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DESTAQUE ECONOMIA INTERNACIONAL
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A promoção da língua portu-
guesa e o fortalecimento das
relações econômicas entre
Portugal e Brasil, com a assi-
natura de vários acordos entre
empresas e governos dos dois
países, foram os pontos fortes
da passagem do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva por
Portugal. Numa visita breve
mas cheia, houve tempo para a
troca de elogios entre repre-
sentantes de ambas as nações,
mas também foram deixados
alguns apelos para que os laços
se estreitem cada vez mais.

Durante a visita, Lula e o pri-
meiro-ministro português, Jo-
sé Sócrates, que também este-
ve na entrega do Prêmio Ca-
mões (ver reportagem ao
lado), seguiram para o maior
objetivo da visita a Portugal: a
X cimeira Luso-Brasileira, no
Palácio das Necessidades.

Em destaque a assinatura do
entendimento entre o grupo
Mota-Engil, através da Suma,
empresa da qual participa a
construtora nacional, e o grupo
brasileiro Leão & Leão para a

aquisição de 50% da Geovi-
sion, empresa que participa no
setor da Gestão Ambiental.

O acordo para a produção de
biocombustível tecnologica-
mente avançado em Portugal,
entre a AICEP, a GALP Energia,
a Petrobrás e a Petrobrás Bio-
combustível, foi outro dos
acordos assinados (leia repor-
tagem na página 48). O am-
biente, a tecnologia, os espor-
tes e a promoção da igualdade
entre sexos também foram alvo
de pactos entre os dois países.
Os dois governantes assinaram
também vários acordos e pro-
tocolos de entendimentos.

Lula e Sócrates também en-
fatizaram a importância de que
seja realizada a reforma das
Nações Unidas e do seu Conse-
lho de Segurança. O objetivo é
torná-lo mais “representativo,
transparente e eficaz”.

A Associação dos Operado-
res de Correios e Telecomuni-
cações dos Países de Língua
Oficial Portuguesa (AICEP)
aproveitou a cimeira para pro-
mover um encontro entre vá-
rios empresários portugueses
e brasileiros, em Lisboa. Du-
rante a conferência, Carlos

Mariani, vice-presidente da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), falou sobre a
decisão tomada esta semana
em Madri, de retomar as ne-
gociações entre o Mercosul e a
União Europeia, para um acor-
do de livre comércio.

O responsável brasileiro, que
também é co-presidente da se-
ção Mercosul, insistiu na urgên-
cia de assinar um acordo justo.
“Não queremos um acordo
qualquer, mas sim um acordo
livre e equilibrado. O ideal era
que fosse rapidamente decidido,
mas a necessidade e o compro-
misso político não pode penali-
zar a qualidade do acordo”.

No mesmo encontro, esteve
o ministro da Indústria e do Co-
mércio brasileiro, Miguel Jorge,
que considerou Portugal como
“um aliado importante para os
acordos avançarem.” Um pen-
samento que vai na linha do
ministro português da Econo-
mia, Vieira da Silva, que subli-
nhou o “aprofundamento de
relações entre o Mercosul e a
UE”, considerando que estas
vão “beneficiar em primeiro lu-
gar Portugal e o Brasil”. ■ Com
Cátia Simões e agências

Brasil e Portugal querem
fortalecer relações comerciais
Presidente Lula e o primeiro-ministro português, José Sócrates, assinam acordos entre empresas e governos

“Não queremos
um acordo qualquer
entre UE e Mercosul,
mas um acordo
livre e equilibrado

Carlos Mariani,
vice-presidente da CNI

● Brasil e Portugal assinaram,
em Lisboa, vários acordos
e protocolos de intenções. Eles
dizem respeito a negociações
entre empresas e entre governos.

● Os dois países também
discutiram a importância de
reformar o Conselho de
Segurança da Organização das
Nações Unidas. O Brasil pleiteia
um assento no conselho.

● Lula e Sócrates também
discutiram o aprofundamento das
relações entre os dois países e a
assinatura de um acordo de livre
comércio entre União Europeia
e o Mercosul, assunto de reunião
prévia em Madri, na Espanha.

FORTES INTENÇÕES

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 maio. 2010, Primeiro Caderno, p.8.
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