensiveis e da capacitacao cientifico-tecnologica em sentido amplo, com todas as suas

implicacoes na area economica -como e
o caso das discussoes sobre propriedade
intelectual na ja mencionada Rodada Uruguai do GATT.
Em sintese, o Brasil, por sua escala e
complexidade, e um pais que tem interesses globais e, portanto, nao deve proceder
a adesoes excludentes. Precisa, no entanto,
estabelecer uma escala de prioridades.
Esta pode ser posta em pratica por meio do
conceito de parcerias operacionais.
As parcerias operacionais identificam
pela existencia ou possibilidade de operacoes diplomaticas no curto e medio prazos. Algumas sao, por fatores geograficos,
historicos e culturais, mais permanentes:
America Latina, com seu nucleo no Cone
Sul; Estados Unidos; Europa. Outras podem ganhar um novo sentido estrategico,
como e o caso do Japao, em funcao do
papel que tende a desempenhar no sistema
internacional com base no seu hoje incontestavel poderio economico-financeiro.
Tambem existem relevantes ((nichos de
oportunidade)) no mundo complexo do
Oriente Proximo, da Asia e Oceania, e uh
importante trabalho a ser feito no continente africano, h luz de novos dados, como
a paz em Angola, a independencia da Namibia e as medidas liberalizantes que certamente levarao ao desmantelamento do
apartheid e ao retorno pleno da Africa do
Sul ao convivio internacional.
Estas parcerias nao podem ser excludentes. A assinatura do acordo entre o
Mercosul e os EUA, o chamado Acordo
Quatro mais um, por exemplo, nao impede
que se firme documento semelhante com
a CEE e, eventualmente, com o Japao.
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Trata-se, portanto, de construir e desenvolver parcerias operacionais harmonicas
em seu conjunto, e que resultam de uma
visao estrategica.
Exemplifico estas ideias tomando
como ponto de partida a America Latina,
que e nossa circunstancia, nossa regiaochave, em que operamos tanto bilateralmente, lidando com as especificidades,
como multilateralmente, buscando uma
insercao competitiva da regiao como um
todo no mundo.
No momento, a regiao vive a ambiguidade de, ao mesmo tempo, atrair o
interesse mundial por seus corajosos programas nacionais de reajuste economico
e pelas potencialidades de intercambio
que apresenta e de causar alguma preocupacao pela fiagilidade da democracia em
alguns dos paises.
A crise economica e os custos sociais
do ajuste economico que se tomou impostergavel tem, efetivamente, estimulado
ameacas a democracia, como se viu no
Haiti - embora, la, as causas sejam de
tipo diverso -e, sobretudo, na Venezuela e no Peru. E fundamental, para a recuperacao economica e social da regiao e
para sua insercao competitiva, que a estabilidade politica se mantenha e projete
mundialmente uma imagem de tranquilidade e previsibilidade, essencial para os
calculos e projecoes dos agentes econo-

micos. Foi nesta linha que atuei na reuniao
da OEA, realizada em Nassau de 17 a 23
do corrente.
Uma palavra final sobre o Mercosul,
que se enquadra na diplomacia da integracao que e hoje um novo fenomeno global,
de que sao exemplos a CEE e o projeto do
Acordo Norte-Americano de Livre Comercio (Nafta). Esta diplomacia e uma
diplomacia da cooperacao, em que nao
mais se colocam os temas tradicionais da
guerra e da paz.
O Mercosul e uma plataforma de insercao competitiva da regiao no plano mundial e representa para as suas partes contratantes, que tem como nucleo o entendimento Argentina-Brasil, uma operacao diplomatica de alta envergadura. Nao se
opoe, mas complementa nosso firme engajamento global e constitui um ingrediente
importante para aumentar nossa participacao nos mercados desenvolvidos e na vida
diplomatica internacional, como pude sentir no dialogo entre os chanceleresdo Mercosul e da CEE, de que participei recentemente, na reuniao realizada em Guimaraes
(Portugal), no dia 2 de maio.

