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RESUMO  

O presente artigo analisa a Parceria Estratégica entre o Brasil e a União Europeia, suas 

sete cúpulas, como o Tratado de Lisboa altera suas configurações e o alcance de 

atuação do Presidente do Conselho Europeu, tido como principal cargo remodelado e 

reduzido pelo acordo. 
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ABSTRACT  

This article analyzes the Strategic Partnership between Brazil and the European Union, 

its seven summits, how the Treaty of Lisbon changes their configuration and the range 

of action of the President of the European Council, regarded as the main position to be 

reconfigured and reduced by the agreement. 
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INTRODUÇÃO  

No presente trabalho, pretende-se abordar a Parceria Estratégica Brasil - União 

Europeia, concentrando-se nas alterações trazidas pela entrada em vigor do Tratado de 

Lisboa. Parceria estratégica, de acordo com a Comissão Europeia, é um termo utilizado 

pela União Europeia (UE) para referir-se aos relacionamentos desenvolvidos pela UE 

com uns dos principais atores do cenário mundial, buscando alcançar compromissos e 

objetivos mútuos através de ferramentas como acordos internacionais, planos de ações 

conjuntas e cúpulas. Segundo Barthelmess (2008), também pode ser categorizada 

como “o relacionamento político bilateral singularizado, de característica privilegiada 

que a União Europeia estabelece com cada um dos integrantes de um determinado 

grupo de terceiros países, definidos em função da importância do papel que 

desempenham no cenário internacional”. Além do Brasil, outros países também 

possuem uma parceria estratégica com a União Europeia, como os Estados Unidos, 

Rússia, Japão, Canadá, China, Coréia do Sul, África do Sul, México e Índia. 

A parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia é oficialmente proposta 

pela Comissão Europeia, em uma declaração de 30 de maio de 2007. Neste 

documento, além da data proposta para a primeira cúpula a ser realizada em Lisboa, 

salienta a importância do Brasil no cenário internacional e para a União Europeia, 

sendo referido como "o mais importante mercado da UE na América Latina5".  

Embora essa parceria tenha sido oficializada em 2007, outras negociações com 

a União Europeia aconteceram antes deste ano. Em 2004, o Acordo de Cooperação 

Científica e Tecnológica entre Brasil e União Europeia é assinado, e em 2006, o então 

Presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso visita o Brasil, e é neste 

momento que as negociações para a parceria tem início. Segundo a declaração 

conjunta sobre a primeira cúpula, "no momento histórico da sua primeira Cúpula, o 

Brasil e a UE decidiram estabelecer uma parceria estratégica abrangente, baseada nos 

seus estreitos laços históricos, culturais e econômicos6", e desde a primeira cúpula, que 

ocorreu em Portugal em 4 de julho de 2007, outras 6 se realizaram. Além de uma breve 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.pdf>.  
6 Disponível em: <http://www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-de-julho-de-

2007-declaracao-conjunta>.  

http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.pdf
http://www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-de-julho-de-2007-declaracao-conjunta
http://www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-de-julho-de-2007-declaracao-conjunta
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descrição de cada cúpula, procurou-se destacar os principais assuntos, acordos e 

mudanças ocorridas em cada uma, além de informações obtidas através de entrevistas 

realizadas em julho de 2016 com diplomatas de Portugal, Suécia, Bélgica, Polônia, 

Grécia, Irlanda e Brasil.  

Durante a primeira cúpula, em Lisboa, estavam presentes o Presidente do Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, o Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, como 

Presidente do Conselho Europeu assistido pelo Secretário-Geral/Alto Representante do 

Conselho da União Europeia, Javier Solana, e pelo Presidente da Comissão Europeia, 

José Manuel Durão Barroso7. Dentre os principais temas abordados, destacam-se os 

de mudanças climáticas, desenvolvimento de energias sustentáveis, liberação do 

comércio e facilitação dos fluxos de investimento, e o fortalecimento dos laços entre 

suas respectivas sociedades e povos. Na declaração empresarial, também é dada 

ênfase ao tópico de energia e alterações climáticas, porém o investimento, infra-

estrutura e parcerias público-privadas ganham mais atenção.  

A segunda cúpula Brasil - União Europeia foi realizada nos dias 22 e 23 de 

dezembro de 2008, no Rio de Janeiro, e reuniu membros dos setores governamentais e 

empresariais do Brasil, da França, de Portugal e da União Europeia. Entre os principais 

envolvidos estavam o Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, o Presidente da 

França Nicolas Sarkozy e o Presidente da Comissão europeia José Durão Barroso. No 

que diz respeito aos acordos comerciais destaca-se a participação da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), BUSINESSEUROPE, AIP-CE (Associação 

Industrial Portuguesa), CIP (Confederação da Indústria Portuguesa) e MEDEF (Le 

Mouvement des entreprises de France), cujos Presidentes eram, respectivamente, 

Armando Monteiro Neto, Ernest-Antoine Seillière de Laborde, Jorge Rocha de Matos, 

Francisco van Zeller e Laurence Parisot. Os empresários da delegação francesa eram 

aproximadamente trinta, onde destacaram-se Denis Ranque (Thalès, eletrônica militar), 

Louis Gallois (EADS, aeroespacial) e Jean-Marie Poimbeuf (DCNS, estaleiros navais). 

Os principais temas abordados pelos representantes do empresariado brasileiro e 

                                                           
7 Também se encontravam presentes a Comissária Europeia para as Relações Exteriores, Benita 

Ferrero-Waldner; o Comissário para o Comércio Exterior, Peter Mandelson; o Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Celso Amorim; e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 
Luís Amado. 
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europeu foram: abordagens multilaterais, melhora do ambiente para os investimentos, 

infraestrutura e compras governamentais, cooperação em regulamentos técnicos, 

facilitação do comércio, energia e mudança do clima, inovação e direitos de 

propriedade intelectual e negociações comerciais. 

