
Declaração conjunta à imprensa, em Brasília – pronunciamento do Presidente da 
República 

 

Excelentíssima senhora Presidente, 

Senhoras e senhores ministros,  

Senhoras e senhores que compõem nossas respectivas delegações,  

  

Mais uma vez, dirijo-me às senhoras e aos senhores para agradecê-los pela recepção que nos 
estão reservando. Lembro que um dos meus primeiros deslocamentos como presidente da 
República foi no Rio, para a conferência Rio+20. Foi lá que a convidei para vir a Paris, e 
Vossa Excelência veio em dezembro passado. Hoje, por minha vez, faço uma visita de Estado 
aqui no Brasil, para lembrar que temos, entre nossos dois países, uma parceria estratégica 
desde 2006. Cabe-nos dar-lhe todo o seu espaço e toda a sua força.  

  

O que significa uma parceria estratégica entre dois países amigos, como o Brasil e a França?  

  

Primeiro, buscar todas as convergências políticas possíveis entre nossos dois grandes países. 
Temos os mesmos princípios para situar-nos na vida internacional. Valorizamos a 
independência, a soberania, mas também, o multilateralismo, o respeito pelas grandes 
instituições internacionais. Compartilhamos, também, a bela ideia de solidariedade. 
Empenhamo-nos em traduzir esses princípios nos posicionamentos que temos que tomar a 
respeito dos grandes assuntos do mundo.  

  

Primeiro, a paz: com nossos respectivos ministros, evocamos a questão da Síria, na qual 
obtivemos a destruição das armas químicas, mas não a paz. Conversamos sobre o Irã, para o 
qual obtivemos um primeiro acordo – mas não aquele que, em definitivo, selará a desistência 
do Irã em sua pretensão de possuir uma arma nuclear, embora reconheçamos o seu direito de 
poder ter acesso à energia nuclear civil.  

  

Falamos sobre os desafios climáticos, já que a França vai ter essa sorte, essa grande sorte de 
receber a Conferência sobre o clima. Já que estava previsto que ela não pudesse ser bem-
sucedida, foi à França, portanto, que ela foi legada. É por isto que ela será um sucesso. Sei 
que poderemos contar com o Brasil, tanto por sua experiência como por sua posição sobre 
esse tema, para obter um acordo.   



Também lembrei o apoio da França à iniciativa tomada por Dilma Rousseff sobre a 
governança digital, a proteção dos dados pessoais. Nós apoiamos essa abordagem porque ela é 
essencial para a soberania das nossas nações e para as liberdades individuais. Seríamos, é 
claro, parte interessada nessa reunião, a ser realizada na primavera que vem.  

  

Também falamos de ciberdefesa, ainda mais necessária já que foram reveladas certas 
informações que pedem uma reação da nossa parte, não só a mais firme no plano verbal, mas 
também, a mais segura no plano da proteção dos nossos direitos.  

  

Esse é o primeiro eixo da nossa parceria estratégica, a preocupação em buscar a convergência 
política entre nós.  

  

O segundo eixo, é ampliar nossas relações econômicas e comerciais. Apesar da crise que 
afetou a Europa e, também, o Brasil, nossos intercâmbios comerciais, entre nossos dois 
países, não pararam de progredir, tendo até mesmo dobrado em dez anos. A França tem, aqui 
no Brasil, 600 empresas que permitem 500 000 empregos. Temos um ponto em comum, o 
Brasil e a França – é levar ao mais alto nível a tecnologia dos nossos dois países. É assim que 
concebemos nossa parceria.  

  

Nós definimos setores de cooperação, em especial, a energia, o agroalimentar, os transportes, 
a saúde, a chamada cidade sustentável e o turismo, também. Nestes setores, principalmente, 
trabalharemos para tecer parcerias e alianças, para sermos mais fortes juntos, do ponto de 
vista tecnológico. O marco foi encontrado com o fórum econômico franco-brasileiro, que já se 
reuniu hoje de manhã em Brasília. Continuaremos em São Paulo, e ele será o lugar onde 
poderemos manter nossos diálogos, de modo a que se expressem na economia real.  

  

Desde já, e as senhoras e os senhores assistiram a alguns acordos que foram assinados, quero 
destacar a participação da TOTAL no consórcio de exploração do campo de Libra, que vai ser 
um campo de grande desenvolvimento para o Brasil. 

  

Segundo resultado do nosso encontro, o fortalecimento da cooperação nuclear, com a 
assinatura de um contrato entre a Eletronuclear e a Areva, para construção da central Angra 3. 
É um ponto de suma importância.  