Se, como disse Guimaraes Rosa,
((toda acao principia mesmo e por urna
palavra pensada)),estas sao as primeiras
reflexoes sobre a insercao internacional
do Brasil que desejava compartilhar com
a opiniao publica.
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A Conferencia do Rio
(Correio Braziliense, 1' de junho
de 1992)
Celso Lafer
Ministro das Relacoes Exteriores

A Conferencia do Rio de Janeiro, que se
inaugura quarta-feira, sera sem duvida o
maior evento politico-diplomatico deste
fim de seculo e, como tal, antecipara parte
expressivada agenda internacional do proximo milenio.
A Conferencia tera lugar num mundo
totalmente diverso daquele que prevalecia em 1972, quando a comunidade internacional, em Estocolmo, examinou
pela primeira vez a questao do meio
ambiente a partir de uma perspectiva
global. Reforcou-se, sem duvida, a consciencia de um destino comum da humanidade e o sentido de urgencia de que se
reveste a tarefa de salvar o planeta.
Acrescentou-se ao temario de Estocolmo, que fora predominantemente ambientalista, uma nova dimensao: a do
desenvolvimento sustentavel.
Mais notavel ainda e o fato de que entre
a convocacao da Conferencia pela Assembleia Geral das Nacoes Unidas, no final de
1989, e sua inauguracaono Rio de Janeiro,
sofreu o mundo transformacoes politicas e
economicas cujos contornos definitivos
ainda sao materia de debate. Nao ha duvida, entretanto, de que tais mudancas atenuaram tendencias a confrontacao ideologica e militar, permitindo a humanidade
uma percepcao mais viva de sua unidade.

A diplomacia multilateral e a f m e
disposicao para alcancar solucoes de conciliacao passaram a ser requisitos fundamentais para a efetiva operacao do sistema internacional. A presenca de Chefes
de Estado e de Governo provenientes das
mais diferentes geografias e realidades
politico-economicas e a amplitude da tematica da Conferencia c o n f i a m sua
singularidade dentre os eventos politicos
que tracam os rumos da cooperacao internacional.
A vontade dos governos de se engajarem neste esforco provem do reconhecimento de que o conceito de desenvolvimento sustentavel e essencial para a compreensao do mundo em que vivemos, englobando nao so o conceito de eficiencia
na producao de riquezas, mas tambem a
nocao de sustentabilidade ambiental.
A Conferencia sera emblematica de
interdependencia dos grandes problemas
globais, que requerem um conceito de
cooperacao renovado e aprofundado para
sua solucao, semelhante ao que ocorre nos
campos da protecao dos direitos humanos
e do combate a problemas transnacionais,
como o do trafico de drogas.

A Conferencia sera um momento de
tomada de decisoes que materializem a
vontade comum dos Estados de instaurar
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um novo paradigma de cooperacao internacional, capaz de lidar de maneira mais
eficaz com a necessidade de reconciliar a
reducao das desigualdades economicas e
sociais com a rninimizacao da degradacao
ambienta1originada pela acao do homem.
A comunidade internacional esta consciente de que e chegada a hora de apresentar linhas concretas de acao, que levem a
resultados positivos em prazo relativamente curto. Em todos os paises a sociedade civil fez do meio ambiente uma das
principais preocupacoes.

Ecologia
A ecologia nao e mais um tema especializado, apropriado por alguns partidos
e dirigido a certa faixa do eleitorado. Tornou-se um tema horizontal, que atravessa
praticamente todos os partidos e todas as
correntes ideologicas, como os temas economicos e sociais mais tradicionais.
O debate sobre o meio ambiente teve
assim o merito de colocar na pauta das
preocupacoes dos governos e dos cidadaos a necessidade de consolidacao de
principios que sejam base de direitos e
obrigacoes num mundo cada vez mais
interdependente.

Crucial para atingir o objetivo de mudar o mundo sera o acordo em torno da
Agenda 2 1, programa de acao que busca,
pela promocao do desenvolvimento economico e social, alcancar a protecao do
meio ambiente. Tal programa representara
um engajamento politico, no mais alto nivel, resultado de intensas negociacoes.
Trata-se de um programa de natureza politica, de aplicacao universal, mas que leva

