A Alemanha,
a América Latina e o Caribe:
a Estratégia do Governo Federal

Imagens da capa:
À esquerda, em cima: Porta de Brandemburgo em Berlim, Alemanha
À direita, em cima: Painéis solares em Tulum (Península de Yucatán), México
Centro: Fábrica da Volkswagen em Puebla, México
À esquerda, em baixo: Alunos de uma escola em Matambú, Hojancha,
alegram-se com a recuperação do telhado da escola, financiada no âmbito de
um microprojeto da Embaixada da Alemanha em São José, Costa Rica
À direita, em baixo: Igreja de São Francisco em Quito, Equador
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I. A Alemanha,
a América Latina e o Caribe:
parceiros tradicionais – condições novas –
valores e interesses comuns
As relações entre a Alemanha e a América
Latina e o Caribe* ocupam um lugar especial
no âmbito da comunidade internacional.
Valores comuns e interesses convergentes,
bem como estreitos laços culturais desenvol
vidos ao longo da história criam uma base
única para formar as estruturas da cooperação – tanto a nível bilateral, gerando vantagens recíprocas, como a nível multilateral,
obedecendo a uma responsabilidade comum.
O crescente peso econômico e político da
América Latina oferece novas oportunidades
para tal. Com a aprovação e implementação
dessa nova estratégia abrangente da política
para a América Latina, o Governo Federal
pretende conferir às relações com esta importante região parceira uma nova qualidade,
capaz de aproveitar melhor o potencial das
relações e mais congruente com os interesses
alemães e europeus.



* Doravante a designação “América Latina” inclui os países
do Caribe

O compromisso com o Estado de Direito, a
democracia e os direitos humanos, bem como
a luta por uma ordem mundial fiável e de
orientação multilateral, constituem pilares
políticos amplamente reconhecidos na América Latina. Partilhamos uma herança cultural
e experiências resultantes de longos anos de
cooperação na área política, econômica,
cultural e científico-tecnológica. Nossa base
comum de valores e os laços culturais e históricos, que ligam a América Latina à Alemanha e
à Europa, caracterizam as relações entre a Alemanha e a América Latina – a despeito de toda
a heterogeneidade que reina entre os Estados
e as sub-regiões.
Evoluções recentes põem à prova estes laços e
exigem um novo engajamento:
• Em alguns Estados latino-americanos o
clima político está em fase de mudança.
Novas correntes e constelações de força
políticas levam a uma reorientação da ação
política. A democracia e o Estado de Direito
estão desenvolvidos apenas em parte ou de
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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forma incompleta. Em alguns casos, há
que protegê-los diante de ataques.
• Muitos Estados latino-americanos procuram e encontram parceiros suplementares
em outras regiões do mundo, na Ásia sobretudo, mas também na África. As razões são
múltiplas: a vontade de diversificar as relações externas, o aumento do peso de parceiros extra-europeus e, em parte,
também, motivos ideológicos.
• Muitos dentre os nossos parceiros na América Latina, principalmente os países emergentes, ganharam peso político e econômico considerável. No mundo globalizado,
transformaram-se, assim, em parceiros
políticos e, também, em parceiros econômicos mais importantes e cortejados
do que antes. Cientes do seu peso, fazem
valer o mesmo no âmbito da cooperação.
Assim, os pontos em comum e os elos tradicionais nas relações entre a Alemanha e a América Latina atualmente já não são indiscutíveis
nem estão garantidos a longo prazo. Para ancorar o interesse da América Latina na Alemanha, como parceiro contínuo e fiável, e para
reagir à acrescida importância econômica e
política dos Estados latino-americanos, a Alemanha deve participar mais ativamente nas
relações políticas e nas áreas da economia, dos
investimentos e do comércio, como também
6

na área do desenvolvimento, do meio-ambiente, da cultura, da educação e da pesquisa. Fazem parte da manutenção e do fortalecimento
da base comum de valores tanto a cooperação
para fomentar o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos como a cooperação
para construir uma segurança interconectada
e melhorar a coesão social, aproveitando inclusive recursos da política de desenvolvimento. A condição fundamental de uma política
em sintomia com as especificidades das nossas
relações com a América Latina consistirá, portanto, em cultivar e ampliar as coincidências
existentes.
Com base na nossa parceria, será possível realizar os interesses comuns da Alemanha e da
América Latina.
A Alemanha e a América Latina poderão agir
conjuntamente em relação a três eixos decisivos:
• cooperação no âmbito de uma responsabilidade global,
• aprofundamento das relações econômicas,
• parceria nas áreas da ciência e pesquisa, da
educação e cultura.

Agir junto com a América Latina no
âmbito de uma responsabilidade global
Do novo peso político e econômico dos nossos
parceiros latino-americanos também resulta
o dever de assumirmos maior responsabilidade comum: em relação a desafios globais
como a proteção ambiental e climática, o
desarmamento e a não-proliferação de armas
nucleares a nível mundial, a luta contra a criminalidade organizada e as drogas, o desenho
da arquitetura financeira global. Todo o progresso só poderá ser alcançado em conjunto.
Por esta razão, queremos entrar em estreita
concertação e desenvolver iniciativas comuns
com os nossos parceiros latino-americanos,
quando se trata de buscar soluções para as
questões globais do futuro. A nível da política
de desenvolvimento pretendemos, na América Latina, dar prioridade a temas de importância global, como a proteção do meio-ambiente e do clima.

Aproveitar as oportunidades econômicas
conjuntamente
As relações econômicas com a América Latina
tornam-se cada vez mais importantes. A América Latina integra-se progressivamente na
economia mundial. Para a Alemanha, a região constitui um importante pólo de produção e um mercado de vendas em contínuo
crescimento. Além disso, ela é fornecedor de

matérias-primas, produtos agrícolas e, cada
vez mais, também de produtos industriais.
Com a força econômica aumenta também a
necessidade de modernizar e ampliar a infraestrutura. A América Latina procura qualidade
alemã, tecnologia alemã e investimentos alemães, inclusive na área das energias renováveis. A indústria alemã está presente na região
há mais de 100 anos e é tida em alta consideração. Ela está intensificando o seu compromisso
com a América Latina. O Governo Federal
apóia as empresas em todas as suas atividades
desempenhadas na região.

Cooperação na área da ciência e pesquisa,
da educação e cultura
A América Latina é hoje um importante pólo
para a ciência, a pesquisa e a inovação e ela
continua a solidificar esta posição. Este fato
e a proximidade histórica entre a Alemanha
e a América Latina na cultura científica qualificam a região como parceiro da Alemanha
para a formação de redes e a troca de conhecimentos e know-how. Em absoluta concordân
cia com a estratégia de internacionalização1
do Governo Federal, a cooperação científicotecnológica melhora a criação de redes internacionais e facilita a cooperação com empresas para reforçar a transferência de tecnologia
do campo da pesquisa para o da prática. Os
laços culturais especiais que ligam a América
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Diplomacia de visitas, Santiago do Chile

A América Latina e o Caribe:
Dados básicos
Número de Estados
independentes na região
População (2010)		
Superfície		
PIB per capita		
Crescimento do PIB (2010)*
* Estimativa
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33
588.649.000
20. 268.542 km2
7.000 USD
ca. 4  %
Fontes: CEPAL, FMI

Latina e a Alemanha e uma rede centenária de
instituições político-culturais oferecem-nos
acesso especial à América Latina. O Governo
Federal gostaria de aproximar as pessoas da
região ainda mais da nossa cultura e língua,
mantendo um diálogo parceiro e um intercâmbio cultural frutíferos.
Para representarmos de forma abrangente os
nossos valores e interesses na América Latina,
também devemos fazer uso adequado do nosso peso na formulação de uma política européia diante da América Latina e do Caribe.
Neste caso, podemos evocar os valores e laços
comuns que também marcam as relações da
UE com a região. Queremos fazer valer o nosso
peso nas relações entre a Europa e a América
Latina para zelar pela coerência da posição
européia e para fortalecer e manter viva a
parceria estratégica entre as nossas regiões.
Assim, a política alemã para a América Latina
na Europa pretende participar ativamente
na modelagem da política européia.
A América Latina caracteriza-se por uma
grande heterogeneidade de cada um de seus
países, marcados pela multiplicidade cultural
e por diferentes realidades geográficas, econômicas, políticas e sociais. Os países da região
diferem uns dos outros: desde o pequeno país
insular até o membro do G202, desde o país
em desenvolvimento até o país emergente,

desde o Estado unitário socialista até o membro da OCDE3. As sub-regiões vão do México e
do Caribe até a Argentina e o Chile. Estas diferenças exigem um procedimento diferenciado.
São necessários, pois, formatos novos na cooperação em matéria política, econômica, científica, tecnológica, ecológica, bem como na
política de desenvolvimento, formatos que
levem em conta as especificidades de cada
país. As linhas de orientação e os projetos do
Governo Federal na área da cooperação com
a América Latina orientam-se por estas abordagens quando da definição de uma arquitetura de longo prazo para a política alemã relativa à América Latina. Em concordância com
esta, será descrita, a seguir, a política concreta
do Governo Federal face à América Latina.
No próximo capítulo será apresentada a política mediante a qual pretendemos salvaguardar os valores comuns. Segue-se um capítulo
sobre temas e possibilidades inerentes à responsabilidade multilateral comum. O terceiro
capítulo ocupa-se do intercâmbio econômico
bilateral entre a Alemanha e a América Latina
e o quarto esquematiza o crescente potencial
da cooperação nas áreas da pesquisa, inovação
e cultura. O último capítulo debruça-se finalmente sobre a participação ativa na configuração das relações entre a Europa e a América
Latina. O panorama futuro encerra a presente
estratégia.
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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II. A política alemã para a América
Latina e o Caribe
1. Manter e reforçar valores comuns
Reconhecer interesses, aprofundar
a parceria
A Alemanha e a América Latina estão unidas
por laços estreitos que remontam a suas centenárias relações. São poucos os países que
dispõem de ligações com a América Latina
de raiz tão profunda e, até hoje, de caráter
tão extraordinariamente denso. Pesquisadores e cientistas alemães contribuíram decisivamente para o desbravamento do continente
e despertaram o interesse recíproco. Sobretudo no século XIX, emigrantes alemães de
todas as profissões e ofícios afluíram para a
América Latina. Contribuíram, na sua qualidade de comerciantes, artífices ou cientistas,
para o desenvolvimento da sua nova pátria.
Também as relações políticas e econômicas
sofreram uma evolução ao longo da história:
há 200 anos teve início o processo que conduziu à independência dos Estados latino-americanos. A Alemanha passou a ser um parceiro fiável para estes Estados – e continua a sêlo até hoje. Com o passar do tempo, desenvolveu-se um amplo leque de ligações que
caracterizam a nossa relação até hoje.
Agora importa não apenas preservar a tradi10

cional proximidade entre a Alemanha e a
América Latina e, sim, aprofundá-la, levando
a parceria para o futuro, aproveitando conjuntamente novas oportunidades e enfrentando desafios globais em conjunto. Além disso,
o potencial econômico dos países emergentes
da América Latina, sua importância como
abastecedores de matérias-primas e energia,
bem como sua crescente força inovadora, são
de interesse estratégico para a Alemanha.
No esforço comum de fortalecer a paz, a liberdade e a segurança no mundo, encontramos
na América Latina parceiros naturais no campo da política externa. Simultaneamente, a
Alemanha é parceiro da América Latina em
áreas como a salvaguarda da dignidade da
pessoa humana, a justiça social, o desenvol-

A Chanceler Federal Angela Merkel recebe o Presidente do
México, Felipe Calderón Hinojosa

vimento sustentável e o Estado de Direito.
Assim mesmo, uma orientação política permanente da região para a União Européia e a
Alemanha não está de forma alguma garantida. Nos últimos anos, alguns Estados da América Latina diversificaram consideravelmente
suas relações externas, incrementando a
cooperação política e econômica com regiões
fora da Europa. Para alguns, a Ásia, seguida
de outros países emergentes e de países do
sul, passou a ser o maior foco de atenção.
Conscientes do seu acrescido peso político
global, afirmam-no, além disso, no palco internacional. Neste contexto, devemos emprestar à configuração das relações entre a América Latina e a Alemanha maior intensidade
do que antes. A densa rede das representações diplomáticas alemãs com 22 embaixadas, 4 consulados-gerais e 73 consulados honorários cria boas condições para tal.
Grande contribuição resulta da presença do
setor privado alemão com 21 câmaras de comércio no exterior e da presença dos mediadores culturais com 15 Institutos Goethe
(Goethe-Institut), 37 colégios alemães e um
total de 9 escritórios regionais e centros de
informação do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), como também da
cooperação para o desenvolvimento apoiada
pelos escritórios das agências executoras em
15 países.

O Governo Federal
• d
 eseja transformar a América Latina num
elemento mais central de sua política externa, sua política de desenvolvimento,
sua política cultural, sua política de educação e pesquisa e de sua política ambiental.
• intensifica o diálogo político sobre temas
bilaterais, regionais e globais através de
intensas consultas.
• respeita as especificidades, bem como os
interesses e as necessidades diferentes
dos Estados da região.

