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EDITORIAL
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Parceria Euro-BRICS: A caminho do mundo depois da crise

Neste número especial do MAP consagrado à futura cooperação Euro-BRICS, o LEAP/E2020 prossegue a exploração 
dos caminhos que conduzem ao mundo depois da crise. Desta vez, ao focar a parceria Euro-BRICS, pretende-se 
antecipar os processos que irão permitir a governança do século XXI e o reequilíbrio pacífico das relações entre as 
potências-chave do planeta.

Não é por acaso que decidimos editar este número imediatamente depois da eleição presidencial francesa. Na reali-
dade, a derrota de Nicolas Sarkozy marca o fim do parêntesis americanista da França que conduziu este país ao alin-
hamento integral nos últimos cinco anos com as posições geopolíticas do eixo Washington-Londres-Telavive. A vitória 
de François Hollande marca pelo contrário, não apenas o regresso de uma visão geopolítica gaulista-mediterrânica 
(uma Europa independente), mas também a afirmação da necessidade —entenda-se, urgência— de explorar novas 
relações com os BRICS.

Como se poderá perceber pela leitura deste número do MAP, a cooperação Euro-BRICS encontra-se bem avançada em inúmeros domínios 
(ciência, tecnologia, economia, ...) embora lhe falta ainda um referencial político-diplomático claro, capaz de ter um impacto construtivo na 
evolução do mundo. A Alemanha abriu o caminho em 2011 no Conselho de Segurança da ONU, a propósito da intervenção militar na Líbia, 
abstendo-se ao lado da China, da Rússia e do Brasil. Mas, face às posições americanistas assumidas pela França, nada de estrutural poderia 
emergir para aprofundar os interesses comuns da Eurolândia e dos BRICS. No entanto, da crise económica e financeira mundial à crise das 
dívidas soberanas na Eurolândia, passando pela evidência do impasse das aventuras militares ocidentais, os temas de convergência são nu-
merosos entre europeus, de um lado, e russos, chineses, indianos, brasileiros e sul-americanos, do outro. A mudança de poder em França vai 
justamente permitir à Eurolândia, ou pelo menos a um núcleo de países pioneiros em volta do eixo franco-alemão, colocar até 2013 as bases 
duma verdadeira parceria estratégica Euro-BRICS.

Bem entendido, tal como em todas as parcerias, existem também numerosos temas de fricção e existem desacordos. Mas é precisamente 
por este motivo que um tal diálogo é necessário. Se existisse um referencial político-diplomático Euro-BRICS, as tensões em volta da taxa 
de carbono europeia sobre as companhias de aviação não europeias não estariam a envenenar há meses as relações entre Bruxelas de um 
lado, e Pequim, Moscovo, Nova Deli, ... do outro. Pelo contrário, teria há muito sido nomeado a nível europeu um “facilitador” para encontrar 
o necessário terreno de entendimento entre os diferentes parceiros, nomeadamente no seio da Organização da Aviação Civil Internacional 
(OACI), em vez de deixar a Comissão Europeia empurrar a UE para uma posição insustentável a prazo. O facilitador permitiria assim contornar 
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a postura ideológica da Comissária Connie Hedegaard1 encarregada do dossiê na Comissão evitando avolumar um confronto de posições que 
não pode se não prejudicar a cooperação entre a Europa e os BRICS.

1. A este propósito, lembro que a mesma Con-
nie Hedegaard, então ministra danesa do ambi-
ente, teve que abandonar em Dezembro de 2009 
a presidência da Cimeira de Copenhaga sobre o 
Clima perante a contestação geral da sua gestão 
das negociações. Um “pormenor” que não de-
veria escapar aos europeus nas discussões em 
curso com os BRICS a propósito desta taxa de 
carbono. Origem: Guardian, 16.12.09

Para além deste exemplo e de numerosas cooperações bilaterais Euro-BRICS em curso, é 
certamente no seio do G20 que o papel duma parceria se fará sentir a partir de 2013. So-
bre as questões da reforma do sistema monetário internacional e nomeadamente da divisa 
mundial de referência, bem como sobre os problemas de controlo dos grandes operadores 
financeiros privados, a Eurolândia e os BRICS têm interesses estratégicos fortemente con-
vergentes. Em conjunto, formam uma ampla maioria do G20. É por conseguinte deles e só 
deles que pode emergir uma visão do mundo depois da crise e uma dinâmica que permita 
pô-la em prática. Porque, como vem sublinhando o LEAP/E2020 desde 2009 (desde o G20 
de Londres), sem colocar em causa o papel do dólar americano e sem um controlo severo 
das grandes instituições financeiras privadas, não haverá saída possível para esta crise.

Ora, desde maio de 2012, e pela primeira vez desde o início da crise mundial, as condições parecem-nos claramente reunidas para avançar 
rapidamente em matéria de cooperação estratégica Euro-BRICS fazendo assim progredir as possibilidades de ultrapassar a crise atual.

O LEAP/E2020 e o MGIMO, com toda a equipa do MAP, esperam que este número especial do MAP permita formar uma ideia do caminho a 
percorrer nos próximos anos, oferecendo uma visão mais clara das grandes mudanças geopolíticas que os próximos anos irão trazer relativa-
mente ao mundo que conhecemos desde 1945.

Último apontamento, este número especial Euro-BRICS do MAP estará disponível não apenas em francês, inglês, alemão e espanhol, como 
nas edições habituais, mas também em português, russo e chinês.
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Resultados da quarta cimeira dos BRICS 
e perspetivas de cooperação entre os BRICS e a União Europeia
por Prof. Valery Vorobiev (Tradução: António de Maria)
doutor em direito, Vice-Reitor do MGIMO

A quarta cimeira dos BRICS concluiu na Quinta-feira, 29 de março de 2012 em Nova Deli. Nos 
seus seis anos de existência, os BRICS adquiriram uma importância global. Reunindo as maiores 
potências emergentes dos quatro cantos do planeta, representam 43% da população e 25% do PIB 
mundiais.

Os países BRICS privilegiam tradicionalmente os dossiês financeiros e económicos. São favoráveis a 
uma reforma profunda da arquitetura económica mundial a fim de conformar as novas realidades da eco-
nomia global onde vimos simultaneamente aparecerem e desenvolverem-se novos centros de influência. 

A presente crise financeira e económica mostrou que a estrutura do sistema financeiro e económico mundial era um fator de que dependia não 
apenas a segurança económica internacional, mas também a segurança internacional em sentido lato. Os dirigentes dos BRICS exprimiram 
a intenção de trabalharem juntos com a comunidade mundial a fim de assegurar a estabilidade macroeconómica, reforçar a coordenação das 
políticas e desenvolver a cooperação em matéria de regulação e vigilância financeiras. Querem também uma melhoria do mecanismo de regu-
lação do mercado de produtos derivados de matérias primas, fator chave para permitir evitar a desestabilização dos sistemas de distribuição 
de alimentos e de energia. Entre outros resultados da cimeira, é essencial mencionar a ideia da criação de um banco de desenvolvimento ao 
qual outras economias emergentes poderão aderir no futuro. Com a criação desta estrutura, os países membros poderão utilizar, para finan-
ciamento das suas trocas e dos seus projetos comuns, as moedas nacionais que assim verão as suas posições reforçadas.

Rússia poderá tornar-se uma espécie de 
ponte entre os BRICS e a UE, assegurando a 
coordenação das suas posições, assim como 
a sua cooperação económica e política. Esta 
cooperação poderá constituir um dos fun-

damentos da futura ordem mundial

Indo mais além do quadro estrito das atividades económicas, os BRICS multiplicam, 
duma cimeira para outra, os domínios de cooperação que incluem hoje uma coorde-
nação de ações em matéria de política estrangeira. A cimeira de Nova Deli reafirmou 
a vinculação dos BRICS à procura duma solução pacífica para o conflito da Síria e 
para o dossiê nuclear iraniano. Os participantes discutiram a cooperação em domínios 
tão diversos quanto o estudo e utilização das matérias primas, a política energética, a 
segurança alimentar, a política da juventude e as questões demográficas.

Nas relações entre os BRICS e a União Europeia, existe um certo número de contradições objetivas sobre a reforma das finanças mundiais, 
a diversificação do cabaz de moedas de reserva, a situação dos mercados alimentares e a regulação dos conflitos políticos. Enquanto vários 
países da UE apoiaram as intervenções humanitárias na Líbia e na Síria, os BRICS pronunciam-se tradicionalmente a favor da regulação 

INSTITUIÇÕES  
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pacífica e intervenção mínima nos assuntos internos dos Estados. No entanto, longe de pretenderem a constituição dum qualquer novo “polo” 
que se oporia a outras associações de Estados, de natureza económica, militar ou política, os BRICS preferem ser uma estrutura aberta à 
cooperação com os parceiros mais diversos.

Para a Rússia, a cooperação com os BRICS assim como com a UE constitui um eixo decisivo da sua política externa. No artigo intitulado 
“A Rússia e o mundo em mudança”, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sublinha que a Rússia confere “uma importância prioritária às 
relações com os seus parceiros do grupo BRICS”, acrescentando imediatamente o seguinte: “a Rússia é uma parte integrante e orgânica da 
Grande Europa, e da civilização europeia no sentido amplo do termo. Os cidadãos russos sentem-se europeus. Estamos longe de ser indifer-
entes à evolução da Europa unida”. Por força da sua posição única, sendo uma das grandes economias emergentes, além de primeira parceira 
económico da União Europeia, a Rússia poderá tornar-se uma espécie de ponte entre os BRICS e a UE, assegurando a coordenação das 
suas posições, assim como a sua cooperação económica e política. Esta cooperação poderá constituir um dos fundamentos da futura ordem 
mundial.

O Centro BRICS no MGIMO

Um importante colóquio —”BRICS, os países gigantes nos mercados emergentes: novo pa-
pel no quadro das relações internacionais, perspectiva global das políticas externas, análise 
comparada dos paradigmas nacionais de modernização. Experiência para a Rússia”— teve 
lugar na Universidade MGIMO no seio do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia 
em novembro de de 2011. O colóquio reuniu especialistas em geopolítica e em teoria das 
relações internacionais, investigadores eminentes trabalhando em diversos temas ligados 
ao desenvolvimento dos cincos países BRICS, além de diplomatas. A Universidade MGIMO, 
vários institutos da Academia das Ciências da Rússia, a Universidade de Estado de Moscoco 
Lomonossov, o Alto Colégio de Economia, e a Universidade Russa da Amizade dos Povos 
estiveram representados. Os Embaixadores Extraordinários e Plenipotenciários do Brasil, 
da China, da África do Sul e o Ministro Plenipotenciário da embaixada da Índia em Moscovo 
participaram no acontecimento.

O colóquio teve um duplo objetivo: analisar, por um lado, o papel dos BRICS na cena internacional e, por outro, os processos internos 
e projetos de modernização dos cincos países. A abordagem decorreu sob a forma de duas mesas redondas: “O posicionamento dos 
BRICS na cena internacional: aspirações globais e projeção planetária das políticas externas” e “Paradigmas de modernização e par-
ticularidades do desenvolvimento socio-economico e político dos BRICS: contribuição à análise comparada”. No plano conceptual o 
colóquio teve por objetivo destacar, por um lado, a correlação e interdependência dos fenómenos da modernização económica, social 
e política no quadro interno dos BRICS, e por outro, os principais fundamentos da sua atividade internacional.

http://www.leap2020.eu
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Conclusões do seminário fundador do processo Euro-BRICS — Excerto
(texto completo)

Durante dois dias, universitários, diplomatas e especialistas russos, europeus, indianos, brasileiros, 
chineses e sul-africanos1 reuniram-se no âmbito do seminário “Que agenda para a cimeira Euro-Brics 
de 2015? A parceria estratégica euro-russa ao serviço dum encontro BRIC-UE em 2015?”, organizado 
conjuntamente pelo Laboratório Europeu de Antecipação Política (LEAP), a Fundação “Russky Mir” e o 
Instituto de Estudos Europeus do Instituto Nacional de Relações Internacionais (MGIMO), em parceria 
com a rede Europa 2020 e em colaboração com o Instituto da Academia Russa das Ciências, a Associação 
Russa de Estudos Europeus e o Departamento de Estudos Orientais da Universidade MGIMO.

