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INTRODUÇÃO
A 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) teve início no dia 21 de setembro e perdurou 

até o dia 27 de setembro, sob o tema “Construindo resiliência através da esperança — para se 
recuperar do COVID-19, reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, 
respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas”. Seguindo o que foi realizado na 75ª 
AGNU, a Assembleia Geral de 2021 foi realizada em formato híbrido, de modo que alguns líderes 
realizaram os seus discursos presencialmente, enquanto outros o fizeram através de um vídeo pré-
gravado e disponibilizado pelas suas respectivas missões diplomáticas. No primeiro dia de debates, 
o primeiro discurso foi o do Secretário-Geral António Guterres, que discorreu acerca dos desafios 
impostos pela pandemia da COVID-19 e como ela aumentou as desigualdades no mundo. Também 
apontou para os impactos das mudanças climáticas e abordou crises regionais como as do Afeganistão, 
Etiópia e Iêmen. O Secretário-Geral também criticou as desigualdades nos acesso às vacinas contra a 
COVID-19, apontando que 90% do mundo desenvolvido já estaria vacinado, mas que muitos países 
africanos não tiveram acesso à primeira dose da vacina. Diante desses desafios, Guterres apontou a 
necessidade de fortalecer o multilateralismo e a governança internacional. 

O discurso do Brasil em português e os discursos que não foram disponibilizados no site da ONU 
estão na seção de referências ao final deste documento.

“Building resilience through hope – to recover from COVID-19, rebuild 
sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of people, 

and revitalize the United Nations”.

https://gadebate.un.org/generaldebate76/en/
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Presidente Matamela Cyril Ramaphosa,  
ÁFRICA DO SUL 

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, 
iniciou seu discurso enfatizando os impactos da 

pandemia de COVID-19, reforçando que há uma grande 
desigualdade na distribuição de vacinas entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. O líder fez um 
apelo para que essa desigualdade seja uma temática a 
ser resolvida urgentemente, pois, caso continue, novas 
mutações surgirão e o vírus continuará se espalhando. Ao 
final de seu discurso, convidou as nações a renovarem 
o compromisso de combate ao racismo, xenofobia, 
homofobia, sexismo, pobreza e desigualdade social.

COVID-19 E ECONOMIA: O presidente expôs que 
por meio da solidariedade internacional, os membros da 
ONU fizeram com que a África do Sul tivesse acesso 
a suprimentos e a equipamentos médicos, mas que o 
mesmo não tem ocorrido quando o assunto é a promoção 
equitativa de acesso às vacinas para os países de baixa 
renda. O presidente conclamou aos membros a apoiarem 
a proposta de renúncia temporária às disposições do 
acordo de propriedade intelectual da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) para permitir que países 
de baixo e médio rendimento possam produzir vacinas. 

Relembrou que a Iniciativa de Paralisação da Dívida 
do G20 foi uma boa ação para os desafios fiscais e de 
liquidez enfrentados pelos países menos desenvolvidos. 
Entretanto, ressaltou que, apesar do acordo sobre a 
atribuição de US$ 650 bilhões em Direitos Especiais de 
Saque ser importante, ele é insuficiente se comparado às 
necessidades globais. Dessa forma, fez um apelo para 
que 25% do valor fosse disponibilizado para a África.

MEIO AMBIENTE: Ramaphosa relembrou 
que a comunidade internacional precisa aumentar 
esforços e investimentos para atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e auxiliar os países em 
desenvolvimento nos meios de implantação. Argumentou 
ainda que o continente africano é um dos mais vulneráveis 
às mudanças climáticas, em que pese ser o continente 
com as menores responsabilidades climáticas definidas. 
Abordando tal temática, levantou que a COP26 precisa 
responder adequadamente à crise climática, lançando um 
programa formal de trabalho a ser implementado.

POLÍTICA EXTERNA: O líder sul-africano 
abordou a sub-representação da África nos órgãos da ONU 
e afirmou que as vozes africanas precisam ser ouvidas. 
Relembrou os esforços do país e da União Africana em 
missões de paz, contribuindo para a paz e para a segurança 
internacionais, elencando o posicionamento favorável da 
África do Sul à autodeterminação dos povos do Saara 
Ocidental e da Palestina, bem como apelou para o fim 
dos embargos a Cuba e ao Zimbábue.

Presidente Frank-Walter Sterinmeier, 
ALEMANHA

A participação alemã na 76ª Assembleia Geral 
pautou-se em um contexto pré-eleitoral, quando no 

dia 26 de setembro, milhões de alemães compareceram 
às urnas para eleger um novo parlamento e o sucessor de 
Angela Merkel. O discurso endereçado pelo presidente 
Steinmeier rompeu um hiato de quase quatro décadas 
desde que um chefe de Estado alemão esteve sob essa 
empreitada. O presidente assegurou que, mesmo com 
a atual transição política, o país continuará  ciente de 
sua responsabilidade internacional, embasada pela Lei 
Fundamental da Alemanha.
 COVID-19: Steinmeier evidenciou que o quadro 
geral de vacinação ainda é mediano, sendo necessário 
a atuação conjunta da comunidade internacional, 
como a iniciativa COVAX sob os auspícios da 
ONU. Salientou que seu país contribuirá com mais 
cem milhões de doses adicionais até o final do ano.
 DEFESA E SEGURANÇA: Afirmou que 
instabilidade regional, enfraquecimento estatal, fluxos 
migratórios, extremismo religioso e novas formas de 
conflito devem ser uma preocupação comum. Dito isso,  
argumentou que potências como China, Estados Unidos 
e Rússia assumem uma responsabilidade particular 
quanto à promoção dessa agenda, devendo auxiliar 
Estados menores. Assim, Steinmeier destacou os esforços 
multinacionais endereçados na Líbia, no Leste ucraniano, 
no Oriente Médio e a predisposição alemã em buscar o 
diálogo junto ao Irã quanto ao seu programa nuclear. 
 MEIO AMBIENTE: Steinmeier discorreu sobre 
as mudanças climáticas, remetendo às inundações no país 
neste verão, e reforçou que os Estados precisam tomar 
decisões contundentes em Glasgow durante a COP26. 
Remetendo ao discurso de seu homólogo estadunidense, 
mencionou que a democracia é um projeto aberto e 
não um "instrumento ocidental de poder político", 
sendo esta uma das principais pautas deste século.
 POLÍTICA EXTERNA: O presidente 
assumiu que a Alemanha tem uma dívida com o povo 
afegão, vide a incapacidade do país e de potências 
internacionais em instaurar uma ordem política 
pacífica e autossustentável. Para tanto, postulou que 
o atual descontentamento geopolítico traduz a nova 
postura que a comunidade internacional deve adotar. 
Em primeiro lugar, cada Estado deve ser honesto 
ao considerar seus limites de atuação. É imperativo, 
segundo ele, que ferramentas como a diplomacia, o setor 
militar, civil e humanitário sejam melhor utilizadas. 
Destarte, afirmou que a Alemanha tem investido mais em 
Defesa, consagrando suas responsabilidades nos últimos 
dois anos junto ao Conselho de Segurança da ONU e 
destacou seu anseio de fazê-lo novamente em 2027/28. 
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Presidente João Lourenço, ANGOLA

O presidente angolano, João Lourenço, evidenciou 
que é preciso garantir que mais países tenham a 

capacidade de mitigar os efeitos da pandemia por meio 
da vacina. Usando sua posição como líder regional,  
pediu colaboração da comunidade internacional para 
a dissolução dos múltiplos conflitos que ameaçam a 
segurança da população africana.

COVID-19: Destacou a África como o continente 
que mais sofre com a desigualdade em relação à 
distribuição das vacinas para conter o avanço da doença. 
O presidente reforçou que "a vacina da Covid-19 deve 
ser reconhecida como um bem da humanidade, de 
acesso universal e aberto, para permitir uma maior 
produção e distribuição equitativa em escala mundial". 
A discrepância evidenciada deve-se ao fato de que 
menos de 20% da população dos países da África 
Subsaariana, em média, estão totalmente imunizados, 
enquanto Estados Unidos, França, Reino Unido, dentre 
outras nações desenvolvidas já possuem a capacidade 
de aplicar a terceira dose em suas populações. 

COOPERAÇÃO E DEFESA: Diante dos recentes 
acontecimentos na Guiné, o chefe de Estado angolano 
pediu pela libertação imediata do presidente Alpha 
Condé, detido por forças militares que invadiram o 
palácio presidencial na capital do país, Conakry, no 
início de setembro. Além de se mostrar preocupado com 
as ameaças à paz e à segurança no continente em função 
das instabilidades ocorridas no Mali, na região do Sahel 
e em Moçambique, o presidente João Lourenço destaca 
o papel das organizações internacionais nessas questões. 
Afirmou que a Assembleia Geral se materializa como 
uma grande oportunidade para que lideranças globais 
exijam, de forma coesa, a libertação imediata de Condé.

