INFORMATIVO n.º 28 – MAIO de 2015

Entre os dias 18 e 21 de maio esteve no Brasil, em visita oficial, o Primeiro Ministro da China, Li
Keqiang. Durante sua estadia no País, o Premier chinês e a Presidente Dilma Rousseff assinaram a
Declaração Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China.
Esta edição do CEBC Alerta apresenta a declaração assinada entre os dois países e divulgada pelo
Ministério das Relações Exteriores:

DECLARAÇÃO CONJUNTA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA ALUSIVA À VISITA DO PRIMEIRO-MINISTRO DO
CONSELHO DE ESTADO, LI KEQIANG

1.

A convite da Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, o PrimeiroMinistro do Conselho de Estado da República Popular da China, Li Keqiang, realizou visita
oficial ao Brasil, de 18 a 21 de maio de 2015.Durante a visita, o Primeiro-Ministro Li
Keqiang reuniu-se com a Presidenta Dilma Rousseff. Os dois líderes avaliaram
positivamente a evolução das relações bilaterais e chegaram a importantes
entendimentos para o contínuo aprofundamento da Parceria Estratégica Global BrasilChina, com base nos princípios de respeito mútuo, benefício recíproco e ganhos
compartilhados. Destacaram a contribuição das relações bilaterais na construção de
sociedades mais justas e prósperas e assinalaram o crescente papel a que seus países são
chamados a desempenhar nas esferas regionais e internacional.

2.

O Primeiro-Ministro Li Keqiang manteve audiência com o Presidente do Senado
Federal, Senador Renan Calheiros, e com o Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Eduardo Cunha.

3.

Os dois Líderes participaram do encerramento da Cúpula Empresarial Brasil-China e
coincidiram sobre a importância da evolução positiva do comércio e dos investimentos
bilaterais para o aprofundamento da parceria econômica entre os dois países. Nesse
sentido, reconheceram o papel relevante do Conselho Empresarial Brasil-China – CEBC –
como canal institucional de diálogo entre os Governos e as empresas brasileiras e
chinesas.

4.

Ao sublinharem a notável trajetória da parceria econômico-comercial nos últimos
anos, os dois Líderes reafirmaram o compromisso de continuar a estimular o crescimento
estável e a diversificação dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos, por meio da
facilitação do ambiente de negócios, em particular nos setores de indústria (aeronaves;
alimentos processados; máquinas e equipamentos; veículos e bens de alta tecnologia);
energia (petróleo e gás; eletricidade; energias renováveis); infraestrutura (ferrovias;
portos; transporte hidroviário); mineração; agropecuária; e serviços. Acordaram criar o
Grupo de Trabalho sobre Comercio de Serviços no âmbito da Subcomissão EconômicoComercial da COSBAN. Reiteraram o compromisso de impulsionar a cooperação de
investimento industrial através do Grupo de Trabalho de Investimento. Os dois
mandatários saudaram a assinatura de Acordo Quadro entre o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento
e Reforma da China, para o Desenvolvimento de Investimentos e Cooperação em
Capacidade Produtiva. O referido instrumento contribuirá para imprimir novo impulso aos
investimentos e à formação de parcerias entre os dois países nas áreas de infraestrutura e
logística; energia; mineração; indústria manufatureira; e agronegócio, entre outras.
6.
Os dois Chefes de Governo firmaram o novo Plano de Ação Conjunta – PAC, para o
período 2015-2021, que, complementado pelo Plano Decenal de Cooperação Brasil-China
2012-2021, renova objetivos estratégicos e metas de trabalho para o desenvolvimento da
cooperação e do diálogo, levando em conta as dimensões bilateral e multilateral das
relações entre Brasil e China. Assinalaram o relevante papel da Comissão Sino-Brasileira
de Alto Nível de Concertação e Cooperação – COSBAN – como instância responsável pela
implementação do PAC e do Plano Decenal e, nesse sentido, recordaram o compromisso
de realização da IV Sessão Plenária da COSBAN, no Brasil, em 2015, a ser co-presidida pelo
Vice-Presidente da República, Michel Temer, e pelo Vice-Primeiro-Ministro do Conselho
de Estado, Wang Yang.
7.