Nove temas para a agenda da futura cimeira Euro-BRICS
No âmbito do primeiro seminário Euro-BRICS, o último painel promoveu uma tempestade mental destinada a identificar os temas de interesse 
comuns a todas as partes envolvidas, susceptíveis assim de fornecerem a base da agenda duma primeira cimeira Euro-BRICS. Ficaram 
assentes os seguintes nove temas:

1. Reformas na governança mundial (FMI, Conselho de Segurança2, OMC, Banco Mundial, ...) para adaptar estas instituições (os seus 
métodos, como as suas estruturas dirigentes) ao mundo no século XXI

2. Reforma do sistema monetário internacional (implementação dum sistema de gestão de várias moedas de reserva, coerência global do 
sistema monetário e financeiro, melhor análise dos riscos sistémicos mundiais, ...)

3. Reforma da gestão global do par “comércio e investimento” (reequilíbrio dos sistemas de proteção dos mercados nacionais)

1. Estes últimos eram apenas observadores enviados pelos respetivos 
diplomatas.

2. Uma cooperação Euro-BRICS poderia ajudar a comunidade 
internacional a compreender que a mesma não pode evitar por mais 
tempo a reforma do Conselho de Segurança e aumentar o número de 
membros permanentes, acrescentando nomeadamente a Índia e o Brasil. 
Indo nesta direção a cooperação euro-BRICS poderá ajudar a Europa a 
compreender que é tempo de ter o seu assento comum no Conselho de 
Segurança. É isto também o “mundo depois”.

4. Iniciativas para um equilíbrio social mundial (integração voluntarista 
da dimensão social interna e externa nos grandes acordos 
internacionais, ...)

5. Iniciativas para reforçar a “segurança humana” (proteção contra os 
desastres naturais e o tráfico de seres humanos, satisfação básica 
das necessidades humanas, segurança alimentar, ...)

6. Iniciativas para domesticar a finança mundial (proteção da 
remuneração das atividades financeiras, supervisão internacional 
dos fluxos financeiros, ...)

REFERENCIAL 
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7. Criação de programas de intercâmbio universitário Euro-BRICS

8. Cooperação científica e tecnológica nomeadamente em matéria de luta 
contra o aquecimento global, conquista e exploração espacial, novas fontes de 
energia alternativa

9. Melhoria da gestão global das migrações e da mobilidade das pessoas

A troca de pontos de vista que teve lugar durante o seminário mostrou que vários temas suscitarão sem sombra de dúvida divergências entre 
europeus e BRICS; mas é precisamente por isto que é preciso discutir tendo em conta que, para resolver um problema, é sobretudo necessário 
estarmos previamente de acordo sobre a sua existência.

Finalmente, o potencial do Euro-BRICS é suficiente para gerar em breve uma dinâmica irresistível no seio do G20, instituição que hoje se 
arrasta na incapacidade de “chamar os bois pelos nomes”, não estando já em condições de colocar na agenda das cimeiras os problemas 
essenciais da governança do mundo depois da crise.

(texto completo)

o potencial do Euro-BRICS é suficiente para gerar 
em breve uma dinâmica irresistível no seio do G20, 
instituição que hoje se arrasta na incapacidade 
de “chamar os bois pelos nomes”, não estando já 
em condições de colocar na agenda das cimeiras 
os problemas essenciais da governança do mundo 

depois da crise

Estas temáticas são todas elas inegavelmente importantes para organizar de forma duradoura o mundo depois da crise. E no entanto algumas 
serão imediatamente rejeitadas ou esvaziadas de conteúdo no âmbito de cimeiras como a do G20, pois a sua abordagem eficaz (quer dizer 
conducente a soluções reais e não apenas a declarações de intenções) exige:

1°/ poder analisá-las sem ter em conta os conflitos de interesses de certos países que beneficiam de algum modo 
dos disfuncionamentos atuais: é o problema bem conhecido da impossibilidade de implementar uma reforma séria do 
sistema monetário e financeiro mundial enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido bloquearem todas as tentativas 
de rever as premissas sobre as quais foi fundado o atual sistema, que data de uma época prestes a desaparecer.

2°/  livrar-se dos vetos sistemáticos sobre certos temas: a temática social é típica desta categoria uma vez que os 
Estados Unidos se opõem sempre a considerar a questão social se não como sucedâneo das lógicas económico-
financeiras; ora, neste caso, os BRICS revelam inegavelmente crescentes convergências com o modelo europeu que 
procura tratar a questão social como a outra face da questão económica.

http://www.leap2020.eu
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Perspetivas para uma cooperação estratégica Euro-BRICS: um olhar do Brasil
por Alexander Zhebit (Tradução: António de Maria)
doutor em relações internacionais e política externa, professor de relações internacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro

A perspetiva de uma união económica e política entre os BRICS e a Eurolândia além de uma bela ilusão, 
não é de todo impossível. Pelo contrário, um roteiro para a cooperação ou mesmo uma parceria estra-
tégica Eurolândia-BRICS poderá e deverá ver a luz do dia assim que aderirmos ao objetivo declarado 
pelo LEAP tendo em conta algumas conclusões retiradas dos dados empíricos.

Aqueles que vêem hoje na Europa uma calamidade ou a peste em consequência dos riscos de contágio por 
efeito de problemas comerciais e monetárias doutras partes do mundo, geralmente das economias em transição 
ou em vias de desenvolvimento, poderão aceitar que se trata de uma passagem inevitável e provavelmente nor-
mal na crise em curso no mundo desenvolvido, que deverá mudar e realizar algumas reformas. Há quem afirme 
que a visão de conjunto é mais geral e mais complexa e que a crise é uma crise sistémica e que é por isso que 
a ordem política, económica e financeira deve ser reformada.

Se, neste contexto, procurarmos ter em conta a reação do Brasil, há aspectos sobre os quais nos devemos concentrar:

=

=

=

PARCERIA ESTRATÉGICA
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Ausência de reformas credíveis das instituições internacionais financeiras e políticas suscetíveis de aportar ao país mais 
apoio na sua negociação de um futuro melhor

Evolução dos modelos comerciais

As recentes desvalorizações monetárias induzidas nos países em vias de desenvolvimento, assim como a tímida retoma do 
dólar americano no quadro da atual crise mundial.

Até que ponto estes desenvolvimentos prejudicam um melhor entendimento entre o Brasil e a Europa e, por consequência, as relações 
BRICS-Europa? Que medidas políticas poderiam ser tomadas para dinamizar a reaproximação interregional? 

Entre os elementos importantes a ter em conta, é preciso considerar algumas tendências evidentes. Em primeiro lugar, os BRICS estão em 
fase de organização, não apenas enquanto entidade política e conceptual alternativa, concebida para representar o conjunto dos países 
emergentes que aspiram a um futuro melhor, mas também enquanto força política de corpo e alma, dotada de instituições financeiras e mon-
etárias. Se em Sanya, há apenas um ano, houve tímidas discussões sobre a utilização dos Direitos Especiais de Saque (DES) para reforçar 
a cooperação e o comércio inter-BRICS, mais tarde, em Nova Dili, os dirigentes dos BRICS assinaram o Acordo-Quadro para a Extensão 
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das Facilidades de Crédito nas Divisas Locais ao abrigo do Mecanismo de Cooperação Interbancária BRICS e o Acordo Multilateral sobre a 
Confirmação das Cartas de Crédito entre os respectivos Bancos de Desenvolvimento/EXIM, e exprimiram-se com determinação a favor da 
implementação de um novo Banco de Desenvolvimento, uma instituição financeira comum para o aprofundamento da sua cooperação. Se 
em Sanya, a reforma do FMI estava presente como um voto piedoso, a Declaração de Deli é um texto de insatisfação gritante relativamente à 
lentidão da reforma, e uma expressão da necessidade de redistribuição do poder no seio do Banco Mundial e mesmo do G20, como se pode 
perceber através da sugestão de apoiar a Rússia para a presidência do G20 em 2013. A pressão dos BRICS para a reforma da finança mundial 
poderá fracassar mas trata-se de uma etapa corajosa no sentido do reforço do seu papel no momento de crise da Eurozona e de declínio dos 
Estados Unidos nos planos macroeconómico e comercial.

Em segundo lugar, se a máquina económica chinesa e a emergência da Ásia foram motores da economia mundial desde o ano 2000 para 
cá, então porque é que o comércio mundial, incluindo o comércio intra-BRICS, não poderia seguir este grande impulso1? Na realidade o co-
mércio Brasil-BRICS desenvolveu-se muito mais rapidamente: de 3,79 milhares de milhões de dólares em 2000 para 93,55 bilhões em 2011. 
Se não foi evidente no setor de serviços, já nas trocas de mercadorias o crescimento foi bem superior ao do comércio mundial2. Descontando 
o “fator chinês”, assistiu-se a um aumento do comércio no Brasil, na Rússia, na Índia e na África do Sul. O comércio Brasil-UE diminuiu len-

10

tamente depois de 2000 mas continua a ser determinante para a economia 
brasileira, tal como o volume bastante estável das trocas Brasil-EUA. Entre-
tanto, houve uma reorganização da estrutura das exportações brasileiras de 
mercadorias, do eixo atlântico para a região Ásia-Pacífico. Ao mesmo tempo, 
a dependência do Brasil das importações de base tecnológica, os serviços e 
uma pequena parte da suas exportações de alta tecnologia continuam a ser 
fatores essenciais das relações próximas e duráveis com os seus principais 
parceiros, a União Europeia e os Estados Unidos.

Em terceiro lugar, o chamado “tsunami financeiro”, ou a “guerra de divisas”, que atingiu o Brasil pela via das injeções monetárias americanas 
e europeias, fazendo subir as reservas brasileiras de divisas estrangeiras para 366,8 milhares de milhões de dólares no primeiro trimestre 
de 2012, e para 660,5 bilhões de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) acumulado em dezembro de 2011, combinados com o aumento de 
derivados financeiros especulativos (SWAP), provocou a adopção por parte do governo brasileiro de diversas medidas de proteção financeira 
destinadas a travar o efeito deste assalto monetário à sua economia e às economias dos BRICS e de outros países em vias de desenvolvi-
mento. As taxas de juro brasileiras estão entre as mais altas do mundo, incluindo entre os BRICS: 9%, face à Índia (8,5%), à Rússia (8%), à 
China (6,5%) e à África do Sul (5,5%), que vão diminuido progressivamente. As perspectivas de desenvolvimento do país (PAC, Programa de 
Aceleração do Crescimento), a suas imensas reservas estimadas de petróleo, geram um clima favorável ao investimento e o seu potencial em 
matéria de economia verde atrai os grandes investidores, e dinheiro fácil também.

Quais são os meios para construir uma ponte entre os BRICS e a Eurolândia, utilizando o pilar brasileiro?

Para já, os mecanismos políticos devem regressar ao terreno, a exemplo das negociações entre o Mercosur e a União Europeia sobre um 
acordo comercial, rompidas em 2004 e retomadas em 2010. O “Não” de Nicolas Sarkozy ao acordo comercial interregional que será o mais 

1. Estatísticas do Comércio Internacional 2010, ver tabela 1.6, 
1.7. Exportações mundiais de mercadorias/ importações mun-
diais de mercadorias, vistas num ciclo de mais de 60 anos, 
WTO

2. Balança comercial brasileira: País e Blocos económicos, 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

http://www.leap2020.eu
http://www.europe2020.org/?lang=fr
http://english.mgimo.ru/
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_world_trade_dev_e.pdf
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3385&refr=576


MAP Especial Euro-BRICS — Uma publicação de LEAP em colaboração com Europe2020 e MGIMO

importante do sistema de comércio mundial, assim como as políticas protecionistas e inter-
vencionistas de Cristina Kirchner, constituem os maiores obstáculos a vencer, mas o Brasil 
também deverá fazer alguns sacrifícios, em particular no que se refere à maior abertura das 
suas indústrias e serviços. Mas para além disso, a parceria estratégica Brasil-União Euro-
peia de 2007, poderá revelar-se uma ajuda determinante em termos de influência política 
sobre as atitudes intransigentes de certos dirigentes conservadores durante as negociações. 
O Parlamento Europeu, favorável ao processo interregional, é mais do que um aliado impor-
tante neste domínio.