em conta as diferencas sociais, culturais,
de mercado, de recursos e geoeconomicas
entre os paises, bem como a disponibilidade de meios para sua implementacao.
Seu exito estara intimamente vinculado a acao para a mudanca, isto e, a uma
real transformacao nos padroes de producao e consumo que tem prevalecido desde
o inicio da revolucao industrial e a retomada do tema do desenvolvimento com a
agregacao dos componentes arnbientais e
da equidade.
A nova relacao da humanidade com o
meio ambiente nao se esgota na adocao de
medidas e acoes em setores especificos.
Requer principios.
A Declaracao do Rio de Janeiro consagrara o consenso da comunidade internacional em relacao a esses principios. O
acordo dos Estados em torno da Declaracao sera um marco na crescente positivacao do Direito Internacional, pois representa o processo mediante o qual se caminha, no ambito da comunidade mundial,
da soft law da •ávisao de futuro)) para a
hard law das obrigacoes mais vinculantes.
No contexto do Direito Internacional de
cooperacao em que se insere a Declaracao
do Rio de Janeiro, vale a pena realcar que
a funcao do Direito como tecnica de gestao
coletiva e melhor atendida pelos mecanismos promocionais dos estimulos e desestimulos do que pelos procedimentos penais das ordens e proibicoes.
Dentro do quadro de obrigacoesjuridicas mais precisas, requeridas pela especificidade de seu objeto, cabe realcar a recente adocao em Nova York, por consen-
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so, da Convencao-Quadro das Nacoes

Unidas sobre Mudancas do Clima, que
mostra o empenho da comunidade internacional em ressaltar o primado dos regimes
jm'dicos acordados por todos em lugar de
acoes unilaterais ou arranjos seletivos. A
abertura dessa Convencao e daquela sobre
diversidade biologica a assinatura no Rio
de Janeiro sera um dos resultados mais
importantes para a acao futura da comunidade internacional.
ContribuicHo
A celebracao no Brasil da Conferencia das Nacoes Unidas sobre Meio Arnbiente e Desenvolvimento representa
para nosso pais a oportunidade de ser o
anf~triaode um evento que sera determinante para o desenho de uma ordem internacional fundada no compromisso ineludivel com as geracoes futuras. Jamais
existiu oportunidade melhor para escrever pagina tao promissora na historia da
cooperacao internacional.
O Brasil esta consciente da magnitude e da abrangencia da Conferencia. Enquanto pais-sede do evento temos empenho especial em seu exito. Temos buscado transcender nossos interesses uni-

lateraisem proveito de um papel construtivo na busca de uma Agenda equilibrada
e equitativa.
Acreditamos que esta nossa postura,
que colaborou na conclusao tempestiva
e satisfatoria das duas importantes convencoes a serem examinadas na Conferencia do Rio, ja mencionadas, tera contribuicao decisiva a oferecer para o exito
do encontro.
O Brasil pode desempenhar esse papel
sem esforco por ser, ao mesmo tempo, pais
interessado nas duas dimensoes centrais
da Conferencia, o meio ambiente e o desenvolvimento, e por enfrentar em seu cotidiano as duas vertentes dos problemas
arnbientais, a dos paises desenvolvidos causada pela industrializacao - e a dos
paises em desenvolvimento - causada
pela pobreza.
Nosso pais, por sua diferenciacao e
complexidade internas, ensinou-nos a permanente necessidade do dialogo. Estamos, a partir desta experiencia vivida, legitimados para pregar o dialogo como instrumento fundamental de construcao de
uma nova ordem ambiental.

Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Nova OrdemMundial
(revista Manchete, 20 de junho
de 1992)
Celso Lafer

Ministro das Relacoes Exteriores

A Conferencia do Rio fez do Brasil e do
Rio de Janeiro o centro do mundo por 12
dias. Trouxe-nos um sentido dejustificado
orgulho por termos organizado e conduzido evento que, por sua magnitude e complexidade, nao encontra precedentes na
historia da diplomacia multilateral. Nunca
houve conferencia que reunisse tantos paises, tantos chefes de Estado e de Governo,
ou que se debrucasse sobre tao variada
gama de assuntos. Nenhuma outra reuniao
logrou jamais congregar tamanho numero
de organizacoes nao-governamentais, representativas dos mais variados segmentos da sociedade civil, ou mobilizar, como
esta, a atencao e a sensibilidade da opiniao
publica em escala mundial.
A Conferencia encontrou o Brasil preparado para recebe-la. A prioridade que o
Presidente Collor atribuiu ao tema da protecao ambienta1deu expressao politica aos
anseios da sociedade brasileira.

