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Em declaração ao jornal argelino El Khabar, o presidente do Brasil afirmou que as relações 
entre os dois países são um modelo de cooperação sul-sul. Argélia e Brasil tiveram um 
comércio de US$ 2,34 bilhões entre janeiro e novembro deste ano. A Argélia exporta 
principalmente petróleo e derivados ao mercado brasileiro e o Brasil vende alimentos para o 
país árabe. 
 
As relações entre Brasil e Argélia são excelentes. A afirmação foi feita pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em entrevista ao jornal argelino El Khabar. De acordo com Lula, no 
aspecto econômico as relações bilaterais podem ser consideradas um modelo de cooperação 
sul-sul. O Brasil e a Argélia tiveram, entre os meses de janeiro e novembro deste ano, um 
comércio de US$ 2,34 bilhões, dos quais US$ 1,9 bilhão foram vendas argelinas e US$ 445 
milhões exportações brasileiras. 
 
De acordo com declarações de Lula, o diálogo político que ele próprio mantém com o 
presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, é exemplar. O presidente do Brasil disse que a 
relação dos dois países é modelo principalmente em parcerias e cooperação para o 
desenvolvimento de novas tecnologias. "A Argélia é nosso segundo maior parceiro árabe e o 
terceiro maior na África", acrescentou o chefe de estado brasileiro. O único país árabe que 
mantém uma corrente comercial com o Brasil maior do que a Argélia é a Arábia Saudita. 
 
No entanto, o presidente afirmou que as relações entre os dois países podem ser ampliadas 
ainda mais. Lula declarou que as empresas petrolíferas dos dois países, Petrobras e Sonatrach, 
podem operar em conjunto, principalmente na prospecção petrolífera em águas profundas. "A 
experiência argelina no setor de gás é muito interessante para o Brasil, pois estamos tentando 
diversificar nosso sistema energético", disse Lula ao jornal argelino. Os dois países vêm 
estreitando as suas conversas na área de energia. 
 
O presidente do Brasil também declarou que há grandes oportunidades para cooperação entre 
pequenas e médias empresas e declarou que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) pode ajudar nesta área. Para Lula, parcerias neste segmento podem gerar 
grande volume de empregos. O presidente do Brasil declarou também que existem 
possibilidades de intercâmbio nos setores de saúde e tecnologia. "A Argélia pode ser de grande 
ajuda nesta maior interação que o Brasil está tendo com os países da África e também com os 
árabes", disse Lula. 
 
O presidente Lula já visitou a Argélia e o presidente Bouteflika também já esteve no Brasil. Ele 
foi um dos chefes de estado árabes que participaram da Cúpula Países Árabes e Sul-
Americanos que ocorreu em maio de 2005 em Brasília, por iniciativa do presidente brasileiro. 
Os principais produtos que o Brasil vende para a Argélia são açúcar, carne e leite em pó. Entre 
janeiro e outubro, também estiveram na pauta de vendas produtos como isoladores, tratores, 
papel, fios de alumínio, tubos de aço e café. 
 
Já a Argélia exportou para o Brasil, nos primeiros dez meses de 2007, óleos brutos de 
petróleo, naftas para petroquímica, propanos, fosfatos, juntas, couros e ferramentas. O carro-
chefe da pauta, porém, é o petróleo e os seus derivados. A Argélia é o segundo maior país da 
África. Mais de 80% do território argelino é ocupado pelo deserto do Saara, onde há grandes 
reservas de hidrocarbonetos. O país tem Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 98,5 bilhões e a 
sua indústria é baseada no setor petroquímico, de alimentos e máquinas. 
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