EMBAIXADA DO BRASIL NO KUWAIT
RELATÓRIO DE GESTÃO
EMBAIXADOR NORTON DE ANDRADE MELLO RAPESTA
A partir de minha chegada ao Kuwait, em outubro de 2016,
procurei concentrar as atividades da Embaixada na retomada
e aprofundamento dos contatos com os principais atores da
vida política e econômica do país. Com a chegada de dois
diplomatas, um em janeiro e outro em agosto de 2018, foi
possível ampliar as atividades e os campos de atuação da
Embaixada.
2.
Tendo apresentado minhas cartas credenciais ao Emir do
Kuwait em 26 de dezembro de 2016, as iniciativas para
adensamento do relacionamento bilateral tiveram início,
efetivamente, em janeiro de 2017. Nesse sentido, procurei
avistar-me com diversas autoridades locais. Cabem registro
as visitas que efetuei aos Governadores das cinco províncias,
ao Diretor-Geral do Conselho Nacional de Arte e Cultura, aos
ministros da “Amiri Diwan" (Casa Real), de Assuntos do
Gabinete, do Petróleo, ao Vice-Comandante da Guarda
Nacional, ao Comandante da Força Aérea, ao Ministro do
Interior e ao Príncipe Herdeiro, num primeiro momento.
Posteriormente, encontrei-me com o então primeiro-ministro,
o primeiro vice primeiro-ministro e ministro da Defesa, e
com o "speaker" da Assembleia Nacional, o ministro da
Informação, o ministro do petróleo, o diretor-geral do
Conselho Nacional de Arte e Cultura, entre outras autoridades
e
executivos
das
principais
empresas
kuwiatianas.
Posteriormente,
avistei-me
novamente
com
várias
das
autoridades visitadas quando de minha chegada ao país.
RELAÇÕES

BILATERAIS

3.
As relações diplomáticas entre o Brasil e o Kuwait
celebraram 50 anos em 2018. Trata-se de tradicional parceiro
político e econômico-comercial na região. Membro do Conselho
de Cooperação do Golfo (CCG), o Kuwait tem participação ativa
nas
mediações
de
crises
intra
e
extra-regionais.
4. No campo multilateral, o Kuwait tem apoiado todas as
candidaturas
apresentadas
pelo
Brasil
em
organismos
internacionais. Foram realizadas gestões para os diversos
pedidos de apoio a candidaturas brasileiras. Na maioria dos
casos, quando instruído pela Secretaria de Estado das

Relações Exteriores (SERE) ou em ocasiões que considerei
oportuno,
efetuei
gestões
pessoais.
5. Em junho de 2018 teve lugar a primeira reunião de
Consultas Políticas. Na ocasião, emitiu-se Declaração
Conjunta sobre os 50 anos das relações bilaterais, que foi
publicada nas páginas institucionais das respectivas
chancelarias. O encontro permitiu mapear os principais temas
em andamento da agenda bilateral, bem como identificar
maneiras de impulsionar seu avanço por meio da implementação
de
medidas
concretas.
6. Pode-se afirmar que, em 2018, as relações Brasil-Kuwait
passaram por processo de retomada e impulso, com a
consolidação de iniciativas e a abertura de frentes de
atuação. As referências constantes à celebração do jubileu,
feitas por autoridades locais e também veiculadas na
imprensa, bem como a realização da reunião de Consultas
Políticas, contribuíram para galvanizar a percepção em
certos segmentos da sociedade local quanto ao potencial do
relacionamento.
7. Com relação à negociação de acordos bilaterais, a Emenda
ao Acordo de Cooperação entrou em vigor em fevereiro o que
permite colocar em funcionamento a Comissão de Comércio
Brasil-Kuwait. Em setembro de 2019, foi realizada a primeira
rodada de negociações, em Brasília, do Acordo de Cooperação
e Facilitação de Investimentos - ACFI . O Acordo sobre
Serviços Aéreos entrou em vigor em novembro de 2019.
Iniciadas em 2017, foram concluídas em janeiro de 2020 as
negociações de acordo para isenção de vistos em passaportes
diplomático e de serviço. A versão final encontra-se pronta
para
ser
assinada.
8. Entre 2017 e 2019, diversas foram as visitas de
autoridades e delegações brasileiras, dentre as quais
valeria
a
pena
destacar:
A) Em maio de 2017, a Embaixada propôs, organizou e
acompanhou a visita do então Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, acompanhado de
delegação empresarial. A visita foi revestida de sucesso na
medida em que foram reabertas as negociações do certificado
sanitário para carne bovina. Ademais, como resultado dos
encontros mantidos pelo ministro e empresários, foi possível
ampliar o espectro da cooperação bilateral no setor agrícola;
B) Em novembro de 2017, o Posto organizou e acompanhou a
missão da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República (S-PPI), dias 8 e
9 de novembro. Chefiada pelo então Secretário de Coordenação
de Projetos da S- PPI, Senhor Tarcísio Gomes de Freitas, a