11

AS GRAndES lInhAS do RotEIRo pARA 
UmA pARCERIA EStRAtéGICA BRICS-
UnIão EURopEIA AtRAvéS dA CoopER-
Ação EStRAtéGICA podEm E dEvEm 
SER tRAçAdAS pARA qUE GAnhE foR-
mA AlGUmA fERRAmEntA dE REoRGAn-
IzAção dE UmA GovERnAnçA já mUIto 

oBSolEtA

Depois, trata-se de contribuir para o estímulo do comércio Brasil-Rússia, que recupera suavemente da queda de 2009, utilizando as linhas de 
crédito europeias e pondo-se mutuamente de acordo sobre os termos comerciais com um novo membro da OMC. O que poderá ser útil no 
caminho da cooperação estratégica Eurolândia-BRICS constituindo uma malha que permita reconstruir toda a cadeia.

Além do mais, a plataforma do G20 poderia servir à União Europeia para encontrar um compromisso com os BRICS sobre as questões da 
reforma do FMI e da recomposição de poderes no seio do Banca Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ainda que tal 
exigisse naturalmente concessões. O mesmo método poderia aplicar-se nas discussões sobre a reforma das Nações Unidas.

Por fim, o movimento Sul-Sul e as políticas da União Europeia para o mundo em vias de desenvolvimento deveriam aproximar-se para que 
uma melhor compreensão mútua contribua para ultrapassar a crítica pós-colonial do mundo desenvolvido.

As grandes linhas do roteiro para uma parceria estratégica BRICS-União europeia através da cooperação estratégica podem e devem ser 
traçadas para que ganhe forma alguma ferramenta de reorganização de uma governança já muito obsoleta. O Brasil é um ator de primeiro 
plano neste esforço se tivermos presente a sua proximidade tradicional à Europa, a sua natureza democrática, o seu desenvolvimento indus-
trial e agrícola assim como a sua grande influência no mundo em vias de desenvolvimento.

 

Documentos

* Balança Comercial Brasileira. Dados Consolidados. 2011. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Brasília, 2012

* Censo de capitais estrangeiros no país 2011 - Abi-Base 2010, Brasília, Banco Central do Brasil, 2011

* Relatório de estabilidade financeira, Volume 11, N°1, Banco Central do Brasil, 03.2011 
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A Rússia e o Brasil no grupo BRICS, ambições para o futuro
por Ludmila Okouneva (Tradução: António de Maria)
professora da Universidade MGIMO, diretora do Centro BRICS, Universidade MGIMO

O caso russo

A Rússia considera a sua participação no grupo dos BRICS como uma das vias essenciais 
da sua estratégia global a longo prazo. Os princípios partilhados pelos BRICS (declarados 
em março de 2012 na cimeira dos cinco países em Nova Dili), como a necessidade da re-
fundação do sistema financeiro e económico internacional, o papel adequado e apropriado 
destes países no seio da economia mundial, assim como os princípios de não-alienação, 
de escolha livre das prioridades na política internacional, e a recusa do recurso à força, ao 
dictat e à coerção — tudo isto corresponde às linhas gerais da política externa russa e aos 
interesses do país no seu posicionamento internacional. A Rússia mantém laços económicos 
e comerciais com todos os BRICS, participa em todas as atividades, incluindo os encontros 

nas cimeiras, entre ministros dos negócios estrangeiros, das finanças, da economia, da agricultura, já para não mencionar os encontros dos 
altos representantes dos assuntos de segurança, os sherpas e sub-sherpas dos BRICS e G-20, etc. A agenda completa dos BRICS é aceite 
e aprovada na sua totalidade pela Rússia.

GEOPOLÍTICA 

los principios compartidos por los países del 
BRICS: la necesidad de reformular el sistema fi-
nanciero y económico internacional, el rol adec-
uado de estos países en el espacio de la economía 
mundial, así como los principios de no  alineación, 
de libre elección de prioridades en la política in-
ternacional, el rechazo del recurso a la fuerza, 

al dictado de la coerción

Rússia-China. A orientação geral das relações é a das parcerias estratégicas. 
A China é vista na Rússia como um centro muito importante do mundo policên-
trico e multipolar. Apesar de certos receios, uma ampla maioria está a favor 
do reforço desta colaboração cujo potencial é imenso. Estando resolvidos os 
litígios ligados ao problema das fronteiras, a confiança é estabelecida entre 
os dirigentes versando interesses comuns. Entre os pontos negativos, men-
cionemos a balança comercial por vezes desfavorável à Rússia, a estrutura da 
circulação das mercadorias, a imigração ilegal e a delinquência que daí resulta.

Rússia-Índia. Esta é uma relação de parceria estratégica privilegiada e de laços de amizade tradicionais. A cooperação desenvolve-se no 
domínios das altas tecnologias, da ciência, da inovação e do armamento.

A Rússia coopera com a China e a Índia no âmbito do triângulo estratégico “RIC” (estabelecido pelo antigo ministro dos negócios estrangeiros 
russo, E. Primakov) considerado como um mecanismo único para três poderes asiáticas com potencialidades económicas comparáveis. No 
entanto, o funcionamento do RIC não elimina os desacordos existentes entre a China e a Índia, entre a China e a Rússia na Ásia Central, etc.

http://www.leap2020.eu
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Rússia-África do Sul. Nos anos 1990 o baixo nível de cooperação era devido às relações diplomáticas estabelecidas com o regime de seg-
regação, mas depois de 1994, a situação começou a mudar, sobretudo após a visita do presidente russo Vladimir Putin (2006). Os dois países 
têm posições comuns na ONU (sobre o regime de não-proliferação nuclear, sobre o combate ao terrorismo, sobre o dossiê nuclear iraniano 
e sobre a regulação do conflito no Médio-Oriente). As importações russas pendem sobretudo para os produtos agrícolas e de alimentação; 
começa-se a constatar um interesse crescente pelo mercado da energia (incluindo o nuclear), do urânio, da navegação espacial assim como 
pela biologia marítima e pela biotecnologia.

Rússia-Brasil. O Brasil é visto como o principal parceiro estratégico da Rússia na América Latina: aumento do comércio nas condições de eco-
nomias complementares, diversificação dos laços comerciais, reforço dos laços políticos e intensificação dos contatos políticos, cooperação 
na cena internacional, convergência de certas reações aos problemas da atualidade (o que não exclui as divergências).

O caso brasileiro

A presença do Brasil no grupo dos BRICS testemunha as aspirações globais da sua política 
externa. A diplomacia brasileira de hoje é marcada pela convergência da tradição e de car-
acterísticas específicas do século XIX. A prioridade da integração regional como política 
externa e a “diplomacia económica” tradicional como fundamento da presença do Brasil no 
mundo são completados por novas ideias a fim de assegurar o protagonismo crescente do 
país na cena internacional: multilateralismo, cooperação Sul-Sul, esforços para reformar o 
Conselho de Segurança da ONU.

O Brasil possui um sistema diversificado de relações bilaterais com todos os BRICS em variados domínios — economia, comércio, ciência, 
inovação, política. A cooperação económica e comercial do Brasil com os BRICS atingiu dimensões sem precedentes, o que corresponde a 
um dos elementos chave da diplomacia brasileira: assegurar os interesses económicos do país no mundo.

Os interesses objetivos dos dois países assim como o posicionamento dos seus dirigentes (que têm em conta as diferenças evidentes do seu 
passado e das suas próprias estratégias) criam as condições para que as ambições globais das suas políticas externas e a vontade de garan-
tirem um lugar na economia mundial possam manifestar uma tendência crescente. Enquanto potências regionais, os dois países —cada um 
à sua maneira— publicitarão de ora em diante a sua determinação em estabelecer a orientação geral da nova ordem mundial, prosseguindo 
firmemente as suas estratégias de aumento da presença na economia mundial e no sistema das relações internacionais (o Brasil assegurando 
os seus interesses económicas em todos os cantos do mundo, a sua presença no seio do FMI, assim como aspirando entrar no Conselho de 
Segurança na qualidade de membro permanente; a Rússia tentando restabelecer o prestígio político de grande potência, perdido depois da 
queda da URSS).
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O papel da cooperação UE-BRICS
por Chandrasekharan Jayanthi (Tradução: António de Maria)
professor adjunto, Universidade Apeejay TSTYA, Haryana, Índia

Se observarmos o futuro das relações indo-europeias (UE), veremos que é sólido e cristalino. A UE é hoje 
um conglomerado de 27 estados-membros e, em julho de 2013, passará a 28 com a integração da Croácia. A 
União Europeia é hoje a mais importante força económico mundial, com um peso económico e uma influência 
consideráveis.

No seu conjunto a UE gerou mais de 16,07 biliões [16,07*10E12] de dólares em 2010, o que a torna a maior 
economia do mundo. A UE representava igualmente cerca de 1/5 do comércio mundial de mercadorias em 
2010.

Tradicionalmente, a Índia manteve relações bilaterais sólidas com cada um dos países europeus, nomeadamente o Reino Unido, a França e 
a Alemanha, mas a UE no seu conjunto não se interessou pela Índia, a não ser como “soft power” (poder brando). Seja como for, a mundiali-
zação rápida e a integração financeira dos mercados favoreceram nos últimos 15-20 anos ligações crescentes entre os países desenvolvidos 
e em via de desenvolvimento ou, antes, entre as antigas economias e as economias emergentes. Na categoria das economias emergentes, 
estão o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul (BRICS).

Comunicações e revoluções tecnológicas redefiniram as regras do comércio internacional que abriu as portas ao desenvolvimento económico 
dos países da Ásia, América Latina e África. Estas regiões são testemunho da subida das novas economias cujo protagonismo se encontra 
em plena expansão na arena económica internacional.

O encontro do fórum económico BRICS 2012, organizado o mês passado na capital indiana, Nova Deli, conjuntamente por três câmaras do 
comércio e da indústria indianas, três câmaras principais, a saber, a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Indianas, as Câmaras 
de Comércio e Indústria Associadas da Índia e a Confederação das Indústrias Indianas, revela a que ponto as nações BRICS se afirmaram 
como motores do crescimento, contribuindo para ajudar a economia mundial a sair da crise.

Os intercâmbios comerciais intra-BRICS aumentam a uma taxa média de 28% ao ano e situam-se atualmente nos 230 mil milhões de dólares. 
Os fluxos de investimentos bilaterais entre os membros dos BRICS estão igualmente a aumentar. As despesas de consumo nos países 
BRICS, calculadas em percentagem do Produto Interno Bruto, estendem-se de 35 aos 61%, e existe agora uma classe média sólida em pleno 
crescimento, com os seus níveis de rendimento a aumentar. Os países BRICS representam hoje novos polos de crescimento num mundo 
multipolar e distinguem-se pela importância das suas economias e por uma influência notável nos negócios regionais e mundiais.