Fomentar o Estado de Direito e a democracia, fortalecer os direitos humanos
Só uma América Latina estável, guiada pelos
princípios do Estado de Direito, é um parceiro
político e econômico fiável. O Estado de Direto não é apenas uma condição imprescindível
da liberdade individual mas também do desenvolvimento da região no seu todo. Ele
livra os cidadãos de arbitrariedades do Estado
e protege-os de discriminação. Ele garante a
propriedade privada como base para uma
vida regida pela auto-determinação no contexto da liberdade econômica. Também as
empresas e os investidores gozam, assim, de
maior segurança no planejamento de suas atividades. Na América Latina, as constituições
democráticas e o compromisso com a democracia estão amplamente difundidos. Em ala E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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A “Iustitia” em frente ao prédio do
Supremo Tribunal Federal, Brasília
Arquiteto: Oscar Niemeyer
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guns Estados latino-americanos a democracia e o Estado de Direito, porém, não estão
plenamente desenvolvidos ou correm risco de
retrocesso. Assim, em vários pontos da região,
também o pluralismo político fica prejudicado. No diálogo com a América Latina, o
Governo Federal deverá, além disso, fazer
face a múltiplas forças políticas e elites novas.
Em alguns países a desigualdade social, a governança deficiente e a corrupção conduzem
à insatisfação dos cidadãos e favorecem uma
concepção populista da democracia, muitas
vezes bastante distante do nosso conceito de
Estado de Direito pluralista, livre e democrático. Por isso, nosso objetivo deve consistir no
esforço para impedir uma polarização da sociedade nos Estados latino-americanos e para
promover a democracia e o Estado de Direito.
Quanto maior for a plataforma de valores
compartilhados pelos diversos países, tanto
melhores serão as condições para uma cooperação bilateral e multilateral bem sucedida.

O Governo Federal
• a
 póia os Estados latino-americanos no processo da estabilização de estruturas democráticas e de Estado de Direito, fomentando,
assim, primordialmente os sistemas partidários pluralistas e representativos, a divisão de poderes e o controle parlamentar.

• c olaborará com este objetivo, ativamente
com missões de observação eleitoral da UE
e de outras organizações internacionais,
como também com missões de observação
de eleições nacionais, nos casos em que
essas venham a ser úteis.
• apóia as fundações políticas e os atores da
sociedade civil no seu trabalho de promoção do Estado de Direito e da democracia.
• intensifica a formação e o aperfeiçoamento
de funcionários do setor da polícia e do setor da justiça, apoiando sua orientação nos
termos do Estado de Direito e aumentando
sua aceitação social.
• dá continuidade à cooperação com as forças armadas para promover a vinculação
das mesmas ao Estado de Direito.
• apóia a descentralização e a modernização
das instituições incluindo dotações financeiras.
• fomenta sistemas tributários socialmente
mais justos e uma utilização eficaz e transparente de recursos públicos.
• engaja-se no fortalecimento de uma sociedade civil múltipla e dinâmica nos países
da região.
• advoga, na legislação econômica, garantias
próprias do Estado de Direito – entre as
quais a proteção da propriedade privada – e
o combate à corrupção.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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O empenho pelo respeito e pela proteção
dos direitos humanos no mundo inteiro é
uma das linhas de orientação da política
externa alemã. No entender do Governo
Federal, os direitos humanos são universais
e indivisíveis. O compromisso comum com
os direitos humanos liga a Alemanha a seus
parceiros na América Latina. Mas, também
em Estados da América Latina revelam-se,
neste campo, múltiplos desafios, principalmente no tocante à defesa da liberdade de
imprensa e de opinião, da transparência e
eficiência das autoridades judiciais, da contenção da violência, bem como do combate
ao trabalho e à prostituição infantis. Tendo
em vista as tensões sociais, são também o
reforço dos direitos de grupos populacionais
desfavorecidos e a não-discriminação de minorias, nomeadamente dos indígenas, que
representam uma tarefa importante. Passados anos após o final de ditaduras militares
e guerras civis, continuam pendentes, em
numerosos países da região, os processos de
reconciliação interna e o trabalho de memória relacionado com a violação dos direitos
humanos.
Muitos governos da América Latina procuram
ativamente nossa cooperação para solidificar
suas estruturas de proteção de direitos comumente reconhecidos. Outros governos negam
14

a seus cidadãos direitos humanos universais.
Na sua cooperação com os Estados da região,
o Governo Federal leva em conta estas diferenças.
No âmbito das Nações Unidas (ONU) o “Grupo
de Países da América Latina e do Caribe” é
um parceiro importante para a Alemanha no
tocante à preservação e ao desenvolvimento
de padrões relacionados com os direitos humanos. Existem várias abordagens para a cooperação, como por exemplo, resoluções sobre
países e resoluções sobre os direitos da criança, sobre a reforma do Conselho de Direitos
Humanos da ONU, sobre os direitos dos povos
indígenas e sobre o combate à intolerância
religiosa.

O Governo Federal
• d
 efenderá, também no futuro, os direitos
humanos e a independência da mídia na
América Latina. Tratará de questões relativas aos direitos humanos em todos os níveis do diálogo político, acompanhando-o
de perto também no âmbito da UE.
• empenha-se pela proteção dos defensores
dos direitos humanos e dos perseguidos
políticos.
• fomenta, inclusive com recursos financeiros e projetos, a defesa dos direitos
humanos, cooperando com as instituições

•

•
•

•

•

•

estatais e a sociedade civil nos países da
América Latina e dando seguimento ao
diálogo com representantes da sociedade
civil e organizações locais de direitos humanos.
envida esforços, também no âmbito da
UE, a favor da suspensão e, a longo prazo,
da abolição da pena de morte, sobretudo
nos Estados do Caribe que, até a data,
ainda não apoiaram a respectiva resolução
das Nações Unidas.
quer contribuir para melhorar o acesso
de grupos marginalizados à educação.
defende a salvaguarda dos direitos dos
povos indígenas e dos indivíduos pertencentes a esses povos.
saúda e apóia a possibilidade de segmentos da população excluídos participarem
progressivamente na formação da vontade
política.
empenha-se para que, na definição de
novas estratégias no âmbito da política da
UE para a América Latina, a defesa e o fomento dos direitos humanos na região sejam considerados elementos importantes.
coopera estreitamente, junto com seus
parceiros da UE, com o “Grupo de Países
da América Latina e do Caribe” das Nações
Unidas no que concerne a questões ligadas aos direitos humanos.

Integração regional: enfrentar desafios
transfronteiriços
A integração regional pode prestar uma
contribuição importante para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico
no subcontinente. Nos últimos anos foram
constituídas, com base em formatos já estabelecidos como o Mercado Comum do Sul
(Mercosul), a Comunidade Andina, o Sistema
de Integração Centro-Americana (SICA), o Fórum dos Estados ACP do Caribe (CARIFORUM)
e o Grupo do Rio, novas formas de associação
regional como a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a Comunidade dos Estados
Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC). Aumenta, em paralelo, paulatinamente a importância da construção transfronteiriça de vias
de comunicação e a cooperação de agentes
econômicos. Desta maneira é propulsionada
também a integração na área do trânsito, do
transporte e da economia. A Alemanha tem
uma postura positiva diante desses esforços
integracionistas e continuará a apoiá-los.
O apoio a projetos de integração regional e
subregional e o cultivo de relações e parcerias
bilaterais com diferentes países complementam-se reciprocamente.
Outros formatos de integração surgidos recentemente na América Latina visam a coordenação política. A postura do Governo Fedea E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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ral diante destes formatos dependerá dos
temas que irão preencher esta coordenação
política.
Nos últimos anos, Alemanha intensificou
consideravelmente o seu empenho em instituições regionais selecionadas: o Governo
Federal apóia o trabalho da Organização
dos Estados Americanos (OEA), onde gozamos do estatuto de observador, através do
financiamento de projetos selecionados.
Como membro e maior doador bilateral da
Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe (CEPAL) das Nações Unidas participamos ativamente do discurso regional
em matéria de política econômica, ambiental e do desenvolvimento. Somos parceiros
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de bancos regionais de desenvolvimento. Acompanhamos o processo de
integração centro-americano, realizando
projetos em cooperação com o Sistema de
Integração Centro-Americana (SICA), onde
a Alemanha tem estatuto de observador.
Também existem estreitas relações entre a
Alemanha e a Comunidade do Caribe
(CARICOM). Executamos numerosos projetos regionais com o bloco, por exemplo, no
campo das energias renováveis.
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O Governo Federal
• e
 mpenha-se no seio da OEA, da CEPAL e
do BID pela paz, pela democracia, pelos
direitos humanos e por um desenvolvimento sustentável na América Latina.
• quer apoiar a UNASUL no fomento da
integração regional por via da transparência no âmbito de medidas geradoras
de confiança.
• busca intensificar as relações com a Organização dos Estados do Caribe Oriental
(OECO), onde a integração regional logrou
avanços consideráveis.

Preservar a paz, manter a segurança,
prevenir crises
Em termos globais, a América Latina é uma
região comparativamente pacífica e estável.
Assim mesmo, persistem uma série de conflitos internos e de tensões regionais ainda não
ultrapassados. A prevenção de conflitos violentos e de crises é objetivo comum da política
externa, da política de desenvolvimento e da
política de segurança da Alemanha.
O Governo Federal aposta numa abordagem
que abrange e interrelaciona todos os campos
políticos. Visamos a detecção precoce das causas de conflitos e a sua prevenção eficaz.
A redução de desigualdades sociais e econômicas extremas fortalece a paz social. Medidas de
mitigação e remediação4 das alterações climá-

ticas servem, simultaneamente, à prevenção
de conflitos. Segurança interna e estruturas
estatais legítimas fomentam a estabilidade
política e favorecem o desenvolvimento e as
trocas econômicas. A parceria com a América
Latina e a criação de redes na área da segurança fazem parte dos nossos próprios interesses.
Assim, as ameaças referidas na Estratégia
Européia de Segurança5, especialmente a criminalidade organizada e a droga, o terrorismo
e a proliferação de armas nucleares, podem
ser rechaçadas.
A Alemanha e os Estados da América Latina
também envidam esforços conjuntos a nível
global para fortalecer a paz e a segurança
através do desarmamento e da não-proliferação. Na América Latina, região isenta de armas
nucleares, encontramos importantes aliados
para fortalecer o Tratado de Não-Proliferação
de Armas Nucleares com os seus pilares, que
são a não-proliferação, o desarmamento nuclear e o uso pacífico da energia nuclear.
Também fazem parte desse capítulo a pronta
entrada em vigor do Tratado de Proibição
Completa de Testes Nucleares e o fortalecimento da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) e de seus instrumentos de
supervisão. Queremos motivar os Estados
ainda hesitantes a participar.
Também cooperamos com os Estados da América Latina na área do desenvolvimento e do

Gerar confiança na América do Sul
A transparência em questões militares
suscita confiança e pode ajudar a reduzir o
potencial de conflitos. A União de Nações
Sul-Americanas (UNASUL) decidiu, por esta
razão, desenvolver um sistema regional de
Medidas Geradoras de Confiança e Segurança (CSBM). Para apoiar esta iniciativa a Alemanha convidou, no início de 2010, representantes dos Estados Membros da UNASUL
para uma visita a Berlim, Viena e à fronteira
entre a Alemanha e a Polônia, com o objetivo de se informarem sobre a arquitetura
de segurança européia. Uma vez que as
estruturas de segurança da UNASUL ainda
se encontram em fase de construção, esta
viagem provocou impulsos importantes.
A Alemanha transformou-se, assim, num
valioso parceiro da UNASUL na área da
segurança e também continuará a empenhar-se neste sentido no futuro.
Foto: O Ministro Federal das Relações Exteriores,
Guido Westerwelle, e Marjorie Ulloa, chefe da
delegação da UNASUL, Berlim
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fortalecimento de regras relativas ao controle de armas convencionais e ao controle
de exportação de armas. Isso vale sobretudo
para a implementação conseqüente do Programa de Ação da ONU para a prevenção, o
combate e a erradicação do comércio ilícito
de armas leves e de pequeno calibre6.

O Governo Federal
• f omenta o processo, de momento ainda
frágil, para instituir um regime regional
de Medidas Geradoras de Confiança e
Segurança7 (CSBM).
• contribui, no caso, com as experiências
adquiridas pela Alemanha no seio da Organização para a Segurança e Cooperação na
Europa (OSCE).
• intensifica os contatos com organizações
de segurança regionais para acompanhar
continuamente este desenvolvimento.
• dá continuidade à cooperação em matéria
de política militar numa base larga e diferenciada.
• utiliza a cooperação bilateral e multilateral com a América Latina para solidificar
a arquitetura internacional dos tratados
na área da não-proliferação, do desarmamento e do controle de armamentos e para
intensificar a cooperação no âmbito do
controle de exportações.
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Lutar conjuntamente contra a droga e
a criminalidade organizada
Algumas sociedades da América Latina são
atingidas de múltiplas maneiras por criminalidade organizada, violência generalizada
bem como cultivo, produção, tráfico e consumo de drogas. A criminalidade associada à
droga é comandada freqüentemente por cartéis de drogas que também praticam o tráfico
de armas e de seres humanos, a corrupção e a
lavagem de dinheiro. Conflitos internos e violência motivada pelo terrorismo muitas vezes
são financiados pelo tráfico de drogas. Em alguns países a ausência do Estado de Direito, a
corrupção e, sobretudo, a pobreza de grandes
parcelas da população são, simultaneamente,
as razões essenciais do aumento da violência.
Na América Latina a criminalidade associada
à droga não é apenas avessa à paz e ao desenvolvimento sustentável, mas também tem um
efeito negativo imediato sobre os mercados
de vendas, entre os quais se encontra a Europa.
O Governo Federal, de acordo com a Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2005 –
2012)8, visa tanto a redução da procura como
a da oferta. Não vê, neste caso, o combate ao
tráfico da cocaína e de outras drogas apenas
como tarefa exclusiva dos países produtores,
mas também como dever solidário de todos
os Estados afetados pelo tráfico de drogas,
seja como mercados de consumo, seja como

países de trânsito. Aqui devemos intensificar
mais ainda a nossa cooperação no âmbito das
Nações Unidas.