Para uma diplomatas portuguesa entrevistada em julho de 2016, após a entrada 

do Tratado de Lisboa (TdL), as presidências passam a não exercer nenhum papel 

durante as cúpulas. Durante essa entrevista também é ressaltado que enquanto 

geralmente a responsabilidade de organizar as cúpulas pós-Tratado seja de Bruxelas, 

por ser sede tanto da Comissão Europeia quanto do Conselho Europeu, caso o Estado 

Membro que exerça a presidência queira se oferecer para assumir tal responsabilidade, 

não existiria nenhuma objeção. Após o Tratado de Lisboa, as cúpulas passam a ocorrer 

apenas em Brasília e Bruxelas, alternadamente, pois são somente entre o presidente 

do Brasil e o presidente do Conselho Europeu. 

A terceira Cúpula Brasil - União Europeia ocorreu em outubro de 2009, na 

cidade de Estocolmo, durante a presidência sueca do Conselho Europeu com o 

primeiro-ministro Fredrik Reinfedlt. Além deste, estavam presentes membros dos 

setores governamentais e empresariais do Brasil, Suécia e da União Europeia, como o 

presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros do desenvolvimento, 

indústria e comércio exterior, da Integração Nacional e das relações exteriores; também 

o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso  com Benita Ferrero 

Waldner, Comissária para as relações externas e política europeia de vizinhança e 

Catherine Ashton, Comissária europeia de comércio externo, Pawel Samecki, 

Comissário para a política regional da comissão europeia, e, por fim, representantes da 

Confederação Nacional de Indústria e da Confederação Sueca de Empresas, entre 

outros participantes. 

 A cúpula, que aconteceu menos de dois meses antes da entrada em vigor do 

Tratado de Lisboa (1 de dezembro) teve entre os principais temas abordados a 

cooperação tecnológica e industrial, alta tecnologia, acordos de proteção ambiental e 

referentes ao desenvolvimento de biocombustíveis e integração regional e discussão 

de temas relativos à tributação e diminuição de taxas de importação e exportação. 

Ambas as partes reforçaram seu papel comum para a Rodada de Doha e o G-20. 
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 O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva em pronunciamento durante 

sessão de encerramento da III Cúpula Brasil-União Europeia destacou o intercâmbio 

comercial entre Brasil e Suécia, que quase triplicou entre 2003 e 2008, passando de 

938 milhões de dólares para 2,3 bilhões. Voltando-se mais uma vez para a Suécia, 

relembrou o potencial energético brasileiro e afirmou: 

“O Brasil está pronto a contribuir com os esforços europeus de 
incorporar os biocombustíveis em sua matriz energética. A Suécia é 
parceira consolidada neste desafio de explorar o potencial das fontes 
alternativas. A entrada em vigor do nosso acordo bilateral sobre 
cooperação em bioenergia reforça a posição estratégica da Suécia como 
principal mercado europeu para o etanol brasileiro.8” 

O discurso de Lula entra em confluência com parte da proposta apresentada 

para a presidência sueca para o Conselho da União Europeia, a defesa da 

sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Além disso, em meio à apresentação 

das prioridades suecas se vê o Brasil citado como parceiro importante e estratégico 

para a Suécia e a União Europeia9. 

 A partir disso o que se verifica nesta última cúpula Pré-Lisboa é um contato e 

uma presença constante entre a Suécia e os dois participantes, Brasil e União 

Europeia, que se inicia desde a realização do encontro em Estocolmo até o 

pronunciamento do presidente brasileiro diretamente ao governo e ao empresariado 

sueco. 

Duas semanas após o início do mandato belga na presidência do Conselho da 

UE a quarta cúpula Brasil-União Europeia, no dia 14 julho de 2010, reuniu, em Brasília, 

membros dos setores governamentais e empresariais do Brasil, de Portugal, da Bélgica 

e da União Europeia. Entre os principais envolvidos estavam o Presidente do Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva o Presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy e o 

Presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso. Nota-se que, pela primeira 

vez, o presidente do Conselho Europeu, o primeiro-ministro belga, Yves Leterme, não 

participou da Cúpula Brasil-UE, a primeira após a entrada em vigor do Tratado de 

                                                           
8Disponível em: <http://www.jornalgrandebahia.com.br/2009/10/discurso-do-presidente-da-republica-luiz-

inacio-lula-da-silva-durante-sessao-de-encerramento-da-iii-cupula-brasil-uniao-europeia>.  

9 Disponível em: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238556/7679.pdf>.  

http://www.jornalgrandebahia.com.br/2009/10/discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-sessao-de-encerramento-da-iii-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www.jornalgrandebahia.com.br/2009/10/discurso-do-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-durante-sessao-de-encerramento-da-iii-cupula-brasil-uniao-europeia
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238556/7679.pdf
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Lisboa. Entretanto esta cimeira contava com a presença do presidente do Conselho 

Europeu, o belga Herman van Rompuy, comparecendo pela primeira vez à reunião. 

Outro devir que se apresentou foi a realização do encontro, pela primeira vez, em 

Brasília, mantida até hoje como sede quando as reuniões ocorrem no Brasil. Não 

obstante a quarta cúpula ainda manteria alguns elementos das cimeiras pré-Lisboa, 

como a participação de delegações empresariais nacionais a partir de Jorge de Matos, 

representando BusinessEurope e a Associação Industrial Portuguesa e o belga Pierre-

Alain de Smedt, da Federação das Empresas na Bélgica, além de representantes da 

belga Suez Energia, da Telecom Portugal, da brasileira União da Indústria de Cana-de-

Açúcar, do Bradesco e da Confederação Nacional da Indústria.  