ECONOMIA
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Se bem que a Europa esteja consciente da rápida emergência de novos atores mundiais, a saber os BRICS, terá mesmo assim que se adap-
tar e fazer face a esta mudança. Os BRICS representam 25% da superfície terrestre acolhendo 40% de toda a população mundial. O fórum 
económico dos BRICS foi criado em 2011 enquanto plataforma de trocas comerciais entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para re-
sponder aos problemas comuns a estes países e explorar os domínios da cooperação no seio do grupo tendo em vista o reforço das relações 
económicas e das oportunidades de investimento. Convém lembrar que os países BRICS representam por si só 43% da população do mundo 
e um PIB combinado de mais de 18% do PIB mundial. Segundo a Goldman Sachs, em 2050, as economias combinadas dos BRICS poderão 
eclipsar as economias combinadas dos países hoje mais ricos do mundo. Com um crescimento entre 3-4% dos mercados dos Estados Unidos 
e da União Europeia, os países dos BRICS são uma melhor oportunidade para os próximos cinco anos tendo em conta a sua taxa previsível 
de crescimento, de 9% ou mais.

Quotas de comércio
 
Ainda que a União Europeia esteja à cabeça do comércio internacional, com 15,6% do mercado mundial, as nações BRIC, sem a África do Sul, 
representam por si só, no seu conjunto, cerca de 19,5% da quota do comércio internacional. No caso da Índia, o mercado Índia-UE situa-se 
mais ou menos nos 67 bilhões de euros, segundo as cifras do governo indiano, ao passo que o mercado China-UE não fica abaixo dos 423 
bilhões de euros. O governo indiano previu uma subida do comércio Índia-UE até aos 150 mil milhões de euros daqui até 2015, o que ainda 
assim continua bem abaixo das cifras atuais do comércio UE-China.

Sem dúvida que da Índia olhamos para a UE como um agrupamento sem grande vontade própria, com numerosos países muito diferentes, 
uns grandes, outros pequenos, e que se voltam uns contra os outros por causa da presente crise da dívida na zona Euro. A percepção é de 
que a China está interessada na compra dos ativos gregos para deslocar as suas reservas de divisas, do dólar para o euro. Com uma tal ati-
tude a China marcará mais pontos junto da UE que a Índia, ainda que estes últimos partilhem com a Europa os mesmos valores democráticos.

As relações comerciais e financeiras entre a UE e os países BRIC estão a aumentar. Os países BRIC no seu conjunto representam 27% do 
comércio europeu e situam-se entre os dez primeiros parceiros comerciais da UE.

A imigração e as transferências tecnológicas criaram um enorme potencial de emprego nos BRICS. O aumento das receitas e do consumo 
permitiram o desenvolvimento de novas classes sócio-económicas em economias que são agora indispensáveis à cooperação internacional, 
nomeadamente para as empresas de grande distribuição.

O documento de estratégia para o Brasil da Comissão Europeia para o período 2007-2013 (2007) estimou o custo do reforço das relações bi-
laterais e das questões ambientais entre a UE e o Brasil em 61 milhões de euros. 41% das exportações brasileiras para a UE são exportações 
de produtos agrícolas como o café, o cacau e o açúcar, enquanto só 10% das exportações de produtos agrícolas da UE vão para o Brasil. O 
Brasil é hoje a sexta economia do mundo e deverá ser a quinta no final de 2012. O produto interno bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,3% no quatro 
trimestre de 2011 em relação ao trimestre precedente. Historicamente, de 1996 a 2011, o crescimento trimestral médio do PIB brasileiro era 
de 0,80% tendo chegado a um máximo histórico de 4,50% em setembro de de 1996 e a um mínimo de -4,20% em dezembro de 2008. 
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Os pontos-chave da relação UE-Rússia são o aprovisionamento de energia, a estabilidade económica e 
política, o ambiente e a segurança nuclear e estabilidade geopolítica na Comunidade dos Estados inde-
pendentes (CEI). A UE e a Rússia têm uma relação muito complexa sabendo-se que a Rússia está princi-
palmente interessada em garantir a segurança da procura, controlando os seus recursos naturais e o seu 
mercado de exportação, e entrar no lucrativo mercado europeu. Esta estratégia é percebida como uma 
ameaça pela Comissão europeia que, por sua vez, coloca condições à entrada da Rússia no mercado da 
União Europeia.

A formidável elite científica russa faz do país um chefe de fila nas tecnologias, da metalurgia aos programas de computador. O mesmo se 
aplica às tecnologias espaciais, à construção aeronáutica, aos instrumentos de precisão, à alta tecnologia dos equipamentos de defesa e 
outros. Este desenvolvimento baseou-se na educação de massas e igualmente numa vasta rede de institutos de pesquisa e laboratórios de 
experimentação, assim como na coordenação das suas atividades a nível nacional. Durante a era soviética, a elevada qualidade dos recursos 
humanos necessários ao sucesso dos seus esforços de investigação foi atingida, garantindo desde logo à mão-de-obra um nível elevado de 
educação geral, e em seguida pela criação de medidas de estímulo social (estatuto social elevado, nível de vida elevado, vantagens sociais) 
reservadas à elite intelectual do país. Os primeiros anos da transição conheceram uma diminuição das despesas públicas em educação e in-
vestigação, mas graças às suas fundações sólidos, o capital humano altamente qualificado continua a ser uma vantagem comparativa da Rús-
sia. O êxodo dos cientistas e dos investigadores para várias partes do mundo depois da queda da União Soviética também parou. Enquanto 
antiga superpotência mundial, as grandes infraestruturas de investigação tecnológica da Rússia, o maior reservatório mundial de cientistas e 
de engenheiros, são os pontos fortes de que o país continuará a beneficiar nos próximos anos.

O documento de estratégia para a Índia da Comissão europeia para o período 2007-2013 (2007) centra-se nas ajudas ao setor social (saúde 
e educação) e nas atividades económicas, universitárias, civis e culturais como previstas no Plano de ação.

O documento de estratégia para a China da Comissão europeia (2007) coloca o acento no apoio ao programa de reformas chinesas cobrindo 
as preocupações e os desafios mundiais em matéria de ambiente, de energia e de alterações climáticas. Uma ajuda financeira na ordem dos 
€224.000.000 foi alocada pela CE durante o período 2006-13. A UE e a China são gigantes económicos e os maiores negociantes do mundo. 
A China é não apenas a maior fonte de importações europeias, mas também o desafio mais importante da política comercial da UE.

A transformação que a economia chinesa conheceu no decurso das últimas décadas é uma história exemplar e que pode ser uma fonte de 
inspiração para todos os países que aspirem a acelerar os respectivos processos de desenvolvimento e a passar a barreira do crescimento 
a dois dígitos. Antes de 1978, quando a China lançou o seu programa de reformas, o país estava confrontado com vários desafios críticos: 
taxa de desemprego elevada, pobreza em grande escala, crescimento débil e um meio empresarial reduzido. No entanto, nos anos que se 
seguiram, a China transformou-se numa nação que não é só economicamente avançada, mas também socialmente progressista.

A decisão do governo chinês de iniciar mudanças institucionais e estruturais no seu sistema económico, permitiu a passagem de uma planifi-
cação centralizada rígida para um quadro mais descentralizado. No âmbito desta mudança geral na gestão do sistema económico, o governo 
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chinês adoptou políticas favoráveis à indústria para apoiar os investimentos a todos os níveis, construir grandes infraestruturas integradas da 
melhor forma, à escala mundial; encorajou os investimentos estrangeiros diretos; melhorou a capacidade financeira do sistema bancário e 
manteve as taxas de juro a níveis controlados; e prestou ainda uma atenção constante à melhoria das capacidades tecnológicas através da 
inovação nacional e da transferência de tecnologias.

Estas políticas ajudaram a economia chinesa a subir rapidamente os degraus do crescimento e a ocu-
par hoje o lugar muito cobiçado da economia com o crescimento mais rápido do mundo. Por outro 
lado, depois da crise económica de 2008, a China tornou-se também o principal motor do crescimento 
económico mundial, procedendo a importantes importações de todo o tipo de produtos, da mesma 
forma que é reputada por exportar uma vasta gama de bens e serviços. Apesar de o governo chinês 
tentar deliberadamente moderar o ritmo do seu crescimento económico e tornar o processo de cresci-
mento menos dependente das exportações apoiando a procura interna, espera-se mesmo assim que o 
lugar ocupado pela China na paisagem económica mundial continue a aumentar e que suba à posição 
de maior economia do mundo a meio deste século.

A África do Sul é a locomotiva económica de África, à cabeça da produção industrial e da exploração de minerais no continente, produzindo 
ainda uma grande parte da eletricidade de África. O país possui abundantes recursos naturais, setores financeiros, jurídicos, de comunicação, 
de energia e de transportes bem desenvolvidos, uma bolsa classificada entre as 20 mais importantes do mundo, e uma infraestrutura mod-
erna assegurando uma distribuição eficaz das mercadorias em toda a região da África austral. A África do Sul é reputada pelos seus produ-
tos farmacêuticos, pela tecnologia de informação, pela indústria agro-alimentar, pela exploração mineira, e pelos serviços do setor terciário, 
bancários e financeiros. Assim sendo, é um país-chave no continente africano, e a Europa não pode permitir-se ignorá-lo.

Cada país BRICS tem as suas próprias áreas de competência. O Brasil é uma potência agrícola e um grande produtor de diferentes alimentos 
básicos. A Rússia detém algumas das maiores reservas mundiais de petróleo e de gás natural. A Índia possui competências reconhecidas no 
setor dos serviços. A China é uma superpotência de produtos manufaturados e emergiu como o maior exportador de mercadorias. A África do 
Sul possui imensas reservas minerais. Com tal diversidade de competências, cada país pode apoiar os outros e contribuir para o crescimento 
e programas de desenvolvimento comuns.

Se levarmos em conta apenas os BRIC, as exportações da UE para estes países aumentaram em média 11,1% entre 2001 e 2010, ao passo 
que as importações da UE provenientes dos BRIC progrediram a uma média de 12% ao ano. Se considerarmos o ano de 2010, as exportações 
da UE para os BRIC aumentaram 34%, enquanto as importações da UE provenientes daqueles países recuperaram 30% relativamente à 
quebra de 2009. Segundo o comissário europeu do comércio Karel De Gucht, o comércio UE-BRIC irá continuar a crescer.

O objetivo das múltiplas estratégias do Reserve Bank of India (RBI) era fornecer liquidez suficiente em rupias, assegurar uma liquidez Fo-
rex confortável e manter um ambiente de mercado favorável ao contínuo fluxo de crédito aos setores mais produtivos. Durante o período da 
recessão, o RBI foi suficientemente interventivo na redução das taxas diretoras, tanto nos “repo” como nos “reverse repo”. O que contribuiu 
para fornecer liquidez à economia reduzindo ao mesmo tempo os rácios de reserva e oferecendo um apoio adequado ao sistema bancário. 
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Por outro o RBI vendeu divisas estrangeiras e colocou à disposição dos bancos um mecanismo de “swap 
forex” (permuta de divisas), aumentando os tetos das taxas de juros sobre depósitos de indianos não 
residentes (NRI), tal como os tetos dos custos “all-in” para os empréstimos externos comerciais (CENB).

Mas será suficiente para forjar e fortalecer os laços? Enquanto a Índia tergiversa, a China continua a acel-
erar concentrando-se na União Europeia. O embaixador da UE na Índia, M. João Cravinho, declarou que, 
embora se tenha tornado um hábito considerar a Europa uma potência em declínio, os números mostram 
o contrário. A UE representa 7% da população mundial e 20% da economia mundial. É o maior bloco 
comercial do mundo. Os Estados Unidos encontram-se na segunda posição com uma quota de 19% da 
economia mundial, a China, com 14%, e a Índia, com 7%.