Os dois mandatários registraram a importância do Diálogo Estratégico Global em nível
de Chanceleres e recomendaram aos Ministros de Relações Exteriores a realização de sua
segunda edição, na China, em 2015, para dar continuidade ao aprofundamento do diálogo
político-diplomático e à cooperação nos mecanismos plurimultilaterais, em favor da
multipolarização e da democratização das relações internacionais.

8.

Os dois Líderes enfatizaram a importância da cooperação ferroviária para o
desenvolvimento de estudos referentes à construção de uma rede de infraestrutura
sustentável e integrada na América do Sul e saudaram o início das atividades do Grupo de
Trabalho Trilateral Brasil-China-Peru para estudos básicos de viabilidade da Ferrovia
Transcontinental (conexão bioceânica Brasil-Peru). A Parte brasileira acolheu
positivamente a manifestação de interesse da Parte chinesa em participar das licitações
em projetos no Brasil, em especial daqueles referentes à Ferrovia Transcontinental.

9.

Os dois Chefes de Governo reafirmaram a alta relevância que atribuem à cooperação
no setor aeronáutico. A parte chinesa anunciou a concessão da autorização
governamental necessária à concretização imediata da venda de 22 aviões da Embraer,
correspondentes a primeira parcela da venda de 60 unidades, anunciada durante a visita
do Presidente Xi Jinping ao Brasil, em julho de 2014. A parte chinesa reafirma sua
disposição de contribuir para a implementação contínua e expedita dos acordos já
assinados e apoia as empresas aéreas chinesas a importar aviões fabricados pela Embraer.

10.

Ao recordarem o 20° aniversário da Organização Mundial do Comércio (OMC) em
2015, os dois Líderes assinalaram o papel daquele organismo na construção de um
sistema multilateral de comércio baseado em regras e com princípios de transparência,
não-discriminação, abertura e inclusividade. Reiteram o compromisso de fortalecer a
coordenação entre Brasil e China no âmbito da OMC, sobretudo com vistas à conclusão
das negociações da Rodada de Desenvolvimento de Doha, com resultados abrangentes e
equilibrados, e tendo presente os interesses dos países em desenvolvimento.

11.

Os dois mandatários reafirmaram a importância da cooperação no setor do
agronegócio como uma das áreas centrais da relação econômica bilateral. Congratularamse pela renovação do Acordo de Cooperação sobre a Saúde e a Quarentena Animal, com o
objetivo de proteger efetivamente os respectivos recursos agrícolas e a saúde pública;
pela adoção do novo Certificado Sanitário Internacional para a exportação de carne bovina
brasileira; e pela assinatura do Protocolo sobre Quarentena e Condições Veterinárias e
Sanitárias da Carne Bovina a ser Exportada do Brasil para a China, que permitirá a
imediata retomada das exportações das empresas habilitadas de carne bovina até a data
do embargo em 2012. Reiteraram o firme compromisso das autoridades sanitárias de
ambos os países com o aperfeiçoamento do processo de habilitação de estabelecimentos
qualificados de carnes bovina, suína e de aves do Brasil, em benefício do crescimento das
correntes comerciais e da garantia de abastecimento por parte dos setores produtores e
exportadores.

12.

Os dois Líderes reiteraram a elevada prioridade atribuída à estabilidade
macroeconômica de seus países e estimularam consultas regulares sobre suas políticas
macroeconômicas e questões financeiras regionais e internacionais. Saudaram os avanços

na implementação do Novo Banco de Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de
Reservas do BRICS. Coincidiram sobre o papel dos bancos chineses no Brasil e de bancos
brasileiros na China na promoção das relações econômicas e comerciais bilaterais.
Assinalaram a importância do estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em
Infraestrutura (BAII) para o desenvolvimento contínuo, eficiente e sustentável da
infraestrutura nos países asiáticos. A Parte chinesa saudou a adesão do Brasil ao BAII,
como membro fundador, a convite da China.
13.

