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Grupo Labmundo reformula portal na internet

O Laboratório de Análise Política Mundial (Labmun-
do) inaugurou em 2014 um novo portal na internet. 
A antena Salvador (BA) continua focada em 3 linhas 
de pesquisa (globalização, desenvolvimento e coo-
peração; organizações internacionais e governança 
mundial; e história social e econômica das Relações 
Internacionais) e a antena Rio de Janeiro (RJ) em ou-
tras 4 (cooperação internacional e desenvolvimento; 
organizações internacionais, temas globais e socieda-
de civil, política externa brasileira: atores e agendas; e 
potências emergentes e política externa em perspec-
tiva comparativa). Dentre os projetos do Labmundo, 
pode-se citar o Atlas da Política Externa Brasileira, o 
Banco de Dados de Discursos e o boletim Conjuntura 
Labmundo (anteriormente Conjuntura Internacional), 
que também está reformulado.

Fonte: Labmundo
http://www.labmundo.org/

Política externa brasileira perdeu seu dinamismo?

A ausência do chanceler brasileiro, Luiz Alberto Fi-
gueiredo, das negociações para a paz na Síria em Ge-
nebra, bem como o não envio de um representante 
do Brasil à Conferência de Segurança em Munique, 
geraram críticas à passividade da política externa de 
Dilma Roussef. Na comparação com a política externa 

“ativa e altiva” de Lula, analistas criticam a subordina-
ção da agenda externa do governo Dilma às questões 
domésticas e alertam para a ameaça que a presença 
tímida do Brasil nos debates globais representa para 
o legado da política externa protagonista do gover-
no antecessor. 

Fontes: BBC
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/02/140210_politica_externa_
dilma_cc.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/02/140212_viagens_dilma_
ms.shtml

Cooperação entre Brasil e Angola na área 
industrial

Um importante passo para o aprofundamento da co-
operação técnica entre Brasil e Angola foi dado com a 
reunião de trabalho entre a ministra da Indústria an-
golana, Bernarda Gonçalves Martins, e uma missão 
do governo brasileiro com a participação de empre-
sários. O encontro deu início às negociações de um 
protocolo de cooperação industrial, com o objetivo 
de superar a inexistência de um instrumento de re-
gulamentação de iniciativas conjuntas no domínio da 
produção.

Fonte: Macauhub
http://www.macauhub.com.mo/pt/2014/02/14/
angola-e-brasil-preparam-protocolo-de-cooperacao-na-area-da-industria/

Ensaio para a VI Cúpula do BRICS

Em entrevista à Gazeta Russa, o vice-ministro para o 
Desenvolvimento Econômico da Rússia, Aleksêi Li-
khachev, exaltou a importância da Estratégia para a 
Cooperação Econômica dos BRICS para o incremento 
do comércio entre os países do grupo. O documento 
define as áreas prioritárias para cooperação e será le-
vado para a VI cúpula do BRICS, julho, em Fortaleza.

Fonte: Gazeta Russa
http://gazetarussa.com.br/internacional/2014/02/05/brics_fazem_projeto_de_
cooperacao_na_area_de_investimentos_24037.html

O Porto de Mariel e a presença brasileira no Caribe

Artigo de José Antonio Lima, publicado na Carta Ca-
pital, responde às críticas ao investimento de US$ 682 
milhões do BNDES para a construção do Porto de Ma-
riel, em Cuba. De imediato, o projeto criou empregos 
no Brasil e gerou o retorno de investimentos. No lon-
go prazo, abre caminho para a expansão de nossas 
exportações para o promissor mercado consumidor 
cubano e amplia a influência brasileira no Caribe, ex-
plorando espaço deixado pelo embargo norte-ameri-
cano à ilha.

Fonte: Carta Capital
http://www.cartacapital.com.br/internacional/por-que-o-brasil-esta-certo-ao-

-investir-em-cuba-1890.html
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Brasil condena embargo a Cuba na CELAC

Em discurso na 2ª Cúpula da Comunidade dos Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Havana, 
Dilma Roussef condenou o embargo dos Estados Uni-
dos a Cuba, que persiste desde 1962. O Brasil reiterou 
a relevância da integração de todos os países latinos 
e caribenhos para a diminuição da pobreza e da desi-
gualdade na região.

