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Embaixador do bloco em Brasília garante que parceria não vai prejudicar o Mercosul e pode 
facilitar as negociações comerciais. Cúpula debaterá relações entre as partes no próximo dia 4 
de julho, em Portugal. 
 
A parceria estratégica que a União Européia (UE) está oferecendo ao Brasil não será feita em 
detrimento dos demais membros do Mercosul. A garantia foi dada ontem pelo embaixador da 
UE em Brasília, João Pacheco. O diplomata negou que a oferta da UE seja uma alternativa ao 
impasse nas negociações comerciais entre o Mercosul e a UE, paralisadas desde 2004.  
 
Segundo Pacheco, o fato de o Brasil se tornar um aliado privilegiado do bloco europeu — 
status reservado apenas a Estados Unidos, Canadá, China, Rússia e Índia — pode até facilitar 
a retomada das discussões. A comissária européia de Relações Exteriores, Benita Ferrero-
Waldner, apresentará um comunicado a respeito dessa questão na reunião semanal do Colégio 
de Comissários, em Bruxelas.  
 
Na semana passada, o governo de Portugal, que sucederá a Alemanha na presidência rotativa 
da UE no segundo semestre de 2007, anunciou a organização de uma cúpula UE-Brasil no dia 
4 de julho, em Lisboa. O encontro formalizará uma proposta para que o país se torne um 
“parceiro estratégico” da UE, despertando temores de que a aliança seja um curto-circuito às 
negociações com o Mercosul. A proposta, elaborada pela Comissão Européia, será submetida à 
aprovação dos 27 países-membros.  
 
“O reconhecimento da importância do Brasil não desvaloriza o Mercosul. Pelo contrário, o fato 
de propormos uma relação mais intensa com o país é um reconhecimento de seu papel no 
mundo. Isso não será feito em detrimento da nossa visão de impulsionar a integração 
regional”, disse Pacheco, em conversa com jornalistas na representação da Comissão 
Européia, no Lago Sul. “Uma relação mais estreita entre o Brasil e a UE pode auxiliar, na 
medida em que o Brasil, enquanto maior parceiro do Mercosul, só pode ajudar a empurrar para 
frente as negociações comerciais”, insistiu o embaixador.  
 
Argentina  
 
Pacheco também negou que uma intensificação da parceria estratégica entre UE e Brasil possa 
contrariar os demais membros do Mercosul, em particular a Argentina. “A situação da 
Argentina melhorará se conseguirmos, por meio da relação com o Brasil, estreitar os laços com 
o Mercosul como um todo”, afirmou o embaixador. “Além disso, a importância do Brasil no 
mundo não tem comparação na América do Sul. É um fato da vida, que não diminui nada a 
estima e a importância de nossas relações com a Argentina”, acrescentou.  
 
A UE quer buscar uma parceria estratégica mais ampla possível com o Brasil. Além das 
relações bilaterais, o bloco europeu espera atuar em crescente sintonia com o governo 
brasileiro no âmbito da Rodada de Doha, na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os 
europeus também querem intensificar a parceria energética com o Brasil — nas áreas de 
biocombustíveis e fusão nuclear.  
 
Também há expectativas de que brasileiros e europeus adotem mecanismos de consulta 
permanente nos fóruns internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU). 
João Pacheco lembrou que as duas partes compartilham de valores comuns, entre eles a 
defesa do multilateralismo, a ação pela paz no mundo e a busca de políticas que levem em 
conta as mudanças climáticas.  
 
A UE também espera que a parceria estratégica aproxime os programas espaciais brasileiro e 
europeu, com ênfase no sistema de posicionamento por satélites Galileo, que pretende romper 
o monopólio norte-americano no setor. 
 
Disponível em: <http://www.mre.gov.br>. Acesso em 31 maio 2007 



   
 
 
 