Os dois Chefes de Governo coincidiram sobre o elevado potencial de cooperação nas
áreas de energia e mineração. Reafirmaram a importância atribuída à parceria entre
empresas chinesas e brasileiras no desenvolvimento de campos petrolíferos, em especial
o Campo de Libra. Saudaram, igualmente, as parcerias estabelecidas para construção e
operação de linhas de transmissão de energia no Brasil. Reiteraram o compromisso de
intensificar a cooperação em mineração, incluindo as áreas de pesquisas geológicas,
prospecção, exploração, utilização integrada e exploração sustentável de recursos
minerais. Coincidiram sobre o elevado potencial da cooperação bilateral em fontes de
energia limpas, renováveis e eficientes, para a promoção do desenvolvimento sustentável,
especialmente nos setores de energia eólica e solar. Comprometeram-se, nesse sentido, a
estimular a integração de cadeias produtivas dos dois países nesses segmentos e a
promover o desenvolvimento tecnológico conjunto na área de energia.

14.

Ao enfatizarem a importância da economia do conhecimento como elemento central
para o desenvolvimento equitativo e sustentável, os dois Líderes sublinharam os
progressos alcançados na cooperação bilateral em ciência, tecnologia e inovação, em
especial por meio do Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas e Tecnologias
Inovadoras para Energia; do Centro Brasil-China de Pesquisa e Inovação em
Nanotecnologia; e do Centro Brasil-China de Biotecnologia, entre outras iniciativas de
pesquisa e desenvolvimento conjuntos entre os dois países. Saudaram a realização do II
Diálogo de Alto Nível em Ciência, Tecnologia e Inovação, que terá lugar em Brasília, em 19
de junho de 2015, assim como da IV Reunião da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e
Inovação da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Coordenação
(COSBAN). Expressaram apreciação sobre a intenção de assinar Memorando de
Entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério
da Ciência e Tecnologia da China sobre a Cooperação Bilateral entre Parques Tecnológicos.
Destacaram a importância do envolvimento de empresas, centros de pesquisa,
universidades e órgãos governamentais nas iniciativas bilaterais em C,T&I e da cooperação
industrial para a promoção do desenvolvimento socioeconômico e do bem-estar do povo
dos dois países. Ressaltaram a importância da cooperação China-América Latina em
Ciência, Tecnologia e Inovação.

15.

Os dois Chefes de Governo assinalaram o êxito do Programa Sino-Brasileiro de
Satélites de Recursos Terrestres (CBERS), estabelecido em 1988. Renovaram o
compromisso de reforçar a cooperação espacial bilateral, com ênfase no desenvolvimento
conjunto de novas tecnologias e reafirmaram o compromisso de lançar o sexto satélite da
família CBERS - CBERS-4A, com previsão para 2018. Assinalaram seu apoio à
implementação do Plano Decenal de Cooperação Espacial (2013-2022), às atividades do
Centro Brasil-China para Aplicação de Dados de Satélites Meteorológicos e do Laboratório
Sino-Brasileiro de Clima Espacial, bem como à continuidade do compartilhamento gratuito
de imagens de satélites com países africanos, por meio do programa CBERS for Africa.

16.

As duas partes coincidiram sobre o papel estratégico da defesa em suas relações
bilaterais. Destacaram a importância do fortalecimento do Diálogo sobre Defesa e
Assuntos Militares, voltado para o intercâmbio de informações sobre questões
estratégicas e a possível promoção de iniciativas conjuntas. Notaram com satisfação o
interesse contínuo de ambos os lados de incrementar a cooperação nas áreas de
tecnologia da informação, telecomunicações e sensoriamento remoto. Nesse contexto,
congratularam-se, ainda, pela assinatura de Memorando de Entendimento entre o
Ministério da Defesa do Brasil e a Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria
de Defesa da China.

17.

Os dois Líderes reconheceram o potencial da cooperação bilateral na área de saúde
pública e a importância do tema para o desenvolvimento econômico e social dos dois
países. As duas partes realizarão diálogo e troca de experiências, com base no Plano de
Ação Conjunta em Saúde, assinado em 2011, e no novo Plano de Ação Conjunta BrasilChina 2015-2021. Reiteraram ainda o compromisso com a criação da Subcomissão de
Saúde no âmbito da COSBAN.