O Governo Federal
• c ontinua empenhado ativamente no
Mecanismo de Coordenação e Cooperação
UE-América Latina e Caribe em matéria de
luta contra a droga9.
• participa ativamente da elaboração de projetos destinados a desenvolver alternativas
econômicas ao cultivo da droga, bem como
de projetos de controle. Estes projetos são
implementados com recursos da União
Européia.
• continua empenhado, em cooperação com
os países andinos, por uma política antidrogas orientada para o desenvolvimento.
• pretende atingir, com esta política, o
desenvolvimento econômico e social, a
redução da violência e a criação de condições necessárias para desenvolver alternativas econômicas a longo prazo.
• contribui, através de projetos apropriados
e o destacamento de oficiais de ligação,
para reforçar as capacidades no setor
jurídico, policial e alfandegário.
A regulamentação dos fluxos migratórios,
inclusive da América Latina para a Europa, só
poderá ser bem sucedida se tiver por base

Cooperação com o Brasil na área
da segurança
Em 2008, a Alemanha e o Brasil assinaram
o Acordo sobre Parceria e Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, que entrou
em vigor no dia 29 de janeiro de 2010. O
objetivo consiste em apoiar o Brasil na
modernização das instituições policiais.
Sobretudo as experiências alemãs na organização de mega-eventos esportivos deverão ser colocadas à disposição do Brasil.
Uma Declaração Conjunta de Intenções
sobre Cooperação em Matéria de Segurança Pública, negociada em 2009, prevê a
criação de um grupo conjunto de coordenação com os respectivos grupos de trabalho, bem como um amplo programa de
trabalho na área da segurança.
uma abordagem abrangente e uma estreita
parceria entre países de origem, países de
trânsito e países de destino. O desenvolvimento de uma política migratória européia que
vise o futuro e tenha caráter multidimensional e que esteja alicerçada na solidariedade
e na responsabilidade, é um dos principais
objetivos da UE.
O Governo Federal apóia o diálogo estruturado sobre migrações10 entre a UE e a América
Latina. Queremos identificar, neste quadro,
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Parque de energia eólica nas
proximidades de Fortaleza, Brasil
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desafios comuns na área da migração e buscar soluções para esta temática sensível e,
por vezes, polêmica.

O Governo Federal
• p
 articipa ativamente do diálogo UE-ALC
sobre migrações e apóia-o para definir desafios e interesses e desenvolver soluções
para questões ligadas à migração.
• cooperará, também no futuro, com os
países de origem e de trânsito da América
Latina para conter a migração irregular,
cooperando com eles no campo da migração regular.

Fomentar o desenvolvimento sustentável,
reforçar a coesão social
Nos últimos anos e décadas, a América Latina
fez progressos consideráveis no seu desenvolvimento. A economia regional tem vindo
a crescer nas últimas décadas, ainda que na
maior parte dos países em ritmo mais lento
do que, por exemplo, nas regiões de crescimento da Ásia. Isso se deve, em grande parte,
a condições-quadro difíceis e à debilidade das
instituições estatais. Há que acrescentar que
a América Latina é uma região que apresenta
grandes desigualdades na distribuição do patrimônio e da renda.
Uma série de Estados logrou êxito considerável na redução da pobreza e na diminuição

Prioridades da cooperação para o
desenvolvimento
•	Fomento da proteção do ambiente e
do clima, inclusive do abastecimento
energético sustentável. Grande parte do
desempenho nesta área está concentrado
no Brasil e no México. Mas também com
países como o Equador, Honduras
e a Nicarágua e os países da CARICOM
existem estreitas formas de cooperação.
•	Construção da democracia e do regime
do Estado de Direito. Nesta área cooperamos intensamente com a Bolívia, o Equador, a Guatemala, o Peru e a Colômbia.
•	Construção e uso eficiente de um modelo
local de gestão de recursos hídricos.
O acesso direto e desimpedido à água é
um módulo importante do combate à
pobreza, sobretudo nos países andinos
e na América Central.
da desigualdade de renda, através de uma
política econômica inteligente e de medidas
sócio-políticas eficientes que incluem novos
programas sociais. Apesar disso, cerca de um
terço da população da América Latina continua a viver na pobreza. A Alemanha vê numa
política fiscal e tributária orientada para um
maior equilíbrio social, bem como no fomento
de fontes de rendimento, uma importante
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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contribuição para manter a paz social e
garantir as bases de uma democracia pluralista. Isso deverá ocorrer paralelamente à
criação de sistemas de segurança social e à
promoção do diálogo social. Aos responsáveis
políticos e econômicos na América Latina
cabe um dever especial neste sentido. Há mais
de 50 anos, a Alemanha realiza exitosamente
programas de cooperação para o desenvolvimento na região. Atualmente, a cooperação
para o desenvolvimento se concentra em três
eixos principais: meio-ambiente e proteção
do clima, democracia e Estado de Direito e
gestão de recursos hídricos11.
A capacidade de auto-ajuda do indivíduo pode ser estimulada, também, através da qualificação profissional de uma população predominantemente jovem, sobretudo na América
Central. A Alemanha aposta cada vez mais na
cooperação para o desenvolvimento, especialmente no campo da formação profissional.
Na América Central, o fomento sustentável
da economia constitui um foco de atuação
adicional.
A cooperação para o desenvolvimento com
os países-parceiros mais desenvolvidos, principalmente o Brasil e o México, reflete, no
entanto, também a importância global conquistada por esses países. Através de esque-

Promoção do emprego e formação profissional para jovens na América Central
Cerca de dois terços da população da
América Central têm idade inferior a trinta
anos. Para melhorar as perspectivas pro
fissionais e sociais dos jovens, a Alemanha
apóia em Honduras, El Salvador, na Nicarágua e, futuramente, na Guatemala ministérios, instituições de formação profissional,
municípios bem como o setor privado.
Em Honduras e El Salvador os jovens dispõem de apoio consultivo nas áreas da
orientação profissional, busca de emprego
e fundação de uma firma. Na Nicarágua, a
Alemanha apóia cinco centros de formação
profissional que capacitam jovens para sete
profissões diferentes. No âmbito da cooperação com a América Latina em matéria de
política educacional foram introduzidos,
com sucesso, nos últimos anos, elementos
do modelo dual de formação profissional
no México. A Alemanha quer apoiar este
processo também no futuro.

mas de cooperação triangular12, a Alemanha
contribui para que os próprios países avançados da América Latina assumam cada vez mais
responsabilidade pelo desenvolvimento de
terceiros países.
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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O Governo Federal
• a
 póia progressivamente os esforços envidados pelos Estados da América Latina para
superar as disparidades sociais e promove,
para este efeito, a criação de sistemas tributários e sociais mais justos.
• apóia os governos latino-americanos no
combate à pobreza extrema e no melhoramento da participação política e social dos
pobres.
• quer dar continuidade à diversificação de
formas e instrumentos da cooperação para
o desenvolvimento, em resposta à crescente diferença dos níveis e das velocidades do
desenvolvimento na América Latina.
• fortalece administrações locais e instâncias
democráticas de controle no cumprimento
de suas tarefas.
• quer fomentar, sobretudo nos países mais
pobres da região, o desenvolvimento autosustentado e orientado para a auto-ajuda,
por exemplo, através do apoio às necessidades do setor da educação e através do
melhoramento das condições-quadro para
o empenho na área econômica.
• assessora os Estados, entre outro, na implantação de uma economia social de mercado, e intensifica, para este efeito, também a parceria com a CEPAL.
• aposta, no caso, num maior encadeamento
entre a política de relações econômicas ex24

Cooperação triangular no
setor energético
O gás natural assume, na América Latina,
crescente importância como fonte de energia. Para garantir seu bom funcionamento,
o mercado de gás natural requer transparência e supervisão eficaz. A Alemanha,
o México e o Brasil trabalham com a Bolívia
e o Peru em projetos de cooperação triangular, a fim de otimizar a infraestrutura
necessitada em matéria de técnicas de
medição necessitada pelos institutos estatais de metrologia e de transmitir a competência técnica requerida pelo ramo. Assim,
a Alemanha também contribui, junto com
os seus parceiros na região, para harmonizar o mercado de gás natural e melhorar a
proteção do consumidor.
ternas e a cooperação para o desenvolvimento, incluindo, desde cedo, o setor
privado.
• compromete-se a cumprir os padrões laborais e sociais internacionais no mundo do
trabalho, incluindo o fomento da responsabilidade social das empresas.
• recorre, para este efeito, às relações bilaterais e à plataforma das organizações multinacionais, nomeadamente à Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

• c ontinua a lutar em prol de estruturas
comerciais e financeiras globais no âmbito
das quais todos os países emergentes e em
desenvolvimento obtenham oportunidades justas para seu desenvolvimento econômico e social.

2. Agir junto com a América Latina no
âmbito de uma responsabilidade global
Construir em conjunto, agir a nível
internacional
O mundo vê-se confrontado atualmente com
uma série de desafios globais que só poderão
ser solucionados em conjunto pela comunidade internacional. A comunidade histórica de
valores compartilhados faz da América Latina
o nosso parceiro natural. Cabe aos Estados latino-americanos e caribenhos um importante
papel no seio das Nações Unidas (ONU). Muitos países da região participam ativamente
dos debates atuais, entre outros sobre a reforma da ONU, a mudança climática, as Metas do
Milênio13 e a sustentabilidade. Os Estados da
região exigem maioritariamente, assim como
a Alemanha, por exemplo, uma reforma do
Conselho de Segurança da ONU. Nosso interesse comum consiste, no caso, na adaptação
do Conselho de Segurança ao mundo de hoje.
O Conselho reflete, na sua atual composição,
o mundo de 1945; nenhum Estado da América

Latina está representado com um assento permanente. Alguns Estados da região integram
as missões da ONU no Haiti e no Congo, por
exemplo, assumindo, deste modo, responsabilidade internacional. É do nosso interesse
mútuo fortalecer o multilateralismo e a ONU
enquanto organização. Juntas, a Alemanha e
a América Latina podem prestar uma importante contribuição para superar, no seio da
ONU, a velha polarização norte-sul entre Estados industrializados, por um lado, e países em
desenvolvimento e emergentes por outro.

O Governo Federal
• i ntenta lograr uma concertação maior com
seus parceiros latino-americanos na busca
de modelos de solução para desafios globais.
• auxilia a América Latina no uso de sua
crescente importância para assumir maior
responsabilidade a nível global.
• acentua sua cooperação com a América Latina como importante parceiro multilateral
no seio da ONU e intensifica-a com base em
valores e interesses comuns.
• quer aprofundar o diálogo com os Estados
latino-americanos sobre questões políticas
da atualidade relacionadas com as Nações
Unidas.
• promoverá, com os parceiros latino-americanos, a nível da ONU, iniciativas conjuntas
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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relativas a temas pertinentes como, por
Parceiros no âmbito da economia mundial:
aproveitar
potenciais, compartilhar
exemplo, paz e segurança, proteção do
responsabilidades
clima, igualdade factual de direitos e saúde.
Muitos Estados da América Latina alcançaram
• coopera estreitamente, no âmbito da ONU,
um desenvolvimento muito positivo em tercom o Brasil, país ao qual a Alemanha se
mos econômicos. A expressão deste desenvolsente ligada por laços especiais, baseados
vimento é, também, a presença mais vincada
na parceria estratégica e no empenho conjunto em prol de uma reforma do Conselho da América Latina no plano internacional. A
OCDE estendeu os processos de alargamento e
de Segurança da ONU.
cooperação à América Latina. Assim, além do
• oferece a jovens representantes do setor
político, científico, econômico e diplomáti- México, o Chile passou a ser membro da OCDE
em 2010. Com o Brasil a OCDE intensificou sua
co provenientes da região a oportunidade
cooperação.
de se familiarizar, através de cursos de
A Alemanha é uma das nações líderes no setor
formação, com temas atuais ligados à polícomercial e, simultaneamente, está fortementica externa e à globalização, que poderão
te integrada na economia mundial através
simultaneamente ampliar seus conhecimentos profissionais específicos e conhecer de seus investimentos. Por isso, temos um
interesse especial em que a integração cada
a Alemanha mais de perto.

Cooperação financeira e técnica com a
América Latina em % (recursos orçamentais)
Autorizações para 2004 – 2009 segundo temas
e setores:
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vez maior dos países emergentes na economia
mundial seja bem sucedida. Estes países também devem ser inseridos no processo de definição de estratégias adequadas à solução de
questões globais. Este processo, que dá maior
margem de participação aos países emergentes e que cobra ao mesmo tempo sua corresponsabilidade, foi iniciado pela presidência
alemã do G814, em 2007, em Heiligendamm.
A criação do G20, como fórum central para
a cooperação econômica internacional, em
2009, em Pittsburgh, levou este processo em
conta. O Brasil, o México e a Argentina são
parceiros da Alemanha no G20. Participação
e parceria em pé de igualdade a nível da economia mundial são condições imprescindíveis
para uma cooperação que sirva aos seus propósitos.