Fonte: Terra
http://noticias.terra.com.br/brasil/em-discurso-na-celac-dilma-condena-politi-
ca-de-bloqueio-a-cuba,c554a2a6cb3d3410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Acordo entre Mercosul e União Europeia pode sair 
do papel

A atuação brasileira na 7ª Cúpula Brasil-União Euro-
peia, em Bruxelas, foi marcada por críticas e promes-
sas para negociações futuras. A Presidente Dilma 
questionou as consultas da União Europeia na OMC 
sobre os programas de incentivos à indústria automo-
tiva nacional e a Zona Franca de Manaus. Em tom mais 
amistoso, brasileiros e europeus enfatizaram a im-
portância da retomada das negociações para o acor-
do Mercosul-UE, iniciadas há mais de dez anos, e novo 
encontro foi marcado para discutir o tema dia no 21 
de março.  

Fontes: BBC e Portal Brasil
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/02/140224_brasil_ue_dilma_
mb_cc.shtml
http://www.brasil.gov.br/governo/2014/02/
dilma-defende-acordo-entre-uniao-europeia-e-mercosul

GR-RI divulga nota de apoio ao povo venezuelano

Atento aos recentes acontecimentos no país vizinho, 
o Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais 
divulgou, no dia 08 de março, uma nota de apoio ao 
povo venezuelano. Nesse comunicado, o grupo brasi-
leiro destaca a relevância da República Bolivariana da 
Venezuela para a integração da região, assim como re-
força a importância do respeito à soberania nacional, 
da legalidade, dos direitos humanos e da democracia 
em todos os países da América Latina.

Fonte: Grupo de Reflexão sobre Relações Internacio-
nais (GR-RI)
http://blogbrasilnomundo.wordpress.com/2014/03/08/comunicado-de-im-
prensa-em-defesa-da-soberania-nacional-e-da-manutencao-da-legalidade-na-
venezuela/

Futebol vira trunfo do governo brasileiro nas rela-
ções diplomáticas

Por meio do esporte, o governo brasileiro utiliza estra-
tegicamente seu prestígio para promover cooperação 
e influenciar positivamente as campanhas brasileiras 
para eventos esportivos internacionais. A “diploma-
cia da bola” ou “diplomacia da boa vizinhança”, desde 
a criação da Coordenação-Geral de Intercâmbio e Co-
ordenação Esportiva tem servido à diplomacia brasi-
leira no intuito de alcançar seus objetivos políticos via 
cooperação com países da África, Ásia e da América 
Central.
 
Fonte: Estado de S. Paulo
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,futebol-vira-trunfo-do-governo-

-brasileiro-nas-relacoes-diplomaticas,1130532,0.htm
 
 
Turquia oferece materiais de escritório e de topo-
grafia em Guiné-Bissau

Com o objetivo de aumentar sua capacidade de aju-
da e compartilhar experiências com países parceiros, 
a Agência Turca de Cooperação (TIKA) estreitou laços 
de cooperação com Guiné Bissau oferecendo um lote 
de materiais de escritório e de topografia à Câmara 
Municipal de Bissau (CMB), orçado em mais de 22 mi-
lhões de francos CFA.
 
Fonte:  Agência de Notícias de Guiné
http://angnoticias.blogspot.pt/2014/03/cmb.html

 
Terceira rodada de consultas diplomáticas entre 
Índia e México

Delegações ministeriais de Índia e México, se en-
contraram em Nova Dehli para ampliar as relações 
bilaterais. A cooperação em suas dimensões políti-
cas, econômicas e culturais reforçaram a pauta, bem 
como o tema da cooperação energética. Questões re-
gionais e temas multilaterais também foram discuti-
das. O relacionamento bilateral entre países de renda 
média é um importante indicativo de articulação para 
a cooperação Sul-Sul.

Fonte: Ministério das Relações Exteriores da Índia 
http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/23043/The+3rd+round+of+Fo-
reign+Office+Consultations+between+India+and+Mexico

Antena Salvador - Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Escola de Administração da UFBA, sala 30 (3º andar), Vale do Canela. CEP: 40110-903, Salvador, Bahia. Tel: (71) 3283-7351

Antena Rio de Janeiro - Rua da Matriz, 82 - IESP/UERJ, Botafogo. CEP: 22260-100, Rio de Janeiro, RJ. Tel: (21) 2266-8300

4
Março 2014