Brasil e União Europeia discutiram assuntos bilaterais e também de âmbito 

global. Foi declarado e saudado o empenho em reforçar o diálogo intercultural a fim de 

promover a paz e respeito no mundo e erradicar a pobreza. Como de costume 

reafirmaram o compromisso comum com o desenvolvimento sustentável e a defesa do 

clima e do meio ambiente. Ademais, foram tratados os compromissos do Brasil e a UE 

no combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, pessoas e armas e à 

proliferação de armas nucleares. Relembraram seus anseios comuns com o Acordo de 

Associação MERCOSUL-União Europeia, com a Rodada de Doha e com o G-20. Entre 

os principais temas abordados pelos políticos estão os chamados “Desafios Globais”: 

assuntos financeiros e econômicos, desenvolvimento sustentável, mudança climática, 

energia e biodiversidade, questões regionais e internacionais. Durante a cúpula foi 

divulgada a iniciativa de Cooperação Trilateral Brasil-UE-África sobre a produção de 

biocombustíveis. Lula se pronunciou marcando o Brasil como nome global para a 

implementação de políticas de desenvolvimento sustentável para a África e a América 

Latina, e reafirmando a União Europeia como principal aliado para a realização deste 

projeto: 

 

“Queremos construir uma aliança para combater a pobreza na América 
Latina e na África. Estou convencido de que por meio de projetos de 
cooperação triangular podemos multiplicar iniciativas bem-sucedidas. 
Por isso, manifestamos o nosso compromisso com a iniciativa de 
cooperação bilateral Brasil-União Europeia-África sobre biocombustíveis 
e bioeletricidade. Ela permitirá utilizar a experiência brasileira com a 
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produção de biocombustíveis, segundo padrões rigorosos de 
sustentabilidade ambiental e social10” 

 

Em uma das seções da Declaração Conjunta o acordo é relembrado e salientado: 

"acolheram com satisfação a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e a oportunidade 

que oferece para melhorar ainda mais e fortalecer a parceria estratégica Brasil-UE11". 

Muitas mudanças, porém, ainda não se fizeram serem vistas nesta quarta cúpula, onde 

a Bélgica tinha destaque e as delegações empresariais belga e portuguesa ainda se 

faziam presente, mantendo as tradições pré-Lisboa. 

A Presidência rotativa dependia da Bélgica, um parceiro experiente, que 
tende a ser muito pró-europeu. Ao mesmo tempo, os belgas não 
precisam esperar por sua vez na Presidência para colocar o seu 
interesse em frente, uma vez que podem manobrar os interesses 
europeus através do seu privilégio como sede do bloco. (Pereira, 2016, 
p. 11) 

 

De acordo com o programa da presidência belga do Conselho da UE os 

principais pontos defendidos foram a coesão econômica, social e territorial da União 

Europeia; a firmação de um pacto de estabilidade e crescimento europeu fortalecendo 

o mercado interno; e valorização da indústria, pesquisa, inovação, transporte e 

desenvolvimento sustentável. Este último também prezados tanto pela Parceria 

Estratégica quanto pelo Brasil12. 

 De acordo com um representante brasileiro perante a Bélgica entrevistado: “A 

Bélgica tem um enorme interesse pelo Brasil (...). Analisando a economia belga, é visto 

que eles são claramente ligados a investimentos externos. ” Tal afirmação se confirma 

com a análise do dossiê do Ministério das Relações Exteriores, com o qual se percebe 

movimentações comerciais, que atinge a casa dos 6 bilhões de dólares na balança 

comercial, com o Brasil exportando 3,47 bilhões de dólares e importando 1,51 bilhões13. 

                                                           
10 Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/sem-categoria/8183-discurso-durante-cerimonia-de-

assinatura-de-atos-apos-reuniao-plenaria-da-4-cupula-brasil-uniao-europeia-palacio-itamaraty-14-de-
julho-de-2010>.  
11 Disponível em: <http://www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-declaracao-

conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/>.  
12 Disponível em 

<http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/27782_PL_SPF_UK.pdf>.  
13 Disponível em <http://www.ois.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2015/01/INDBelgica.pdf>.  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/sem-categoria/8183-discurso-durante-cerimonia-de-assinatura-de-atos-apos-reuniao-plenaria-da-4-cupula-brasil-uniao-europeia-palacio-itamaraty-14-de-julho-de-2010
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/sem-categoria/8183-discurso-durante-cerimonia-de-assinatura-de-atos-apos-reuniao-plenaria-da-4-cupula-brasil-uniao-europeia-palacio-itamaraty-14-de-julho-de-2010
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/sem-categoria/8183-discurso-durante-cerimonia-de-assinatura-de-atos-apos-reuniao-plenaria-da-4-cupula-brasil-uniao-europeia-palacio-itamaraty-14-de-julho-de-2010
http://www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/
http://www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/
http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/27782_PL_SPF_UK.pdf
http://www.ois.sebrae.com.br/wp-content/uploads/2015/01/INDBelgica.pdf
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Reunindo tais dados se percebe que a Bélgica, mesmo não contando com a 

participação de Leterme, não perdeu o holofote como se veria nas cimeiras futuras. 

Valorização do transporte, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento tecnológico 

e científico foram temas de grande destaque nas cúpulas e pontos valorizados e 

defendidos internamente pelo Brasil e pela Bélgica, inclusive havendo acordo 

referentes a essas áreas entre os dois países, principalmente, nos anos de 2009 a 

2011, em transporte e desenvolvimento científico. Tendo a participação de Herman van 

Rompuy os devires implicados às reuniões ainda se verificariam. 

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, as cúpulas passam por 

certas mudanças, a principal sendo as cidades onde elas acontecem: anteriormente 

foram em Lisboa, Rio de Janeiro e Estocolmo, e pós-Tratado, alternaram-se entre 

Brasília e Bruxelas. O papel exercido pelo país que assumia a presidência do Conselho 

também é alvo de alterações.  

Em 2011, no mês de julho, a Polônia assumiu a presidência do Conselho da 

União Europeia, detendo pela primeira vez o cargo que ainda sentia os primeiros 

reflexos das reformas do Tratado de Lisboa. Três meses após o Primeiro-Ministro 

polonês, Donald Tusk, iniciar seu mandato na Presidência do Conselho da União 

Europeia, foi realizada, em Bruxelas, a V Cúpula Brasil-União Europeia. A cúpula 

promoveu o encontro da presidente Dilma Rousseff, presente pela primeira vez à 

cúpula entre as duas entidades, e dos ministros brasileiros das Relações Exteriores; da 

Comunicação Social; Cultura; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; das 

Comunicações; do Esporte e da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Presidente do 

Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, o Presidente da Comissão Europeia, José 

Manuel Durão Barroso, além da Alta Representante, Catherine Ashton, e os comissário 

europeus da Indústria e Empreendimento; do Comércio e da Educação, Cultura, 

Multilinguismo, Juventude e Esporte.  