O Governo Federal
• t rabalha com os Estados da América Latina
no G20 no intuito de encontrar uma solução conjunta para questões econômicas e
sociais globais.
• visa uma cooperação estreita com os países
latino-americanos no âmbito da OCDE.

Costa Rica: desenvolvimento municipal
como modelo
A Alemanha apoiou a Costa Rica durante
uma década no seu desenvolvimento local
e municipal. A meta era alcançar uma maior
responsabilidade dos municípios e uma
participação mais ativa dos cidadãos.
Ao mesmo tempo foi impulsionado o desenvolvimento econômico local e reforçada a
gestão ambiental. Desta maneira, a Alemanha prestou apoio consultivo no âmbito da
implantação da gestão de resíduos e de reciclagem ou da concertação sobre investimentos locais. No total, a Alemanha cooperou com 33 municípios, principalmente em
áreas rurais e em regiões fronteiriças. Um
sinal de sucesso é um decreto recente do
Presidente da República, que estipula, que a
modernização do desenvolvimento municipal, experimentada durante a cooperação,
seja aplicada no país inteiro.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Painéis solares fotovoltaicos no telhado
de uma loja de departamentos em Saint
George’s, Granada

28

Proteger o meio-ambiente e o clima,
preservar a biodiversidade
Em muitos Estados da América Latina aumentou, nos últimos anos, a convicção de que uma
política ambiental sustentável é imprescindível para o crescimento a longo prazo. Ela pode
proporcionar impulsos vitais para o desenvolvimento econômico, indicando possibilidades
de dissociar o crescente consumo de energia e
a emissão de gases do efeito estufa do crescimento econômico.
Sobretudo a América Latina sofre com a mudança do clima: na região dos Andes derretem
as geleiras, na América Central e no Caribe a
freqüência e as proporções atingidas por tempestades e outras catástrofes naturais aumentaram sensivelmente. Principalmente as pequenas ilhas caribenhas são particularmente
vulneráveis. Isso faz com que a adaptação às
mudanças climáticas se torne urgente, principalmente nos setores da agricultura, da silvicultura e do desenvolvimento rural. A emissão
de gases - estufa provocada por alterações do
uso do solo15 deve ser reduzida, uma vez que
contribui largamente para a mudança global
do clima. Uma prevenção suficiente ajuda a
evitar vítimas e a reduzir danos.
Por esta razão, tanto a proteção do clima como o abastecimento energético adquirem,
desde já, uma importância cada vez mais crucial; face à rápida expansão das economias

Prevenção de catástrofes no Caribe
Em sete Estados do
Caribe, a Alemanha
apóia, com recursos
da ajuda humanitária,
um projeto de prevenção de catástrofes
do departamento de
assistência internacional da Ordem de São
João. Mediante a capacitação de instrutores em áreas como alerta rápido, análise
de riscos, primeiros socorros médicos e
gerenciamento de casos de emergência
são aprimoradas as capacidades de autoajuda da população local. O projeto apóia,
além disso, a criação de comitês locais de
prevenção que recebem um equipamento
básico para a prevenção de catástrofes, que
consiste em artigos e aparelhos de alerta
em caso de catástrofes iminentes, e para os
primeiros socorros e a auto-ajuda em caso
de catástrofe.
Foto: Simulação de resgate em caso de furacão

dos países latino-americanos e ao crescente
consumo de energia por ela acarretada, torna-se cada vez mais importante passar de
fontes de energia fóssil para fontes de energia
regenerativa, a fim de reduzir as emissões de
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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gases do efeito estufa. A produção eficiente
em termos de energia e recursos, bem como
o aumento da parcela de energias renováveis
na matriz energética estão em foco, neste
contexto.
A preservação das grandes florestas tropicais e
dos ecossistemas da América Latina também é
necessária para refrear a diminuição dramática da biodiversidade. A diversidade de espécies na região é enorme. Segundo dados das
Nações Unidas, a América Latina abriga quase
a metade das florestas tropicais existentes na
face da terra e 33% das espécies conhecidas de
mamíferos, 35% dos répteis, 41% das aves e 50%
dos anfíbios. O uso sustentável dos ecossistemas é a condição para reduzir a erosão do solo
e evitar o surgimento de estepes e desertos,
formando uma base para o futuro desenvolvimento econômico e social da região. Para proteger a diversidade das espécies o número de
áreas terrestres e aquáticas protegidas na região aumentou mais que o dobro no período
de 1990 a 2008. Atualmente cerca de 11% da superfície da América Latina foram declarados
unidades de conservação da natureza, mais
do que em qualquer outra parte do mundo.
Desde os anos 90, a Alemanha é um dos parceiros líderes da cooperação no âmbito da
proteção internacional das florestas tropicais
e da preservação da biodiversidade. Ambos os
30

Preservação da biodiversidade
no Equador
O norte do Equador é uma das regiões com
maior diversidade de espécies do mundo
que, no entanto, está sendo ameaçada pela
expansão de madeireiras e pela invasão de
posseiros. A Alemanha apóia a preservação
e o uso sustentável desta área. Um acordo
com as populações indígenas radicadas na
região que foi iniciado, entre outros, pela
Alemanha estabelece que, para uma área
de atualmente 7.200 hectares, será paga a
soma de 5,89 dólares americanos por hectar para a preservação da floresta. Em virtude do sucesso, o Ministério do Meio-ambiente equatoriano transformou este
modelo em programa nacional (“Socio Bosque”). Aproximadamente 40.000 famílias
se beneficiam com o programa; mais de
400.000 hectares foram declarados áreas
protegidas

temas já constituem, hoje em dia, áreas prioritárias da cooperação para o desenvolvimento
com a região. Os esforços envidados pelo Governo Federal para proteger o habitat da população indígena também são importantes
neste contexto. Assim, o Governo Federal presta uma contribuição importante para a redu-

ção do desmatamento, a criação de áreas
protegidas, a proteção do clima e a sustentabilidade da agricultura e da silvicultura. Além
da cooperação a nível estatal, a Alemanha faz
o possível para mobilizar capital privado para
as áreas da energia, proteção ambiental industrial e gestão de recursos hídricos.

O Governo Federal
• f omenta intensamente a proteção do clima,
do meio-ambiente e dos recursos naturais
na região, em cooperação com a ciência e a
pesquisa.
• pretende ampliar, nas suas relações com a
América Latina, a cooperação na área do
meio-ambiente e do clima, estando incluída também a cooperação em matéria de
tecnologia ambiental e gestão ambiental.
• dá continuação à cooperação bilateral e
multilateral com a América Latina nas
áreas da floresta tropical, do meio-ambiente e da proteção do clima e deseja intensificá-la. Pode, no caso, recorrer à confiança
gerada durante longos anos de cooperação.
• financia, através da Iniciativa para a Proteção Climática e Ambiental16 (IKLU), investimentos em áreas relevantes para o clima.
A iniciativa abrange a eficiência energética
e as energias renováveis, a proteção industrial do meio-ambiente, o desenvolvimento
ecológico de aglomerados urbanos, siste-

Gestão ambiental em empresas
mexicanas
O México, um dos países mais populosos da
América Latina e de grande potencial de
crescimento, orienta a sua economia para
a sustentabilidade ecológica. A exploração
excessiva de recursos, a escassez de água
doce e os preços do petróleo em franca oscilação aumentam o interesse em energias
renováveis e eficiência energética. Faz falta
um pensar novo por parte dos decisores.
O Programa “Cooperações tecnológicas
para o fomento da eficiência energética e
das energias renováveis em empresas mexicanas” dirige-se aos técnicos e quadros
de chefia mexicanos do setor da gestão
ambiental e das novas tecnologias. Durante
dois anos, a atividade profissional dos participantes é acompanhada pela agência de
capacitação de recursos humanos InWEnt,
no México e na Alemanha.

mas de mobilidade eficientes em consumo
de energia17 bem como medidas de adaptação aos efeitos da mudança climática.
• apóia, no âmbito da prioridade do projeto
prioritário da cooperação para o desenvolvimento “Proteção e Uso Sustentável das
Florestas Tropicais”, o “Plano Amazônia
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Ônibus movido a eletricidade em Quito,
Equador
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•

•

•

•

Sustentável” e participa também do “Fundo
Amazônia” do Governo brasileiro.
coloca, por exemplo, à disposição da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima18
(IKI) recursos financeiros adicionais resultantes do leilão de Certificados de Redução
de Emissões. Através desta iniciativa são
fomentadas medidas que contribuem para
aumentar a eficiência energética, multiplicar as energias renováveis, promover a
adaptação aos efeitos da mudança do
clima e proteger a biodiversidade relevante
em termos climáticos.
fomenta a área prioritária da pesquisa sobre florestas tropicais, por exemplo através
da atividade do grupo de pesquisa “Floresta
Tropical da Montanha” da Sociedade Alemã
de Pesquisa Científica (DFG), em Loja, Equador.
apoiará também no futuro os países da
América Latina na área da estruturação e
ampliação das capacidades de auto-ajuda
para a prevenção de catástrofes. Fazem
parte desta atividade, por exemplo, a instalação e a utilização de sistemas de alerta
precoce para prevenir catástrofes, bem
como a realização de projetos-piloto para
sensibilizar a população local.
estará à disposição, no caso de ocorrência
de catástrofes naturais, também como
parceiro para a reconstrução econômica.

3. Aproveitar oportunidades
econômicas conjuntamente
Relações econômicas: manter a tradição,
construir o futuro
Nossas relações econômicas bilaterais com a
América Latina têm uma longa tradição: há
mais de 100 anos empresas alemãs estão presentes na região através de sucursais e gozam
de alto prestígio. Imigrantes alemães contribuíram para o desenvolvimento econômico.
O comércio exterior da Alemanha com a
América Latina aumentou, nos últimos anos,
mais do que o nosso comércio exterior na sua
totalidade. Dados de base sólidos, uma política econômica orientada para a economia de
mercado em muitos países e uma crescente
interconexão regional justificam um novo
interesse de empresas alemãs pela região.
A participação da América Latina na economia mundial e no comércio internacional
aumenta continuamente. Muitos países registram elevados índices de crescimento. Durante a crise econômica e financeira deram provas da sua estabilidade econômica e sentiram
os efeitos da recessão menos do que muitos
países industrializados tradicionais. Além
disso, souberam recuperar-se da crise mais
rapidamente. A Alemanha e a América Latina
querem aproveitar precisamente estas chances, em benefício recíproco.
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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C â maras d e C o m é rci o n o E x teri o r ( A H K ) n a A m é rica L ati n a e n o C aribe

Cidade Do
M é x ic o

Santo Domingo

C i d a d e d a G u ate m ala *

T e g u ci g alpa

S a n S alva d o r

Ma n á g u a

São José
C i d a d e d o Pa n a m á

C a r acas

Bogotá
Q u it o

li m a
L a pa z
Ri o d e J a n ei r o
A ss u n ç ã o

S ã o Pa u l o
P o r t o A le g r e

sa n tia g o
d o chile

*Na Cidade da Guatemala

existe, além disso, um
Escritório de Coordenação
para toda a América
Central e o Caribe

Fonte: Ministério Federal da Economia e Tecnologia
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M o n te v i d é u
B u e n o s A i r es

O Governo Federal

tos, o comércio entre a Alemanha e a América Latina seja uma via de dois sentidos.
A Alemanha está aberta e procura atrair
investimentos de todos os parceiros.
• apoiará o setor privado no aproveitamento
das oportunidades resultantes das negociações sobre acordos de livre comércio e de
associação com países e regiões da América
Latina.

