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Senhor ministro Angelino Alfano, senhoras e senhores ministros e vice-

ministros dos países latino-americanos e caribenhos, senhoras e senhores, 

É com satisfação que represento o Governo brasileiro nesta oitava edição da 

Conferência promovida pela Itália com o objetivo de fomentar os laços com a América 

Latina e o Caribe.  

A oitava conferência permite que celebremos os diversos traços que aproximam 

os países da América Latina e Caribe da Itália. Nossa região possui a maior diáspora 

italiana no mundo, com o Brasil na posição de primeiro país em número de 

descendentes (30 milhões), além de existir também grande número de latino-americanos 

e caribenhos na Itália (400 mil). No plano econômico, a Itália é importante parceiro 

comercial e fonte de investimentos na região, sendo o segundo parceiro comercial do 

Brasil na Europa, com presença de cerca de 900 empresas, gerando 150 mil empregos.  

O título do evento que nos reúne hoje, “Objetivos e propostas para crescer 

juntos”, convida à ação conjunta.  Ao nos situarmos sob o marco da Agenda 2030 para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, atualizamos o nosso diálogo e 

estabelecemos um novo contexto para a cooperação entre nossos países. A Agenda 

2030, que nasce na Conferência do Rio de Janeiro de 2012 (Rio+20) e se materializa na 

Assembleia Geral da ONU em 2015, é de aplicação universal e representa um novo 

consenso internacional. Nela, a erradicação da pobreza é alçada a prioridade para todas 

as sociedades, no reconhecimento da interpenetração dos pilares econômico, social e 

ambiental. 

Ao recordar a indivisibilidade dos objetivos de desenvolvimento sustentável, 

ressalto que a própria Agenda 2030 nos encoraja a estabelecer parcerias para sua 

implementação: parcerias entre governos, setor privado, sociedade civil, meio 

acadêmico, por um lado; também parcerias inter-regionais, como a que podemos 

estabelecer no foro da conferência. 

No caso do Brasil, em especial, uma dimensão fundamental e necessária do 

crescimento econômico é a redução das desigualdades. Temos bastante presente a 
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constante necessidade de aprimoramento dos instrumentos de gestão e de governança, a 

fim de contemplar a amplitude e profundidade das transformações propostas pela 

Agenda 2030 e suas interseções entre as dimensões ambiental, social e econômica. 

O Brasil logrou importantes avanços sociais nas últimas décadas, especialmente 

no combate à pobreza extrema. A redução desse índice foi possível graças a uma soma 

de fatores, desde a estabilização econômica até o aperfeiçoamento de políticas que 

alargaram as bases da proteção social no País. O desafio hoje é não apenas manter, mas 

ampliar o processo de inclusão social.  

As recentes dificuldades econômicas demonstraram a necessidade de 

modernização da economia brasileira. Não é por outra razão que o Governo decidiu 

implementar ambicioso programa de reformas, que já começa a apresentar resultados 

positivos. A economia voltou a crescer, com inflação controlada, taxa de juros em seu 

menor nível histórico, melhora nos índices de emprego e retomada dos investimentos. 

Se antes havia risco de retrocesso nos ganhos sociais, em função da crise econômica, 

hoje podemos afirmar que o Brasil retornou ao caminho do crescimento, agora em bases 

mais sólidas.   

Em um contexto internacional de ressurgimento de narrativas protecionistas, é 

fundamental que nossos governos demonstrem o engajamento com a cooperação e a 

abertura comercial. O Brasil está firmemente comprometido com as negociações entre o 

Mercosul e a União Europeia, cujo êxito trará não apenas prosperidade econômica para 

ambas as regiões, mas também reafirmará os valores comuns que inspiram nossas 

nações. 

Ao passar aos temas que estão sendo considerados neste evento como 

“problemas comuns e transversais”, é importante ressaltar a relevância e a atualidade 

das discussões que teremos nesta conferência. Tanto as redes energéticas como o 

combate à corrupção são áreas em que o diálogo e a cooperação entre a América Latina 

e Caribe e a Itália vêm adquirindo perfil cada vez mais elevado. 

Não poderia deixar de mencionar, igualmente, o compromisso brasileiro com a 

promoção da igualdade de gênero, tema também objeto de exame em nosso foro. No 

evento de ontem, participou nosso ex-Chanceler e atual Embaixador do Brasil em 
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Roma, Antonio de Aguiar Patriota, que até recentemente presidiu da Comissão das 

Nações Unidas sobre a Situação da Mulher. 

No Brasil, o Programa Políticas para as Mulheres tem por objetivos a promoção 

da igualdade e o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. 

Nesse ponto, sublinha-se a aprovação no Brasil da Lei Maria da Penha e da Lei do 

Feminicídio, com a inclusão de atendimento público especializado para mulheres e 

vítimas de violência doméstica no sistema público de saúde. 

Em recente visita à Itália, o Ministro Aloysio Nunes reafirmou o interesse 

brasileiro com o espaço de coordenação e intercâmbio de ideias que este foro 

representa. Motivados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, plasmados na 

Agenda 2030, e recorrendo às raízes humanistas de nossas visões de mundo, devemos 

nos colocar a serviço de uma globalização de crescentes oportunidades para todos, 

fundada no compromisso inequívoco com a paz, a democracia e os direitos humanos. 

Agradeço, em nome do Governo brasileiro, a iniciativa deste debate, que, tenho certeza, 

muito contribuirá com ideias para ações conjuntas. 

Muito obrigado. 


