
Brasil estreita cooperação com a Suíça 
 
O ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, recebeu nesta quinta-feira, dia 26, em 
Brasília, missão diplomática da Suíça em visita oficial ao Brasil, com foco em C&T 
 
A missão suíça em visita oficial ao Brasil é liderada pelo conselheiro federal e ministro do 
Interior, Didier Burkhalter. A missão começou na quarta-feira, dia 25, e inclui encontros com 
ministros e visitas a centros de pesquisa brasileiros. 
  
Essa é primeira viagem oficial do ministro Burkhalter fora da União Europeia. A escolha do 
Brasil para tratar de temas ligados majoritariamente à ciência não é por acaso. "Nosso 
principal objetivo é reforçar as cooperações bilaterais na área de pesquisa com o Brasil, país 
que pertence ao grupo de oito países de fora da Europa designados como prioritários para a 
Suíça e que inclui também a Índia", explica Jean-Marc Crevoisier, porta-voz do Ministério do 
Interior da Suíça. 
  
As empresas suíças empregam diretamente cerca de 90 mil pessoas no Brasil, de acordo com 
o corpo diplomático daquele país. 
  
Também participaram do encontro entre os ministros Rezende e Burkhalter reitores e 
dirigentes de instituições da Suíça. Pelo Brasil, compareceram, entre outros, o presidente do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Carlos Alberto Aragão, 
e o diretor de Relações Internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), Sandoval Carneiro. 
  
Na reunião, foram apresentadas breves informações sobre os programas na área de C&T 
desenvolvidos pelos dois países. O ministro Rezende falou sobre os instrumentos utilizados no 
Brasil para estimular a inovação das empresas e sugeriu a leitura de publicações explicativas e 
com resultados do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI 2007-2010), 
material distribuído aos membros da delegação. 
  
Para Rezende, a vinda da missão é importante diante do alto nível do grupo, formado por 
conselheiros que representam a cúpula do governo suíço (a instância máxima do governo 
federal suíço é o Conselho Federal, formado por sete membros e presidida por Doris Leuthard). 
  
"Isso mostra que eles estão dando importância à cooperação com o Brasil. É um 
reconhecimento à evolução da qualidade da ciência e tecnologia que é feita aqui", disse 
Rezende. 
  
Segundo ele, a parceria já trouxe resultados positivos e será ampliada. "O acordo assinado em 
2009 resultou num edital feito conjuntamente pelo CNPq e pelo órgão equivalente ao conselho 
da ciência na Suíça. Foram selecionados 10 projetos de cooperação que estão em execução. 
Combinamos que faremos uma avaliação desse andamento nos próximos meses e também 
que lançaremos uma segunda chamada de projetos conjuntos", informou o ministro. 
  
Acordo 
  
A missão oficial da Suíça faz parte das ações previstas no Acordo Bilateral sobre Cooperação 
em Ciência e Tecnologia e do Plano de Ação, assinados em setembro de 2009, pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) e pela Secretaria de Estado para Educação e Pesquisa da Suíça, 
representados, respectivamente, por Rezende e Pascal Couchepin, antecessor de Didier 
Burkhalter. 
  
As bases foram firmadas em 14 de agosto de 2008, com a assinatura de um protocolo de 
intenções pela ministra suíça das Relações Exteriores, Micheline Calmy-Rey, e seu homólogo 
brasileiro, embaixador Celso Amorim, visando maior cooperação científica entre a Suíça e o 
Brasil. 
  



O documento de 2009 desenha a estratégia suíço-brasileira para o período de 2009 a 2011, 
tendo como base o princípio da reciprocidade, benefícios e respeito mútuos e sustentabilidade. 
Para isso, prevê programas, conferências, laboratórios conjuntos, viabilização de grandes 
projetos de C&T com importante valor agregado, bolsas de estudo de pós-graduação e 
intercâmbio de recursos humanos. 
  
O acordo destaca ainda as principais áreas para cooperação científico-tecnológica, acadêmica e 
industrial para pesquisa básica e aplicada, assim como para pesquisa e desenvolvimento 
orientados, principalmente, para as áreas de neurociências e saúde, energia e meio ambiente, 
entre outras. 
 
(Com informações da Assessoria de Comunicação do MCT e do portal Swissinfo.ch) 
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