Lourenço também pediu que a Comunidade 
Internacional incentive as autoridades etíopes a 
buscarem maneiras de acabar com o conflito na região 
do Tigray, na Etiópia, antes que se torne ainda mais 
grave. A instabilidade que debilita a porção nordeste 
da África tem se tornado mais violenta e agrava a 
situação humanitária local. Não obstante, no dia que 
marcou o término dos debates da Assembleia Geral das 
Nações Unidas este ano, a Etiópia expulsou sete altos 
funcionários da ONU, poucos dias após o alerta do chefe 
de ajuda das Nações Unidas em relação à conjuntura 
humanitária local. João Lourenço, destacando sua 
apreensão em função da fragilidade regional, pede uma 
resposta não-violenta à crise humanitária no Tigray, 
devastado pela guerra entre extremistas e o governo 
etíope por quase um ano.

Rei Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, ARÁBIA 
SAUDITA

A l-Saud introduziu seu discurso demonstrando o 
comprometimento da Arábia Saudita com a ONU, 

citando que seus objetivos são congruentes com o da 
Organização, bem como parabenizando o presidente 
da 76º AGNU, Abdulla Shahid, e o secretário-geral da 
ONU, António Guterres.

COVID-19: Al-Saud afirmou que um dos caminhos 
para a recuperação das consequências causadas pela 
pandemia é a cooperação entre os Estados. Citou 
também que o país tem se esforçado continuamente no 
auxílio à população global em suas demandas. Em seu 
discurso, Al-Saud valorizou a atuação da Arábia Saudita 
como anfitrião da cúpula do G20 no último ano, e frisou 
os dados financeiros investidos, direta e indiretamente, 
no combate à COVID-19: US$ 800 milhões.

ECONOMIA: O Rei destacou o comprometimento 
em levar ajuda aos países mais necessitados, afetados 
por crises humanitárias e desastres naturais. Destacou 
também as posições globais que a Arábia Saudita 
ocupa atualmente, sendo um dos três maiores doadores 
universais. Desta forma, observa-se que o discurso 
do rei saudita direcionou-se para uma narrativa de 
cooperação, envolvendo também em sua fala a memória 
de sua participação em relevantes instituições como a 
Organização dos Países Produtores de Petróleo, na qual, 
segundo o Rei, seu país teve um papel chave no controle 
dos preços do petróleo na pandemia; e o G20, sendo 
a Arábia Saudita um dos primeiros países a compilar 
esforços em combate à COVID-19. 

MEIO AMBIENTE: O monarca citou as iniciativas 
de promover projetos nacionais que impulsionam a 
busca por uma economia verde, como o Saudi Green 
Initiative e o Circular Carbon Economy, partes do 
projeto saudita Saudi Vision 2030, que tem como 
promessa desenvolver a economia nacional e promover 
estudos avançados voltados para o desenvolvimento 
econômico sustentável.

POLÍTICA EXTERNA: O Rei salientou que está 
ao lado da ONU nas soluções de paz nos territórios da 
Síria e Líbia, bem como do Afeganistão, citando seu 
apoio à população afegã. Sobre a questão palestina, 
frisou a relevância do reconhecimento de um território 
palestino, tendo Jerusalém como sua capital. Por fim, o 
Rei reafirmou que o projeto saudita lançado em março é 
capaz de finalizar o conflito do Iêmen, que perdura por 
6 anos. Após o mesmo, afirmou que a Arábia Saudita 
encontra-se em seu direito de defesa de ataques inimigos 
e que rejeita categoricamente a interferência externa em 
assuntos nacionais, citando, em seguida, que preza que 
as conversas entre sauditas e iranianos surta efeitos e 
construa confiança entre as nações.
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Presidente Alberto Fernandez, ARGENTINA 

Alberto Fernández enfatizou o momento único 
da humanidade que enfrenta um desafio triplo: 

a desigualdade global, a mudança climática e a 
COVID-19, ressaltando o impacto sobre os países em 
desenvolvimento.

COVID-19: Destacou que as vacinas devem ser 
consideradas como bens públicos globais. Celebrou 
as propostas sobre patentes na Organização Mundial 
do Comércio, com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento local de vacinas. Reforçou que o 
país conseguiu integrar-se às cadeias produtivas de 
dois imunizantes internacionais, contando com uma 
capacidade de produção do ciclo completo. 

DIREITOS HUMANOS: Ressaltou o impacto 
da pandemia na violência contra as mulheres e na 
estigmatização de grupos vulneráveis. Reafirmou seu 
compromisso com a Convenção Internacional para a 
Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento 
Forçado, que, junto à França, está em campanha para 
chegar a 100 ratificações até 2025.

ECONOMIA: Reforçou a crítica às políticas de 
empréstimos do FMI, ilustrando que a América Latina e o 
Caribe destinam 57% das suas exportações ao pagamento 
da dívida externa; além da falta de sensibilidade política 
e racionalidade técnica, relacionadas ao empréstimo 
à Argentina, que, em um ano, teve o mesmo valor da 
soma destinado a 85 países durante a pandemia (US$ 57 
bilhões). Solicitou ampla reforma do sistema financeiro 
internacional, especialmente na reestruturação das dívidas 
soberanas e estabelecimento de uma multilateralidade 
inclusiva. Todavia, elogiou a ampliação e distribuição 
dos Direitos Especiais de Saque do FMI, como uma 
porta de esperança para a reforma. 

MEIO AMBIENTE: Reafirmou o compromisso 
pleno com o Acordo de Paris,  destacando a transição 
energética, a adoção de tecnologias limpas para redução 
de gases de efeito estufa, a erradicação do desmatamento 
e a restauração dos ecossistemas locais. Enfatizou a 
necessidade da reconfiguração da arquitetura financeira 
global, pois, em dez anos, não se concretizou o 
financiamento aos países em desenvolvimento para 
ações contra a mudança climática.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Destacou a 
importância da aplicação da estratégia global contra o 
terrorismo, reiterando o pedido de cooperação junto às 
autoridades do Irã nas investigações sobre os atentados 
à Associação Mutual Israelita Argentina, ocorridos há 
27 anos. Reiterou os direitos soberanos sobre as Ilhas 
Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e seus 
espaços marítimos circundantes. Criticou o Reino Unido 
por (i) não renovar as negociações do litígio territorial; 
(ii) explorar de forma ilegal e unilateral os recursos 
naturais renováveis e não renováveis do arquipélago; e 
(iii) insistir na presença militar nas Malvinas.

Primeiro-ministro Scott Morrison, AUSTRÁLIA 

O Primeiro-Ministro australiano, Scott Morrison, 
iniciou seu discurso relembrando as dificuldades 

do ano de 2020 causadas pela pandemia da COVID-19. 
No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, esse 
momento também testemunhou a notável resiliência e 
capacidade criativa da humanidade.

COVID-19: afirmou que o desenvolvimento 
de vacinas seguras e eficazes foi uma das maiores 
conquistas de todos. O chefe do governo demonstrou 
que a nação está ajudando os demais Estados no 
combate à pandemia, contribuindo com US$ 130 
milhões para a COVAX Facility e indicou que seu 
país está investindo mais de US$ 620 milhões para a 
compra de mais doses, dos quais US$ 100 milhões se 
referiam à contribuição ao QUAD Vaccine Partnership, 
uma iniciativa formalizada com os países do Acordo 
Quadrilateral de Segurança (Austrália, Estados Unidos, 
Índia e Japão). Ele reforçou as pressões que o país vem 
realizando para que a Organização Mundial da Saúde 
investigue as origens do vírus, para que fosse possível 
prevenir próximas pandemias e reiterou a necessidade 
de maior independência e força para a Organização.

COOPERAÇÃO: Morrison apontou que o 
ambiente cooperativo na região do Indo-Pacífico vem 
se deteriorando ao longo dos últimos anos devido aos 
seguintes aspectos: reivindicações territoriais, rápida 
modernização militar, interferência externa, ameaças 
cibernéticas, desinformação e coerção econômica. 
Nesse sentido, o mandatário reforçou o que a parceria 
do QUAD vem salientando: a busca pela cooperação 
visando o Indo-Pacífico aberto, inclusivo e resiliente. 
Para isso, o primeiro-ministro afirmou que seu Estado 
vem se aproximando das nações do entorno e reforçando 
relações bilaterais, criando redes de parcerias e 
cooperação, como o Fórum das Ilhas do Pacífico, 
ASEAN, QUAD e AUKUS. 