18.

Os dois Líderes reiteraram o compromisso em ampliar a cooperação em educação
promovida pelo Programa Ciência sem Fronteiras em universidades chinesas. Destacaram
a contribuição dos Institutos Confúcio para o ensino do mandarim no Brasil e dos
leitorados brasileiros para o ensino do português na China. Assinalaram a importância da
cooperação entre centros de pesquisa e think tanks dos dois países para aprofundar o
conhecimento mútuo entre os dois países.
19.
Os dois Chefes de Governo congratularam-se pela entrada em vigor em ambos os
países do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China
sobre Auxílio Judicial em Matéria Civil e Comercial e do Tratado de Extradição entre a
República Federativa do Brasil e a República Popular da China e destacaram os esforços
conjuntos para ampliar a rede de acordos e medidas de cooperação jurídica bilateral, nas
áreas migratória e de documentos de viagem. Reiteraram o compromisso de facilitar, em
base de reciprocidade, a concessão de vistos a nacionais do outro país.

20.

A Parte brasileira transmitiu votos de êxito à Parte chinesa no exercício da Presidência
do G-20, em 2016. Os dois mandatários saudaram a cooperação dos dois países no âmbito
do G20. Congratularam-se também pelo êxito da cooperação no âmbito do BRICS, em
especial nas áreas de cooperação financeira e econômica, e reiteraram o compromisso de
construir uma parceria mais estreita com base no espírito de abertura, inclusão e
cooperação mutuamente benéfica.

21.

Os dois Líderes coincidiram sobre o potencial de desenvolvimento das relações entre a
América Latina e o Caribe e a China e expressaram sua satisfação com os resultados da
primeira reunião ministerial do Foro CELAC-China, em Pequim, em janeiro de 2015.
Expressaram o entendimento de que o Foro reforçará a Cooperação Sul-Sul e promoverá o
desenvolvimento comum das partes.

22.

Os dois Líderes reiteraram a importância de que a Comunidade Internacional coopere,
em pé de igualdade, levando em conta os papéis e responsabilidades dos Governos,
inclusive em matéria de soberania, com base no respeito mútuo e visando a benefícios
recíprocos, para enfrentar junto as ameaças de segurança cibernética.Ao saudarem a
realização da Xª edição do Fórum de Governança da Internet (IGF) em novembro próximo,
em João Pessoa, os dois Líderes reiteraram compromisso de contribuir ativamente a uma
avaliação aprofundada dos resultados da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da
Informação (CMSI), cuja revisão de dez anos será realizada no âmbito da AGNU em
dezembro de 2015. Em particular, reafirmaram visão de que o processo de avaliação dos
esforços mantidos nos últimos 10 anos para massificação do uso das tecnologias da
informação e das comunicações (TICs) e democratização da governança da Internet não
deve ser um fim em si, mas estar voltado para a renovação desses esforços e, conforme o
caso, a atualização da agenda de seguimento à CMSI, de maneira integrada e coerente aos
demais processos multilaterais, contemplando, entre outros, o fortalecimento do IGF, a
sinergia entre processos multissetoriais e multilaterais de governança da Internet e o uso
das TICs como ferramentas do desenvolvimento sustentável global.

23.

Os dois mandatários destacaram o elevado grau de articulação e diálogo no âmbito do
BASIC e nas negociações multilaterais para enfrentar a mudança climática, com vistas a
mitigar suas causas e promover a adaptação aos seus efeitos negativos. Reafirmaram seu
compromisso em alcançar uma Agenda Pós-2015 ambiciosa e universal, que focalize a
questão de desenvolvimento e mantenha a erradicação da pobreza como prioridade na
implementação do desenvolvimento sustentável. Reiteraram a necessidade de que a
Agenda Pós-2015 conte com meios de implementação efetivos, bem como com recursos
adicionais para o financiamento do desenvolvimento sustentável.

24.

