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Intervenção de José Manuel Durão Barroso na conferência de imprensa da Cimeira 

UE/Brasil (Lisboa, 4 Julho 2007)

[José Manuel Durão Barroso] Queria apenas sublinhar um aspecto: esta Cimeira decidiu hoje lançar une 
parceria estratégica abrangente de longo prazo, com base em valores e interesses partilhados. A Comissão 
Europeia orgulha-se do contributo que deu para que tal fosse possível, com a Comunicação que publicámos 
há alguns meses atrás na qual propúnhamos precisamente esta parceria estratégica. E quero aqui dizê-lo, 
porque é justo, que tal não teria sido possível agora sem o forte empenhamento de Portugal e do primeiro-
ministro José Sócrates.

É pois, de facto, um novo capítulo que se abre na relação entre a Europa e o Brasil. E não apenas uma 
relação baseada em interesses e valores gerais, mas com dossiers muito concretos. O Brasil é hoje uma 
potência cada vez mais relevante no mundo e queremos trabalhar com o Brasil nas grandes questões globais, 
porque a influência quer também dizer maior responsabilidade.

Entre as grandes questões globais que discutimos hoje, sublinho duas – mas havia muitas mais que poderia 
referir: comércio e alterações climáticas. No que diz respeito ao comércio, tivemos uma troca de pontos de 
vista que foi muito interessante. Chegámos à conclusão que as posições não estão assim tão afastadas como 
às vezes se pretende, que é possível ainda salvar Doha. A Comissão Europeia e a União Europeia querem 
salvar Doha. Nós achamos que é um trabalho que deve ser feito imediatamente. Temos apenas semanas e 
não meses se queremos impedir que o processo Doha, a agenda de desenvolvimento de Doha, fique 
congelado por muito tempo. Achamos que é possível chegar a um acordo neste sentido.

Em relação às alterações climáticas, queremos também trabalhar com o Brasil, como grande parceiro que é, 
nomeadamente com esta especialização e esta liderança que o Brasil tem mostrado no capítulo dos 
biocombustíveis. Como já foi dito, amanhã, a Comissão Europeia organiza em Bruxelas uma conferência 
internacional sobre biocombustíveis para cuja abertura convidei o presidente Lula e também o primeiro-
ministro e presidente em exercício do Conselho da União Europeia José Sócrates.

Achamos que aqui temos um potencial imenso. É sem dúvida uma das grandes respostas para lutar contra as 
alterações climáticas. A União Europeia e o Brasil querem trabalhar em conjunto neste e noutros domínios, 
tendo em atenção que temos um processo no âmbito das Nações Unidas que devemos consolidar para 
encontrar desde já um regime pensando no pós-Quioto, pensando no pós 2012.

Estes foram, minhas senhoras e meus senhores, alguns dos assuntos que vimos hoje em termos da 
responsabilidade global que a União Europeia e o Brasil querem assumir. E esta Cimeira marcou sem dúvida 
um importantíssimo passo nesse sentido.