• c ontinua visando a conclusão da Rodada
de Doha como objetivo máximo da política
comercial alemã.
• solicita, no âmbito da Rodada de Doha, reduções e consolidações tarifárias multilaterais, bem como a eliminação de barreiras
não-tarifárias no intercâmbio comercial,
sobretudo as que afetam o setor dos produtos industriais, importante para a Alemanha.
• lança, a nível da UE, através de acordos de
associação e de livre comércio biregionais
e bilaterais, a pedra fundamental para a
identificação de novos mercados abertos
na América Latina, complementando a liberalização multilateral.
• redobra esforços para que, também no tocante a produtos industriais e investimen-

O Governo Federal ajuda o setor privado alemão a explorar o potencial da América Latina.
Confere um papel central à participação deste
setor na escolha e definição das medidas.
Principal grupo-alvo do fomento das relações
econômicas externas são, no caso, as pequenas
e médias empresas que têm na Iniciativa da
Economia Alemã para a América Latina (LAI),
união de associações econômicas, um interlo-

Crescimento do produto interno bruto em %

-10

América
Latina

2008

2009

México Colômbia

2010*

Peru

2011*

Chile

2,9
0,4
1,5
4,3

3,7

3,9
-4,3
-0,6

Argentina Bolívia

*Estimativa

2,7

8,5
2,9
5,7

3,3
4,0
4,0

6,1

6,8
3,5
3,0
0,9

4,7
6,0

3,7

0,4

Venezuela

-1,5

-6,5

Brasil

4,8

-3,3
- 2,6

6,3
6,0

0,9

2,4
0,1
2,2
4,0

1,5

4,2
4,5

5,5
4,1

-0,2

4,3

-5

-1,9

0

4,1
4,0

5

5,1

9,8

10

Uruguai

América
Central

Caribe

Fonte: FMI World Economic Outlook 2010
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cutor central. O crescimento econômico
gerou, na maior parte dos países da América
Latina, a necessidade de novos projetos de
infraestrutura que facilitam o engajamento
da indústria alemã. Considerando a diversidade reinante no continente, tornam-se
necessárias iniciativas específicas por país e
setor. Um bom exemplo disso é o Brasil que,
além do mais, se vê confrontado com desafios
especiais no âmbito da organização da Copa
do Mundo de Futebol, em 2014, e dos Jogos
Olímpicos, em 2016. Interessam ao setor
privado alemão, neste caso, sobretudo os
grandes projetos de infraestrutura como a
construção de rodovias, ferrovias, portos,

aeroportos e centros logísticos. Mas também
em outras áreas existe demanda de tecnologia
de ponta alemã como, por exemplo, no setor
da mineração, das energias renováveis, na
área da tecnologia ambiental e na economia
da saúde. A Alemanha dispõe de experiência
no planejamento e na estruturação de longo
prazo e de modo sustentável de tais mega-projetos. Pode colocar esta experiência à disposição de grandes projetos latino-americanos.
No quadro da Ofensiva da Economia Externa
do Governo Federal19, lançada em março de
2010, o Governo Federal coloca um foco na
América Latina.

Comércio exterior da Alemanha com a
América Latina em bilhões de euros

O Governo Federal

50
47,7

40
30

42,7
36,5

36,3
30,5

20
10
0

2005

2006

2007

2008

2009*

No período de 2005 a 2009, o crescimento do comércio exterior da Alemanha com a América Latina atingiu 16,32%. Durante
o mesmo período, o comércio exterior da Alemanha na sua
totalidade só aumentou em 4,74%.
*Estimativa
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Fonte: Instituto Federal de Estatística

• e
 xplora, em estreita cooperação com as
Câmaras de Comércio no Exterior (AHK)
e com a estatal Germany Trade and Invest
(GTaI), novos campos e mercados de exportação. As Câmaras e a GTaI formam, junto
com as representações diplomáticas da
Alemanha, os três pilares da promoção
das relações econômicas externas.
• fomenta, flanqueia e assessora pequenas
e médias empresas na América Latina.
Dá respaldo político especialmente a
pequenas e médias empresas interessadas
em contratos com o setor público.
• auxilia, através do fomento de viagens

•

•

•

•

•

de informação e contato e a participação
oficial em feiras, empresas alemãs a conquistar um lugar nos mercados da América
Latina.
apóia os esforços da OCDE para incluir os
países não-OCDE na disciplina internacional de garantias de crédito à exportação.
fomenta e assegura investimentos alemães
através de acordos de promoção e proteção
de investimentos, bem como através de
garantias estatais ao investimento.
está ao lado do setor privado alemão, em
especial das pequenas e médias empresas,
nos seus esforços para um melhor acesso
a investimentos previstos.
apóia, para tal, sobretudo os esforços do
setor privado alemão para unir firmas
alemãs e latino-americanas em torno de
projetos como, por exemplo, os megaeventos esportivos, dando impulsos ao
setor privado para que este se organize,
de antemão, neste sentido.
flanqueia este processo, onde for possível,
mediante memorandos de entendimento
e outras iniciativas.

Iniciativa empresarial “WinWin
2014/2016” no Brasil
Por motivo da Copa do Mundo de Futebol
2014 no Brasil, empresários alemães, lide
rados pelo Ministro Federal da Economia,
apresentaram, durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2009, seus conhecimentos técnicos específicos ao governo
brasileiro. O interesse brasileiro numa
cooperação com a Alemanha levou à
criação da Iniciativa Econômica “WinWin
2014/2016” que também engloba os Jogos
Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A
Confederação da Indústria Alemã (BDI)
lançou, além disso, o “Brazil Board”. Para
os três setores fundamentais, ou seja,
construção de estádios, segurança e
infraestrutura, o Ministro Federal da Eco
nomia já assinou um Memorando de
Entendimento com o Brasil.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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No preenchimento das condições para uma
cooperação bem sucedida entre as empresas
da região cabe importante papel, sobretudo,
à proteção suficiente da propriedade intelectual, à redução da burocracia, à proteção
de investimentos e à garantia de condiçõesquadro jurídicas de caráter fiável.

O Governo Federal
• e
 mpenha-se pela manutenção e, dentro
do possível, pela melhoria do alto nível de
proteção dos acordos de proteção e promoção de investimentos, também após a
transferência da responsabilidade contratual pela proteção e promoção de investimentos para a UE.
• advoga, no âmbito das negociações sobre
acordos de associação e de livre comércio
da UE, regras que ultrapassem claramente
o nível de proteção garantido pelos acordos da Organização Mundial do Comércio
(OMC).
• empenha-se pela rápida conclusão de novos acordos para evitar a bitributação com
os parceiros da região.
• coopera com os Estados da América Latina
para a utilização eficiente dos sistemas de
patentes existentes in loco.
• advoga condições-quadro econômicas justas para empresas privadas, para o comércio e os investimentos in loco.
38

• o
 ferece possibilidades de diálogo sobre
questões de organização política a fim de
criar estas condições-quadro.
• fomenta o comprometimento das empresas com o exercício ativo de sua responsabilidade social, por exemplo, no âmbito de
iniciativas de responsabilização social de
empresas como o Global Compact20.
• engloba, mais do que antes, o setor privado
alemão nos esforços internacionais para
atingir as metas de desenvolvimento
globais.
• apóia os Estados latino-americanos no seu
esforço de promover o setor da economia
formal e a participação no mercado de
capital oficial através do fomento da propriedade privada para as camadas mais
desfavorecidas da população, incluindo
a criação de títulos de propriedade e a
proteção da propriedade.

Explorar e usar a energia e as matérias-
primas de forma sustentável
A política relativa à energia e às matériasprimas é um tema importante na cooperação entre a Alemanha e a América Latina.
No setor energético, a Alemanha é um dos
importantes parceiros bilaterais na região.
A cooperação estende-se, ultrapassando as
fontes clássicas da energia, sobretudo ao
apoio para o uso de energias renováveis na
região. O potencial para aumentar a eficiência energética na construção habitacional,
nos transportes, na produção industrial e
agrícola e no processo de produção é elevado na América Latina e ainda não foi aproveitado exaustivamente.
O mesmo vale para a eficiência na geração
e no transporte de energia. Também a sustentabilidade, a segurança e os custos adequados do abastecimento da Alemanha
com energia e matérias-primas são objeto
importante da cooperação

O Governo Federal
• e
 stá ao lado dos Estados da região na introdução de sistemas de energia sustentáveis
através de apoio consultivo, financiamento
de projetos, bem como de acordos de proteção da energia e do clima.
• fomenta uma economia energética sustentável a nível multilateral no âmbito da

Agência Internacional para as Energias
Renováveis21 (IRENA) e em cooperação com
a CEPAL, com o BID e com instituições e
bancos de desenvolvimento regionais.
• reforça a cooperação com base nos acordos
existentes. Fazem parte dos mesmos, por
exemplo, o Acordo sobre Cooperação no
Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear Brasil – Alemanha de 1975 e o Acordo
entre o Brasil e a Alemanha sobre cooperação no setor de energia de 2008, que entrou em vigor em 2009.
As empresas alemãs têm as melhores condições para participar da modernização da
produção de energia na América Latina. Trata-se de conquistar também novos mercados
sobretudo nos setores das energias renováveis,
da eficiência energética e tecnologia ambiental, bem como da exploração de matérias-primas. Recorrendo ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo22 (MDL) para evitar emissões
adicionais, já foi possível executar, com participação alemã, mais de 50 projetos comuns
na América Latina.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Exploração experimental de lítio
realizada pela Universidade de
Potosí, Bolívia, em cooperação com
a Universidade de Freiberg
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O Governo Federal
• c ontinua a fomentar a exportação de tecnologias e conhecimentos para a América
Latina através de iniciativas de exportação
no campo das energias renováveis e da
eficiência energética como, por exemplo,
“Renewables made in Germany” e “Energy
Efficiency – made in Germany”. As iniciativas concentram-se na área da geração
energética: energia fotovoltaica, hidrelétrica, energia a partir do biogás, da biomassa e do vento, energia solar térmica e
energia geotérmica, bem como eficiência
energética no setor dos transportes, no
setor da indústria e no setor doméstico.
• favorece abordagens inovadoras na cooperação tecnológica através de joint-ventures
ou parcerias público-privadas23.
• apóia a participação de empresas alemãs
em projetos MDL.
A América Latina é um importante exportador
de matérias-primas. A Alemanha, como país
pobre em matérias-primas e competitivo em
tecnologias de ponta, em contrapartida,
depende largamente de importações, não
apenas de matérias-primas energéticas mas
também de matérias-primas não energéticas,
como os metais. Além da economicidade e da
compatibilidade ambiental da produção,
também a segurança de fornecimento ocupa

Energia no telhado do Estádio: energia
sustentável para a Copa do Mundo de
Futebol 2014
A Alemanha está empenhada em propagar
as energias renováveis, também na América
Latina. Um exemplo concreto disso poderá
ser visto pelos torcedores de futebol do
mundo inteiro, por ocasião da Copa 2014,
no Brasil. No âmbito da cooperação para o
desenvolvimento, a Alemanha irá equipar
os telhados dos dois estádios em Belo Horizonte, sede da Copa, com painéis solares.
A energia assim gerada será injetada na
rede elétrica. Os telhados dos estádios,
onde serão instalados os painéis fotovoltaicos, oferecem juntos uma superfície de
cerca de 17.000 m2 e têm uma capacidade
de 1,1 – 2,5 megawatts. Também a eficiência
energética dos dois estádios sofrerá um
aumento. Eficiência energética e energias
renováveis: isso quer dizer 2:0 para um
desenvolvimento econômico sustentável!
Foto: Perspectiva do Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brasil
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Produção de matérias-primas importantes

J a m aica

Bauxita

6.

MÉX I C O

Prata
Óleo cru
Zinco

3.
6.
7.

Ve n e z u ela

Óleo
pesado
Óleo cru
Bauxita
Minério
de ferro

PERu

Prata
Cobre
Estanho
Zinco
Ouro

1.
7.
9.
1 1.

B r asil

1.
2.
3.
3.
5.

B o l í v ia

Estanho
Zinco

4.
1 1.

Bauxita
Minério
de ferro
Estanho
Lítio
Ouro

1.
1.
5.
6.
1 3.

C hile

Cobre
Lítio
Prata
Legenda:

O número que sucede à matéria-prima
indica o lugar ocupado pelos países no
ranking da produção mundial

Fonte: Ministério Federal da Economia e Tecnologia
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1.
1.
4.

um papel central na política de matérias-primas do Governo Federal. Na América Latina
existem enormes jazidas de minerais como
ferro, cobre, estanho e lítio. Assim, o Chile e o
Peru são os maiores produtores mundiais de
cobre. Praticamente 60% da produção mundial de lítio, necessário para a fabricação de
baterias a íons de lítio, utilizadas, por exemplo, em carros elétricos, vem da América Latina. Elas têm capital importância não só para
a indústria de transformação mas também
para o desenvolvimento e a utilização de tecnologias do futuro. Acresce que o papel da
América Latina será cada vez mais importante
para o abastecimento dos mercados mundiais
com petróleo e gás natural. Já hoje cerca de
13% da produção de petróleo no mundo tem
lugar na América Latina. Tanto na Alemanha
como nos outros países industrializados da
Europa, a segurança de fornecimento de matérias-primas deve-se, em primeira instância,
à auto-responsabilidade do setor privado.
O Governo Federal auxilia, no quadro da
política de relações econômicas externas,
a indústria no seu empenhamento na América Latina através de amplas medidas de
apoio e de medidas conexas.

O Governo Federal
• a
 companha projetos concretos da indústria para conseguir acesso a matérias-pri-

mas também na América Latina e presta
– dentro do possível – apoio caso a caso.
• defende a redução de barreiras no acesso
a matérias-primas para garantir o bom
funcionamento dos mercados e a competitividade. Exemplos de tais barreiras são, do
lado da América Latina, impostos de
exportação e, do lado da UE, altos direitos
aduaneiros externos para matérias-primas
regeneráveis.
• dá valor a uma extração e um comércio
sustentáveis de matérias-primas. Quer
cooperar com os Estados da América Latina,
a fim de garantir um uso sustentável de
suas matérias-primas.
• fomenta a Iniciativa de Transparência das
Indústrias Extrativas24 (ITIE), bem como
medidas de certificação.
Como grande produtor e exportador de bens
agrícolas, a América Latina é um parceiro
importante e imprescindível para a Alemanha
no setor agrário. A América Latina dispõe da
maior área agricultável do mundo. A carne,
sobretudo a carne bovina e a carne de aves,
a soja, o café, o cacau, as frutas, a madeira e,
de forma crescente, os biocombustíveis são
produtos que requerem especial menção.
A região também adquire cada vez mais importância como mercado de vendas de
produtos do setor agroalimentar e de
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Comércio agrícola alemão com a América Latina
em bilhões de €
2008

0,29

2007

0,25

2006

0,23

2005

7,00
6,27
5,42

0,15

5,05

0,75

1,5

Importações da América Latina

2,25

3,0

3,75

4,5

Exportações para a América Latina

5,25

6,0

6,75

7,5

Fonte: Ministério Federal da Alimentação,
Agricultura e Proteção dos Consumidores

Participação na produção global de importantes bens agrícolas
no ano de 2008 em %
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Frutas

13,7

11,7

Madeira**

Amêndoas
de cacau

Fonte: Ministério Federal da Alimentação,
Agricultura e Proteção dos Consumidores

tecnologia agrícola alemães. O papel-chave
de alguns países latino-americanos na política
de comércio agrícola provocou uma intensificação do diálogo neste domínio.
Este papel-chave revela-se, antes de mais
nada, no contexto da Organização Mundial
do Comércio, mas também nas questões
sanitárias e fitossanitárias25. Além disso, a
adaptação da produção agrícola aos efeitos
da mudança climática é um tema de crescente
atualidade na América Latina.

