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1Nos dias 22 a 27 de agosto não houve notícias de política externa brasileira.  



 

Observatório de Política Exterior do Brasil 

Rousseff reuniu-se com Merkel 
 

No dia 20 de agosto, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff reuniu-se com a 
chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Na ocasião, a presidente brasileira 
declarou, no marco dos 70 anos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
defender o início, o quanto antes, de negociações efetivas para tornar o conselho 
mais representativo ao mundo multipolar atual. Ainda, Rousseff ressaltou a parceria 
com a Alemanha pela privacidade digital e afirmou que no cenário de incertezas 
quanto à recuperação da economia internacional a parceria do Brasil com a 
Alemanha é importante. A mandatária brasileira fez também um apelo a empresários 
alemães para que invistam nas áreas de infraestrutura, participando do Programa de 
Investimento em Logística e do de investimento em energia elétrica. Ademais, a 
reunião tratou das negociações sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e 
União Europeia, tendo as mandatárias reforçado que as ofertas de ambas as partes 
devem ser apresentadas até o fim deste ano (Correio Braziliense – Mundo – 
21/08/2015; Folha de S. Paulo – Mundo – 21/08/2015; O Estado de S. Paulo – 
Metrópole – 21/08/2015). 
 
 

Brasil e Alemanha discutiram sobre questões climáticas 
 

No dia 20 de agosto, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff e a chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, trataram sobre questões climáticas. Na ocasião, o Brasil 
anunciou aceitar a meta adotada pelo G7 de descarbonizar a sua economia, usar 
essencialmente energia limpa e não emitir mais gases do efeito estufa do que é 
capaz de absorver, até 2100. As mandatárias firmaram também uma declaração 
conjunta, na qual Brasil e Alemanha apoiam a adoção, na Conferência das Partes 
(COP 21), de um acordo ambicioso, duradouro, abrangente e juridicamente 
vinculante, que reflita responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e as 
respectivas capacidades dos países, à luz de diferentes circunstâncias nacionais 
(Correio Braziliense – Mundo – 21/08/2015; Folha de S. Paulo – Mundo – 
21/08/2015; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 21/08/2015). 
 
 

Ministros brasileiros reuniram-se com homólogos alemães 
 

No dia 20 de agosto, em Brasília, ministros brasileiros reuniram-se bilateralmente 
com os ministros da comitiva alemã que visitou o Brasil juntamente com a chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel. Nas reuniões foram assinados diversos acordos e 
declarações, dentre os quais um ato para ampliar a cooperação nas áreas de portos 
e logística, cujo texto faz referência ao intercâmbio de experiências, especializações, 
know-how, capacitação e fomento (Correio Braziliense – Mundo – 21/08/2015; Folha 
de S. Paulo – Mundo – 21/08/2015). 
 
 