A realização da cúpula fora da capital do país presidente do Conselho da UE, 

Varsóvia, é uma das alterações evidentes ocorridas após a assinatura do Tratado de 

Lisboa. A participação costumeira do presidente do Conselho da UE havia sido 

quebrada na edição anterior, entretanto ainda havendo uma representação do país do 
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presidente. A cúpula de 2010, durante a presidência belga de Yves Leterme no 

Conselho da UE, contou com a participação do presidente do Conselho Europeu, o 

também belga Herman Van Rompuy. Em 2011, o presidente do Conselho da EU, Tusk, 

que encerrava a última sessão no congresso polonês antes das eleições 

parlamentares, não compareceu à cúpula, assim como qualquer membro do governo 

ou do empresariado polonês. Outra característica desta reunião foi o inédito 

comparecimento exclusivo de porta-vozes do empresariado europeu, no nome da 

Eurochambres e BusinessEurope. 

Os temas previamente escolhidos para abordagem e discussão pertenciam aos 

mais diversos campos, evidenciando a pluralidade de interesses entre o Brasil e o 

bloco econômico europeu. Acordos e propostas de âmbitos globais, regionais e 

multilaterais foram discutidos e assinados. Dentre os temas abordados estão energia, 

meio ambiente, desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza, efeitos sociais e 

econômicos da crise da dívida europeia, direitos humanos, Rio +20, assuntos de 

segurança, incluindo tópicos transversais à segurança como corrupção, lavagem de 

dinheiro e tráfico de drogas, e até mesmo o pedido de adesão de um Estado palestino 

à ONU foi estimulado pelo Brasil, grande apoiador do tema, e avaliado entre o país e o 

bloco econômico. 

Nesta quinta cúpula foi assinado por ambas as partes um “plano de ação 

conjunta” para o período de 2012-2014. Além do plano, foram assinados um programa 

conjunto em cultura e cartas de intenções à facilitação do tráfego de turistas e à 

cooperação educacional e científica. Negociações relativas a um acordo de associação 

UE-Mercosul foram continuadas durante a cúpula. 

Ao debater os efeitos da crise da dívida europeia, Dilma Rousseff apontou os 

impactos negativo que a austeridade pode trazer para a geração de empregos e 

melhora da economia. Advertiu que medidas austeras são o caminho contrário para se 

chegar à solução, destacando que foi a partir do aumento de investimento e de 

consumo que a América Latina saiu de sua própria crise de dívida nos anos 1980 e 

1990. Tal discurso reverberou entre os países-membros da UE e a presidente sofreu 
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críticas em uma coluna da Financial Times14 que atacava o pronunciamento anti-

austeridade, anti-protecionista e anti-taxador de Rousseff. 

Durante o encerramento da cúpula o presidente do Conselho Europeu, Van 

Rompuy, declarou que esperava lançar as bases de uma plataforma comum com Dilma 

Rousseff para fazer face aos desafios comuns, como as alterações climáticas e a 

governança econômica. José Barroso, por sua vez, manifestou a intenção de 

transformar a parceria estratégica para uma ação global estratégica, a fim de 

aprofundar a cooperação bilateral em domínios como a educação, a cultura, a indústria 

ou os transportes. Finalizou reafirmando os compromissos com o Brasil na área de 

desenvolvimento sustentável e defesa do clima15.  

Ademais do não comparecimento de Donald Tusk, se nota que questões 

sensíveis à Polônia e à presidência polonesa como a agricultura, setor que 

corresponde a boa fatia de seu PIB, não foram sequer debatidas durante a cúpula. A 

partir do acesso à Política Agrícola Comum da União Europeia o país testemunhou a 

triplicação da renda agrícola desde o ingresso no bloco econômico. Como mencionado 

em entrevista um dos diplomatas da Embaixada do Brasil em Varsóvia, a Polônia 

possui uma agricultura muito tradicional e com a cultura camponesa detendo presença 

no país. 

Não obstante, foi verificado um crescimento nas relações comerciais entre os 

dois países após a quinta cúpula. Quatro encontros entre Brasil e Polônia em 2009, 

2010 e no primeiro semestre de 2011, referentes somente às relações comerciais, 

contra 10 encontros no segundo semestre de 2011 e nos anos de 2012 e 2013, destes 

10 um cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e dois tangem 

educação e tecnologia. O Brasil é mencionado, em março de 2012, com parceiro 

prioritário em documentos-chave da política externa polonesa16. O ano de 2012 

também proveu um aumento de quase 7% no intercâmbio comercial entre os dois 

                                                           
14 Disponível em <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/10/04/dilma-agony-aunt-to-the-eu/link>.  
15 Disponível em <http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-

parceria-estrategica>.  
16 Disponível em <http://www.msz.gov.pl/resource/d31571cf-d24f-4479-af09-c9a46cc85cf6:JCR>.  

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/10/04/dilma-agony-aunt-to-the-eu/link
http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-parceria-estrategica
http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-parceria-estrategica
http://www.msz.gov.pl/resource/d31571cf-d24f-4479-af09-c9a46cc85cf6:JCR


 
 

 51 
 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.41-60. 

 

países em relação ao ano anterior17. O incremento das trocas comerciais pode 

significar, além da ambição de ambos os países em crescerem economicamente, que 

as facilitações comerciais entre Brasil e UE incentivaram acordos entre este país com a 

Polônia. Publicações jornalísticas especializadas18 reforçam o peso do Tratado de 

Lisboa ao tentar prever o desempenho da presidência polonesa. Em geral, apontam 

que papéis que confeririam holofote à presidência do Conselho da União Europeia são, 

desde 2010, delegados à presidência do Conselho Europeu, na figura de Herman van 

Rompuy. A literatura científica mantém o mesmo posicionamento. Deste modo, como 

analisam Karolewski, Mehlhausen e Sus (2013), durante os seis meses que ocupou o 

cargo, Donald Tusk exerceu apenas postos cerimoniais, não realizando tarefas tão 

destacadas e perceptíveis como seus colegas anteriores. Tais restrições podem 

justificar a prioridade de Tusk por assuntos internos poloneses, onde teria papel central, 

como no encerramento de uma importante sessão no congresso nacional. O não 

comparecimento de qualquer liderança governamental ou empresarial polonesa aliado 

à percepção midiática do tratado como um grande obstáculo para a atuação e a própria 

visibilidade do primeiro-ministro polonês reforça a ideia defendida por Pereira (2016) de 

que a Presidência rotativa e a própria presença polonesa parecem ter finalmente ter 

sido ofuscadas pela centralização de Bruxelas. Przybylska-Maszner e Jańczak (2013) 

afirmam que a administração polonesa na presidência do Conselho da União Europeia, 

a primeira a sofrer os efeitos do TdL em todos os âmbitos concernentes ao acordo, foi 

significantemente limitada em termos institucionais em comparação às presidências 

precedentes ao tratado. 