Reiteraram a importância de que sejam concluídas as negociações de um novo
protocolo, outro instrumento legal ou resultado legalmente vinculante sob a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Concordaram trabalhar
junto com as outras Partes, especialmente os demais países do BASIC, para o sucesso da
Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, em Paris, no final deste ano. De acordo
com os termos do mandato da Plataforma de Durban sobre Ação Fortalecida (ADP, na
sigla em inglês), o novo resultado será adotado em 2015 com o objetivo de intensificar a
implementação abrangente, efetiva e sustentável da Convenção depois de 2020.
Coincidiram quanto à necessidade de que o novo resultado acordado sob a Convenção
seja ambicioso, equilibrado, justo, efetivo e respeite os princípios, as regras e a estrutura
de Convenção-Quadro, em particular os princípios de equidade, responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades. Reconheceram o excelente
diálogo e cooperação bilateral, que será doravante ampliado e aprofundado, nos termos
da declaração específica sobre Mudança do Clima, divulgada hoje, no contexto da visita.
25.

Os Chefes de Governo reafirmaram seu apoio à reforma e ao aperfeiçoamento do
sistema financeiro internacional, de forma a ampliar a representação dos países em
desenvolvimento. Nesse contexto, referiram-se à necessidade de avanços concretos nas
reformas do Banco Mundial e do FMI, bem como ao aumento dos recursos das
instituições financeiras internacionais voltados às questões relativas ao desenvolvimento.
Em particular, ressaltaram a importância da implementação da revisão das quotas do FMI
aprovadas em 2010 e da retomada da 15ª revisão para a legitimidade e funcionamento
adequado desta instituição.

26.

Ao reafirmarem seu compromisso em fortalecer o sistema multilateral e trabalhar pela
reforma das estruturas de governança global, os mandatários coincidiram sobre o
momento oportuno para fortalecer o papel central das Nações Unidas, quando, em 2015,
se celebra seu 70º aniversário. Reiteraram que Brasil e China apoiam uma reforma
abrangente das Nações Unidas, incluindo o aumento da representação de países em
desenvolvimento no Conselho de Segurança, como uma prioridade, para torná-lo mais
representativo das realidades do século XXI. A China atribui grande importância à
influência e ao papel que o Brasil exerce em assuntos regionais e internacionais e
compreende e apoia a aspiração do Brasil de desempenhar papel ainda mais proeminente
nas Nações Unidas. Tendo em mente a necessidade de salvaguardar os legítimos
interesses dos países em desenvolvimento, as duas partes comprometeram-se com a
contínua intensificação do diálogo e intercâmbio sobre a reforma das Nações Unidas.

27.

No contexto da visita, foram assinados os seguintes atos bilaterais:
1) Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China (2015 – 2021);
2) Acordo-Quadro entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da
República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e

Reforma da República Popular da China para o Desenvolvimento do
Investimento e Cooperação Capacidade Produtiva;
3) Memorando de Entendimento entre o Ministério dos Transportes da República
Federativa do Brasil, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da
República Popular da China e o Ministério dos Transportes e Comunicações da
República do Peru sobre a Condução Conjunta dos Estudos Básicos de
Viabilidade de uma Conexão Ferroviária;
4) Protocolo Complementar para o Desenvolvimento Conjunto do CBERS4A entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
da China ao “Acordo Quadro entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China sobre Cooperação em
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior";
5) Protocolo entre a Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e
Quarentena da República Popular da China e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil em Relação às
Condições de Quarentena e Sanitárias Veterinárias da Carne Bovina a ser
Exportada do Brasil para a China;
6) Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China sobre Cooperação em Saúde Animal e
Quarentena Animal;
7) Memorando de Entendimento do Estabelecimento de Mecanismo de Trabalho
Conjunto entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e a
Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria de Defesa da
República Popular da China relativa à Área de Sensoriamento Remoto,
Telecomunicações e Tecnologia da Informação;
8) Memorando de Entendimento para a Cooperação Esportiva entre o Ministério
do Esporte da República Federativa do Brasil e o Ministério do Comércio da
República Popular da China;
9) Declaração Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China sobre Mudança do Clima;
10) Memorando de Entendimento sobre Cooperação no Setor Nuclear entre a
Eletrobras/Eletronuclear do Brasil e a China National Nuclear Corporation
(CNNC);
11) Acordo-Quadro de Financiamento entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a Embraer S.A., o Banco de ExportaçõesImportações da China (China Eximbank – CEXIM) e a Tianjin Bohai Leasing Co.,
Limited;