MEIO AMBIENTE: Morrison enfatizou que a 
Austrália tem histórico de estabelecimento, cumprimento 
e superação dos compromissos para redução das 
emissões de gases do efeito estufa. O líder afirmou que 
o país excedeu seus objetivos traçados com o Protocolo 
de Quioto. Comentou ainda que a nação possui a maior 
absorção mundial de energia solar em telhados, e que 
estão implantando energias renováveis em quase oito 
vezes a média global per capita. O Primeiro-Ministro 
australiano também observou que um importante 
passo rumo a essas transformações é o investimento 
em tecnologia e, por isso, afirmou que o país está 
investindo cerca de US$ 20 bilhões para comercializar 
novas tecnologias, como hidrogênio limpo, aço verde, 
armazenamento de energia de longa duração e captura de 
carbono - vital para cumprir a tarefa global de alcançar 
emissões líquidas zero.
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Presidente Jair Bolsonaro, BRASIL   

Seguindo a tradição das Nações Unidas, o Presidente 
brasileiro Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de 

Estado e de governo a discursar.
ECONOMIA: Informou que, atualmente, o 

Brasil possui um relevante programa de parceria 
em investimentos com a iniciativa privada, tendo já 
contratado US$ 100 bilhões em novos investimentos, 
o que o torna o maior de sua história. Ressaltou os 
processos de privatização na área de infraestrutura, 
desde saneamento básico até aeroportos, e os avanços 
quanto ao ressurgimento do modal ferroviário no 
Brasil. Ainda, apresentou o país como um bom destino 
para investimentos, devido ao seu grande mercado 
consumidor e excelentes atrativos, e apontou que o 
crescimento econômico do país estava estimado em 5% 
para 2021.

COVID-19: Lamentou as mortes causadas pela 
COVID-19 no Brasil e no mundo. Relembrou que, 
em 2020, o Governo Federal concedeu um auxílio 
emergencial para 68 milhões de pessoas e, graças aos 
programas de manutenção de emprego e renda, o ano 
de 2020 terminou com mais empregos formais do que 
em 2019. 

MEIO AMBIENTE: Destacou a legislação 
ambiental do país, argumentando que deveria servir 
como modelo mundial. Mencionou que o Brasil mantém 
grande parte de sua vegetação nativa e destina cerca 
de 14% do território nacional aos povos originários. 
Informou que a agricultura brasileira alimenta mais de 1 
bilhão de pessoas no mundo. Apontou a antecipação da 
meta de alcançar a neutralidade climática, ressaltando 
que durante seu governo, dobraram-se os esforços 
contra o desmatamento ilegal. Reforçou ainda o papel 
do Brasil na busca de um consenso quanto às normas do 
mercado de crédito de carbono global na COP26.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Destacou a 
participação histórica do Brasil nas Missões de Paz das 
Nações Unidas, desde o Suez até o Líbano. Mencionou 
que o país, por meio da Operação Acolhida, recebeu 
400 mil venezuelanos deslocados. Em virtude da crise 
no Afeganistão, o Brasil se comprometeu a conceder 
vistos humanitários para cristãos, mulheres e crianças 
fugidos do país. Agradeceu aos países que indicaram 
o Brasil para assento não permanente no Conselho 
de Segurança da ONU, para o biênio 2022-2023, e 
defendeu a reforma deste órgão, no qual o país busca 
um assento permanente.

Ministro das Relações Exteriores Vladimir 
Makei, BELARUS   

Makei defendeu o aumento de diálogo junto à 
União Europeia. Com uma fala crítica, ressaltou 

que as Nações Unidas pensam cada vez mais como o 
Ocidente, contornando os importantes princípios da 
multilateralidade.

COVID-19: Makei pediu o fortalecimento da OMS 
e a cooperação entre os Estados para resolução da crise 
atual. Além disso, relembrou as graves consequências 
econômicas causadas pela Covid-19.

DIREITOS HUMANOS: Criticou a politização 
dos Direitos Humanos contra adversários geopolíticos 
de ocasião. Especificamente sobre a crise fronteiriça 
entre Belarus e a União Europeia, Makei criticou o 
que ele chamou de “política irresponsável” por parte 
da União Europeia, se defendendo das acusações de 
travar uma “guerra híbrida” contra o bloco europeu. 
Quanto à questão dos refugiados, expressou repulsa ao 
Ocidente, acusando-o de ter fabricado um conflito com 
os refugiados na fronteira ocidental bielorrussa a fim de 
“manchar” a imagem internacional do país. Culpou as 
políticas e ações “irresponsáveis” dos países ocidentais, 
pelos milhões de migrantes que tentam chegar à Europa, 
enfatizando que eles não são desejados por nenhum país 
europeu. 

Ele também culpou as políticas e ações 
“irresponsáveis” dos países ocidentais, incluindo no 
Afeganistão. Ao finalizar, Makei pediu às nações do 
mundo que se unissem, ajudassem umas às outras 
e tomassem ações coletivas para superar todas as 
divergências e evitar que o mundo mergulhe "no caos 
de outra guerra, que seria a última da história humana".

POLÍTICA EXTERNA E ECONOMIA: O 
Ministro falou sobre o desgaste da soberania dos Estados 
membros da ONU e o uso geopolítico e politizado das 
organizações não-governamentais. Dito isso, reafirmou 
o princípio fundamental de operação da Organização das 
Nações Unidas: “um país - um voto”.  Relembrou que 
o Ocidente era incapaz de aceitar as eleições nacionais 
de 2020 em Belarus e observou que o Estado continua 
a se desenvolver de forma constante e com sucesso 
e segue seu próprio caminho independente. Makei 
protestou veementemente contra as sanções ocidentais, 
que ele disse violar o Direito Internacional, danificar 
seriamente todo o sistema de relações internacionais e 
aumentar o potencial de conflito e inimizade no Sistema 
Internacional. 
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Presidente Xi Jinping, CHINA 

Xi Jinping iniciou seu discurso celebrando que 2021  
marca o centenário do Partido Comunista da China 

e o quinquagenário da representação da República 
Popular da China nas Nações Unidas.

COVID-19: Argumentou que a pandemia está 
presente num cenário de profundas transformações 
na humanidade. Vencer a COVID-19 é uma tarefa 
que as lideranças mundiais ainda devem realizar, mas 
relembrou que a história das civilizações é marcada 
pela luta contra pandemias, o que as permitiu triunfar e 
alcançar maior desenvolvimento. Demonstrou confiança 
na superação da atual crise pandêmica a partir da 
ciência, de protocolos e da distribuição justa e equitativa 
de vacinas. Nesse sentido, a China planeja fornecer um 
total de dois bilhões de doses aos países até o final de 
2021.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE: Defendeu 
uma revitalização econômica global e a busca por um 
desenvolvimento global mais robusto, sustentável e 
equilibrado. Para esse fim, algumas propostas foram 
apresentadas: i) colocar o desenvolvimento no topo 
da agenda da macro-política global, fortalecendo a 
coordenação política entre as principais economias; 
ii) aprimorar as medidas de bem-estar social e de 
proteção dos direitos humanos; iii) atenção aos países 
emergentes, através da suspensão da dívida e mitigação 
de vulnerabilidades; iv) o papel da inovação, a partir 
da corrente revolução tecnológica, para aumentar a 
produtividade; e v) melhorar a governança ambiental 
global, combatendo as mudanças climáticas e acelerando 
a transição para uma economia de baixo carbono. A 
contribuição chinesa será de alcançar a neutralidade de 
carbono antes de 2060 e prover, nos próximos três anos, 
US$ 3 bilhões em assistência internacional. O presidente 
chinês acrescentou que a China aumentaria o apoio a 
outros países no desenvolvimento de energia verde e de 
baixo carbono, e não a ajuda na construção de novos 
projetos de energia movidos a carvão.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Diante dos 
acontecimentos recentes, evidenciou que intervenções 
militares externas causam danos. O diálogo e a 
cooperação pautados na igualdade e no respeito 
mútuo são os meios para resolução das controvérsias 
internacionais. Ressaltou que o sucesso de um país 
não significa automaticamente o fracasso de outro, 
pois o mundo é grande o suficiente para acomodar 
o desenvolvimento e o progresso comum de todos os 
países. Afirmou que a China nunca invadiu nenhum 
país, nunca buscou a intimidação ou a hegemonia; 
sendo promotora da paz, do desenvolvimento, da ordem 
internacional e fornecedora de bens públicos. Concluiu 
defendendo a centralidade da ONU como a plataforma 
multilateral para traçar o futuro do mundo, num futuro 
compartilhado para todos.

Presidente Charles Michel, CONSELHO DA 
UNIÃO EUROPEIA

Charles Michel afirmou que o mundo está em um 
ponto focal porque a humanidade tem participado 

de uma guerra contra a natureza, defendendo que os 
incêndios na Austrália, a seca na África, as enchentes na 
Europa e os furacões nos Estados Unidos seriam apenas 
a contraofensiva da natureza. Também cita a pandemia 
da COVID-19  como um flagelo que tem sido imposto à 
humanidade por quase dois anos e vem ceifando a vida 
de quase 5 milhões de pessoas. 

COVID-19: Sobre a pandemia, afirmou que a 
União Europeia apoiou massivamente  as pesquisas e 
o desenvolvimento de produção das vacinas. Também 
destaca que o bloco europeu exportou mais de 700 
milhões de doses para 130 países, bem como investiu 
três bilhões de euros ao consórcio COVAX Facility 
da Organização Mundial da Saúde. Ademais, ele 
argumentou sobre a necessidade de se preparar para 
próximas pandemias, defendendo a proposta de um 
tratado internacional sobre o assunto ser realizado com 
o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, 
Doutor Tedros Ghebreysus. 