A falta de participação de Donald Tusk ou de qualquer grande nome polonês 

dentro da União Europeia na cúpula, e a presença somente de representantes do 

empresariado europeu rompem com o tradicional comparecimento de porta-vozes do 

governo e do mercado nacional da presidência do Conselho da União Europeia. A V 

                                                           
17 Disponível em 

<http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/cooperao_bilatera/invista_na_polonia/polonia_e_brasil/>.  
18 Disponível em: <https://euobserver.com/pl2011/32258>; 
<http://www.economist.com/node/18867889>; 
<http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-budget-and-
solidarity-archived/#ea-accordion-background>.  

http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/cooperao_bilatera/invista_na_polonia/polonia_e_brasil/
https://euobserver.com/pl2011/32258
http://www.economist.com/node/18867889
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-budget-and-solidarity-archived/#ea-accordion-background
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-budget-and-solidarity-archived/#ea-accordion-background
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Cúpula Brasil-União Europeia, a mais discrepante em relação às anteriores, evidencia o 

escopo reduzido para estes atores após o Tratado de Lisboa. 

A sexta cúpula Brasil – União Europeia ocorreu em 24 de janeiro de 2013 em 

Brasília. Esteve presente nesse encontro a presidente Dilma Rousseff acompanhada 

de outros importantes atores19. A UE foi representada pelo presidente do Conselho 

Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel 

Durão Barroso (Declaração conjunta, 2013). Em declaração à imprensa, Dilma discorre 

sobre sua visão da crise internacional que se passava na época, expressando a 

convicção de que o ano de 2013 apresentaria uma situação melhor no que referia-se 

ao cenário internacional (Declaração à imprensa da Presidenta da República Dilma 

Rousseff, 2013). A presidente enfatizou, também, a importância de manter as 

conquistas dos países desenvolvidos e a importância das estratégias de 

desenvolvimento, reiterando, nesse sentido, a importância de uma política de 

desenvolvimento que contemple a distribuição de renda e de uma política que desse 

ênfase à competitividade. Nesse contexto, Dilma considera que um elemento 

fundamental da ampliação da competitividade é a cooperação internacional, e 

consequentemente, enfatiza a grande importância da relação do Brasil com a União 

Europeia (Declaração à imprensa da Presidenta da República, Dilma Rousseff, 2013). 

Nesta cúpula também houve a assinatura do acordo entre o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação e o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão, com 

vista à cooperação em prevenção de desastres, mudanças climáticas, biotecnologia, 

segurança alimentar e tecnologia da informação e das comunicações (Idem). Além 

disso, foram tratados, também, temas de direitos humanos, civis, democráticos e temas 

de agendas da paz e da segurança internacionais.  

Quem presidia a União Europeia, na época da realização desta cúpula era a 

Irlanda, porém, pouca foi a presença e atuação da presidência irlandesa nesse 

encontro: 

                                                           
19 Ministro das Relações Exteriores, embaixador Antonio Patriota, e dos ministros Guido Mantega 

(Fazenda), Aloizio Mercadante (Educação), Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior), Marco Antonio Raupp (Ciência, Tecnologia e Informação), Izabella Teixeira (Meio Ambiente), 
Wagner Bittencourt (Aviação Civil) e do vice-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José 
Carlos Vaz 
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Uma vez que a Irlanda não tem interesses vitais no Brasil, a 

Presidência rotativa parece ter deixado funcionários europeus 

assumir a liderança nas negociações, não influenciando a 

cúpula em seus benefícios próprios. Além disso, pequenos 

estados tendem a exercer menos controle sobre os assuntos 

externos da UE. Com isso, a Sexta Cúpula parece ser a menos 

afetada por interesses nacionais europeus até então. (Pereira, 

2016, p. 12) 

 

 Ao analisar o Programa da Presidência Irlandesa do Conselho da União 

Europeia, observa-se que as prioridades da Irlanda ao assumir essa presidência, giram 

em torno de: assegurar a estabilidade, investir em trabalhos e crescimentos 

sustentáveis, a relação da Europa com o restante do mundo e assuntos externos 

gerais, tratar das economias e finanças, justiça e assuntos internos europeus 

agricultura e pesca, competitividade, emprego, políticas sociais e saúde, meio-

ambiente, transporte, telecomunicação e energia, educação, juventude, cultura e 

esporte (Programme of the Irish Presidency of the Council of the European, Union 

2013). Sobre a relação Brasil – Irlanda, é citado no site oficial da presidência irlandesa 

da União Europeia20 sobre o Brasil, quando é tratado sobre o setor de exportação da 

Irlanda21, em que é afirmado que este setor estava prosperando, as exportações 

estavam crescendo e que as empresas irlandesas estavam na época exportando para 

mais de 40 países em todo o mundo, com significativo crescimento recente das 

exportações para a China, Índia, Oriente Médio e Brasil.  

Outro fato que merece ser destacado sobre o relacionamento Brasil – UE 

durante essa presidência é um discurso proferido pelo Ministro das Comunicações, Pat 

Rabbitte, em um seminário sobre a Agenda Digital organizado pelo European Policy 

Centre, em 17 de maio de 2013, em que Rabbitte afirma que a Europa estabeleceu 

objetivos muito ambiciosos em termos de um mercado digital único, mas enfatiza que 

era preciso manter a vantagem competitiva, especialmente em relação aos avanços 

das economias emergentes. Sobre essas economias emergentes, Rabbitte afirma ser a 

China, a Índia e o Brasil (Rabbitte 2013).  

