
Brasil e Portugal assinam acordo para reconhecer diplomas 
 
A presidente Dilma Rousseff assinou nesta tarde, com o presidente Cavaco Silva, acordo de 
cooperação entre Brasil e Portugal para agilizar o reconhecimento recíproco de títulos 
universitários de engenheiros e arquitetos. Também foi firmado memorando de entendimento 
para que pesquisadores brasileiros participem de projetos no Centro de Inovação em 
Biotecnologia de Cantanhede, na região portuguesa de Coimbra. 
 
O acordo de cooperação atende a uma reclamação constante dos portugueses e vinha sendo 
cobrado pelo governo de Portugal, após a falta de aplicação de entendimento entre entidades 
universitárias dos dois países sobre o tema, assinado em agosto do ano passado. Dilma 
Rousseff e Cavaco Silva se reuniram no Palácio de Belém, sede da Presidência da República. 
 
Ao final do encontro, os dois presidentes fizeram um comunicado conjunto à imprensa, no qual 
Dilma Rousseff agradeceu ao presidente Cavaco Silva pelo empenho de Portugal à eleição do 
embaixador brasileiro Roberto Carvalho de Azevêdo, 53 anos, para a direção-geral da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
 
Dilma destacou ainda a cooperação dos dois países na área de educação e de ciência e 
tecnologia. Ela deu como exemplo, além do memorando que garante a presença de brasileiros 
em Cantanhede, o acordo para que pesquisadores brasileiros tenham acesso ao laboratório de 
nanotecnologia da cidade de Braga. "Esses dois eventos são exemplos concretos do patamar 
de relacionamento na área de educação", declarou. 
 
A presidente ainda agradeceu a hospitalidade com que os brasileiros são tratados pelos 
portugueses. Segundo Dilma, em Portugal, "em cada esquina, se vê um parente, e a gente se 
enxerga neste País". 
 
Por sua vez, Cavaco Silva salientou que a cooperação entre Brasil e Portugal "pode se estender 
a todos os domínios". O presidente português também fez questão de incentivar investimentos 
brasileiros e disse desejar que a viagem de Dilma Rousseff "contribua para alertar os 
empresários brasileiros para as potencialidades de Portugal". 
 
Mais uma vez, Cavaco Silva veio a público manifestar apoio à pretensão brasileira de ocupar 
vaga permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e ao 
estabelecimento de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. 
 
Dilma encontra-se neste momento em reunião a portas fechadas com o primeiro-ministro 
português Pedro Passos Coelho. Hoje à noite, ela ainda participa da cerimônia de entrega do 
Prêmio Camões ao escritor moçambicano Mia Couto e de jantar oferecido pelo presidente 
Cavaco Silva no Palácio Nacional de Queluz. A presidente se despede de Portugal às 23h30 de 
Lisboa - 19h30 de Brasília. 
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