O Governo Federal
• q
 uer aprofundar ainda mais o diálogo em
matéria de política agrícola. A Initiativa
Agribusiness Brasil-Alemanha e o Grupo
de Trabalho Biocombustíveis ao abrigo do
Acordo entre o Brasil e a Alemanha sobre
cooperação no setor de energia são exemplos de plataformas adequadas.
• aposta em projetos de cooperação em
benefício recíproco, sobretudo em áreas
como a pesquisa agrária ou o coopera
tivismo.
• apóia a sustentabilidade na produção de
bens agrícolas.
• quer prestar uma contribuição para a segurança alimentar na região e o melhoramento da alimentação mundial, estreitando a
cooperação com entidades internacionais

Centro de Competência Mercosul
para o Agribusiness da Alemanha
em São Paulo
A intensificação do comércio e da coopera
ção entre a Alemanha e o Brasil é um elemento central das relações bilaterais. Isso
também é levado em conta no setor agroalimentar. O Centro de Competência para
o Agribusiness, inaugurado em 2009 no
German Business Center da Câmara de Comércio (AHK) São Paulo, é o primeiro centro
dessa natureza de uma AHK alemã a nível
mundial. Oferece apoio técnico consultivo
tanto a importadores do Mercosul como
também a exportadores de alimentos alemães. As ofertas abrangem desde rodadas
de negócios, passando por viagens de prospecção de mercado e viagens de serviço,
até estudos de mercado. Acrescenta-se a
possibilidade oferecida a produtos alemães,
que gozam de excelente fama, para utilizarem a plataforma de feiras, marcando presença sob o lema “Made in Germany”.
como a Organização para a Agricultura e a
Alimentação (FAO) ou o Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CFS) e executando
projetos conjuntos com a América Latina.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Aluno do Colégio Humboldt,
São Paulo, Brasil
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4. Uma parceria a favor das pessoas:
aprender reciprocamente
Interconectar a pesquisa, estimular
a inovação
Também na área da ciência, da pesquisa e da
inovação a importância da América Latina
aumenta continuamente. Os investimentos
nacionais na educação e na pesquisa trazem
frutos na América Latina, de modo que muitos países da região passam a ser parceiros
cada vez mais importantes para a Alemanha.
Os elementos centrais da política alemã no
domínio da educação e da pesquisa formam a
base da cooperação. Fazem parte da mesma a
Estratégia High Tech26, o Pacto para a Pesquisa
e a Inovação27 e a Iniciativa de Excelência28.
O sistema alemão de fomento à pesquisa
oferece ótimas condições para uma estreita
cooperação. No quadro dessa cooperação
desenvolveram-se e continuarão a intensificar-se múltiplas relações em áreas como
pesquisa básica em ciências naturais e humanas, desenvolvimento sustentável compatível
com o meio-ambiente, novas tecnologias,
tecnologias da informação e comunicação,
ciências da vida, gestão do trabalho, incentivo
estrutural à pesquisa nas universidades, bem
como fomento da inovação e transferência de
tecnologia. Devido à crescente importância

da América Latina no mundo e ao intenso
progresso da região torna-se necessário intensificar as cooperações, dando-lhes uma orientação estratégica. Um módulo importante da
estratégia de internacionalização do Governo
Federal na área da ciência e da pesquisa consiste na realização de Anos Internacionais
da Ciência que contribuem para fortalecer a
Alemanha enquanto espaço votado à ciência.
Assim, transcorre, em cooperação com o governo brasileiro, o Ano Brasil-Alemanha
da Ciência, Tecnologia e Inovação 2010/2011.
Na área da ciência, inovação e tecnologia a
Alemanha dispõe de estruturas importantes,
eficientes, inovadoras e bem interconectadas.
A América Latina revela-se, nestas áreas, como
região atraente para o investimento. Através
da realização de fóruns de inovação e da participação de feiras especializadas, as portas da
América Latina abrem-se às empresas alemãs
orientadas para a pesquisa e o desenvolvimento intensos. A meta consiste em intensificar a cooperação com a América Latina em
áreas estratégicas, bem como em desenvolver
e implantar formas novas e eficazes de cooperação, por exemplo mediante a criação de
fundos bilaterais de apoio à pesquisa.
Há que levar em consideração a progressiva internacionalização da cooperação academica.
a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe
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Por conseguinte, também na América Latina
devem ser conjugados esforços para reunir
a competência técnica das várias universidades e instituições de pesquisa.
Dessa maneira, a repercussão positiva das
ofertas de pesquisa e de cursos superiores
a nível regional será ainda mais intensa.
A Alemanha apóia esta cooperação já desde
a criação de dois centros de excelência Alemanha-América Latina sediados no Chile e na
Colômbia. A promoção destes centros, ancorados numa cooperação de longos anos com
os parceiros alemães, é complementada pelas
cátedras Gropius, Humboldt e Martius na
Argentina, no México e no Brasil. Tradicionalmente cabe à pesquisa alemã sobre assuntos
latino-americanos um importante papel mediador na cooperação científica com a América Latina. Além disso, ela serve para fornecer
consultoria política no tocante à configuração
prática da cooperação bilateral e global.
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Pesquisa sem fronteiras: Centros
de Excelência bilaterais no Chile
e na Colômbia
Conectar excelentes cientistas do exterior
com a pesquisa e o ensino em universidades
alemãs: eis o objetivo dos centros de excelência instituídos no âmbito da Iniciativa
de Política Científica Externa do Ministério
Federal das Relações Exteriores. Foram
criados, no total, quatro centros entre os
quais dois na América Latina. No Chile, a
Universidade de Heidelberg coopera com
a Universidad de Chile e a Pontífica Universidad Católica nas cadeiras física médica,
informática, geociências/ciências ecológicas e astronomia. Na Colômbia, as Univer
sidades de Gießen e Kiel, bem como o
Centro Leibniz de Ecologia Tropical Marinha
de Bremen constroem, junto com três
universidades colombianas, um centro de
ciências do mar em Santa Marta.

O Governo Federal
• a
 póia, sob os auspícios da iniciativa da Fundação da Economia Alemã na Argentina, a
criação de um centro universitário alemãoargentino a fim de propulsionar, através de
consultoria e medidas de fomento, cursos
universitários alemães-argentinos, diplomas duplos e outras formas de cooperação
universitária entre os dois países.
• apóia a construção do Instituto Max Planck,
em Buenos Aires, como primeiro Instituto
Max Planck parceiro na América do Sul.
• quer fortalecer a Alemanha enquanto
espaço votado à ciência por meio da cooperação no setor da ciência, tecnologia e
inovação com o Brasil entre outros países.
Quer que as múltiplas e estreitas relações
se tornem visíveis aos olhos do público em
geral.
• incentiva ativamente a criação de novos
centros regionais de excelência e de especialização em estudos europeus, mineração e energias renováveis e reforça a
irradiação dos centros existentes através de
bolsas de estudo para latino-americanos e
alemães.
• reforça a cooperação parceira entre universidades alemãs e latino-americanas através
de parcerias universitárias em disciplinas
específicas, por exemplo através do Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).

• p
 rocura estender o co-financiamento de
programas de bolsas de estudo bilaterais.
• reforça, em países latino-americanos selecionados, o fomento de duplos doutorados
realizados em parceria com universidades
alemãs, também com o apoio do DAAD.
• continua a envidar esforços a favor do desenvolvimento da pesquisa sobre a América
Latina na Alemanha.

Casa da Ciência e Inovação Alemã
em São Paulo
Em São Paulo, centro científico e econô
mico do Brasil, a Casa da Ciência e Inovação
Alemã coloca em foco a Alemanha como
pólo de inovação e convida para uma
cooperação mais intensa entre os dois
países. A Casa serve como plataforma para
a apresentação conjugada das organizações científicas alemãs e como foro para
eventos e os respectivos serviços. A implantação da Casa ocorre em estreita concertação entre nossa Câmara de Comércio e o
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico
(DAAD). Ambos cuidam de uma estreita
coordenação entre os setores da ciência
e da economia.
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Portal de entrada da Univer
sidade em La Paz, Bolívia
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Unir as pessoas: divulgar a língua e
a cultura alemã
Desde as viagens de Alexander von Humboldt
ao “Novo Mundo” a América Latina exerce
especial poder de atração sobre os alemães.
Muitos alemães chegaram à América Latina
como empresários, trabalhadores e colonos.
Levaram na bagagem sua língua e cultura e,
simultaneamente, inovações técnicas.
Passaram, assim, a ser parte importante do
desenvolvimento do novo ambiente que os
rodeava. Os que voltaram trouxeram suas
impressões do novo mundo, enriquecendo a
arte e a cultura da sua terra. As comunidades
alemãs radicadas em várias regiões da América Latina funcionam como ponte importante
entre as nossas culturas.
Com base nestes laços históricos, a Alemanha
pretende, por meio de sua política cultural e
educacional externa, modernizar e aprofundar estas relações. Para tanto, poderá recorrer
a toda uma rede de instituições na América
Latina que, em parte, remontam a tradições
mais que centenárias e que estão profundamente enraizadas em seus países de acolhimento: os Institutos Goethe, as sociedades
culturais, os colégios alemães e outras escolas
parceiras, bem como os leitorados do DAAD
assumem um papel essencial na preservação,
consolidação e no alargamento dos laços culturais entre a Alemanha e a América Latina.

A língua alemã tem uma tradição muito longa
na América Latina. É cultivada por imigrantes
alemães nas regiões onde se estabeleceram
e ensinada há mais de 150 anos nas escolas
alemãs. Bons conhecimentos da língua alemã,
cuja aprendizagem é amplamente promovida
pelos colégios alemães no estrangeiro, são a
chave do intercâmbio econômico e científico
com a Alemanha. Facilitam os estudos em universidades alemãs e também proporcionam
maior sucesso profissional no país de origem.
Nos últimos anos, o interesse pela língua
alemã voltou a despertar na América Latina.
Uma contribuição decisiva neste sentido foi
a iniciativa do Governo Federal “As escolas:
parceiros do futuro (PASCH)”. No âmbito dessa
iniciativa o número de escolas que incluem
o alemão no seu currículo aumentou sensiv-

Presença cultural da Alemanha
na América Latina e no Caribe
Centros alemães
Escolas parceiras
das quais escolas alemãs
Goethe-Institut
Sociedades culturais alemãs
Escritórios regionais do DAAD	
Centros de informação do DAAD	
Leitorados do DAAD em universidades

2
184
37
1  5
42
2
7
32

Fonte: Ministério Federal das Relações Exteriores
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O Ministro Federal das Relações Exteriores,
Guido Westerwelle, descerra a “Placa PASCH”
no Colégio Visconde de Porto Seguro, São Paulo

mente. 67 escolas em toda a América Latina
foram conquistadas, no âmbito da iniciativa,
como novas escolas parceiras, que agora estão
aprofundando a sua oferta de cursos de alemão ou introduzindo o alemão como língua
estrangeira. Também o contato com determinados grupos-alvo – jovens engenheiros, por
exemplo – nas universidades foi uma contribuição decisiva para o crescente interesse
pelo idioma alemão. Os Institutos Goethe na
região incentivam de forma decisiva o interesse pelo idioma alemão através da sua oferta
de cursos de língua.

O Governo Federal
• t rata a América Latina como região prioritária da política cultural e educacional
externa da Alemanha.
• quer reforçar a rede das instituições culturais alemãs na América Latina a fim de
aprofundar o entendimento entre as pessoas de ambas as regiões.
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• q
 uer intensificar ainda mais o interesse
pelo alemão como língua estrangeira através de uma oferta aprimorada de cursos de
aperfeiçoamento e de bolsas de estudo.
• fomenta e reforça, na América Latina, a
rede de escolas parceiras que incluem o
alemão como língua estrangeira no seu
currículo.
• quer aproveitar melhor o potencial dos
alunos egressos de colégios alemães como
mediadores entre a América Latina e a
Alemanha.
• quer conquistar um número maior de
alunos egressos de colégios para um curso
superior em universidades alemãs.
• reforça a formação e o aperfeiçoamento
de professores de alemão na região e incentiva a ampliação do respectivo leque de
cursos acadêmicos.
• quer despertar e incentivar mais ainda o
interesse pela Alemanha, sobretudo na
geração jovem.