12) Memorando de Entendimento entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC);
13) Acordo de Cooperação Financeira entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China;
14) Acordo-Quadro de Financiamento em Apoio à Cooperação Industrial SinoBrasileira em Equipamentos Offshore entre a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras - e o Banco de Exportações-Importações da China (China Eximbank –
CEXIM);
15) Acordo de Cooperação entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - e o ICBC
Leasing;
16) Contrato de Afretamento entre a Vale e a China Ocean Shipping Company
(COSCO);
17) Memorando de Entendimento entre a Vale, a China Ocean Shipping Company
(COSCO) e o Banco de Exportações-Importações da China (China Eximbank –
CEXIM) sobre Cooperação Financeira no Transporte de Minério de Ferro;
18) Memorando de Entendimento entre a Vale, a China Merchants Group e o
Banco de Exportações-Importações da China (China Eximbank – CEXIM) sobre
Cooperação Financeira no Transporte de Minério de Ferro;
19) Memorando de Cooperação Financeira Global entre a Vale e o Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC);
20) Memorando de Entendimento entre a Vale Shipping Singapore (VSS) e a China
Ocean Shipping Corporation (COSCO);
21) Acordo-Quadro Adicional de Cooperação Estratégica entre a Vale e o China
Merchants Bank;
22) Acordo-Quadro de Cooperação sobre Processamento de Produtos Agrícolas
entre o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Banco de
Desenvolvimento da China e o Anhui Fengyuan Group Co. Ltd.;
23) Acordo de Cooperação entre o Governo do Estado do Maranhão e a Beijing
Qiyuan International Investment Company Limited;
24) Memorando de Entendimento entre o Município de Jacareí e a Chery Brasil;
25) Acordo de Cooperação Científica entre o Observatório Nacional do Brasil e o
Observatório de Xangai da Academia Chinesa de Ciências;

26) Acordo de Cooperação Técnica em Ensino Superior, Ciência e Pesquisa entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC) e
a Huawei;
27) Contrato de Compra e Venda de Ações do Banco BBM S.A. pelo Banco de
Comunicações da China;
28) Memorando de Entendimento sobre Cooperação Estratégica entre a
BM&FBovespa e o Banco da China;
29) Contrato de financiamento para leasing operacional entre a Azul Linhas Aéreas
e o ICBC Leasing;
30) Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Promoção de Comércio e
Investimentos entre a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e
Investimentos (APEX) e a BYD Energy do Brasil;
31) Acordo de Cooperação em 321MW em Projetos de Energia Eólica no Brasil;
32) Acordo de Colaboração "Iniciativa Safe WiFi" entre a PSafe Tecnologia S.A. e
Qihoo360 Technology Co. Ltd.;
33) Memorando de Entendimento para Acordo de Cooperação Técnica e
Estratégica entre Telefonica e Huawei;
34) Memorando de Entendimento para Acordo de Cooperação Técnica e
Estratégica entre Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e Tim Participações
S.A.;
35) Memorando de Entendimento de Cooperação Estratégica em Soluções de
Telefonia Fixa e Móvel entre a Telefônica/VIVO e a ZTE;
36) Memorando de Entendimento entre a Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT), a
China Electronics Corporation (CEC) e o Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC).

28.

Os dois Líderes congratularam-se pelos resultados alcançados na visita oficial em
benefício do fortalecimento da Parceria Estratégica Global Brasil-China. O PrimeiroMinistro Li Keqiang agradeceu à Presidenta Dilma Rousseff e ao Governo brasileiro a
calorosa acolhida e a hospitalidade com que foi recebido em sua visita.