                                                           
20Disponível em: <http://eu2013.ie/>.  
21Disponível em: <http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-

ireland/irelandeconomy/openforbusiness/>.  

http://eu2013.ie/
http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-ireland/irelandeconomy/openforbusiness/
http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-ireland/irelandeconomy/openforbusiness/
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 Em um paper sobre as relações comerciais da União Europeia elaborado na 

presidência irlandesa, é reiterado o benefício que a União Europeia pode ter a partir 

dos novos mercados emergentes, podendo se beneficiar de uma política comercial 

ativa em relação às economias emergentes, em que há perspectivas de crescimento 

significativas e muito potencial para uma maior abertura do comércio, e enfatizam que 

houve diminuição das tarifas de importação, sendo de 13,8% para 7,6% no Brasil. 

 Em entrevista com um diplomata do Brasil na Irlanda, em agosto de 2016, é 

reiterada a questão do mercado irlandês sobre o qual o ele afirma que afeta e influencia 

positivamente a política externa europeia em relação ao Brasil, tendo também uma 

influência pela natureza do mercado irlandês, que possui um setor agrário exportador e 

um setor de carnes altamente influente, tendo a União Europeia como mercado cativo 

para exportações. Este fato pode influenciar a relação comercial com o Mercosul e, 

consequentemente com o Brasil, pois, segundo o diplomata, os irlandeses tendem a 

serem mais conservadores em relação a um acordo comercial com o Mercosul. 

Contudo, é necessário encontrar um equilíbrio e esse é um dado em que a Irlanda atua 

com interesse, dificultando em alguns momentos o avanço. Por outro lado, segundo o 

diplomata, no caso da pecuária irlandesa, esta depende da exportação de soja 

brasileira para a alimentação do gado, tornando a relação da Irlanda com o Brasil 

interdependente. Além disso, nessa balança comercial, a Irlanda exporta para o Brasil 

sobretudo produtos industrializados, produtos médicos e farmacêuticos. 

 Deste modo é possível observar que existe certa influência dessa presidência 

irlandesa da União Europeia, sobretudo sobre as relações comerciais, que acabam 

influenciando mais na relação Irlanda – Brasil, Irlanda – União Europeia e Brasil – 

União Europeia. 

 A sétima e última cúpula Brasil – União Europeia foi realizada em Bruxelas em 

24 de fevereiro de 2014 com o intuito de discutir três áreas-chave da cooperação Brasil 

– União Europeia: emprego e crescimento econômico, desafios globais e política 

externa e de segurança. Esta cúpula também contou com a presença da presidente 

Dilma Rousseff, do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso e do 

presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Além destes, a VII Cúpula 
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contou com a presença de outros importantes atores22. Na declaração conjunta da 

cúpula23, foi enfatizado pelos líderes do encontro alguns pontos chaves da parceria 

estratégica Brasil – UE como; a importância de potencializar a parceria estratégica, 

promovendo a paz e segurança internacionais, o crescimento inclusivo das respectivas 

economias, promovendo, também, a ciência, a tecnologia e a inovação. Também 

frisou-se a importância de reforçar o diálogo político bilateral para aprofundar a 

convergência sobre a agenda global e a promoção e proteção dos direitos humanos. 

Foi reforçada também a ideia de promover a competitividade, o crescimento e o 

emprego, sublinhando o potencial dos laços econômicos e estimulando a geração de 

mais empregos na UE e no Brasil, reforçando as respectivas economias, promovendo o 

comércio, o investimento e a inovação. Além disso, nessa declaração é destacada a 

importância da cooperação nas áreas da ciência e tecnologia e o estreitamento da 

cooperação em matéria de política externa. 

 Nesta VII Cúpula foram assinados seguintes documentos24;  

(i) Termos de referência do Grupo de Trabalho ad hoc sobre temas econômicos, com 

ênfase em investimentos e competitividade, entre a República Federativa do Brasil e a 

União Europeia; com o objetivo de desenvolver a cooperação econômica entre as 

partes, dando ênfase aos investimentos e à competitividade, proporcionando um fórum 

temporário para o diálogo econômico e comercial entre o Brasil e a União Europeia; 

(ii) A Declaração conjunta sobre a reunião inaugural do grupo de trabalho ad hoc Brasil 

– União Europeia sobre temas econômicos, com ênfase em investimentos e 

competitividade; expressando a intenção de estabelecer o Plano de Ação sobre 

Investimentos e Competitividade. 

                                                           
22O Ministro das Relações Exteriores (MRE), Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado o Ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Mauro Borges, o Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), Marco Antonio Raupp, o Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pela Indústria e 
Empreendedorismo, Antonio Tajani, o Comissário Europeu para o Comércio, Karel De Gucht, a 
Comissária Europeia para a Pesquisa, Inovação e Ciência, Máíre Geoghegan-Quinn, a Alta 
Representante e Vice-Presidente da Comissão Europeia, Catherine Ashton, Vice-Presidente da 
Comissão Europeia, responsável pela Agenda Digital, Neelie Kroes, o Presidente da EUROCHAMBRES, 
Richard Weber e a Presidente da BUSINESSEUROPE, Emma Marcegaglia. 
23 Disponível em: <http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2014/02/24/>.  
24 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas- a-imprensa/2337- documentos-assinados- 
por-ocasiao- da-vii- cupula-brasil- uniao-europeia- bruxelas-24- de-fevereiro- de-2014>.  

http://www.consilium.europa.eu/pt/meetings/international-summit/2014/02/24/
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-
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Durante essa cúpula a União Europeia se encontrava presidida pela Grécia. O 

site oficial da presidência grega25 descreve que a Grécia assume a presidência do 

Conselho da UE em um momento em que a Europa atravessa uma fase crucial de 

transição, pois, a crise financeira impôs a implementação de políticas fiscais restritivas 

para superar as deficiências iniciais e salvaguardar a estabilidade financeira, 

regressando gradualmente as finanças públicas sustentáveis. No entanto, a extensão e 

a intensidade da crise, bem como o nível de recessão e de desemprego que se 

seguiram, abalaram a confiança de um importante segmento de cidadãos europeus nas 

instituições da UE, assim como sua capacidade de conceber e implementar sistemas 

fiáveis, políticas econômicas orientadas para recuperação e prosperidade. Neste 

contexto, é descrito que os principais princípios que orientariam o trabalho da 

presidência seriam reforçar o envolvimento cívico e da sociedade na UE, através de 

políticas e iniciativas que respondesse aos problemas, preocupações e inseguranças 

cotidianas dos cidadãos; aprofundar a União promovendo políticas e ações para 

remediar e restaurar as deficiências iniciais na ‘arquitetura’ da área do euro, que foram 

reveladas pela recente crise e reforçando a legitimidade e a responsabilidade 

democráticas da UE. Ademais, reforçando também a construção de laços de 

solidariedade e de coletividade entre os Estados-Membros, bem como a construção 

progressiva da democracia europeia e a expansão dos direitos civis. 