As comemorações em torno do bicentenário
da independência de 10 Estados latino-americanos servem de ensejo ao Governo Federal
para fomentar, cada vez mais, projetos no âmbito da cooperação cultural. Reportando-se à
longa história comum, a Alemanha apresenta-se, na ocasião, como país moderno, líder sobretudo na área das ciências. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016,
ambos sediados pelo Brasil, são sinal visível do
apreço que o Brasil e a América Latina gozam
a nível internacional.

O Governo Federal
• i rá acompanhar e fortalecer, também no
futuro, as relações com a América Latina
através de projetos selecionados da
cooperação cultural.
• irá realizar, em 2013, um “Ano da Alemanha” no Brasil, junto com parceiros do setor
econômico, científico e cultural, a fim
de apresentar a Alemanha moderna em
suas várias facetas, bem como intensificar
e ampliar as numerosas parcerias
existentes.
• continuará a intensificar, sobretudo em
antecipação à Copa do Mundo e aos Jogos
Olímpicos, as relações desportivas bilaterais; fortalecerá, assim, o elevado prestígio
da Alemanha nas relações desportivas
internacionais.

• c onfere caráter permanente a programas
de voluntariado, como “Weltwärts” ou
“Kulturweit” na América Latina, no âmbito
dos quais jovens alemães prestam um serviço voluntário plurimensal no estrangeiro
em áreas como ajuda ao desenvolvimento
ou intercâmbio cultural.
• transmite especialmente à juventude
latino-americana, através dos Centros Alemães no México e no Brasil, a imagem de
uma Alemanha moderna, multifacetada.
• fomenta, em sentido inverso, também o
interesse de jovens alemães pela América
Latina e apóia, com este propósito, atividades organizadas na Alemanha, por exemplo pelo Centro Federal de Educação Cívica,
que divulgam uma imagem moderna da
América Latina.

Setembro de 2007: 150 anos de relações entre a
Alemanha e a Argentina
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5. Estruturar de modo ativo: a política
alemã para a América Latina na Europa
A política alemã para a América Latina já não
é concebível sem a dimensão européia. Uma
parte essencial das relações entre a Alemanha
e a América Latina concretiza-se atualmente
no quadro da União Européia.
O fato de nos empenharmos pelo fortalecimento da parceria estratégica entre a UE e a
América Latina, dando-lhe um caráter concreto e dinâmico, corresponde tanto à densidade
do amplo leque de relações entre a Alemanha
e a América Latina como ao nosso peso na UE
e aos nossos interesses. Na sua contribuição
para as relações entre a Europa e a América
Latina o Governo Federal obedece àquelas linhas de orientação que também formam a base da política nacional para a América Latina.
Assim, a política de direitos humanos é componente fundamental da política externa alemã. O Governo Federal exige, por conseguinte,
em concordância com a Posição Comum da
UE sobre Cuba de 1996 e com as decisões do
Conselho dos Negócios Estrangeiros da União
Européia, dos anos 2008 e 2009, tanto a nível
bilateral como a nível europeu, que Cuba respeite os direitos humanos e liberte os presos
políticos. No quadro do diálogo UE-Cuba, iniciado em 2008, a UE sublinha regularmente a
54

necessidade de progressos no tocante à democratização, aos direitos humanos e às liberdades políticas.
O assim chamado “Processo UE-ALC” forma o
quadro no qual se insere a cooperação interregional. A cooperação baseia-se na parceria estratégica que teve início em 1999, no Rio de Janeiro. As relações abrangem uma grande
amplitude de temas. Fazem parte dos mesmos,
entre outros, o comércio, a coesão social, a
inovação e a tecnologia, a mudança climática
e a proteção ambiental, a migração, os direitos humanos, bem como o diálogo estruturado sobre o tema da luta contra as drogas. Na
Cúpula UE-ALC em Madri, em maio de 2010,
foi aprovado um Plano de Ação que prevê impulsos concretos para os campos da inovação,
ciência e pesquisa, bem como para a solução
do problema mundial das drogas, atribuindo
importância maior à parceria entre as regiões.
Além disso, o Processo UE-ALC é um foro para
o diálogo político sobre questões de relevância global que serve de base para a cooperação no seio das Nações Unidas. A constituição
da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) é ensejo para refletir
novamente sobre a estrutura a conferir aos
formatos e mecanismos do Processo UE-ALC.
Acordos de associação e de livre comércio,
bem como parcerias entre a UE e sub-regiões

e países singulares possibilitam uma cooperação ampla, simultaneamente direcionada e
diferenciada, da União Européia com a América Latina. Conferem um caráter dinâmico à
parceria estratégica UE-América Latina,
abrem mercados em ambos os lados e apóiam
os parceiros latino-americanos em relação a
um desenvolvimento sustentável. Além disso,
reforçam a importância da América Latina na
Europa e a importância da Europa na América
Latina, também na competição com outras regiões e países. Acordos sub-regionais favore-

cem, sobretudo, o intercâmbio econômico entre os diversos países. O Governo Federal
aprova a abordagem da UE que visa dar apoio
aos esforços latino-americanos no sentido de
uma cooperação e integração regional e subregional. Esta abordagem, porém, não deve
barrar o caminho da cooperação com base em
acordos bilaterais ou multipartidos29. Principalmente lá onde os esforços de integração
chegam a seus limites ou onde é necessário
diferenciar entre os países aumenta a importância das relações bilaterais.

Acordos entre a UE e a América Latina e o Caribe (seleção)
Situação											

Tipos de acordos:

Chile		A		
Mercosul		A		

Tipo

em vigor desde 2005
em negociação

A: Acordos de Associação da UE30

América Central		A		
Bolívia		L		

negociações concluídas em 2010
sondagens

C: 	Acordos de Cooperação da UE32
E: 	Acordos de Parceria Econômica33

Equador 		L		

sondagens

Colômbia		L		

negociações concluídas em 2010

Peru		L		
Comunidade Andina 		C		

negociações concluídas em 2010
assinado em 2003

Argentina		C		

em vigor desde 1991

L: 	Acordos de Livre Comércio da UE31

Brasil		C		

em vigor desde 1995

A classificação tipológica dos acordos

México		C		

em vigor desde 2000

deriva dos fundamentos jurídicos, se

Paraguai		C		

em vigor desde 1991

Uruguai		C		
Cariforum		E		

em vigor desde 1994
assinado em 2008

															

			

bem que título e conteúdo podem
transcender o respectivo marco de
referência.
Fonte: Comissão Européia
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A Chanceler Federal Angela Merkel, proferindo
um discurso na Cúpula UE-América Latina e Caribe,
em Lima

O Governo Federal
• c onsidera o processo UE-ALC como
impulsionador do diálogo estratégico
entre as duas regiões.
• quer promover e influenciar a cooperação
entre a UE e a América Latina também no
futuro por meio de atividades e eventos
próprios.
• empenha-se, no seio da UE, por um
procedimento coerente e concertado dos
Estados-Membros face à América Latina e
aos países da região.
• dará também maior ênfase a cooperações
sub-regionais e, eventualmente, bilaterais,
caso faça sentido e sem abrir mão do
objetivo da cooperação interregional.
• trabalha para a rápida conclusão e ratificação, bem como a abrangente aplicação de
acordos de associação e de livre comércio
com países e regiões da América Latina.
Apóia ativamente a conclusão de outros
acordos desta natureza.
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• s aúda a decisão de princípio relativa à
criação de uma Fundação UE-ALC e quer
apoiá-la ativamente.

6. Panorama futuro
A política alemã para a América Latina orienta-se pelos interesses e valores que caracterizam toda a política externa alemã. Simultaneamente, ela respeita as especificidades
dos Estados latino-americanos e caribenhos.
Entre o Chile e as Bahamas, o México e a Argentina cada um dos países se caracteriza
por uma grande heterogeneidade, marcada
pela diversidade cultural e pelas diferentes
realidades geográficas, econômicas, políticas
e sociais. A política alemã leva em conta
estes fatores com abordagens diferenciadas.
Existe, porém, um fundamento histórico de
aspectos coincidentes e de laços culturais

que emprestam um caráter muito especial às
relações da Alemanha com esta região. Manter
e solidificar este fundamento é um importante
objetivo da nossa política para a América Latina e o Caribe. Podemos assentar, neste caso,
em uma cooperação cultural e científica com
raízes no passado e em contínuo crescimento.
Mas também queremos buscar novas formas
de cooperação que façam jus ao crescente
peso da América Latina e do Caribe no cenário
internacional: uma cooperação bilateral, em
benefício recíproco, uma cooperação multilateral, em responsabilidade pelos cidadãos,
para enfrentarmos, em conjunto, os desafios
globais.

a E strat égia para a A m é rica L ati n a e o C aribe

57

G lo ss á ri o

01_Estratégia de internacionalização do
Governo Federal
A estratégia de internacionalização do Governo
Federal é uma estratégia nacional e intersetorial
destinada a apoiar a internacionalização da ciência e
da pesquisa. São implementadas, com este propósito,
entre outras, medidas que se destinam a uma melhor
mobilidade de recursos humanos na área científica, à
promoção da cooperação internacional por meio de
programas de pesquisa e à definição de uma agenda
de pesquisa acordada a nível internacional. Medidas
conexas consistem na presença coordenada do setor
científico alemão no estrangeiro, na informação
prestada pelo setor econômico privado e pelo setor
científico alemães e numa publicidade que focaliza a
Alemanha como um espaço em que se concentram
atividades acadêmicas, pesquisa científica e
inovação.
02_G20
O G20 abrange países industrializados e países emergentes líderes, perfazendo um total de 19 Estados,
acompanhados pela União Européia. Dentre os países
latino-americanos fazem parte do Grupo o México, o
Brasil e a Argentina. Fundado em 1999 como formato
dos ministros da fazenda e dos presidentes dos bancos
emissores, o G20 foi uma reação à crise asiática dos
anos noventa. Desde o outono de 2008 o G20 reúnese regularmente a nível de Chefes de Estado e de Governo. O Grupo cumpre importante papel no combate
à crise econômica e financeira global.
03_OCDE
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico foi fundada em 1961 e agrupa 31 Estados.
Os membros latino-americanos são o México e o Chile.
Os objetivos da OCDE consistem na coordenação e
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definição de parâmetros para políticas econômicas
nacionais e internacionais.
04_Medidas de mitigação e remediação
das alterações climáticas
A mitigação e a remediação são, junto com o financiamento e a cooperação tecnológica, os temas centrais
das negociações internacionais em matéria de proteção do clima. No caso da “mitigação” trata-se de
reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa
prejudiciais ao clima, fixando limiares quantificados
máximos de emissões pelo menos para todos os grandes países emissores do mundo. No caso da “remediação” trata-se da ajuda de países industrializados a países em desenvolvimento que sofrem dramaticamente
com a mudança do clima, apoiando-os na implementação de medidas de adaptação a condições de vida
que resultam das alterações climáticas e que já não
podem ser mudadas.
05_Estratégia Européia de Segurança (EES)
A Estratégia Européia de Segurança “Uma Europa
segura num mundo melhor” foi aprovada em 2003
pelo Conselho Europeu em Bruxelas. Ela serve para
definir a posição estratégica da União Européia após o
final da Guerra Fria em 1989/1990 e os atentados de 11
de setembro de 2001. Ela forma a base para o diálogo
estratégico com os nossos parceiros e a definição dos
interesses comuns em matéria de segurança e, assim,
para os interesses que envolvem o comércio externo
da UE. Ela identifica as principais ameaças à segurança
da UE, define os objetivos estratégicos, bem como
os instrumentos do comércio externo da UE. A EES foi
complementada em dezembro de 2008 pelo Conselho Europeu mediante aprovação de um relatório
de implementação e de declarações para reforçar as
capacidades e a segurança internacional.