MEIO AMBIENTE: Charles Michel argumentou 
também que um mundo mais justo só será possível 
se for livre da ameaça climática. Nesse sentido, ele 
considera o Acordo de Paris um avanço considerável. 
O líder  também afirma que a União Europeia tem 
bons resultados a serem mostrados, vide o fato de 
que todos os membros do bloco estão avançados no 
objetivo de atingir a neutralidade climática até 2050. 
Por fim, discorreu sobre a essencialidade de  avançar na 
direção de uma economia mais verde, afirmando que os 
países industrializados têm maior responsabilidade em 
ajudar os países mais pobres no combate às mudanças 
climáticas. 

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Charles 
Michel defendeu também que seria mister o 
desenvolvimento da autonomia estratégica da União 
Europeia, desenvolvendo as capacidades de segurança 
e defesa da organização para reduzir a dependência 
europeia e consolidar a Aliança Atlântica. Ele criticou o 
que entende como o uso de migrantes como ferramenta 
de desestabilização da União Europeia por parte do 
governo bielorusso. No que concerne ao Afeganistão, 
defendeu que o fim das operações militares no país não 
significariam o fim do engajamento europeu. Afirmou 
também a liberdade de navegação no Mar da China 
Meridional e no Oceano Índico. Por fim, ressaltou a 
importância da retomada das negociações para uma 
solução pacífica da questão israelo-palestina. 
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Presidente Moon Jae-in, COREIA DO SUL 

Iniciou seu discurso com o apelo para que a 
comunidade internacional trabalhe em colaboração no 

enfrentamento às crises globais, enfatizando que a ONU 
precisa inaugurar e liderar uma nova era da comunidade 
global. Expressou o anseio de que a 76ª sessão da 
AGNU transmita uma esperançosa mensagem de saída 
vitoriosa da pandemia, da crise climática e do alcance do 
desenvolvimento sustentável.

COVID-19: Solicitou uma recuperação inclusiva da 
crise da COVID-19 e mencionou que o país cumprirá 
a promessa de US$ 200 milhões à COVAX AMC, um 
dos centros globais de produção de vacinas. Ressaltou 
o contínuo desenvolvimento da política do New 
Deal coreano — experiência que será compartilhada 
mundialmente —, e o reforço às redes de emprego e 
segurança social sob o programa Human New Deal. 
Em seguida, enfatizou que o país visa expandir sua 
Assistência Oficial ao Desenvolvimento, especialmente 
nas áreas verdes, digitais e de saúde, as quais tiveram 
maior demanda durante a pandemia.

MEIO AMBIENTE E ECONOMIA: Informou 
que o país promulgou a Lei-Quadro sobre Neutralidade 
de Carbono, comprometendo-se com a neutralidade de 
carbono até 2050. Revelou o fechamento antecipado 
de usinas termelétricas a carvão e o encerramento de 
financiamento público para a nova geração de energia 
elétrica a carvão no exterior. Afirmou que até a COP26, 
em novembro, revelará as contribuições nacionalmente 
definidas para 2030 e que o país está cultivando novas 
indústrias e criando empregos por meio do Green New 
Deal, observando a adesão de empresas sul-coreanas a 
investimentos em hidrogênio e outras energias novas e 
renováveis, bem como a ênfase na gestão ESG. Baseado 
em sua experiência como anfitrião da Cúpula P4G de 
Seul, o país visa sediar a COP28, em 2023.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: No processo 
de paz na península coreana, relembrou os marcos 
históricos alcançados com o apoio da Comunidade 
Internacional. Apelou pelo reinício imediato do diálogo 
intercoreano e entre Washington e Pyongyang. Exortou 
a mobilização internacional pela declaração do fim 
oficial da Guerra da Coreia, propondo a reunião entre 
as duas Coreias e os Estados Unidos ou as duas Coreias, 
os Estados Unidos e a China. Informou que a Reunião 
Ministerial de Manutenção da Paz da ONU ocorrerá 
no país, em dezembro, ressaltando que encoraja uma 
cooperação mais estreita na Comunidade Internacional 
e ampliará a contribuição sul-coreana em iniciativas 
da ONU. Expressou que o país irá se candidatar a um 
assento como membro não permanente do Conselho de 
Segurança da ONU para o mandato de 2024-25.

Presidente Joseph Biden, ESTADOS UNIDOS

O presidente estadunidense Joseph Biden Jr. se 
apresentou à AGNU pela primeira vez no cargo 

afirmando que o mundo está em um ponto de inflexão.
COVID-19: Ao abordar a pandemia do novo 

coronavírus, o presidente colocou que se faz necessário 
um esforço internacional para combatê-la, somando 
esforços, para também prevenir o surgimento de novas 
crises sanitárias. Afirmou que os Estados Unidos 
estão tomando as medidas necessárias para liderar a 
erradicação do vírus doméstica e internacionalmente, 
com o envio de 160 milhões de doses de vacinas para 
outros países e um investimento de US$ 15 bilhões para 
esforços internacionais com esse propósito. O retorno 
do país à Organização Mundial da Saúde também 
pode ser visto como um exemplo de seu engajamento 
internacional para o combate à pandemia.

POLÍTICA EXTERNA: O multilateralismo e a 
interdependência são aspectos marcantes no discurso 
desse ano, contrastando com a postura unilateral adotada 
pela administração anterior. O pronunciamento remete a 
encontros ocorridos nos últimos meses, e outros, como a 
COP26, que ainda ocorrerão. Organismos multilaterais 
como a União Europeia, a ASEAN, o QUAD, a OEA, 
e regimes como o Acordo de Paris são apontados como 
ferramentas capazes de coordenar esforços para tratar 
da maneira adequada questões apresentadas como 
imediatas pelo presidente. Entre elas, ele afirma, estão 
as mudanças climáticas, a regulação de tecnologias 
emergentes, a reformulação do comércio internacional, 
terrorismo e saúde. Destacou-se também o projeto 
Build Back Better World, discutido na cúpula do G7 
de 2021, para o qual pretende-se mobilizar centenas de 
bilhões de dólares para investimento internacional em 
infraestrutura.

SEGURANÇA INTERNACIONAL: Questões de 
segurança internacional urgentes presentes no discurso 
foram o esforço para a retomada de diálogos no âmbito 
nuclear com o Irã, a desnuclearização da Península 
Coreana, a responsabilização do Talibã pelo desrespeito a 
padrões internacionais de direitos humanos. Foi também 
ressaltada a importância de se preservar as liberdades 
individuais em lugares como Belarus, Cuba, Etiópia, 
Mianmar, Síria, Venezuela e Xinjiang (na China). Após 
a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, Biden 
afirmou que o país direciona seu foco e suas prioridades 
para o Indo-Pacífico com a inauguração de um período 
de "diplomacia implacável" num momento em que o 
país está pela primeira vez fora de guerras em 20 anos. 
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Ministro da Europa e das Relações exteriores 
Jean-Yves Le Drian, FRANÇA

Em substituição ao Presidente da França Emmanuel 
Macron, o Ministro da Europa e das Relações 

Exteriores, Jean-Yves Le Drian, enfatizou os desafios 
impostos pela pandemia, as mudanças climáticas, a 
necessidade de relançar a economia e de promover a 
solidariedade através de respostas pragmáticas. 

 COVID-19: A divisão entre o Norte e o Sul 
em termos de acesso à vacinação assim como a 
necessidade de desenvolver imunidade coletiva e a 
urgência em acelerar as entregas de maneira eficiente 
foram enfatizadas por Le Drian. Segundo o Ministro, 
a França continuará a trabalhar de forma estreita com 
seus parceiros, especialmente aqueles no continente 
africano. Nesse sentido, foi exposto o financiamento 
francês para a transferência de tecnologia para a África 
do Sul, que deverá permitir a produção de vacinas de 
RNA mensageiro no continente e a França engaja-se a 
doar 60 milhões de doses até o final do ano.

ECONOMIA: Segundo Le Drian, um novo pacto 
com a África que o Presidente Emmanuel Macron 
solicitou na Cúpula sobre o financiamento das economias 
africanas, em maio passado, deve ser levado adiante 
para promover essa solidariedade. Propõe igualmente 
que o G20 deve se comprometer para que a atribuição 
dos Direitos Especiais de Saque, decididos pelo Fundo 
Monetário Internacional, seja rapidamente concluída 
com a realocação de parte deles aos países que mais 
necessitam. 

 MEIO AMBIENTE: Um apelo à união em torno 
da meta de neutralidade climática até 2050 foi feito 
por Le Drian. Nesse sentido, a França se compromete 
a fornecer seis bilhões de euros (US$ 6.98 bilhões) por 
ano e destinar mais de um terço de seu financiamento 
à adaptação climática. Ademais, argumenta que a 
recuperação da economia global deve assegurar que 
as práticas empresariais sejam compatíveis com a 
solidariedade internacional e com os objetivos climáticos 
e ambientais.