Quanto ao papel da presidência grega, em entrevista com um diplomata 

brasileiro na Grécia, este afirma que pelo trabalho que ele acompanhou, o papel da 

Grécia na presidência se dá como um papel burocrático, como, por exemplo, de sediar 

reuniões. Contudo, a Grécia teve forças para tratar de assuntos internos relevantes, 

como a questão da imigração, um assunto recorrente na agenda europeia. Segundo o 

diplomata, a presidência teria perdido forças em relação às questões externas.  

Sobre a relação Brasil – Grécia, o diplomata entrevistado comenta que estes 

possuem uma relação histórica, existe uma comunidade grega no Brasil e existe uma 

comunidade brasileira na Grécia. Contudo, em termos econômicos, a Grécia e o Brasil 

têm um comércio que não é muito expressivo, pois houve uma grande queda com o 

corte de importações do Brasil pela Grécia. Não sendo a relação e, consequentemente, 
                                                           
25 Disponível em: <http://gr2014.eu/>.  

http://gr2014.eu/
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a balança comercial entre os dois países muito significativa. Outro ponto que se 

destaca na entrevista é a afirmação do diplomata de que a Grécia não é muito 

favorável ao acordo Mercosul – UE, o motivo, todavia, não é claro. Além disso, também 

há pouco investimento brasileiro na Grécia.  

A partir disso é possível observar que, apesar da atuação da presidência grega 

na VII cúpula não ter sido muito significativa, da presidência ter perdido forças ao se 

tratar das questões externas e das relações entre Brasil e Grécia serem mínimas, de 

acordo com o diplomata entrevistado, a Grécia ainda teve atuação relevante nas 

questões internas da Europa, e a resistência grega em relação ao acordo Mercosul – 

UE pode afetar diretamente o Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho estudou os efeitos do Tratado de Lisboa na Parceria 

Estratégica Brasil-UE. Com a entrada em vigor do referido tratado, altera-se a 

configuração das cúpulas, afetando tanto a Presidência do Conselho da União 

Europeia quanto a presença do empresariado, mas não de imediato, como visto na 

primeira cúpula pós-reforma, em Brasília, em que ainda se notava uma presença forte 

do empresariado do país da presidência e da própria presidência belga. 

As três primeiras cúpulas, as quais ocorreram antes da entrada em vigor do 

tratado, evidenciaram uma forte presença e influência da presidência. O papel de 

Portugal, por exemplo, emerge como fundamental na constituição da Parceria 

Estratégica com a primeira cúpula. Existem, porém, divergências de opinião sobre a 

atuação da Presidência do Conselho da União Europeia após a implementação do 

Tratado de Lisboa. Enquanto alguns dos diplomatas entrevistados acreditam que a 

influência exercida pela Presidência foi restringida, outros afirmam que isso ocorreu 

apenas parcialmente, como no caso da sexta cúpula, enquanto o Conselho era 

presidido pela Irlanda, e no caso da sétima cúpula durante a Presidência da Grécia.  

 De todo modo, o estudo corroborou a hipótese de que o Tratado de Lisboa 

reduziu o papel da Presidência rotativa nas relações externas da UE, especialmente 

nas reuniões de cúpula e mais especificamente na relação com o Brasil. Desta 

maneira, é possível verificar que tanto a Presidência do Conselho da União Europeia 
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quanto a própria Parceria Estratégica Brasil-União Europeia sofreram alterações após a 

implementação do tratado, embora em âmbitos distintos para cada cúpula. Assim, 

espera-se uma maior continuidade da política externa europeia em relação ao Brasil, 

amenizando-se distorções provocadas pela Presidência rotativa.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARTHELMESS, Eugênia. Brasil e União Européia: a construção de uma parceria 
estratégica. Tese apresentada ao LIII Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco - 
Ministério das Relações Exteriores. Brasília: Mimeo, 2008. 

BRASIL, Portal. Cúpula Brasil - União Europeia discute crise econômica internacional. 
2011. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2011/10/cupula-brasil-uniao-
europeia-discute-crise-economica-internacional>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU. Six-month programme. 
Disponível em: 
<www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/27782_PL_SPF_UK.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

Cimeira UE-Brasil – consolidar a Parceria Estratégica. Disponível em:  
<http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-
parceria-estrategica/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

Cúpula Brasil-União Europeia, Lisboa, 4 de julho de 2007 – Declaração conjunta. 
Disponível em: <www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-
de-julho-de-2007-declaracao-conjunta/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

Declaração à imprensa da Presidenta da República, Dilma Rousseff, após a VI Reunião 
de Cúpula Brasil-União Europeia — Palácio do Planalto, 2013. Disponível em: 
<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-
presidenta/declaracao-a-imprensa-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-a-vi-
reuniao-de-cupula-brasil-uniao-europeia>. Acesso em: 10 nov. 2016.  