Acordo de livre-comércio ÍNDIA-UE

Um acordo de livre-comércio (ALE) deverá ser assinado entre a Índia e a UE, mas falta saber se a Índia e a UE se envolverão mutuamente 
pará lá das relações comerciais. Para alguns, esta questão poderá merecer algum reconhecimento na medida em que a Índia é uma democra-
cia, empenhada numa sociedade aberta. Não há qualquer dúvida de que se os países continuam a fazer fila para entrar na UE, esta economia 
é ainda susceptível de crescer. Se o ALE UE-Índia anunciado se concretizar, sê-lo-à certamente no interesse mútuo das duas regiões. A Índia 
deverá tirar partido da sua força económica para influenciar politicamente, como faz a China frequentemente. A recessão de 2008-2009, que 
atingiu numerosos bancos e instituições financeiras de diferentes países em todo o mundo, deixou o sistema bancário indiano como um dos 
menos afectados em todo o mundo. Numerosos economistas e especialistas financeiros manifestaram admiração por um sistema bancário 
que, bem regulamentado, soube proteger a Índia do impacto da recessão económica mundial. Foi reconhecido que o sistema bancário indiano 
conseguiu navegar pelo meio da tempestade financeira que o mundo conheceu graças a uma boa política do seu banco central e a planos de 
relançamento orçamental complementares postos em prática pelo governo central.

A RBI passou do discurso a favor de uma política de aperto monetário para responder às fortes pressões inflacionistas a um discurso fa-
vorável à flexibilização da política monetária em resposta à atenuação das pressões inflacionistas. Apoiando-se na indicação da flexibilização 
monetária da RBI, a maioria dos bancos reduziram as suas taxas de depósito e de empréstimo. Apesar do caos financeiro mundial, o setor 
bancário indiano manteve-se de boa saúde. Acompanhando estas posições do banco central, uma série de planos de relançamento iniciados 
pelo governo, assim como um certa flexibilização de normas a favor de alguns setores como o imobiliário, e a autorização dada aos bancos 
para reestruturar os seus adiantamentos, permitiram igualmente aos bancos indianos navegar através da crise sofrendo um impacto mínimo.

É importante notar aqui que, não obstante a severidade e quantidade de más surpresas, os mercados financeiros indianos provaram ter uma 
notável resiliência, em grande parte graças à boa saúde de um sistema bancário corretamente capitalizado, regulamentado com prudência e 
dotado de reservas confortáveis suscitando assim a confiança dos investidores estrangeiros.

As três Câmaras indianas de Comércio e Indústria referem que a cooperação reforçada entre os BRICS é uma via específica que poderá 
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revelar-se extremamente vantajosa para todos, podendo a Rússia e o Bra-
sil satisfazer a procura crescente da Índia e da China em petróleo e gás. 
Num futuro próximo, deveríamos assistir a uma maior participação nos 
campos em atividade, garantindo contratos de exploração e de produção e 
a boa continuação dos projetos de oleodutos e gasodutos transnacionais.  

numa situação em que os países são cada vez mais inter-
dependentes no plano financeiro, económico e político, 
o modelo de dominação por uma ou duas nações pertence 
ao passado. os grandes agrupamentos, como a UE ou os 

BRICS, encontram-se pois numa posição fortalecida.

Um mecanismo de cooperação energética poderia ser criado para promover e reforçar a parceria estratégica dos BRIC, melhorando assim 
o cenário da sua segurança energética. As empresas dos quatro países podem desenvolver projetos comuns em matéria de exploração, 
desenvolvimento e refinação “offshore”, nos seus territórios como em países terceiros. A farmacêutica e a biotecnologia poderiam constituir 
setores propícios à cooperação entre os cinco BRICS. Um mecanismo de colaboração em matéria de investigação e desenvolvimento no 
qual a China, o Brasil e a África do Sul confiem à Índia e à Rússia a tarefa de descobrir novos medicamentos enquanto o desenvolvimento e 
estudos clínicos relativos a estes novos medicamentos são partilhados entre os cinco países, teria um grande interesse para todos.

Para aumentar as trocas comerciais Euro-BRICS, a UE deveria concentrar-se em domínios nos quais os BRICS precisam de financiamento 
e de apoio, enquanto, a favor da zona Euro, os BRICS deveriam investir nos setores-chave e contribuir para reduzir o problema da dívida da 
zona.

Numa situação em que os países são cada vez mais interdependentes no plano financeiro, económico e político, o modelo de dominação por 
uma ou duas nações pertence ao passado. Os grandes agrupamentos, como a UE ou os BRICS, encontram-se pois numa posição fortalecida.

Crisis mundial
Encaminados hacia al mundo de mañana

por Franck Biancheri

En este libro sin conceciones, Franck Biancheri (nacido en 1961, director de estudios del Laboratorio Europeo 
de Anticipación Política) intenta llenar esa falta de anticipación de nuestros dirigentes y nuestras élites al pro-
poner una visión concreta del futuro de Francia, Europa y el mundo hacia el 2020.

Porque esta crisis que estamos viviendo no sólo es el fin del “mundo pre-crisis”, sino que también es una gran oportunidad para 
reconstruir un “mundo post-crisis”, a condición, sin embargo, que no nos engañemos sobre los peligros, retos y oportunidades que 
tenemos por delante.

comprar (Es)
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A cooperação dos BRICS ao serviço da formação de uma política
comercial e as prioridades da cooperação BRICS e Euro-BRICS 

COMÉRCIO 

Dra. Tatiana M. Isachenko (Tradução: António de Maria)
Universidade MGIMO

 
A política comercial é muitas vezes compreendida como um conjunto complexo de medidas destinadas 
a tornar tão eficaz quanto possível o uso de fatores externos no desenvolvimento económico e aumentar 
a parte dum país no comércio e investimento mundiais. Este ponto de vista demonstra a necessidade 
por parte da Rússia de participar em negociações comerciais, na definição de acordos adequados assim 
como na sua concretização. Três domínios estratégicos principais podem ser considerados como priori-
tários para a política comercial: o desenvolvimento mais aprofundado do vetor europeu, a cooperação 
próxima e frutuosa com os BRICS e a utilização das vantagens oferecidas pela adesão à OMC.

As empresas russas devem integrar-se nos mercados globais, não apenas como exportadoras, mas 
também como investidoras. Isto significa que as empresas russas devem investir mais amplamente no comércio internacional, como fazem 
os seus homólogos chineses, indianos ou de outros países emergentes. A cooperação entre os BRICS poderia reforçar significativamente a 
participação das economias emergentes nas trocas internacionais promovendo a reforma do sistema de comércio multilateral, reforçando o 
sistema das trocas bilaterais com os principais parceiros, sobretudo a União Europeia, e promovendo uma posição comum no seio da OMC.

o sucesso na eliminação dos 
conflitos comerciais entre a 
Europa e os BRICS serviria de 
exemplo para o sistema mundi-
al multilateral de trocas co-
merciais e representaria uma 
nova iniciativa para a reforma 
e posta em prática da Ronda de 

doha

Todas as cimeiras dos BRICS têm abordado as problemáticas da política comercial e partilham 
a ideia de um comércio estável. O “modus operandi” de uma cooperação entre os países dos 
BRICS foi claramente expresso na declaração de Sanya: “... Nós analisámos os progressos da 
cooperação entre os BRICS em diversos domínios e partilhámos a visão de que uma tal coopera-
ção foi enriquecedora, mutuamente benéfica e que há um grande campo para uma cooperação 
mais próxima entre os BRICS. Nós estamos concentrados sobre uma consolidação desta coop-
eração e sobre os desenvolvimentos futuros do seu próprio programa. Nós estamos determina-
dos a traduzir a nossa visão política em ações concretas e apoiamos este Plano de Ação, que 
constituirá o fundamento da nossa cooperação futura...”.

A posição comum dos países dos BRICS é que a OMC desempenhe um papel decisivo para evitar o estabelecimento de medidas protecioni-
stas. Eles exprimem uma forte convicção segundo a qual a pausa relativa nas negociações da Ronda de Doha não deverá desencorajar os 
países na busca de resultados positivos em todos os domínios nos quais estão de acordo em afirmar que os mesmos são possíveis e deter-
minarão o futuro do comércio internacional.
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Em 2012, no comunicado de imprensa conjunto da segunda reunião dos ministros da Economia e das Finanças dos BRICS, foi sublinhada 
igualmente a dificuldade constante a que fazem face numerosos países e a necessidade de uma maior coordenação política para assegurar 
uma economia global estável e próspera. Pela grande confiança em que resultados equilibrados da Ronda de Doha reforçarão e desenvolv-
erão ainda mais o sistema comercial multilateral, os ministros concordaram em coordenar a sua ação na OMC e noutras plataformas multi-
laterais tais como a UNCTAD XIII ou o G20 dos ministros das Finanças. Os ministros declararam que estavam prontos a explorar as vias e 
os instrumentos operacionais para reforçar e aprofundar a cooperação económica intra-BRICS, especialmente nos domínios da cooperação 
alfandegária, da partilha de experiências em matéria de facilitação das trocas e outros domínios relacionados com o comércio: promoção dos 
investimentos, cooperação das PMEs, trocas de dados comerciais e harmonização, e-commerce, propriedade intelectual.

Há igualmente um domínio no qual os BRICS têm um interesse comum e que poderia ser objeto dum esforço convergente. Três quartos do 
comércio russo operam com a Europa e, de acordo com vários cenários de desenvolvimento económico global, a Europa continuará a ser uma 
prioridade para o comércio russo. Um cenário semelhante é igualmente válido para a China e outros BRICS. A parte europeia do PIB global 
poderá reduzir-se a 20% no longo prazo, mas continuará a ser um dos principais atores mundiais nas trocas de matérias primas e serviços. 
Ao mesmo tempo, a Europa e a Ásia poderão em conjunto chegar aos 70% do PIB mundial. A Rússia é o país mais extenso tendo interesses 
profundos e quase iguais em ambos os lados do seu território. Isto define um novo objetivo para a Rússia: tornar-se o motor dum diálogo 
produtivo entre a Europa e os BRICS, propor as melhores práticas na regulação dos conflitos comerciais e utilizar os instrumentos comerciais 
para encorajar o comércio em vez de o combater. Entre os domínios de interesse comum e as perspectivas de cooperação com a União Eu-
ropeia, encontraremos os seguintes: reforço das regras anti-dumping, regulamentações técnicas, facilitação das trocas comerciais. O sucesso 
na eliminação dos conflitos comerciais entre a Europa e os BRICS serviria de exemplo para o sistema mundial multilateral de trocas comerciais 
e representaria uma nova iniciativa para a reforma e posta em prática da Ronda de Doha.
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Os decisores chineses a dois passos de liberalizar a balança de capital
por Zhu Changzheng (Tradução: António de Maria)
Redator-chefe do Caxin Media e redator-chefe adjunto de Caixin.com

As recentes propostas divulgadas pelo banco central da China indicam mudanças substanciais nos planos de liberalização da bal-
ança de capital. Será um novo passo na longa marcha da cooperação Euro-BRICS para sair dum sistema monetário mundial domi-
nado pelo dólar?
 

Na primeira metade deste ano, um grupo de investigadores do Banco Popular da China (BPC) 
publicou dois relatórios sobre a abertura da balança de capital da China. Na realidade, o banco 
central deu o sinal de que estava preparado para promover ou acelerar a abertura do sector 
financeiro chinês, com uma série de políticas para liberalizar ainda mais a taxa de câmbio, a 
convertibilidade da conta de capital, e as transações comerciais transfronteiriças em Renminbi, 
o que fará do Renminbi (Yuan) uma moeda de troca internacional1.

Os relatórios descrevem uma aproximação em três etapas da liberalização da balança de capital ao longo dos próximos dez anos. No decurso 
dos três primeiros anos, a regulamentação sobre os investimentos diretos e os controlos de capitais seriam aliviados. Dentro de três a cinco 
anos, veríamos a desregulamentação dos controlos do crédito comercial e um aumento dos empréstimos denominados em Renminbi conce-
didos ao estrangeiro pelos bancos chineses. E nos próximos cinco a dez anos, a China abriria progressivamente as transações de bens imo-
biliários, ações e obrigações aos investidores estrangeiros. No fim deste período, a China teria atingido um elevado grau de convertibilidade 
do Renminbi.

