
Relações do Brasil com Portugal mudam de patamar 

 

A presidente Dilma Rousseff afirmou ontem, após encontro oficial com o presidente de 

Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que o relacionamento do Brasil com o país europeu está 

mudando de patamar. Dilma citou o fortalecimento do investimento direto externo feito de 

forma recíproca por empresas dos dois países.  

 

Dilma viajou á Portugal neste sábado, para participar da cerimônia de encerramento do ano do 

Brasil naquele país. Ontem, ela ainda participou de reunião de trabalho com o primeiro-

ministro português, Paulo Passos Coelho, e da cerimônia de entrega do Prêmio Camões. O 

Brasil é o quarto maior destino dos investimentos diretos portugueses no exterior, segundo o 

Itamaraty. A troca comercial entre os dois países no ano passado foi de US$ 2,6 bilhões.  

 

"Temos interesse em ampliar as relações comerciais e os investimentos recíprocos entre os 

nossos países. Nós estamos mudando o patamar desse relacionamento, para além dos 

tradicionais campos nos quais sempre atuamos: importação de produtos primários ou 

manufaturados simples", disse Dilma.  

 

Ao falar dos investimentos externos de empresas de ambos os países, ela exemplificou a 

atuação da estatal Embraer em Portugal, que possui dois centros de excelência na cidade de 

Évora. Dilma também mencionou a petrolífera portuguesa Galp, que na semana passada 

anunciou que vai participar do primeiro leilão de blocos no pré-sal que o governo brasileiro vai 

realizar, ainda neste ano.  

 

"Eu saúdo como sendo elemento muito especial tanto a presença da Embraer em Portugal 

quanto os investimentos da Galp no Brasil na área do petróleo, nos principais centros de 

petróleo do pré-sal. Isso celebra outro patamar do relacionamento", destacou.  

 

Dilma falou de acordos firmados na área de tecnologia e educação e da importância de 

fortalecer parcerias entre os dois países em áreas como a chamada indústria criativa, com 

incentivo a setores como audiovisual e moda. "Temos que dar ênfase nesse aspecto", 

declarou. A presidente também citou os laços culturais entre os dois países, e agradeceu a 

acolhida dos portugueses aos brasileiros que visitam Portugal.  

 

Dilma afirmou, ainda, que dá "ênfase" ao estreitamento das relações entre o Mercado Comum 

do Sul [Mercosul] e a União Europeia. E disse ter preocupação com a crise econômica que 

afeta a Europa. "Eu destaco que o Brasil teve sempre um olhar de preocupação quando 

tratamos das questões relativas à crise econômica que afeta a Europa. Temos preocupação 

com a questão social e com o desemprego".  

 

Com Mário Soares  

 

Na manhã de ontem, a presidente Dilma se encontrou com o ex-presidente da República de 

Portugal Mário Soares. O político, de 88 anos, disse concordar com a presidente brasileira 

sobre as restrições às políticas econômicas de austeridade no momento da crise econômica 

internacional.  

 

"Somos camaradas, temos um pensamento muito próximo. Somos ambos de esquerda e 

temos um pensamento muito claro do que se passa e concordamos praticamente em tudo. Sou 

contra as políticas de austeridade como toda gente de esquerda tem que ser", destacou 

Soares, após dizer que a conversa com Dilma foi "amena e simpática" e que ficou "encantado".  

Pesquisa Ibope  

 

O Ibope divulga hoje uma nova pesquisa para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

sobre a aprovação do governo. Essa sondagem deve balizar os próximos passos de Dilma e de 

seus prováveis adversários na eleição do ano que vem - o senador mineiro Aécio Neves, o 

governador Eduardo Campos e a ex-senadora Marina Silva, que procura fundar seu novo 

partido, a Rede.  
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O cenário atual, embora desfavorável para o governo, ainda indica favoritismo de Dilma na 

disputa eleitoral. O nível de emprego ainda é elevado e os adversários da presidente Dilma 

ainda não mostram força. Uma vitória ano que vem, no entanto, não será tão fácil como se 

esperava há alguns meses. Os pessimistas com os rumos da economia preferem Lula a Dilma, 

segundo a pesquisa do Datafolha. Em um cenário com os mesmos adversários, ele tem 43% 

das intenções desses votos contra 29% de Dilma. A preferência por Lula se repete entre os 

que temem a alta da inflação e a escalada do desemprego.  

 

Oscilação natural  

 

O governador Eduardo Campos disse ontem que a queda na aprovação da presidente pode ser 

fruto de uma "oscilação natural" na popularidade e que não avaliou se é uma tendência. Ele 

condenou as avaliações de que uma piora na aprovação de Dilma possa indicar mais espaço 

para viabilizar uma candidatura para concorrer com a presidente em 2014. "Eu acho 

lamentável que as pessoas, para viabilizar uma candidatura, tenham que torcer para dar 

errado. Temos que torcer para dar certo", disse Campos. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 11 jun. 2013. Caderno A, p. A5. 
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