POLÍTICA EXTERNA: Pediu a realização de 
uma cúpula dos membros permanentes do Conselho 
de Segurança visando um programa de ação comum 
para restaurar suas capacidades e estabelecer diálogos 
sobre questões-chave da segurança internacional. No 
Afeganistão, além do envio de ajuda humanitária, as 
exigências políticas e de segurança deveriam ficar 
claras para que o regime de Cabul rompesse qualquer 
vínculo com organizações terroristas. Ademais, a França 
continuará agindo pela paz e estabilidade no Indo-
Pacífico e igualmente no Sahel no combate ao terrorismo, 
onde o sistema militar francês será adaptado para ser 
capaz de agir no longo prazo e atender às expectativas 
de parceiros regionais e internacionais.

Presidente Rodrigo Duterte, FILIPINAS

O  discurso trouxe um sentido de denúncia e 
descontentamento: as injustiças sofridas nos 

campos político, geopolítico e econômico entre países 
ricos e pobres. Todas essas questões, agravadas em 
função da COVID-19 e da crise climática, aprofundam 
as desigualdades, segundo o presidente filipino.  

COVID-19: O líder lamentou a disparidade no 
fornecimento de vacinas, no qual países com estoques 
já aplicam doses de reforço, enquanto outros precisam 
aplicar metade de uma dose para manter a campanha 
de vacinação. O presidente filipino afirmou que “a 
pandemia só acabará após o vírus ser derrotado em todos 
os lugares”, e urgiu para que países com maior condição 
financeira contribuíssem com o COVAX facility.

MEIO AMBIENTE: Quanto à crise climática, 
Duterte mencionou que os países são afetados de forma 
desigual e atribuiu maior parcela da responsabilidade 
aos “países poluidores”, em referência aos países 
desenvolvidos industrializados. Esses, por sua vez, 
também devem buscar cumprir efetivamente os seus 
compromissos, do contrário, “será em vão”, disse. Para 
sustentar sua colocação, descreveu os esforços das 
Filipinas: suspensão da construção de termelétricas, 
busca no setor nuclear de energia, reflorestamento e o 
plano para cortar as emissões de CO² em 75% até 2030.

POLÍTICA EXTERNA: Houve crítica discreta às 
ações dos EUA no Afeganistão, mencionando grandes 
potências que buscam a resolução de conflitos por 
meio da imposição de medidas, as quais “nunca deram 
certo”. Nesse prisma, Duterte clamou pela autonomia 
asiática para a resolução de conflitos por meio de uma 
forma pragmática, que embora não seja perfeita, “ao 
menos funciona”. Ademais, mencionou que as Filipinas 
recebem refugiados afegãos e convidou os demais 
países a abraçarem a causa.  O governo filipino está 
revendo sua política de combate ao tráfico de drogas, o 
que pode ser observado como um apaziguamento sobre 
o polêmico formato de ação promovido pelo governo. 

Ainda na esfera regional, o presidente filipino 
afirmou que não pode existir outra base para a ordem 
global senão a lei, e invocou a UNCLOS e o parecer 
da arbitragem de 2016 sobre o Mar do Sul da China 
para criticar as ações de Pequim sobre a região. Por 
fim, terminou o seu discurso afirmando que a ONU se 
mostra como um “produto do passado”, que não mais 
reflete a realidade do mundo e que, embora mantenha 
a democracia e transparência como características 
louváveis, não é o que ocorre em seu Conselho de 
Segurança, que viola tais valores em suas decisões 
e processos, e terminou afirmando que “as coisas 
precisam mudar”.
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Primeiro-ministro Narendra Modi, ÍNDIA 

Iniciou seu discurso dando apoio ao presidente da 
AGNU, Abdulla Shahid, uma vez que sua eleição é 

motivo de orgulho aos países e às pequenas ilhas em 
desenvolvimento.

COVID-19: Modi relembrou que faz mais de um 
ano que estamos enfrentando uma das piores crises 
pandêmicas da história. Afirmou que a plataforma de 
entrega de vacinas da Índia oferece suporte digital para o 
registro da administração de milhões de doses de vacinas 
em um único dia. A Índia desenvolveu a primeira vacina 
com base em DNA do mundo, além da vacina de mRNA 
(que está no último estágio de desenvolvimento) e está 
buscando desenvolver também uma spray nasal.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE: Mencionou 
que possui muito orgulho de representar um país 
conhecido como a "mãe da democracia", tendo 
comemorado recentemente 75 anos de independência. 
Discursou sobre uma preocupação comum: a poluição 
da água, dando ênfase aos países pobres e em 
desenvolvimento - a Índia tem conduzido uma grande 
campanha para garantir que água potável encanada 
chegue a mais de 170 milhões de casas. 

Abordou também que os oceanos são heranças 
compartilhadas e que devemos utilizá-los sem abusar 
dos recursos marítimos, além de promover segurança 
nas linhas de comércio marítimo, garantindo que não 
haja corrida por expansão e exclusão. Relembrou que 
em um mundo de constante mudança é igualmente 
importante garantir acesso à tecnologia e promover 
valores democráticos.

A economia global precisa ser ainda mais 
diversificada e, para isso, a expansão dos valores globais 
é necessária. A Índia vem se tornando um parceiro 
democrático e de confiança para a diversificação 
industrial e, com esse movimento, atingiu um melhor 
balanço da economia e da ecologia. Mencionou a 
velocidade para alcançar a meta de 450 GWh de energia 
renovável (meta até 2030) e de se tornar o maior centro 
de hidrogênio verde.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Segundo 
Narendra Modi, o mundo está enfrentando um 
aumento da ameaça de um pensamento regressivo e do 
extremismo. Nesta situação,  o mundo inteiro precisa 
ter um pensamento racional e progressivo baseado na 
ciência, visto que países com pensamentos regressivos 
estão utilizando terrorismo como ferramenta política, 
embora não compreendam que o terrorismo é uma 
ameaça para eles também, dando como exemplo o 
Afeganistão. Por fim, encerrou seu discurso dando 
importância à responsabilidade de cada nação referente 
à manutenção da ordem e à garantia de manter a ONU 
efetiva e de confiança, salvaguardando a ordem, leis e 
valores globais.

Presidente Joko Widodo, INDONÉSIA 

Em seu discurso, o Presidente indonésio Joko 
"Jokowi" Widodo abordou o combate à pandemia, a 

cooperação internacional, economia e meio ambiente e, 
por fim, política externa indonésia.

COVID-19: Enfatizou a necessidade de um combate 
rápido e conjunto à pandemia. Usando a frase "ninguém 
está seguro até que todos estejam”, o presidente ressaltou a 
importância da diversificação dos centros de produção de 
vacinas. Disse que a pandemia mostrou a necessidade de 
reorganizar a estrutura do sistema de saúde global.

COOPERAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: 
Destacou a essencialidade do multilateralismo eficaz 
para enfrentar as atuais agendas globais: a luta contra a 
intolerância,  contra o conflito, o terrorismo e a guerra, 
a defesa e a proteção da paz, da diversidade e dos 
direitos das mulheres e das minorias. De forma mais 
concreta, ele comentou ainda sobre as preocupações 
com a marginalização das mulheres e a violência no 
Afeganistão, a questão da independência palestina e 
a crise política em Mianmar, tópicos que, para ele, 
deveriam ser parte da agenda global.

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE: Jokowi 
afirmou que o compromisso da Indonésia com a 
resiliência climática, desenvolvimento de baixo carbono 
e tecnologia verde é firme e evidente. Para o país, o 
processo de transformação de energia e tecnologia 
deve facilitar a participação também dos países 
subdesenvolvidos e o desenvolvimento das indústrias, 
a fim de se tornarem produtores de tecnologia. Quando 
discorreu sobre a ascensão à presidência do G20, Jokowi 
disse que a economia verde e sustentável também seria 
prioridade. 

A fim de demonstrar comprometimento, a 
autoridade indonésia destacou que, em 2020, o país 
reduziu seus incêndios florestais em 82%, comparado 
com o ano anterior. As taxas de desmatamento caíram 
significativamente, as mais baixas em 20 anos. Além 
disso, o líder declarou que o país estava ciente de seu 
lugar estratégico nas mudanças climáticas. Ainda no 
âmbito econômico-ambiental, mas já com um tom 
de cooperação, Jokowi comentou que a  Indonésia, 
junto com outros países em desenvolvimento, agrega 
investimentos de qualidade, que abrem oportunidades de 
trabalho, transferência de tecnologia, desenvolvimento de 
recursos humanos e contribuem para a sustentabilidade.

POLÍTICA EXTERNA: Destacou que, em 2022, o 
país assumirá a presidência do grupo G20, com o lema 
Recover together, recover stronger. Pretende contribuir 
para que o G20 trabalhe em benefício de todos os países. 
Destacou ainda que era necessário priorizar Estados 
arquipelágicos, pequenos Estados insulares no Pacífico 
e grupos vulneráveis. A inclusão é prioridade de sua 
futura presidência no G20.
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Presidente Ebrahim Raisi, IRÃ

Debutante na Assembleia Geral da ONU, Ebrahim 
Raisi proferiu um discurso voltado às dinâmicas 

geopolíticas do Oriente Médio, com ênfase especial nas 
tensões entre Teerã e Washington.