Os relatórios, redigidos pelo Gabinete de estatísticas e inquéritos da PBOC, e não pelo seu departamento de pesquisa, foram publicados num 
jornal financeiro nacional em vez do site oficial do banco central. Ativamente divulgado junto de um público mais amplo, os relatórios geraram 
uma quantidade enorme de debates públicos sobre a liberalização da balança de capital, considerada pelos responsáveis dos bancos como 
uma condição prévia à internacionalização do Renminbi.

SISTEMA MONETÁRIO 

1. La tasa de cambio del Renminbi (Yuan) es determinada en refer-
encia a una canasta de monedas no divulgada. Antes, las fluctua-
ciones de la tasa de cambio del Renminbi-Dólar estaba en general 
limitada a +0,3% en torno a una tasa central fijada por el Banco 
popular de China sobre la base de la tasa de cierre del mercado 
del día anterior. En 2007, el margen de fluctuación fue aumentado 
a +0,5%. En Abril 2012, alcanzó +1%. Las fluctuaciones cotidi-
anas del Renminbi frente a las otras devisas están limitadas al 3%.

No entanto, existe uma forte divergência entre os altos funcionários 
dos bancos centrais e os economistas sobre qual das reformas deve 
ocorrer primeiro.

Alguns investigadores de instituições financeiras e da Academia 
chinesa das ciências sociais sugerem que a flexibilidade do Renminbi 
se apresenta como uma condição prévia à abertura da balança de 
capital. Argumentam que, ao acelerar a convertibilidade da conta de 
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Esta evolução reforçará a vontade da China, em concer-
tação com os seus parceiros BRICS, de obter mudanças 
radicais no sistema monetário internacional num futu-
ro relativamente próximo. Uma mudança radical que não 
poderá ser realizada sem um verdadeiro envolvimento 
dos países da Eurolândia, de modo a fazer sair o mundo 

do sistema centrado no dólar americano.

capital, a economia chinesa será confrontada com riscos mais importantes, como ocorreu no México e na Coreia do Sul no fim do século pas-
sado. Sem uma reforma pró-mercado da taxa de câmbio, as entradas de capitais especulativos e a especulação monetária poderiam criar 
flutuações nos mercados de capitais da China e provocar riscos de crise financeira.

As vozes de alguns banqueiros, por sua vez, argumentam que a liberalização do setor financeiro deveria receber um impulso final no prazo de 
um ano, e que um mecanismo de verificação de erros e falhas deve ser posto em funcionamento antes de qualquer introdução dum sistema 
inteiramente conversível da balança de capitais, mantendo a política monetária atual.

Estas reformas radicais, favoráveis ao mercado no sistema económico e financeiro chinês, são tipicamente o resultado de situações económi-
cas insustentáveis. Assim que o sistema se encaminha para um crash ou se encontra sob a pressão externa, os decisores podem deslocar-se 
a um ritmo surpreendentemente rápido. A reforma da taxa de câmbio do Renminbi em 1994 e a entrada da China na OMC em 2001 são disto 
mesmo os exemplos mais claros. Na zona euro, vimos em 2011 como a crise conduziu a grandes saltos para a integração orçamental. Estará 
a China neste momento preparada para avançar para uma liberalização financeira acrescida?

Contrariamente ao processo de adesão da China à Organização Mundial de Comércio, o governo central e as autoridades monetárias têm 
razões de sobra para adoptar uma aproximação gradual à concretização da reforma. Os relatórios do banco central sugerem que as reformas 
deveriam ser introduzidas simultaneamente, em harmonia com as numerosas medidas de reforma decididas pelo Conselho de Estado nos úl-
timos trinta anos. Se os novos dirigentes chineses decidissem dar prioridade política à questão do estatuto de moeda de reserva do Renminbi, 
tal conduziria à mais importante reforma económica desde que a China aderiu à OMC em 2001.

No entanto, não parece que haja uma vasta gama de pontos de vista sobre a abertura da balança de capital. Nenhuma proposta política, con-
servadora ou radicalmente liberal, circula nestes círculos académicos. É possível que tal se deva a diferenças de compreensão das noções 
de conta de capital livremente conversíveis, e de taxa de câmbio flutuante independente.

O Primeiro ministro chinês Wen Jiabao e o governador do PBOC, Zhou Xiaochuan, declararam em março que a moeda chinesa poderia ter 
encontrado o seu “equilíbrio”, e que a força do mercado jogava um papel importante na determinação da taxa de câmbio nacional.

De certo modo, isto teve ressonância no exterior da China. Na edição de abril de 2012 do World Economic Outlook, o FMI reviu em baixa as 
suas previsões a médio prazo do excedente da conta corrente da China, que havia sido fixada em mais de 7%, para cerca de 4 a 4,5%.

Esta revisão coloca uma questão decisiva à alegação de que o Renminbi 
estaria demasiado subavaliado. Fred Bergsten, do instituto de economia 
internacional Peterson, um dos principais críticos do sistema de câmbios 
chinês, sugere que o Renminbi deveria valorizar mais de 10% em termos 
reais e mais de 20% relativamente ao dólar americano nos próximos dois 
a três anos. A sua hipótese principal dum saldo de conta corrente elevado 
na China pode ser confrontado com a estimativa feita pelo World 
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Economic Outlook. Na realidade, o excedente de conta corrente da China era de 2,8% do PIB o ano passado depois de ter atingido um pico 
de 10% em 2007.

A primeira projeção do FMI não só ignorou que a valorização do Renmimbi conduziria a uma redução efetiva na balança da conta corrente 
da China, como subestimou também a evolução do país de uma economia de exportação para uma economia fundada no consumo interno.

A proporção de produtos de mão-de-obra intensiva baixou na China como consequência da subida dos salários. É uma tendência de longo 
prazo que se produz depois de uma economia atingir o ponto de Lewis. Com a subida dos preços dos terrenos, do trabalho, das matérias 
primas, da energia, e das indemnizações pelos danos ambientais e ecológicos, a promoção das exportações enquanto estratégia de cresci-
mento terá um impacto menor. Não será pois uma surpresa verificar a curto prazo uma queda do excedente da balança comercial da China 
para valores próximos dos 2% do seu PIB.

Esta evolução reforçará a vontade da China, em concertação com os seus parceiros BRICS, de obter mudanças radicais no sistema monetário 
internacional num futuro relativamente próximo. Uma mudança radical que não poderá ser realizada sem um verdadeiro envolvimento dos 
países da Eurolândia, de modo a fazer sair o mundo do sistema centrado no dólar americano.

Se este novo sistema em formação for dominado simultaneamente pelo dólar americano, pelo Euro e pelo Renminbi, poderá revelar-se mais 
estável que o anterior. Enquanto se aguarda, a zona euro e outras partes do mundo irão certamente ter que fazer face a um duplo risco de 
câmbio, maior no que se refere às transações Renminbi-Dólar US e Renminbi-Euro.

Repetidas veces en el curso de los últimos 25 años, el movimiento europeo centrado alrededor de la figura de Franck Biancheri, 
ha proporcionado en la práctica las bases para la correcta anticipación de importantes acontecimientos históricos: la caída de la 
Cortina Hierro, la crisis de la Comisión, el colapso del dólar y la crisis sistémica global… constituyen las predicciones más sor-
prendentes de la historia (aún en desarrollo) de este movimiento cuyas características muy atípicas (contexto europeo, estructura 
de red, objetivos políticos, independencia de criterio…) hacen suponer, sin duda alguna, que ellas tienen algo que ver con este 
“talento”.

Manual de Anticipación Politica
por Marie-Hélène Caillol

En efecto, si una anticipación correcta es el fruto del azar, dos son de la suerte, tres, en cambio, inducen a comenzar a pensar en identificar normas y 
métodos racionales.

Los trabajos surgidos de este movimiento suscitaron paulatinamente el respeto hasta en los medios universitarios, dando origen a una demanda de 
formalización metodológica, la cual es objeto del presente manual.
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1. Almanaque económico. Faculdade das 
Ciências Económicas da Universidade de 
Moscovo, Número 2, 2007, p.74

EDUCAÇÃO 
Perspetivas de colaboração no domínio do conhecimento

O desenvolvimento rápido dos BRICS está estreitamente ligado ao desenvolvimento mundial, ao controlo 
ativo das estratégias de desenvolvimento dos mercados emergentes, e à integração da economia mundial.

Catherine Ashton, Alta representante da União Europeia para os Negócios estrangeiros e a política de segurança, 
afirmou a 1 de fevereiro de 2012 em Bruxelas que a UE deveria reforçar as suas relações com os atores económicos 
sobre os mercados dos países emergentes, em particular dos BRICS. Disse também que, embora os países BRICS 
sejam diferentes sob diversos pontos de vista, são parceiros estratégicos da União Europeia e mantêm com a União 
Europeia relações estreitas.

A economia do conhecimento deverá tornar-se um dos domínios de interação entre a UE e os BRICS. A economia do conhecimento é uma 
economia que cria, difunde e utiliza os conhecimentos para assegurar crescimento e competitividade. A economia do conhecimento, não só 
utiliza os conhecimentos sob todas as suas formas, mas também as cria de novo sob a forma de “high-tech”, de serviços especializados al-
tamente qualificados, de produtos de investigação e educação. Na situação atual, conhecimentos fundamentais e tradições culturais são fun-
damentais para a economia do conhecimento. Como os conhecimentos e as competências são componentes essenciais do capital humano, 
o seu papel no desenvolvimento económico pode ser avaliado segundo a sua participação na riqueza nacional. A monografia do Instituto 
de economia da Academia das Ciências da Rússia “Particularidades da reprodução da riqueza nacional no início do século XXI” apresenta 
dados sobre a dimensão da riqueza nacional e do capital humano no mundo, na Rússia, nos países da CEI, e nos do G7 e UE. Segundo os 

por Anna Makarenko (Tradução: António de Maria)
professora, cátedra de teoria económica, Universidade MGIMO

indicadores citados, o capital humano representa cerca de 44% da riqueza nacional em todo 
o mundo. Nos países do G7 e da UE, a proporção é maior, correspondendo a 78,2%. Na 
Rússia, como em todos os demais países da CEI, este valor é de 50% da riqueza nacional1.

Na economia do conhecimento, o fator humano torna-se um recurso essencial. No entanto, 
o seu potencial nos países BRICS continua subexplorado. Deverá passar a ser mais usado graças a importantes reformas do sistema edu-
catibo e garantindo aos empregados um acesso às novas tecnologias. A este respeito, uma cooperação entre a UE e os BRICS seria muito 
benéfica. Atualmente, a UE atribui uma grande importância à melhoria da qualidade dos sistemas educativos nacionais, devendo cada cidadão 
ter acesso à educação e dispor da possibilidade de desenvolver as suas capacidades.

Entre os BRICS, a Índia e a China atravessam neste momento um período de crescimento rápido dos seus níveis de educação. Continuando 
a desenvolver estratégias centradas nos novos conhecimentos (i.e. na economia do conhecimento), a Índia, dotada dum potencial científico 
suficiente, poderá sem dúvida ter um grande sucesso no incremento da produtividade da sua economia e melhoria do seu nível de vida. O 
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A interação da UE com os BRICS na eco-
nomia do conhecimento, e mais precisa-
mente na criação de programas de inter-
câmbio universitários, servirá de base a 
uma cooperação mutuamente vantajosa a 

longo prazo

aparecimento de parques tecnológicos (ou tecnopolos) agrupando grandes empresas, a 
atração dos investidores estrangeiros e a liberalização da lei deram já lugar à emergência 
duma classe média formada por milhões de pessoas. Os parques industriais indianos 
estão situados em meia centena de localidade espalhadas por todo o país, incluindo as 
cidades de Bangalore, Hyderabad, Mumbai, etc. A criação de um setor high-tech na Índia 
permitirá reduzir o desemprego e criar um ambiente favorável aos empreendedores.