06_Programa de Ação das Nações Unidas (ONU)
para a Prevenção, o Combate e a Erradicação do
Comércio Ilícito de Armas Leves e de Pequeno
Calibre (ALPC)
O programa de ação das Nações Unidas relativo às
armas leves e de pequeno calibre foi aprovado, em
julho de 2001, pela conferência da ONU sobre todos
os aspectos do comércio ilícito de armas leves e de
pequeno calibre (“Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects”). Ele
contém afirmações e recomendações relativas a quase todos os aspectos do controle de armas leves e é o
ponto de partida para um grande número de iniciativas regionais no mundo inteiro. O objetivo é auxiliar
os Estados na implementação do programa de ação e
encontrar um consenso o mais amplo possível.
07_Medidas Geradoras de Confiança
e Segurança (CSBM)
As primeiras medidas geradoras de confiança foram
inscritas na Ata Final da Conferência para a Segurança
e Cooperação na Europa (CSCE) em 1975, em Helsinque. Seu objetivo consiste em reduzir o perigo de
conflitos armados. Ao longo dos anos, as chamadas
Medidas Geradoras de Confiança e Segurança (CSBM)
passaram a servir, através de uma maior abertura
e transparência, ao melhoramento progressivo da
previsibilidade de questões militares. Hoje o chamado acervo CSBM da Organização para a Segurança
e Cooperação na Europa (OSCE) consiste numa série
de documentos que, via de regra, são politicamente
vinculativos. Formam uma abrangente regulamentação para o intercâmbio obrigatório e a supervisão de
informações militares.
08_Estratégia da UE de Luta contra a Droga
(2005-2012)
A estratégia da UE de Luta contra a Droga (2005-2012)
define o quadro atual, adotado pela UE para um período de 8 anos, que regula o procedimento na área da
prevenção, da redução do cultivo e do tráfico de dro-

gas. A estratégia serve de base para a elaboração dos
planos de ação quadrienais de luta contra a droga da
UE, atualmente para o período de 2009 a 2012.
09_Mecanismo de Coordenação e Cooperação
UE-América Latina e Caribe (UE-ALC) em matéria
de luta contra a droga
O Mecanismo de Coordenação e Cooperação UE-ALC
em matéria de luta contra a droga é um diálogo regular da UE com Estados terceiros, neste caso com países
da América Latina e do Caribe, sobre o tema drogas e é
travado, em parte, a alto nível e, normalmente, a nível
de peritos.
10_Diálogo estruturado UE-ALC sobre migrações
O diálogo estruturado UE-ALC sobre migrações prevê
a realização de um amplo diálogo sobre os aspectos
da política de migração entre a UE e os Estados da
América Latina e do Caribe. A base do diálogo é a
declaração da Cúpula de Lima, de maio de 2007, bem
como um documento de base conjunto (“Basis for
Structuring the EU-LAC Dialogue on Migration”),
de junho de 2009.
11_Gestão de recursos hídricos
A gestão de recursos hídricos tem por objetivo uma
economia sustentável da água, de modo a maximizar
o seu aproveitamento econômico e social.
12_Cooperação triangular
As cooperações triangulares são projetos de cooperação planejados, financiados e realizados conjuntamente por um país industrializado, um país emergente
e um país em desenvolvimento. Além do objetivo de
que o país em desenvolvimento usufrua do trabalho
conjunto, estas cooperações contribuem, antes de
mais nada, para promover a aprendizagem recíproca
e o diálogo mútuo entre país emergente e política
de desenvolvimento alemã. Devido às mudanças geopolíticas e, sobretudo, à crescente importância de
países emergentes como o Brasil, a China e a Índia, o
significado das cooperações triangulares passou a ser
cada vez maior.
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13_Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDMs)
189 Chefes de Estado e de Governo adotaram, no quadro das Nações Unidas (ONU), no ano 2000, a Declaração do Milênio, comprometendo-se a atingir objetivos
comuns de caráter vinculativo. Daí foram deduzidas,
em 2001, oito Metas de Desenvolvimento do Milênio
(Millennium Development Goals, MDGs). Incluem a
redução, para a metade, da pobreza absoluta e da
fome, a educação primária para todos, a promoção
da igualdade entre os sexos, a redução da mortalidade
em dois terços, e, das crianças menores de 5 anos, a
redução da mortalidade materna em três quartos, o
combate à propagação do HIV/AIDS, da malária e de
outras epidemias, a compatibilidade ambiental dos
processos de desenvolvimento, bem como a definição
de uma parceria global para o desenvolvimento.
A Declaração do Milênio e os MDMs constituem atualmente o referencial internacional mais importante
para a política de desenvolvimento e a salvaguarda
global do futuro.
14_G8
Fazem parte do G8 a Alemanha, a França, a GrãBretanha, a Itália, o Japão, o Canadá, a Rússia e os
Estados Unidos da América. Além disso, também está
representada a Comissão Européia. Os Chefes de
Estado e de Governo do Grupo encontram-se, desde a
sua fundação em 1975, em reuniões de cúpula anuais.
Os temas tratados são a política econômica global, a
política externa, a política de segurança e a política
de desenvolvimento bem como a política climática e
ambiental.
15_Alterações do uso do solo
Por “alterações do uso do solo” entendem-se as mudanças na maneira de tratar as florestas e os solos. Faz
parte das mesmas, por exemplo, a transformação de
áreas florestais em áreas agrícolas. O tema é de grande relevância para as negociações climáticas internacionais, uma vez que os solos e as florestas provocam,
por um lado, emissões de gases do efeito estufa mas
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também absorvem dióxido de carbono, reduzindo,
assim, a quantidade de gases do efeito estufa na
atmosfera.
16_Iniciativa para a Proteção Climática
e Ambiental
Com a Iniciativa para a Proteção Climática e Ambiental
(IKLU) o Ministério Federal da Cooperação Econômica e
do Desenvolvimento (BMZ) financia, prioritariamente
em países avançados e países emergentes, investimentos relevantes para o clima. O objetivo consiste em destinar, no período de 2008 a 2011, cerca de 2,4 bilhões de
euros a projetos suscetíveis de rápida execução.
17_Sistemas de mobilidade eficientes em
consumo de energia
O fomento de sistemas de mobilidade eficientes em
consumo de energia abrange tanto a ampliação de
determinadas redes de transporte, como o transporte
ferroviário, o transporte rodoviário e o transporte
urbano, como também a interconexão sistemática e
inteligente entre estas redes. Deverão ser favorecidos,
no caso, também o lançamento de novas tecnologias
no mercado e um comportamento sustentável em termos de mobilidade. Assim, o consumo de energia poderá ser reduzido e os efeitos prejudiciais sobre o meio
ambiente, a saúde e o clima poderão ser mitigados.
18_Iniciativa Internacional de Proteção
do Clima (IKI)
Desde o início do ano 2000, o Ministério Federal do
Meio Ambiente (BMU) dispõe de recursos orçamentais
adicionais resultantes do leilão de certificados de redução de emissões e destinados à implementação de
uma iniciativa de proteção do clima. O objetivo é explorar de forma rentável os potenciais existentes para
reduzir as emissões e para incentivar a implementação
de projetos-modelo na área da proteção do clima. São
fomentadas, concretamente, medidas de proteção do
clima para aumentar a eficiência energética e reforçar
o uso de energias renováveis. A Iniciativa Internacional
de Proteção do Clima apóia, além disso, nos países em

desenvolvimento e nos países emergentes, medidas
de remediação das alterações climáticas e medidas
de proteção da variedade de espécies, relevante para
o clima.
19_Ofensiva da Economia Externa do
Governo Federal
A ofensiva da economia externa, lançada em 2010, auxilia o setor privado alemão a sair revigorado da crise
econômica e financeira. A tarefa-chave da política
econômica externa, no caso, consiste em facultar as
melhores condições-quadro e em garantir que a livre
concorrência e o comércio se desenvolvam, dentro
do possível, sem entraves. Fazem parte da ofensiva da
economia externa as medidas de apoio e as medidas
conexas destinadas às empresas alemãs no estrangeiro, a utilização de todos os instrumentos existentes
no âmbito da promoção da economia externa, a
desburocratização e a definição do quadro da política
econômica externa.
20_Global Compact
A Global Compact das Nações Unidas, instituída no
ano 2000 por Kofi Annan, o então Secretário-Geral da
ONU, é atualmente a maior e mais importante rede
em matéria de responsabilidade social das empresas.
As empresas participantes assumem a obrigação de
executar dez princípios inscritos nas áreas direitos
humanos, normas laborais, proteção ambiental e luta
contra a corrupção.
21_Agência Internacional para as
Energias Renováveis (IRENA)
A Agência Internacional para as Energias Renováveis
(IRENA) foi fundada em janeiro de 2009 por iniciativa
da Alemanha. O Tratado IRENA já foi assinado por mais
de 140 Estados e entrará em vigor, depois de ser ratificado por 25 Estados, em julho de 2010. O centro da
atividade da IRENA será a consultoria prestada aos
Estados-membros no campo da criação e ampliação
de condições-quadro políticas no domínio das energias renováveis. Além disso, a Agência presta apoio

em áreas como a transferência de tecnologia e conhecimentos e a aquisição de competências.
22_Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
(Clean Development Mechanism, CDM) das Nações
Unidas permite que projetos em países em desenvolvimento que sirvam para reduzir ou extinguir a emissão
de poluentes, além de gerar desenvolvimento, possam
obter Certificados de Redução de Emissões. Estes certificados podem ser comercializados e vendidos por
empresas, sendo utilizados por países industrializados
para atingir as reduções de emissões que subscreveram no âmbito do Protocolo de Quioto.
23_Parcerias público-privadas
As parcerias público-privadas com a indústria designam a interação entre Estado e economia privada na
realização de projetos que revelam uma utilidade que
é do interesse público, sendo, simultaneamente, do interesse das empresas participantes. O Estado e as empresas repartem os custos e participam da execução
de projetos, dividindo oportunidades e riscos. Desta
maneira são mobilizadas adicionalmente contribuições do setor privado para processos e objetivos políticos. As empresas lucram na medida em que recebem
apoio para ter acesso a mercados novos. Simultaneamente é fomentada, por exemplo, a transferência de
tecnologias modernas para a América Latina.
24_Iniciativa de Transparência das Indústrias
Extrativas (ITIE)
A Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas
(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) luta
por uma maior transparência dos fluxos monetários
em conexão com as riquezas do solo, a fim de reduzir
a corrupção em países ricos em matérias-primas. A
iniciativa foi lançada na Conferência Mundial sobre
o Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, em
2002. O Governo Federal é membro do conselho fiscal
global da ITIE e apóia a iniciativa em termos políticos
e financeiros.
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25_Questões sanitárias e fitossanitárias
As questões sanitárias e fitossanitárias dizem respeito
ao Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio.
Estas medidas incluem a proteção da vida e da saúde
das pessoas e dos animais e a proteção vegetal diante
de perigos resultantes da introdução, do estabelecimento ou da propagação de parasitas, doenças,
organismos que transmitam ou provoquem doenças
ou diante de perigos resultantes de aditivos, sujidades,
toxinas ou organismos contaminantes em produtos
alimentares, bebidas ou alimentos para animais.
26_Estratégia High Tech
A Estratégia High Tech é uma estratégia nacional e
intersetorial que deverá conduzir a Alemanha ao topo
mundial dos mais importantes mercados do futuro. A
Estratégia High Tech visa o acesso a mercados líderes,
o fortalecimento da cooperação entre ciência e economia e o melhoramento das condições-quadro para a
implementação de resultados de pesquisa orientados
para a aplicação prática.
27_Pacto para a Pesquisa e a Inovação (PPI)
Como organização de apoio à pesquisa, o Pacto para a
Pesquisa e a Inovação (PPI) auxilia e fortalece as organizações científicas e os institutos de pesquisa fomentados conjuntamente pela Federação e pelos estados
federados. O Governo Federal e os governos estaduais
conferem segurança financeira ao planejamento das
organizações e aumentam, num mínimo de três por
cento, os fundos anuais atribuídos, respectivamente,
até o ano de 2010. As organizações, por sua vez, aumentam a qualidade, a eficiência e o desempenho de
suas atividades de pesquisa e desenvolvimento.
28_Iniciativa de Excelência
O objetivo acordado, em 2005, entre a Federação e os
estados federados consiste em fomentar, nas escolas
superiores, uma inovadora pesquisa de ponta para
que as universidades e instituições de pesquisa se
tornem visíveis e competitivas a nível internacional.
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As escolas superiores deverão igualmente ser melhor
estruturadas como centros de formação para jovens
cientistas, sendo capacitadas a exercer maior atração
sobre estudantes e cientistas excelentes da Alemanha
e do estrangeiro.
29_Acordos multipartidários da UE
Trata-se de acordos formalmente autônomos e de
conteúdo praticamente idêntico, que a UE conclui
simultaneamente com determinados Estados indivi
duais. Pretende assim, sublinhar a interrelação entre
os mesmos sobretudo a nível de associações regionais.
30_Acordos de associação da UE
Os acordos de associação da UE ao abrigo do artigo 217
do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia
(Tratado de Lisboa) referem-se à cooperação abrangente com um ou mais países terceiros ou com uma
ou mais organizações internacionais, com os quais são
acordados direitos e deveres recíprocos, procedimentos conjuntos e processos específicos.
31_Acordos de livre comércio da UE
Os acordos de livre comércio da UE são acordos bilaterais da UE ao abrigo do artigo 207 e 218 do Tratado
sobre o Funcionamento da União Européia (Tratado
de Lisboa) na área das trocas comerciais. Trata-se de
acordos obrigatoriamente conformes às regras da
Organização Mundial do Comércio (OMC).
32_Acordos de cooperação da UE
Os acordos de cooperação da UE ao abrigo do artigo
207 e dos artigos 209 e 352 do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia (Tratado de Lisboa) instituem uma parceria em questões políticas e relevantes
em matéria de segurança, através do diálogo político
e de uma liberalização progressiva do comércio, com
vistas à criação de uma zona de livre comércio.
33_Acordos de parceria econômica
A negociação de acordos de parceria econômica (APE)
ficou decidida ao abrigo do Acordo de Parceria (Acordo de Cotonou) entre a Comunidade Européia e os
Estados da África, do Caribe e do Pacífico (ACP), assina-

do no ano 2000. O Acordo prevê uma revisão da política entre a UE e os Estados ACP na área da cooperação
econômica e comercial, com o propósito de buscar
uma base para as relações comerciais que esteja em
consonância com as regras da Organização Mundial
do Comércio (OMC). Os APE estabelecem uma correlação entre aspectos da política do desenvolvimento
e aspectos da política comercial. Deverão ser suprimidos os entraves ao comércio e a cooperação regional
deverá ser reforçada.
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