COVID-19: O presidente iraniano se limitou a 
protestar contra as sanções a insumos farmacêuticos 
impostas pelos EUA ao país. Segundo Raisi, essas 
restrições, que afirmou serem violadoras dos Direitos 
Humanos, obrigaram Teerã a desenvolver e produzir 
suas próprias vacinas domesticamente. O mandatário 
também ressaltou a intensa interdependência entre os 
seres humanos e, como consequência, a necessidade de 
cooperação internacional para combater a pandemia.

COOPERAÇÃO: Além da supracitada menção 
à cooperação internacional no âmbito de saúde, o 
discurso de Raisi demandou uma abordagem coletiva 
e multissetorial para lidar com desafios globais, 
como o terrorismo e a pobreza, bem como ressaltou o 
posicionamento de Teerã em desenvolver projetos de 
cooperação política e/ou econômica com outros atores 
do sistema internacional.  

POLÍTICA EXTERNA: Aludindo à presença dos 
Estados Unidos no Oriente Médio, o mandatário iraniano 
iniciou seu discurso aclamando o histórico de seu país 
em antagonizar iniciativas que buscam estabelecer uma 
hegemonia regional. Para Raisi, tais projetos podem ser 
constatados na dimensão tradicional, isto é, na pretensão 
pelo domínio geopolítico, e na esfera cultural, expressa 
nas tentativas de ocidentalização das sociedades 
da região. O presidente ainda definiu a política de 
sanções dos EUA como uma arma de guerra e exigiu o 
comprometimento de Washington com as diretrizes do 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), assinado 
em 2015. 

Afirmando que a estratégia de segurança do país é 
baseada na construção de arranjos intrarregionais, Raisi 
propôs cinco soluções para os conflitos do Oriente 
Médio: i) o respeito absoluto aos resultados de disputas 
eleitorais na região; ii) a retirada completa das forças 
estadunidenses da Síria e do Iraque, pré-condição para o 
estabelecimento de regimes democráticos nos respectivos 
países; iii) a construção de um governo inclusivo e 
multiétnico no Afeganistão; iv) o fim das ofensivas 
do governo de Áden contra os separatistas Houthi no 
Iêmen; e v) o estabelecimento de um autogoverno na 
Faixa de Gaza e Cisjordânia a partir de um referendo 
com a participação de palestinos muçulmanos, cristãos 
e judeus.

Primeiro-ministro Yoshihide Suga, JAPÃO  

Yoshihide Suga expressou suas condolências aos 
falecidos de COVID-19, transmitiu seu mais 

profundo respeito aos trabalhadores da saúde e a todos 
na vanguarda da luta contra a pandemia. 

COVID-19: Enfatizou a necessidade de garantir o 
acesso equitativo às vacinas para todos os países como 
um elemento central para o combate à pandemia. Para 
tanto, destacou a atuação japonesa como coorganizador 
do COVAX Advance Market Commitment Summit, que 
angariou fundos para o fornecimento de vacinas – que 
contou com US$ 1 bilhão doados pelo Japão –,  e como 
doador de 23 milhões de doses para diversas nações 
através da COVAX Facility e outras iniciativas. Para 
além das doações, que futuramente contabilizariam 60 
milhões de doses, mencionou-se a implementação do 
Last One Mile Support que pretende garantir a entrega 
das vacinas aos respectivos centros de aplicação em cada 
região. As iniciativas supracitadas correspondem a uma 
ajuda internacional de US$ 3.9 bilhões.

MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA: 
Mencionou a urgência de promover a economia verde 
e sustentável. O Japão pretende reduzir suas emissões 
de gases do efeito estufa em 46%, até 2030, e zerá-la 
até 2050. O governo japonês se comprometeu a prover 
financimento, tanto públicos como privados, na casa 
de US$ 60 bilhões aos países em desenvolvimento 
e pequenas ilhas-Estado entre 2021 e 2025. 
Concomitantemente, o Japão pretende manter sua 
liderança na agenda da economia digital. Para tal, o país 
focar-se-á na criação de regras internacionais sob o fluxo 
de dados, com ênfase na ideia de Data Free Flow With 
Trust, e no fornecimento de auxílio técnico para que 
nações em desenvolvimento fomentem um espaço digital 
seguro, livre e justo. Ademais, a realização de obras 
de infraestrutura e o fornecimento de financiamentos 
a países em desenvolvimento, sob regras apropriadas 
e transparentes, será posto em prática sob a égide do 
Quality Infrastructure Investment Programme. 

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Com o 
intuito de manter a atual ordem liberal internacional, o 
Japão continuará enfatizando a iniciativa do Free and 
Open Indo-Pacific através da colaboração estratégica 
com países e regiões parceiras. Ademais, advogou 
pela reforma no Conselho de Segurança da ONU, 
buscando adaptá-lo aos desafios do século XXI, e pela 
retomada do desenvolvimento de acordos internacionais 
relacionados ao controle bélico e ao desarmamento de 
armas convencionais e nucleares. Por fim, mencionou-
se a necessidade de monitorar a situação do Afeganistão 
e as ações do Talibã. Concomitantemente, críticas foram 
feitas aos recentes lançamentos de mísseis balísticos 
da Coreia do Norte e ao seu programa nuclear, além de 
menções de apoio a Mianmar e de comprometimento 
com a África e as ilhas do Pacífico. 



14
BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • EDIÇÃO ESPECIAL • Outubro | 2021

Ministro das Relações Exteriores 
Marcelo Ebrard, MÉXICO  

O ministro mexicano, em seu discurso, indicou a 
necessidade de um sistema multilateral solidário, 

forte e eficaz para contornar a atual crise. 
COVID-19:  Ebrard defendeu o acesso universal 

às vacinas e que estas sejam consideradas um bem 
global, com o reconhecimento da OMS como entidade 
certificadora de total autoridade sanitária. O país também 
contribuiu com a América Latina e o Caribe por meio 
de doações para produção local de vacinas. Defendeu 
a adoção de mecanismos multilaterais de alívio das 
dívidas de países pobres e de renda média, pressionadas 
por conta da crise.

MEIO AMBIENTE: Reforçou o compromisso 
com  o Acordo de Paris, indicando a atualização da sua 
Contribuição Nacional Determinada e esforços para 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas no país. 
Tais adaptações incluem soluções baseadas na natureza 
e foco em ecossistemas, reconhecendo a vulnerabilidade 
climática local.

POLÍTICA EXTERNA: Defendeu a reforma do 
Conselho de Segurança, com ampliação dos membros 
rotativos, com mandatos mais longos e possibilidade de 
reeleição direta. Ainda, argumentou pela regulação do 
poder de veto dos membros permanentes para garantir 
maior responsabilidade em conflitos. Destacou a atuação 
do país no mandato atual, que tem prezado pela proteção 
de civis, pelo cumprimento do Direito Internacional e 
pela participação das mulheres nos processos de paz, 
com atuação centrada em pessoas. Ressaltou o comércio 
e o tráfico de armas, que afetam comunidades limitando 
seu desenvolvimento.

Sobre a América Latina,  apoiou a unidade dos 
países latino-americanos, destacando a importância da 
Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos  
(CELAC) como mecanismo de diálogo e ampliação 
da voz da região em foros multilaterais. Evidenciou a 
atuação do país na mediação de reuniões entre governo 
e oposição da Venezuela, e defendeu o fim do embargo 
econômico a Cuba. No tocante à migração, Marcelo 
Ebrard destacou o histórico do México de acolhida 
de refugiados e o comprometimento com o Pacto 
Mundial para Migração e sobre Refugiados. Reforçou 
a importância da defesa dos direitos humanos dessa 
população e da cooperação internacional no tema. 

O Ministro reafirmou o compromisso com o respeito, 
a proteção e a promoção dos direitos humanos sob uma 
perspectiva de gênero, e o combate a discursos de ódio, 
discriminação, xenofobia e racismo. Destacou a Política 
Exterior Feminista, adotada em 2020, que promoveu 
trocas de boas práticas entre países. Salientou a 
organização do Fórum Geração Igualdade, com a França 
e ONU-Mulheres e defendeu que a paz só é possível com 
a participação ativa de mulheres.

Presidente Muhammadu Buhari, NIGÉRIA 

Alinhada à política externa, as palavras iniciais do 
discurso de Muhammadu Buhari enaltecem a ONU 

como o fórum indispensável para a cooperação e para o 
sistema multilateral, valores especialmente importantes 
para um país em desenvolvimento. Na pandemia 
do COVID-19, o multilateralismo é crucial para a 
distribuição justa e equitativa de vacinas, de modo a 
evitar, segundo Buhari, as implicações socioeconômicas 
de restrições prolongadas. Em seu penúltimo discurso 
na Assembleia Geral, o Presidente mencionou os temas 
relevantes que o levaram à vitória eleitoral ainda em 
2015, como o combate ao terrorismo e à corrupção, 
mas cita também as mudanças climáticas e o foco do 
governo na agricultura.