Nos tres niveis - federal, estadual e
municipal -cumprimos nossa missao de
pais-sede com impecavel rigor e notavel
profissionalismo. A avaliacaio de que fizemos um excelente trabalho nao e apenas
minha; e do conjunto das delegacoes que
aqui estiveram. O espirito hospitaleiro cacom que
racteristico da nossa gente
recebemos os participantes da Conferencia e de seus eventosparalelos ficararegis-

-

trado por muito tempo na memoria dos
visitantes. A Conferencia tera tambem
contribuido para que o grande numero de
pessoas que pela primeira vez tomou contato direto com a realidade brasileira leve
de volta uma imagem positiva do Brasil e
da magnitude de nossas realizacoes, diante
da dimensao dos desafios.
Ao longo do processo negociador antes e durante a Conferencia, o Brasil, sem
abdicar da defesa de suas posicoes nacionais, desempenhou importante papel no
sentido de promover a convergencia e de
buscar o consenso.
A Conferencia evidencia disposicao
plena de dialogo e de cooperacao em alto
nivel na busca de formas mais saudaveis
de convivencia do homem consigo mesmo e com a natureza. Trata-se, nada menos, do que a consolidacao do consenso
de que devemos reorientar todo o espectro da atividade humana no sentido do
desenvolvimento sustentavel. E, como se
ve, uma tarefa de proporcoes monumeritais, que se realizara necessariamente
num horizonte temporal medido em geracoes, nao em anos.

Aqui no Rio de Janeiro, tendo como
fundo a beleza redescoberta da cidade,
demos os passos iniciais desse processo.
Os resultados que obtivemos representam
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avancos significativos em relacao as conquistas do passado recente e estabelecem
novo patamar para que ganhos incrementais se venham agregar e compor, pouco a
pouco, uma nova estrutura de cooper~ao
internacional.
A Declaracao do Rio, a Agenda 21 e a
Declaracao Sobre Florestas sao os resultados imediatos da Conferencia. A eles se
associam a Convencao Sobre Mudanca do
Clima e a Convencao Sobre Diversidade
Biologica, abertas a assinatura no Rio.
A Declaracao do Rio e um conjunto de
direitos e obrigacoes gerais que devem
pautar a acao dos Estados, organizacoes
internacionaise individuosno que respeita
ao meio ambiente e ao desenvolvimento.
Contem 27 principios, dos quais o primeiro afirma que os seres humanos sao o
centro das preocupacoes, tem o direito a
uma vida saudavel e produtiva, em harmonia com a natureza, com base no conceitochave de desenvolvimentosustentavel.
Dada essa moldura mais ampla, projetam-se na Agenda 2 1 as metas concretas a
serem atingidas nos mais diversos setores
-atmosfera, recursos do solo, florestas,
biodiversidade, oceanos, recursos hidricos
e residuos -, assim como os meios para
implementa-10s. Trata-se de um plano de
acao, equilibrado e equitativo, para o periodo pos-Conferencia e para o Seculo
XXI, com prioridades, estimativas de custo e atribuicao de responsabilidades. A
magnitude e o vasto escopo de seu conteudo tomam a Agenda 21 um documento
sem precedentes entre os que se negociaram em ambito multilateral.

A Declaracao de Principios Sobre
Florestas constitui o primeiro consenso
global sobre o tema. Trata-se de um conjunto de principios destinados a orientar
a futura cooperacao internacional para a
promocao do desenvolvimento sustentavel das florestas.
Pela Convencao Sobre Mudanca do
Clima, os Estados, sobretudo os mais desenvolvidos, se comprometem a adotar
medidas com vistas a reducao das emissoes de gases que contribuem para o efeito-estufa.

A Convencao Sobre Diversidade Biologica trata com admiravel equilibrio as
questoes-chave nessa materia: conservacao e acesso aos recursos biologicos, de
um lado, e acesso a biotecnologia e protecao da propriedade intelectual, de outro.
Para alem de seu significado imediato no plano da cooperacao para o meio
ambiente e o desenvolvimento, a Conferencia do Rio adquire uma dimensao
ainda maior: a de marco basico na direcao de um novo ordenamento do sistema
internacional. A integracao da tematica
do meio ambiente e do desenvolvimento
nos permite superar a logica da confrontacao, caracteristica da desordem anterior, pela logica da cooperacao e da coresponsabilidade, fundadora na nova ordem. Delineiam-se aqui os elementos
para a construcao de uma parceria igualitaria entre as nacoes.
Temos, pois, todas as razoes para estarmos duplamente satisfeitos - como
pais-sede, pela demonstracao de nossa ca-
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pacidade de organizacao, objeto de reconhecimento e apreco unanimes, e como
participes desse entendimento global que
a Conferencia representa, pelas posicoes

f m e s , amadurecidas e construtivas que
constituiram nossa contribuicao a todo o
processo negociador. O Brasil sai engrandecido da Conferencia do Rio.
rn
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