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JUSTIFICATIVA - PR 0022/2019 
A África e o Brasil partilham de uma mesma história de perdas humanas e naturais por 

conta da relação de interdependência com as nações desenvolvidas. É importante que ocorra o 
fortalecimento das suas estratégias políticas, a fim de encarar os enfrentamentos que possuem 
em comum, como a erradicação da pobreza, recuperação de áreas degradadas, melhorias no 
saneamento básico, entre tantos outros. O crescimento da economia é apenas um dos 
componentes para alcançar todos esses objetivos, e não pode ser a única aposta para 
promover o desenvolvimento socioeconômico. 

Devemos lembrar que a África possui 55 países. Os negócios, hoje, entre Brasil e 
países africanos vão muito além da compaixão de outrora, já que os vínculos são de parceiros 
reais. Se levarmos em conta o intercâmbio comercial entre os players envolvidos no últimos 
dez anos (de 2006 a 2015), assistimos a um incremento real de 9%, com crescimento de 10% 
das exportações e de 8,1 nas importações, de acordo com dados do Ministério das Relações 
Exteriores. Diante destes dados, prevaleceu o entendimento de que compensa manter as 
embaixadas, o que permite ao Brasil alavancar novas posições e expandir sua influência 
geopolítica. 

Atualmente, os BRICS, grupo correspondente aos principais países emergentes, estão 
aumentando suas relações comerciais com a África. Desde o ano de 2011 a África do Sul 
passou a integrar os BRICS, o que pode ser encarado muito mais como uma estratégia de 
ampliação das relações entre BRICS e a África do que o reconhecimento do potencial 
econômico sul-africano. 

Diante do imensurável potencial das nações e cidades africanas, entendemos por 
necessária a criação desta frente parlamentar, que terá por objetivo central estabelecer e 
manter relações e parcerias com organismos multilaterais, organizações não governamentais 
internacionais, fundações, representantes diplomáticos, empresas internacionais e Municípios 
de países Africanos. 

Destarte, promover o intercâmbio de informações e experiências com entes e órgãos 
assemelhados de Casas legislativas diversas, bem como de parlamentares de Municípios de 
países Africanos, com vistas a promover o aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas 
e da atuação parlamentar municipal. 

Pelo exposto, peço apoio aos Nobre Pares à presente propositura. 
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