ECONOMIA: O discurso apoia o sistema 
multilateral de comércio (aberto, não-discriminatório 
e baseado em regras) como motor do desenvolvimento 
econômico, o que elimina a necessidade de ajuda 
externa. Ademais, o peso da dívida é criticado, e carece 
de expansão a iniciativa de suspensão do serviço da 
dívida para incluir todos os países em desenvolvimento 
com desafios fiscais. Há o foco especial sobre o combate 
ao fluxo financeiro ilícito e à corrupção, que privam 
o governo dos recursos necessários ao bem estar da 
sociedade. Propõe-se um mecanismo de coordenação 
global para monitorar esses fluxos e recuperar ativos 
para financiar o desenvolvimento na era da COVID-19.

MEIO AMBIENTE: Na África, o tema já é sentido 
no alastramento de conflitos, insegurança alimentar 
e desertificação, os quais criam a necessidade por 
economias resilientes às mudanças do clima. Parte disso 
é a garantia da oferta de alimentos em meio à competição 
por terra, água e energia. Portanto, uma das prioridades 
é a melhoria da produtividade e da renda do trabalhador 
do campo mediante tecnologias acessíveis.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: No campo 
da segurança internacional, Buhari faz referência ao 
desarmamento e à total eliminação de armas nucleares, 
apoia à solução de dois Estados para Israel e Palestina, 
reafirma o compromisso com operações de paz e 
demonstra factível insatisfação com os quinze anos de 
negociações para a reforma do Conselho de Segurança, 
ao qual caberia justiça, não unanimidade. O destaque, 
porém, é dado aos temas regionais prementes, como 
a circulação e o comércio ilícito de armas leves e 
pequenas, que trazem consequências humanitárias. Para 
tanto, Buhari urge uma parceria global contra crimes 
transfronteiriços, a exemplo da pirataria e do terrorismo. 
Neste, embora destaque o relativo sucesso das Forças 
Armadas contra o “enfraquecido e fragmentado” Boko 
Haram, afirma que o grupo continua atuante no Nordeste 
do país.
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Primeiro-ministro Boris Johnson,
REINO UNIDO 

Diferentemente do seu discurso no ano de 2020, 
focado na pandemia de COVID-19, na política 

externa britânica e em aspectos de segurança e defesa, 
neste ano Johnson adotou um tema único: mudanças 
climáticas. Durante seu discurso, o Primeiro-Ministro 
Boris Johnson fez um convite às nações presentes 
para que façam parte da COP26, a maior conferência 
sobre clima dos últimos anos. Uma das metas é 
bastante ambiciosa: conseguir reverter uma parcela 
do aquecimento global nas próximas décadas (de 2,2° 
Celsius para 1,5°). Entretanto, Londres parece ter 
reavaliado posturas anteriores relevantes a este tema e, 
agora, se mostra alinhado com pautas de crescimento 
sustentável e ecológico para o mundo.

MEIO AMBIENTE E FUTURO PÓS-BREXIT: 
Durante todo o discurso, foram apresentadas metas 
que Downing Street pretende inserir sob o prisma 
do desenvolvimento sustentável. Um dos pilares da 
estratégia política de Londres para a promoção de 
pautas climáticas tem sido a COP26, que será sediada 
em Glasgow, na Escócia. Ainda que soe como uma 
pauta internacional, Londres pretende se posicionar 
como fornecedor de tecnologias verdes nacionais, 
que possam beneficiar a economia britânica e suas 
exportações num cenário pós-Brexit ainda incerto. O 
investimento e financiamento por parte do governo em 
tecnologias e projetos britânicos que estejam alinhados 
com diretrizes ambientais bem indicadas pela COP26 
podem fortalecer a adesão interna ao discurso pró-
ambiental, e, consequentemente, estabelecer o Reino 
Unido como "vitrine" do mundo na adoção de políticas 
ambientais.

POLÍTICA EXTERNA: Conforme detalhado 
anteriormente, o discurso de Boris Johnson de fato buscou 
exemplificar medidas que o Governo Britânico aplicou em 
sua atuação que são favoráveis à neutralização de carbono, 
bem como outras medidas ecológicas. A criação dessa 
“vitrine” britânica de oportunidades e tecnologias busca, 
como dito anteriormente, aquecer relações comerciais. 
Entretanto, é interessante observar que, ao longo de seu 
discurso, o premiê também indicou e parabenizou medidas 
que diversos países adotaram no mundo relativas à causas 
ambientais – um ponto interessante foram as congratulações 
à República Popular da China pela diminuição do uso de 
carvão e o investimento em tecnologias limpas. Portanto, 
o discurso britânico acerca de temas como Net Zero e 
COP26 pode ser analisado em suas vertentes econômicas, 
políticas e principalmente estratégicas, já que é um claro 
objetivo de Londres a posição de referência mundial 
acerca do “crescimento verde”.

Primeiro-ministro Imran Khan, Paquistão 

Em 25 de setembro de 2021, o primeiro-ministro do 
Paquistão, Imran Khan, discursou na 76ª sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas. Da participação 
de Imran Khan, destacam-se alguns pontos: os esforços 
do Paquistão no que tange às mudanças climáticas; 
queixas sobre a questão da Caxemira; e um apelo 
para o acolhimento do governo Talibã pela sociedade 
internacional.

MEIO AMBIENTE: Segundo Khan, o Paquistão 
estava entre os dez países mais vulneráveis às 
consequências das mudanças climáticas em todo o 
mundo e, por isso, o primeiro-ministro apontou os 
principais programas para conter tais alterações. 
Reflorestamento e foco em energia renovável foram as 
principais iniciativas apontadas como forma de o país 
se adaptar aos impactos das mudanças climáticas, mas 
também se mostrar responsável perante o mundo, de 
acordo com os objetivos da ONU.

POLÍTICA EXTERNA E SEGURANÇA: Ao 
mencionar a questão da Caxemira, o discurso esteve 
diretamente relacionado à queixa de islamofobia, razão 
pela qual o primeiro-ministro atacou a Índia. As medidas 
tomadas na  parte indiana da Caxemira incluem: a 
revogação do artigo 370, que outorgava autonomia 
àquela região; sequestro de aproximadamente 13.000 
jovens envolvidos com o movimento separatista e a 
repressão violenta aos protestos da população local. 
Tamanha repressão é avaliada como esforços para 
alterar a condição demográfica do território da 
Caxemira, que é uma região com maioria muçulmana. 

Ademais, o Primeiro-ministro reafirmou que a paz do 
sul da Ásia depende da resolução da disputa de Jammu e 
Caxemira. No que se refere ao Afeganistão, Imran Khan 
defendeu que a represália ao governo talibã condenará o 
país a mais anos de desastre humanitário. Seu discurso 
esteve pautado em estabilizar o governo talibã em nome 
do povo afegão. Do ponto de vista prático e pragmático, 
há de se compreender este apelo, já que o Paquistão 
compartilha fronteira com o Afeganistão e os efeitos 
como imigração em massa, tráfico de drogas e terrorismo 
transfronteiriço também se tornaria um problema para 
Islamabad. Não há dúvidas de que o Afeganistão precisa 
de assistência humanitária. Todavia, é um discurso 
com pouca aderência devido à falta de confiança da 
sociedade internacional no Paquistão, acusado de apoiar 
a Rede Haqqani, aliada do Talibã durante a ocupação 
estadunidense.
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Ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, 
RÚSSIA 

O discurso de Sergey Lavrov foi baseado na defesa do 
Direito Internacional, principalmente na figura da 

Carta das Nações Unidas e dos demais órgãos atrelados 
à organização, como principal meio de resolução de 
conflitos internacionais. O representante russo criticou 
o que chamou de “ordem baseada em normas”, que 
caracterizou como um conjunto de mecanismos criados 
com o intuito de suplantar as ferramentas existentes no 
escopo da ONU - como a Aliança para o Multilateralismo 
e o Encontro pela Democracia – uma vez que tais 
mecanismos permitem a exclusão daqueles considerados 
párias na perspectiva de seus idealizadores, advogando 
pelo estabelecimento de uma ordem internacional 
orientada pelo Ocidente.

COVID-19, ECONOMIA E MEIO AMBIENTE: 
O ministro russo advogou pela aceitação mútua de 
vacinas aprovadas pelas entidades regulatórias nacionais 
de cada país. Ele também defendeu um aprofundamento 
no processo de integração entre iniciativas regionais de 
propósitos múltiplos com a ASEAN, principal bloco 
regional asiático. Além disso, interveio em favor de uma 
agenda ambiental responsável que permita alcançar os 
objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA:  Em 
consonância com a mais recente Estratégia de Segurança 
Nacional, o ministro russo fez uma intensa defesa do 
multilateralismo, destacando a importância da prevenção 
de uma nova corrida armamentista no âmbito nuclear e 
a criação de normas universais para o ciberespaço. Além 
disso, defendeu o uso pacífico do Espaço Sideral através 
da proibição de alocação de armas e do uso da força 
nesse novo domínio operacional. 