A economia do conhecimento chinesa é oficialmente reconhecida como estratégia de Estado. Os dirigentes têm a intenção de transformar o 
seu país num “laboratório mundial”, deixando de importar tecnologia estrangeira para passar a ser um protagonista de corpo inteiro do pro-
gresso científico e técnico. A cultura chinesa formou ao longo dos séculos a ideia de que só a educação permite elevar o homem. O número de 
engenheiros diplomados pelas universidades chinesas é duas vezes mais elevado que o dos Estados Unidos. O programa de longo prazo para 
criar “a economia do conhecimento” visa reduzir a dependência da China das tecnologias estrangeiras em 30% nos próximos quinze anos.

A vantagem concorrencial da economia do conhecimento é o tempo, quer dizer a rapidez dos ciclos de mudança tecnológica. A vantagem da 
Rússia, é a cultura da investigação fundamental e da educação universal. As universidades europeias oferecem sobretudo conhecimento apli-
cado ao passo que as universidades russas oferecem principalmente conhecimentos fundamentais. Completamo-nos mutuamente de forma 
otimizada.

A interação da UE com os BRICS na economia do conhecimento, e mais precisamente na criação de programas de intercâmbio universitários, 
servirá de base a uma cooperação mutuamente vantajosa a longo prazo. A qual poderia desenvolver e por em marcha um ciclo completo de 
programas de educação começando pelo nível de bacharelato, com a possibilidade de criar programas curriculares com dupla graduação, 
programas curriculares de segundo grau de mestrado e programas de investigação conjunta para obtenção de doutoramento, bem como a 
organização de conferências, mesas redondas e seminários científicos.
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AEROESPACIAL 
A via europeia para o Espaço passa pela China e pela Rússia
por Stefan Hilgermann (Tradução: António de Maria)
jornalista, Colónia

Os foguetes mais poderosos são uma motivação sem limites de financiamento. Quem 
quiser ter uma ideia de qual é o país dotado dos melhores meios para aceder a médio 
prazo à primeira posição entre as nações espaciais deveria olhar para a China. Este 
é em todo o caso o aviso de Thomas Reiter1,um dos diretores da ESA, que acaba de 
chegar de uma visita à República popular e que ficou profundamente impressionado 
pelo que aí pode ver2. 

Ou o de Peter Hintze3, chefe de missão recentemente encarregado dos assuntos espa-
ciais pela Chancelerina Angela Merkel, que considera a China um trunfo para a indústria 
aeroespacial europeia e que deseja por isso aprofundar a cooperação sino-europeia4. 

Decididamente os tempos mudam! Até mesmo um antigo secretário-geral da CDU alemã, portanto do partido político para quem o transatlan-
tismo e uma política na esteira dos Estados Unidos estão praticamente inscritos na seu código genético, olha agora em primeiro lugar para a 

1. Ver a impressionante biografia de Thomas Reiter 
no site da ESA

2. Ver o artigo “Rendez-vous dans l’Espace”, Der 
Spiegel, 30.01.12

3. Ver biografia de Peter Hinze na Wikipedia

4. Ver nota de pé de página número 2

5. Ver artigo “L’Industrie chinoise est stable”, 
Handelsblatt, 01.09.11, e mais genericamente este 
artigo “D’un modèle d’Exportation à celui fondé sur la 
demande intérieur” do Weltwirtschaft

China como um sítio de futuro.

Os Estados Unidos deixaram de ser o campeão absoluto. Mas isto não tem nada de 
surpreendente. A China encontra-se na posse de meios financeiros colossais, que teve 
oportunidade de acumular graças aos numerosos anos de excedentes comerciais com o 
Ocidente, e nomeadamente com os Estados Unidos. No entanto, em anos recentes, os 
chineses puseram em prática uma política de transformação do seu sistema económico 
que favorece grandemente o consumo interno em detrimento da antiga prioridade dada 
às exportações5. 

E que área estará mais apta a criar empregos de elevada qualidade do que a investigação 
espacial, considerada como a percursora da inovação e da alta tecnologia? A China 
mata assim vários coelhos de uma cajadada só: investiu o seu dinheiro numa tecnologia 
com futuro, reduziu os seus gigantescos ativos financeiros cujo valor ninguém sabe por 
quanto tempo se manterá, conhecidos os sinais de fraqueza da economia americana, 
criou empregos bem remunerados cujos salários irrigarão o consumo interno, e prepara 
além do mais, graças à investigação e inovação, o crescimento económico futuro.
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O futuro é límpido para todos aqueles que não escondem a face:

6. Fonte : Die Stern, 14.02.12

7. Fonte : Die Zeit, 14.02.12 (um antigo empregado 
da NASA fala de “vergonha nacional”).

8. Fonte : Russland Heute, 16.04.12

 
Os americanos reduzem os seus orçamentos no setor aeroespacial6; os chineses fazem desta área uma das suas prioridades. 

Os americanos desistem da sua participação na missão Exomars7; os russos substituem-nos8.

Os americanos interrompem o seu programa de veículos espaciais sem perspectivas de substituição; para fornecimento dos 
ISS, querem agora recorrer aos voos organizados pelas empresas privadas. 

No domínio espacial, a nova ordem mundial está em marcha. O mundo unipolar de domi-
nação americana esmagadora cede lugar a um mundo multipolar composto por novos 
pesos pesados — BRICS, Europa e Estados Unidos — ainda que já não como “primus 
inter apres”, mas apenas como um entre outros. Alegremo-nos por os europeus, pelo 
menos no domínio aeroespacial, terem compreendido que a cooperação é preferível à 
confrontação. Isto permite sermos otimistas quanto à transição pacífica do mundo de 
ontem, aquele que existia antes da crise, para o mundo de amanhã.  

=

=

=

New at Editions Anticipolis
The big fall of Western Real Estate
by Sylvain Perifel and Philippe Schneider

The crisis has demonstrated the fragility of Western real estate markets, raising many questions amongst the large 
audience that is interested in the residential real estate market, either as a buyer, seller, owner, tenant, business or 
private individual. It has also allowed everyone to become aware of the complex links between the different national real 
estate markets and international developments in the economy, finance, foreign exchange and interest rates. Finally, it 
makes sense to many that real estate markets have reached an historic turning point.

But this awareness is usually a victim of the shortage, even the lack of analysis, enabling the inclusion of a far-reaching and material era, a 
necessary condition of any credible attempt to forecast future real estate market developments in one’s own country. And these forecasts 
are dependent on fundamental questions: when to sell? when to buy? should one rent?

With this book the two authors, Sylvain Perifel and Philippe Schneider, fill this gap in the Western world real estate market, for which they 
have indisputably discovered common trends. They successfully mix, with an easy style which is always easy to follow, accurate analysis, 
critical data, closely reasoned argument, forecasts with not only dates but numbers, and useful tips for the individual, the professional or the 
business, making this book a real decision-making tool.

comprar (En)
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Os Eurobrics e as tecnologias de soberania: o espacial
por Jean-Paul Baquiast (Tradução: António de Maria)
editor do sítio Automates-Intelligents

As tecnologias de soberania são aquelas que permitem a um poder geopolítico afirmar a sua vontade de 
independência e de poder num mundo que passou a ser multipolar. Para tal, devem ser desenvolvidas por 
esse mesmo poder com os seus próprios recursos.

Um exemplo duma tal tecnologia de soberania é o avião de combate francês Rafale. Construído na tradição 
gaullista apenas pela França, permite-lhe escapar nos dias de hoje à dominação pretendida pelos Estados 
Unidos ao obrigar a maior parte dos exércitos do mundo a equipar-se, pelo menos durante a primeira metade 
do século 21, com o Joint Strike Fighter F35. A propósito, este programa está em vias de fracassar.

O domínio espacial deve ser considerado como o primeiro das tecnologias de soberania. Estas são vitais para a sobrevivência, tanto nas apli-
cações civis como militares. Os financiamentos são principalmente públicos. Os principais vetores do poder espacial são conhecidos. Não é 
preciso lembrá-los neste contexto.

O EuroBRICS pode tornar-se o grande protagonista espacial do século 21
 
Os Estados Unidos decidiram desde o início que deveriam dominar completamente o Espaço, assegurando um avanço de vários anos sobre 
os outros países. É o conceito “full spatial dominance”. Os estados europeus, não sem discussões nem reticências, concordaram que deve-
riam, em nome próprio ou através da Agência Espacial Europeia, assegurar uma presença em certos nichos: lançadores, satélites civis e mili-
tares, centro espacial de Kourou... A China, seguida pela Índia, parece decidida a dotar-se de meios próprios, segundo o modelo americano, 
incluindo o domínio mais arriscado das missões interplanetárias. A Rússia está a ponto de reconstituir o seu antigo potencial, principalmente 
no quadro duma cooperação com a Europa.

Poderiam no futuro, a Europa, a China, a Índia e as outras nações dos BRICS, por si sós e sem recorrer aos Estados Unidos, conduzir as 
grandes missões espetaculares que caracterizarão os desafios espaciais nas próximas décadas: estação lunar permanente habitada, por volta 
de 2025, desembarque de equipamentos no satélite de Marte, Fobos, ou mesmo em Marte por volta de 2040, eventualmente mais tarde uma 
estação em Marte? A resposta é não. Não poderão.

Mas porque não apelar aos Estados Unidos? Porque estes imporiam, como sempre fizeram, perdas de soberania insuportáveis aos seus 
“parceiros”. Mas também porque hoje o empobrecimento das suas finanças públicas parece travar os projetos ambiciosos que a NASA tinha 
planeado. No limite fala-se no recurso a operadores privados para os voos orbitais terrestres.
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A cooperação impõe-se

No seio do EuroBRICS, os membros da Agência Espacial Europeia (conduzidos pela França) dispõem de 
uma competência “histórica” que lhes permite encarar desembarques na Lua ou em Marte. Mas a ESA deixou 
de ter grandes ambições, além de alguns programas interessantes mas pontuais. O mais marcante deveria 
ser o envio do “rover” a Marte (Missão ExoMarte) por volta de 2020. Poderia ser o início de uma exploração 
marciana robotizada mais completa (Programa Aurora). A Rússia poderia requalificar-se, no quadro duma 
missão lunar, mas vários incidentes recentes, como o da perda de uma sonda (Phobos-Grunt) a caminho a 
Fobos, inquietaram-na.

Imagina-se o que repre-
sentaria aos olhos do 
mundo o desenvolvimento 
nos próximos anos de uma 
estação lunar, ou mesmo 
marciana, com as cores do 

EuroBRICS

  Documentos

* Acoplagem do ATV (Automated Transfer Vehicle) europeu
 Eduardo Arnaldi à estação ISS, em 29.03.12 - ESA

* ExoMars Mission

* Colonização da Lua, Wikipedia 

A China no que lhe diz respeito seguiu um caminho sem falhas, aumentando progressivamente as suas ambições. Um Livro Branco publicado 
em finais de 2011 para os próximos cinco anos planeia uma estação espacial em órbita baixa e talvez mesmo um desembarque humano pon-
tual na Lua. Subsiste, tanto quanto é possível avaliar, um certo atraso nas tecnologias utilizadas. Há o risco de surgirem algumas fragilidades. 
A Índia quer seguir o caminho chinês, com menos recursos. O Brasil não pode por agora encarar se não uma função de apoio. Podemos assim 
deduzir que, orgulho nacional à parte, a única solução tecnológica aceitável para os membros do EuroBRICS seria a cooperação. Foi esta em 
grande medida a decisão dos russos e europeus.

No plano orçamental, é difícil estimar os custos. Admitamos no entanto que o equivalente do antigo programa Apolo americano ultrapassaria 
hoje os 300 mil milhões de dólares. É algo só ao alcance dum grande país. No entanto, dada a crise, salvo a China, nenhum dos outros 
membros do EuroBRICS poderia de financiá-lo sozinho. As perspectivas mudariam se estas países decidissem partilhar os seus esforços. Os 
campos de cooperação industrial e científica reduziriam os custos e diminuiriam os riscos, sem deixar de respeitar o essencial da soberania 
de cada parceiro.