Declaração conjunta aprovada na 6ª Cúpula Brasil – União Europeia, 2013. Disponível 
em: <http://www.ibe.usp.br/index.php/pt/noticias/141-declaracao-conjunta-aprovada-na-
6-cupula-brasil-uniao-europeia>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

IV Cúpula Brasil-União Europeia – Declaração Conjunta, Brasília, 14 de julho de 2010. 
Disponível em <www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-
declaracao-conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

EU-Brazil Summit to forge strategic global action. Disponível em: 
<https://www.neweurope.eu/article/eu-brazil-summit-forge-strategic-global-action/>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

Government adopts EU presidency goals. Disponível em: 
<http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/25195,Government-adopts-EU-presidency-goals>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2011/10/cupula-brasil-uniao-europeia-discute-crise-economica-internacional
http://www.brasil.gov.br/governo/2011/10/cupula-brasil-uniao-europeia-discute-crise-economica-internacional
http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/27782_PL_SPF_UK.pdf
http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-parceria-estrategica/
http://www.eubrasil.eu/pt/2011/10/02/cimeira-ue-brasil-%E2%80%93-consolidar-a-parceria-estrategica/
http://www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-de-julho-de-2007-declaracao-conjunta/
http://www.eubrasil.eu/pt/2007/07/04/cupula-brasil-uniao-europeia-lisboa-4-de-julho-de-2007-declaracao-conjunta/
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/declaracao-a-imprensa-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-a-vi-reuniao-de-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/declaracao-a-imprensa-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-a-vi-reuniao-de-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/declaracao-a-imprensa-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-apos-a-vi-reuniao-de-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www.ibe.usp.br/index.php/pt/noticias/141-declaracao-conjunta-aprovada-na-6-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www.ibe.usp.br/index.php/pt/noticias/141-declaracao-conjunta-aprovada-na-6-cupula-brasil-uniao-europeia
http://www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/
http://www.eubrasil.eu/pt/2010/07/15/iv-cupula-brasil-uniao-europeia-declaracao-conjunta-brasilia-14-julho-de-2010/
https://www.neweurope.eu/article/eu-brazil-summit-forge-strategic-global-action/
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/25195,Government-adopts-EU-presidency-goals


 
 

 59 
 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.41-60. 

 

Irish Presidency of the Council of European Union Archive. Disponível em: 
<http://www.eu2013.ie>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

JANCZAK, Jaroslaw; PRZYBYLSKA-MASZNER, Beata. The priorities of the Polish 
presidency of the Council of the European Union – the circumstances of their selection 
and implementation. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, No. 3, p. 31-48, 2013. 

KAROLEWSKI, Ireneusz; MEHLHAUSEN, Thomas; SUS, Monika. The Polish EU 
Council Presidency in 2011: Master or Servant? Journal of European Integration, 
Oxfordshire, vol. 37, n.2, p. 667-684, 2015. 

Last session of the government before the election. Disponível em: 
<https://www.premier.gov.pl/en/news/news/last-session-of-the-government-before-the-
election.html/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

LORENTE, María. Dilma Fornece à Europa receitas da América Latina para sair da 
crise. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dilma-fornece-a-europa-
receitas-da-america-latina-para-sair-da-crise-2>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

Open for Business - Foreign Direct Investment in Ireland. Disponível em: 
<http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-
ireland/irelandeconomy/openforbusiness/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

PEREIRA, Demetrius Cesário. A parceria estratégica Brasil – União Europeia: 
diminuição do risco político para o empresariado brasileiro? 3.o. Seminário de Relações 
Internacionais: Graduação e Pós-Graduação, 2016. 

Polônia e Brasil – Relações Comerciais. Disponível em: 
<www.brasilia.msz.gov.pl/pt/cooperao_bilatera/invista_na_polonia/polonia_e_brasil/>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

Programme of the Irish Presidency of the Council of the European Union, 2013. 
Disponível em: <http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-
Pres_Prog_A4.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

RABBITTE, Pat. Address by Minister for Communications At a Digital Agenda seminar, 
hosted by the European Policy Centre, 17 May 2013. Disponível em: 
<http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/speeches/20130517-Address-by-
Minister-for-Communications-at-Digital-Agenda-Seminar.pdf>. Acesso em: 10 nov. 
2016. 

SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS BY 
COMMAND OF HER MAJESTY. Prospects for the European Union in 2009. Disponível 
em: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238556/
7679.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

SIMIONI, Jéssica. A formação da parceria estratégica entre Brasil e União Europeia e a 
cooperação triangular com países africanos. V Seminário de Pesquisa Interdisciplinar, 
2014. 

http://www.eu2013.ie/
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/last-session-of-the-government-before-the-election.html
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/last-session-of-the-government-before-the-election.html
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dilma-fornece-a-europa-receitas-da-america-latina-para-sair-da-crise-2
http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/dilma-fornece-a-europa-receitas-da-america-latina-para-sair-da-crise-2
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-ireland/irelandeconomy/openforbusiness/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-ireland/irelandeconomy/openforbusiness/
http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/cooperao_bilatera/invista_na_polonia/polonia_e_brasil/
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/speeches/20130517-Address-by-Minister-for-Communications-at-Digital-Agenda-Seminar.pdf
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/speeches/20130517-Address-by-Minister-for-Communications-at-Digital-Agenda-Seminar.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238556/7679.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238556/7679.pdf


 
 

 60 
 
Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.1, n.1, ago./dez.,2016, p.41-60. 

 

THE ECONOMIST. A golden age for Polish Farming? Disponível em: 
<http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/03/polands-agriculture>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

The Polish EU Presidency: Budget and solidarity. Disponível em: 
<http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-
budget-and-solidarity-archived/#ea-accordion-background>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

Third European Union-Brazil Summit Joint Statement Stockholm, 6 October 2009. 
Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/110440.pdf>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 

Trade: a key source of growth and jobs for the EU Commission contribution to the 
European Council, of 7-8 February 2013. Disponível em: 
<http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/130207-Commission-
Contribution-on-Trade-to-EC.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

UE-Brasil: A comissão propõe Parceria Estratégica. Disponível em: 
<http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.pdf>. Acesso em: 10 nov. 
2016. 

V European Union - Brazil Summit Joint Statement Brussels, 4 October, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pd
f>. Acesso em: 10 nov. 2016. 

 
 

 

 

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/03/polands-agriculture
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-budget-and-solidarity-archived/#ea-accordion-background
http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/the-polish-eu-presidency-budget-and-solidarity-archived/#ea-accordion-background
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/110440.pdf
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/130207-Commission-Contribution-on-Trade-to-EC.pdf
http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/130207-Commission-Contribution-on-Trade-to-EC.pdf
http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_pt.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124878.pdf