Ao tratar da Crimeia, Lavrov contrasta o domínio 
de territórios ultramarinos franceses e britânicos 
(Malvinas) e o uso ambíguo do discurso de defesa 
da democracia como arma política para deslegitimar 
processos de autodeterminação, como o proveniente do 
referendo de 2014, que teve como desfecho a integração 
com a Rússia. Ademais,  mostrou-se favorável à uma 
reestruturação do Conselho de Segurança com maior 
representatividade da Ásia, África e América Latina. 

Lavrov destacou, ainda, a diversidade da sociedade 
russa como exemplo para lidar com conflitos de interesses 
múltiplos. Sobre o Afeganistão, Lavrov legitimou os 
mecanismos de negociação já existentes para garantir 
uma transição pacífica. No Oriente Médio, destacou a 
importância de cessar hostilidades nas guerras civis na 
Síria, Líbia e Iêmen, além de defender uma resolução 
pacífica para o conflito entre Israel e Palestina, e a 
execução do Plano de Ação (JCPOA) acerca do programa 
nuclear iraniano. Por fim, na América Latina, criticou os 
embargos estadunidenses a Cuba e à Venezuela.

Presidente Recep Tayyip Erdoğan, TURQUIA  

No dia 21 de setembro, o Presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, discursou na 76ª Assembleia 

Geral das Nações Unidas. 
COVID-19 E MEIO AMBIENTE: O presidente 

iniciou seu discurso com o tema da pandemia da 
Covid-19, ressaltando que não há como os países 
saírem desta situação sem colaborar uns com os outros. 
Ele também ressaltou que seu governo submeterá o 
Acordo de Paris para apreciação do Congresso turco, 
defendendo a ideia de que os países devem focar no 
combate às mudanças climáticas, além dos problemas 
relacionados à pandemia. Em sua fala, o presidente 
disse: “É possível prevenir o coronavírus com vacinas, 
mas não há solução laboratorial para as mudanças 
climáticas”.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Em seguida, 
o presidente lamentou a situação do Afeganistão, 
relembrando que o país sofre há mais de quatro décadas 
com as questões de instabilidade geradas pelas guerras 
acometidas e que, agora, se faz necessário que a 
comunidade internacional colabore com o povo afegão, 
que foi, em suas palavras, “abandonado”. Seguindo esta 
linha, Erdogan ressaltou várias questões étnicas, como 
a questão da Guerra da Síria, dos palestinos na questão 
da problemática com Israel e, também, se referiu à 
minoria muçulmana uigur em Xinjiang e aos rohingya 
em Mianmar; ressaltando, assim, que a Turquia 
tem capacidade de receber e ajudar aos migrantes 
necessitados destes países em conflito. 

Erdogan também retomou repetidas vezes a questão 
da Caxemira, ressaltando que acredita no diálogo entre 
as partes para solucionar o conflito e também retomou 
a questão dos turco-cipriotas na Ilha de Chipre, 
buscando um maior diálogo internacional para a 
solução, não somente referente à sua população, como 
também, na busca pelo reconhecimento e coerência 
da comunidade internacional para com a questão da 
Turquia representar a maior costa do Mediterrâneo. Por 
fim, Erdogan ressaltou que a Turquia é um importante 
país para a OTAN e, também, para as Nações Unidas, 
instituição na qual o presidente turco acredita e com a 
qual seguirá contribuindo.
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REFERÊNCIASPresidente Volodymyr Zelensky, UCRÂNIA

O discurso endereçado pelo presidente ucraniano 
teve por fio condutor dois pontos principais: a 

desocupação da Crimeia e a importância da ONU para 
o Sistema Internacional. Face a isso, o líder reforçou o 
apelo do secretário-geral, António Guterres, ao solicitar 
às nações que o momento atual exige ações concretas 
e mudanças. Nessa esteira, Zelensky demonstrou sua 
indignação ao relacionar o tema da presente Assembleia 
"garantir os direitos de todos os povos" enquanto uma 
temática que segue em pauta mesmo após tantos anos 
da criação da ONU.

COVID-19: Segundo o presidente, ainda que 
a comunidade internacional preze pela igualdade e 
unidade, o compartilhamento de vacinas ainda é uma 
pauta ineficaz. Pois, mesmo que os países estejam 
combatendo um problema comum, as vacinas serão 
entregues em primeira mão àqueles que podem adquiri-
las. Dito isso, o mandatário destacou que a Ucrânia não 
esperou pela ajuda de outrem, mas que prontamente 
auxiliou os países que mais necessitavam, como no ano 
passado, ao enviar seus médicos para a Itália.

DEFESA E SEGURANÇA: Em alusão à 
Península da Crimeia, Zelensky agradeceu aos líderes 
que a mencionaram em seus discursos e afirmou 
que a participação de 46 Estados e organizações 
internacionais na primeira Cúpula da Plataforma da 
Crimeia é um compromisso alinhado aos princípios 
básicos das Nações Unidas. Ademais, exortou o apoio 
da Comunidade Internacional quanto à libertação de 
cerca de 450 ucranianos detidos nos territórios ocupados 
pela Rússia. O líder também deflagrou o compromisso 
internacional perante a região de Donbass, que está há 
oito anos sob ocupação russa com cerca de 35.000 vidas 
perdidas e milhares de feridos. Argumentou sobre a 
soberania nacional, sendo esta uma questão de liberdade 
e livre escolha de cada pessoa, sociedade e Estado. 
Remontando, assim, ao discurso de seu homólogo russo, 
Vladimir Putin, no Conselho de Segurança de Munique 
em 2007 e na Assembleia Geral da ONU em 2015.

MEIO AMBIENTE: Segundo o mandatário 
ucraniano, a península da Crimeia merece destaque 
especial por ter sido transformada em um território 
militarizado, com base naval e treinamentos. Estes, que 
contribuem para a devastação ambiental do território.

MULTILATERALISMO: O líder convidou seus 
homólogos a revitalizar a ONU, exemplificando tal 
ação através das iniciativas da Ucrânia em implementar 
cúpulas e plataformas. Por fim, ressalta que a ONU 
não deve ser apenas um prédio e seus líderes, mas um 
conjunto de atores e Estados agindo juntos. Portanto, 
o chamado ao multilateralismo não pode ser banal ou 
desatualizado.

Presidente Nicolás Maduro, VENEZUELA  

Nessa Assembleia Geral das Nações Unidas, a 
Venezuela teve como representante o Presidente 

Nicolás Maduro, o qual proferiu seu discurso 
remotamente a partir de Caracas. Maduro iniciou suas 
palavras afirmando que a AGNU convocou os chefes 
de Estado e de governo a debater sobre a construção 
de um horizonte multipolar e sem hegemonias 
imperiais. Maduro afirmou que, depois de um período 
de sofrimento, o país voltou a crescer baseado na 
ciência, tecnologia, inovação e na capacidade espiritual 
de um povo trabalhador. Continuando seu discurso, o 
presidente exigiu que se extinguissem todas as sanções 
econômicas impostas pelos EUA e pela União Europeia, 
e reforçou seu apoio ao governo cubano. 

MEIO AMBIENTE:  Maduro relembrou os avisos 
e verificações sobre a emissão de gases causadores 
do efeito estufa e o aquecimento global, dizendo 
que faltam medidas verificáveis para o combate às 
mudanças climáticas, criticando governos dos países 
desenvolvidos. O líder afirmou que, para existir um 
novo mundo de liberdade e soberania, deve-se criar 
uma “nova ONU”, a fim de acabar com as hegemonias 
e impérios presentes.

POLÍTICA EXTERNA E DEFESA: Discorrendo 
sobre atores internacionais, Maduro afirmou que, 
durante séculos exploraram e oprimiram — através 
do colonialismo — o povo venezuelano e que, agora, 
tentam um neo-colonialismo como nova forma 
de opressão e exploração. Em seguida, reforçou 
o compromisso com a “doutrina dos países não 
alinhados” e com a cooperação Sul-Sul. Denunciou 
um ataque político e econômico contra a Venezuela, 
liderado pelos EUA, se referindo, principalmente, 
ao embargo econômico imposto sobre a compra e 
venda de petróleo e seus derivados. Maduro criticou 
o bloqueio de contas e bens do Estado venezuelano 
no exterior. Afirmou que as conversações internas 
pela paz no país estavam avançando e que as próximas 
eleições ocorreriam normalmente. 

Além disso, o líder venezuelano agradeceu a 
presença da Rússia, da Holanda, da Noruega como 
representantes e mediadores dos diálogos entre oposição 
e governo na Cidade do México. Destaca-se que esses 
esforços levaram setores mais radicais da oposição — 
os quais, segundo Maduro, tentaram um golpe de Estado 
através da condução de forças estrangeiras para dentro 
do país e da tentativa de assasiná-lo — ao diálogo. 
Dessa forma, Maduro solicitou o apoio da comunidade 
internacional a esses diálogos, para que avancem e 
tragam a recuperação política, social e econômica, de 
forma soberana, para a Venezuela.
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