  

O Brasil produz eletricidade a partir de fontes variadas. O nuclear, como me confirmou Sua 
Excelência a Presidente, representa apenas 2,5% da produção elétrica brasileira.  



  

Lembro que na França, representa 70%. Não vamos fazer a média, pois isto poderia dar 
indicações erradas, mas estamos prontos para trazer toda a nossa experiência e nossa 
segurança, para que o Brasil possa aumentar a sua porcentagem de produção elétrica oriunda 
do nuclear.  

  

Terceira ilustração, os satélites. Notei que houve até um meeting para cumprimentar as 
assinaturas que acabaram de ocorrer, para os satélites geoestacionários. Neste caso, temos 
uma cooperação, de fato, exemplar.  

  

Por fim, o supercomputador, que fará com que o Brasil entre no top 10 dos países que podem 
dispor dessa potência de cálculo.  

  

Muito nos alegramos de que a Bull tenha podido disponibilizar essa capacidade, que vai 
viabilizar centros de pesquisa. 

  

Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas já se nota que temos grandes ambições, o Brasil 
e a França, com vistas a dobrar, ainda, os nossos intercâmbios comerciais nos próximos anos. 

  

O terceiro eixo da nossa parceria estratégica é a cooperação universitária e educacional. 
Resultados muito significativos foram registrados em ocasião desta visita.  

  

Em 2011, houve um acordo entre a França e o Brasil, no âmbito do programa lançado por 
Dilma Rousseff, o “Ciência sem Fronteiras”; havíamos nos comprometido a ter, durante cinco 
anos, 10 000 estudantes recebidos na França. Já são cerca de 6 000. Vamos, portanto, 
ultrapassar o objetivo de 10 000. Queremos ir mais longe, uma vez que a França já é o 
terceiro maior país de acolhimento para bolsistas brasileiros.  

  

Nós também lançamos uma iniciativa: “Francês sem fronteiras”. Faço questão de insistir no 
“Francês”, para que não haja nenhuma ambiguidade quanto às minhas pretensões. “Francês 
sem Fronteiras”, tratando-se apenas de promover amplamente o idioma francês, à distância ou 
presencialmente. Hoje de manhã, inaugurei, em Brasília, o futuro Liceu François Mitterand, 
que é um exemplo do que podemos fazer. Receberemos novos bolsistas de nível de mestrado, 
assim como bolsistas nos centros de formação profissional. Agradeço as empresas francesas 
que se comprometeram, justamente, com essas atividades.  



  

Nós assinamos um acordo “Visto, férias, trabalho”, para favorecer intercâmbios. Acho que a 
expressão “férias, trabalho” dá vontade de trabalhar, e permitirá aos jovens de ambos os 
países, portanto, irem e virem muito mais facilmente.  

  

O Brasil também aceitou permitir a concessão de vistos de dois anos para os chamados 
“voluntários internacionais em empresas”.  

  

Por fim, ainda no âmbito da cooperação universitária – cumprimento os reitores de 
universidade aqui presentes –, está o reconhecimento dos diplomas, que é um ponto de suma 
importância se quisermos, justamente, cooperar como queremos fazê-lo. 

  

Agradeço a Presidente e, também, o Congresso brasileiro, uma vez que um acordo foi 
encontrado – ou, para ser mais exato, a ratificação de um acordo sobre garimpo ilegal – e isto 
nos diz diretamente respeito, pois a França e o Brasil tem a nossa maior fronteira comum, de 
700 km, com a Guiana Francesa. Poderemos combater de forma muito mais eficaz esses 
tráficos e a insegurança, graças a essa ratificação.  

  

Do mesmo modo, nós temos uma ponte sobre o Oiapoque; agora, as infraestruturas foram 
preparadas e haverá, em breve, uma inauguração. Já se pode imaginar a circulação que ela 
suscitará entre nossos dois países.  

  

Por fim, nós nos comprometemos – em todo caso, eu o fiz em nome da França – a que as 
discussões entre o Mercosul e a União Europeia possam ser desenvolvidas rapidamente, desde 
que todos os obstáculos sejam superados e possamos preparar, juntos, a Conferência sobre o 
clima.  

  

Termino com o único tema que interessa, às vezes, nossos concidadãos – a Copa do Mundo. 
Não assumi nenhum compromisso quanto à futura vitória do Brasil. Faço questão de dizê-lo 
de forma bem clara, mas não faço prognósticos, nem promessas. Tenho a lembrança de 
algumas finais, de uma delas, em todo caso. Sei que será uma belíssima Copa do Mundo e 
parabenizo desde já o Brasil, pois nós estamos muito felizes de vir ao Brasil. Quando digo 
“nós”, falo da seleção francesa. Obrigado. 

 


