Brasil e Itália reafirmam parceria em prol do reforço do multilateralismo
Declaração Conjunta do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
e do presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, Silvio Berlusconi.
O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do
Conselho de Ministros da República Italiana, Silvio Berlusconi, reafirmaram o interesse em
conferir maior impulso à parceria estratégica existente entre os dois Países, com base nos
valores democráticos, no respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, que o
Brasil e a Itália compartilham e que orientam sua visão do futuro das relações internacionais.
O Brasil e a Itália reafirmam seu empenho comum em prol do reforço do multilateralismo, da
defesa da paz e da segurança internacionais e da promoção do desenvolvimento e da justiça
social.
2. Os dois chefes de Governo, no contexto da reunião do G-20, da qual participarão, em
Washington, no dia 15 de novembro, reiteraram a necessidade de atuar de forma coordenada
para a definição de um novo sistema financeiro internacional mais transparente, caracterizado
por regras e controles mais estritos, em benefício da sustentabilidade do crescimento e do
desenvolvimento.
3. Os dois chefes de Governo expressaram, ainda, a convicção de que uma participação mais
ampla do Brasil nos trabalhos da próxima Cúpula do G-8, sob a presidência italiana, constituirá
um fator de impulso para a identificação de respostas aos atuais desafios internacionais.
Ambos reafirmaram o empenho em buscar uma conclusão rápida e equilibrada das
negociações da Rodada de Doha para o Desenvolvimento, bem como em dar impulso, nos
respectivos âmbitos regionais, à negociação do Acordo UE-Mercosul. Reiteraram, ademais, a
vontade dos dois Países de fortalecer a cooperação bilateral no âmbito do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e de colaborar para a promoção e utilização
sustentável dos biocombustíveis e dos MDL.
4. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Conselho de Ministros Silvio
Berlusconi, no contexto da dinamização do diálogo no mais elevado nível político, examinaram
os desdobramentos da cooperação bilateral, estabelecendo linhas prioritárias com vistas ao
seu fortalecimento, com destaque às áreas econômico-comercial, financeira, cultural e
científico-tecnológica. Nesse contexto inserem-se os entendimentos mantidos entre os
Ministros que integram as respectivas delegações e os acordos bilaterais firmados na ocasião,
indicados em anexo. Os dois chefes de Governo expressaram satisfação com a realização do
Fórum empresarial, que reuniu representantes das Confederações de Indústrias dos dois
Países, com o objetivo de intensificar a cooperação econômica e o intercâmbio comercial, e
sublinharam as oportunidades de investimentos oferecidas pelo Programa brasileiro de
Aceleração do Crescimento (PAC).
5. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Conselho de Ministros Silvio
Berlusconi congratularam-se pelos expressivos resultados alcançados no desenvolvimento da
agenda bilateral e reiteraram seu empenho no fortalecimento e no aprofundamento da
amizade entre os dois Países.
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