Em caso de sucesso, imagina-se o que representaria aos olhos do mundo o desenvolvimento nos próximos anos de uma estação lunar, ou 
mesmo marciana, com as cores do EuroBRICS.
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Da Europa, dos BRICS e do Espaço
Uma contribuição para o debate sobre a cooperação Euro-BRICS no setor espacial
por Tanja Masson-Zwaan* (Tradução: António de Maria)
Diretora adjunta, International Institute of Air and Space Law, Universidade de Leiden
Presidente, International Institute of Space (IISL)

Introdução

Aquando do 5º Seminário Global Europa UE-Rússia que teve lugar em Moscovo em 2011, diferentes 
temas foram identificados como susceptíveis de constituir a agenda de uma futura Cimeira Euro-
BRICS1. Um deles era “a cooperação científica e técnica, em particular nos domínios da luta contra o 
aquecimento global, da conquista e gestão do Espaço, e sobre as fontes de energia alternativa”. Os 
BRICS estão de facto em vias de se tornarem as potências espaciais do novo milénio2 e a “Europa” 
deve prosseguir e intensificar a sua cooperação com estes países, tanto no quadro da ESA como no 
da UE. Este documento apresenta os eixos atuais da cooperação Euro-BRICS no setor espacial, e 
advoga a sua intensificação.

A cooperação Euro-BRICS no setor espacial

Precisamos de dizer algumas palavras sobre o estado atual da cooperação entre a Europa e os países BRICS. Os BRICS cooperam entre si 
no setor espacial de diferentes maneiras. Desde logo, deve ser admitido claramente que a Rússia e a Índia são potências espaciais reconhe-
cidas, dotadas da capacidade de lançamento e movidas por ambiciosos programas de exploração de outros planetas, construção de estações 
espaciais e envio de homens para o espaço. Depois da última missão do vai-vem espacial americano em 2011, a Rússia é agora o único mem-

1. Os BRICS referem-se aos países seguintes: Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul, que são todos países em desenvolvimento 
ou recentemente industrializados, dotados de grandes economias 
em crescimento rápido e de uma influência significativa nos 
assuntos regionais e globais. Fonte: LEAP/E2020, 05.2012

2.  Um rápido resumo da situação encontra-se no artigo “Espaço, 
a nova fronteira dos BRICS” de S. Firsing, Daily Maverick,10.10.11

3. Fonte : CBERS

bro da ISS (International Space Station) com capacidade para enviar seres 
humanos para o espaço graças ao foguete e nave espacial Soyuz. Em 
2003, a China tornou-se o terceiro país capaz de enviar homens para o es-
paço. O Brasil tem também um longo historial de atividades espaciais e co-
opera intensamente com países como a China e a Rússia. O programa de 
teledeteção sino-brasileiro CBERS é um excelente exemplo de cooperação 
frutuosa entre estes dois BRICS3.Apesar do seu programa de lançamen-
tos ter sofrido alguns revezes, o Brasil juntar-se-à em breve, sem sombra 
de dúvida, às fileiras das potências lançadoras. O programa sul-africano 
é mais recente mas promissor, tendo já como seus ativos, vários satélites 
lançados e em órbita e cooperações com a China e o Brasil em particular.
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Tanto a ESA como a UE estabeleceram programas de cooperação estreita com os países BRICS ao longo dos anos.

Para começar com a ESA, a Agenda 2025 do Diretor Geral reconhecia claramente a importância da cooperação com os BRICS4. Eis alguns 
exemplos que ilustram esta afirmação:

“Em particular, o interesse e investimento dos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) criam concorrência e oportunidades para a indústria 
europeia”.

“A China, enquanto terceira nação a poder desenvolver de modo independente capacidades da lançamento tripulado, desenvolve atualmente 
experiências com os blocos de construção de uma estação espacial e acaba de anunciar ambiciosos planos de exploração lunar. Se uma 
cooperação estreita pode revelar-se complicada nalguns domínios, a ESA deve preparar-se para uma cooperação acrescida com a China no 
domínio do voo espacial tripulado”.

“Considerando que a China está a ponto de tornar-se uma das potências económicas do mundo, eixos de cooperação importantes deveriam 
ser desenvolvidos entre a ESA e a China, em particular no domínio das missões científicas e dos voos espaciais tripulados, tendo como obje-
tivo reforçar a atual parceria ISS”.

“Em termos económicos, esperamos ver o centro de gravidade da produção mundial deslocar-se para a Ásia, com uma concorrência acrescida 
da parte da Índia, da China e doutros países”.

4. Agenda 2025, um Documento do Diretor-Geral da ESA, 
ESA Doc., BR-303 novembro, 2011

5. Fonte: Cooperação Internacional, Lançadores ESA, 
ESA

6. Fonte: “A Rússia e a Europa têm encontro marcado em 
Marte?”, Russia beyond the Headlines, 13.02.12

7. Fonte: “Entrai dentro do Dragão: a observação terrestre 
conjunta ESA-China já começou”, ESA, 27.04.04

8. Fonte: “A ESA e a China discutem a eventualidade duma 
acoplagem da Shenzhou à ISS”, Parabolic Arc, 27.03.12

9. Fonte: Cooperação Índia-Europa”, ESA, 20.10.08

É interessante sublinhar que o diretor Geral da ESA identificou os Estados Unidos, 
a Rússia e a China como os três principais parceiros estratégicos.

A cooperação da ESA com a Rússia é intensa. Muito recentemente, o lançamento 
do primeiro “Soyuz europeu” a partir de Kouru na Guiana francesa, foi um impor-
tante marco5. A ESA igualmente propôs recentemente cooperar com a Rússia no 
programa ExoMarte, cujo objetivo é enviar um rover a Marte, no seguimento da 
desistência dos Estados Unidos provocada por cortes orçamentais6.

A China e a ESA cooperam por exemplo no projeto Dragon, uma iniciativa de pes-
quisa de grande envergadura utilizando os dados de observação terrestre da ESA 
relativos à China7. No mês passado, a China e a ESA discutiram a possibilidade de 
uma nave espacial chinesa Shenzhou acoplar à ISS8.

A cooperação entre a Índia e a Europa começou nos anos 80 e prossegue hoje em 
dia, por exemplo, com a missão lunar indiana Chandrayaan-19. 
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A ESA já assinou um acordo de cooperação com o Brasil em 2002 e, em 2011, o Brasil aderiu à Carta internacional 
“Espaço e grandes catástrofes” implementada pela ESA e outras entidades em 2001.

Mas a UE coopera igualmente com os países BRICS. Por exemplo, o 7º Programa-Quadro europeu permitiu uma 
vasta participação russa e chinesa nos projetos de investigação em ciência e tecnologias espaciais. Mas esta op-
eração com os países BRICS faz-se igualmente numa base bilateral de que se dão alguns exemplos:

A cooperação com a Rússia, que teve início em 2006, abrange os domínios da navegação, comunicações, 
obervação da Terra, ciências e tecnologias, sistemas de lançamento e voos tripulados10.

Os avanços são avaliados no decurso da reunião anual da Comissão de Acompanhamento. Entre as prioridades 
definidas pela Comissão de Acompanhamento para o período 2010/2011, encontramos a cooperação no campo 
da observação terrestre do impacto dos gases com efeito de estufa, as negociações para um acordo global sobre 
os sistemas mundiais de navegação por satélite e a cooperação reforçada no domínio dos voos tripulados.

No que se refere à China, no decurso da 14ª Cimeira UE-China de Pequim no passado mês de fevereiro, as duas partes reafirmaram a sua 
vontade de prosseguir a cooperação mútua sobre a navegação por satélite iniciada na sequência dum acordo de 2003, pretendendo realizar 
avanços concretos e favorecer a emergência de novos domínios de colaboração em matéria de navegação por satélite e suas aplicações11.

10. Fonte: Espaço  Cooperação com a Rússia, Comissão 
Europeia

11. Comunicado de imprensa conjunto da 14ª Cimeira UE-
China, Comissão Europeia. Ver também a nota de síntese 
“Reforçar a cooperação espacial UE-China”, Leuven University, 
2011

12. Fonte: “A China e a Índia apoiam a corrida espacial da UE 
contra os Estados Unidos”, Telegraph, 31.10.03

13. Fonte: Espaço — Cooperação internacional com a África do 
Sul, Comissão Europeia

14. Fonte: Espaço — Cooperação com a Rússia, Comissão 
Europeia; Brazilian Economic News Update, 08.10.11

A Índia concluiu igualmente acordos de cooperação com a UE em diferentes 
domínios de atividade, como o programa Galileu. Esta cooperação deverá in-
tensificar-se no futuro12.

O “Espaço de diálogo UE-África do Sul”, que teve lugar pela primeira vez em 
2009, está concebido para favorecer as relações estratégicas de longo prazo 
com a África do Sul e iniciar ações concretas de interesse mútuo no domínio es-
pacial. As principais áreas de interesse dizem respeito à observação da Terra, à 
navegação e à investigação13.

No que se refere ao Brasil, em outubro de 2011, uma carta de intenções rela-
tiva ao diálogo sobre política espacial foi assinado entre o ministro brasileiro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e M. Tajani, Vice-presidente da Comissão Eu-
ropeia14. Esta carta estabelecia que o Brasil e a UE “reconhecem as vantagens 
mútuas de uma cooperação UE-Brasil reforçada no domínio das ciências espa-
ciais e suas aplicações”. As duas partes decidem estabelecer um diálogo as-
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sente na cooperação espacial, envolvendo a ESA e a Agência 
Espacial Brasileira, em particular nos domínios da observação 
da Terra, da navegação, das comunicações, das ciências e da 
exploração.

Conclusão

Pode-se dizer que graças à ESA, a Europa é hoje um ator-chave mundial no domínio espacial. Apesar de algumas notórias diferenças de 
princípio, as competências da UE e da ESA estão hoje mais ou menos esclarecidas, e mesmo sendo ainda possível efetuar progressos, a 
cooperação entre os dois organismos começa a revelar as suas vantagens.

Para continuar a ser um ator-chave na cena mundial, a Europa deverá falar claramente a uma só voz relativamente às demais potências es-
paciais. O Tratado de Lisboa não será provavelmente um grande passo na garantia de um quadro legal harmónico nas atividades espaciais 
mas pelo menos faculta o fundamento legal de que a comunidade precisava há muito para se envolver na atividade espacial europeia. Dito 
isto, os estados membros considerados individualmente deverão continuar a desempenhar um papel no plano nacional com vista a reforçar a 
harmonização das leis nacionais sobre o Espaço.

Hoje, devido aos desafios técnicos envolvidos e aos montantes financeiros necessários, nem um só programa de exploração espacial algo 
ambicioso pode ser levado a cabo por um país isolado. A cooperação internacional, tal como foi defendida pelos pais fundadores das leis 
que governam as atividades espaciais no Tratado do Espaço de 1967, é ainda mais importante hoje do que então. Citemos o artigo III desta 
“Magna Carta” para o Espaço:

“As atividades dos Estados que fazem parte do Tratado relativas à exploração e à utilização do espaço extra-atmosférico, incluindo a Lua e os 
outros corpos celestes, devem agir de acordo com o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, tendo em vista manter a paz 
e a segurança internacionais e favorecer a cooperação e a compreensão internacionais”.

Dentro de alguns anos, a supremacia científica e tecnológica dos Estados Unidos e da Europa no domínio espacial terá cedido lugar aos 
países BRICS. É evidente que a cooperação Euro-BRICS é urgente e de importancia vital — para as duas partes.

* Copyright © 2012 por T. Masson-Zwaan. Email : t.l.masson@law.leidenuniv.nl. Twitter: https://twitter.com/#!/tanjamasson. Websites: 
http://www.iiasl.aero/ ; http://www.iislweb.org/. All websites referred to in this article have been accessed and verified in April 2012.
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