
O governo brasileiro está deter-
minado a intensificar suas rela-
ções com Portugal, que vê como
a principal porta de entrada e a
oportunidade de elevar suas ven-
das para a União Europeia à me-
dida que a atividade econômica
na região vá se recuperando.

“O Brasil tem que ter uma ati-
tude proativa em relação a Por-
tugal e estamos levando isso co-
mo política de governo”, disse
ao BRASIL ECONÔMICO o ministro
da Educação, Aloizio Mercadan-

te, que pertence ao seleto grupo
dos mais próximos à presidente
Dilma Rousseff.

A visão é que um parceiro es-
tratégico, nesta conjuntura de cri-
se, precisa ser tratado de forma
diferenciada. “No médio prazo,
quando a economia se reerguer,
nós seremos mais fortes juntos e
a hora de trabalhar isso é agora.”

Essa parceria tem muito espa-
ço para crescer. Dados divulga-
dos pelo Itamaraty mostram
que, entre 2007 e 2011, o comér-
cio bilateral alcançou US$ 2,9 bi-
lhões, alta de 35%. Já no campo
dos investimentos, entre janeiro
a julho deste ano, os portugueses

aplicaram em solo verde-amere-
lo US$ 362 milhões, crescimento
de 67% na comparação com mes-
ma etapa do ano passado.

Semana passada, o ministro
de Relações Exteriores, Antonio
Patriota, recebeu seu homólo-
go, Paulo Portas, e tratou da dis-
posição brasileira de retomar as
negociações entre o Mercosul e
União Europeia. Recebeu uma
sinalização cooperativa em prol
do acordo de livre comércio en-
tre as regiões.

De lá para cá
A integração com Portugal não
se resume aos interesses comer-

ciais. Muito pelo contrário. Mer-
cadante disse que está em curso
projeto de identificação de áreas
de pesquisa científica para a cons-
trução de parcerias entre os dois
países. “Portugal tem centros de
excelência nos quais temos inte-
resse estratégico’, ressaltou,
acrescentando que há convite pa-
ra pesquisadores portugueses se-
niores passar três anos no Brasil
desenvolvendo projetos.

“Quando as dificuldades lá fo-
rem ultrapassadas, eles voltariam
a seu país. E nós também manda-
ríamos gente para lá”, disse. Há
demanda de 12 mil brasileiros pa-
ra estudar em universidades por-

tuguesas. Neste mês, o governo
brasileiro está enviando 1,5 mil es-
tudantes por meio do programa
Ciências sem Fronteiras.

O ministro disse ainda que po-
dem ser negociadas parcerias
na área educacional. “Lá foram
demitidos 6 mil professores
com mais de dez anos, alguns
com 18 anos de magistério, que
podem ser eventualmente apro-
veitados aqui.”

As conversas nesse sentido se-
rão aprofundadas com a visita
ao Brasil do ministro da Educa-
ção português, Nuno Crato, em
novembro e a ida de Mercadan-
te ao país em dezembro. ■

Brasil vai reforçar relações com Portugal

IPC-C1

Inflaçãopara famílias com renda até 2,5
salários mínimos fecha agosto em 0,5%
O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que mede a
inflação de famílias com renda até 2,5 salários mínimos, registrou alta
de 0,5% em agosto. Em julho a taxa ficou em 0,27%. A inflação
acumulada no ano chega a 3,93% e, nos últimos 12 meses, 6,57%,
segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV). Entre os vilões da
inflação para as famílias de renda mais baixa estão os alimentos. ABr

País pode ser um parceiro estratégico neste momento de crise e porta de entrada para a Europa quando houver recuperação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 9.