visita
cumpriu
os
objetivos
propostos;
C) No contexto da 19ª Conferência Internacional da Associação
Internacional de Seguridade Social (AISS), em novembro de
2018, o Posto apoiou a visita do então secretário de
Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Abi-Ramia
Caetano, que, posteriormente, foi eleito para o cargo de
secretário-geral
da
AISS,
com
o
apoio
do
Kuwait;
D) A Embaixada organizou, em setembro de 2019, a visita da
Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Tereza Cristina, ao Kuwait. Nos encontros mantidos,
despertou-se a sensibilidade de autoridades e empresários
locais quanto ao potencial do comércio agrícola, que
constitui importante vertente da relação bilateral. Como
resultado, foram abertas novas perspectivas comerciais e
avaliadas distintas possibilidades de cooperação na área
agrícola. Ressalto, ainda, a aprovação do certificado para
a exportação de mel, cujo processo se arrastava desde 2016.
Ainda como resultado da visita, o Kuwait voltou a autorizar,
em decisão exarada em fevereiro de 2020, a importação de
carne
bovina
do
Brasil;
E) O Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CREDN), deputado Federal Eduardo Bolsonaro,
visitou o Kuwait em dezembro do mesmo ano. Na ocasião, o
parlamentar brasileiro manteve encontros na Chancelaria e na
Assembleia Nacional, em que foi possível estabelecer fecunda
troca de impressões e opiniões a respeito da situação
econômico-política no Brasil e no Kuwait e do contexto
regional,
com
ênfase
no
CCG.
PROMOÇÃO

CULTURAL

9. Com o objetivo de divulgar aspectos mais relevantes da
cultura do Brasil (música, arte, literatura, culinária), a
Embaixada criou o projeto "Waves of Brazil". Entre 2017 e
2019, diversos foram os eventos organizados com apoio de
empresas e entidades kuwaitianas de incentivo à cultura e
sem ônus para o Itamaraty. Os eventos contaram com um público
médio de 300 pessoas cada um. Tendo em vista a pandemia do
COVID-19, nenhum evento teve lugar no primeiro semestre de
2020. Foram os seguintes os eventos organizados entre 2017
e 2019:
2017:
Abril: apresentação do pianista e compositor Francis Hime,
acompanhado da cantora e compositora Olivia Hime .
Setembro: cinema em casa (apresentação, para público seleto,
de
filme
brasileiro)
Outubro:
palestra
sobre
a
evolução
da
arquitetura
brasileira.

2018:
Fevereiro: recital do violonista brasileiro Yamandú Costa
Abril: concerto do maestro, cantor e compositor Francis Hime,
da cantora Olivia Hime e do guitarrista clássico Fábio Zanon,
contratados pelo Jaber Al Ahmed Cultural Center (JACC).
Setembro:
cinema
em
casa
Novembro: no âmbito das comemorações Dia da Independência do
Brasil, foi organizado, em parceria com empresas brasileiras
e kuwaitianas, extenso programa de eventos. Em coquetel para
cerca de 400 convidados, em hotel de prestígio, foi possível
divulgar a culinária brasileira, bem como marcas de produtos
nacionais. No contexto do projeto "Waves of Brazil", o grupo
Reco do Bandolim e Choro Livre se apresentou na festa
nacional, bem como no Yarmouk Cultural Center, onde reuniu
público de 300 pessoas. Ademais, em parceria com a Embaixada,
o Jumeirah Hotel organizou final-de-semana de culinária
brasileira em um de seus restaurantes, com ênfase nas carnes
e pratos brasileiros. O conjunto brasileiro se apresentou
nos
dois
dias
da
promoção.
Dezembro: doação de 300 livros em Português de autores
brasileiros à Biblioteca Nacional do Kuwait e palestra sobre
o Brasil, na mesma ocasião, para público de aproximadamente
100 pessoas.
2019
Março:
cinema
em
casa
Abril: show do saxofonista, compositor e produtor brasileiro
Léo
Gandelman
e
banda.
Outubro: apresentação da cantora e compositora Cris Delanno,
acompanhada de pequena banda. Por ocasião das comemorações
Dia da Independência do Brasil, a Embaixada organizou, em
parceria
com
entidades
kuwaitianas,
a
exposição
de
fotografias "Hope Through Solidarity", do fotógrafo e
diplomata Thomaz Napoleão. O evento inaugurou o novo espaço
de exposições (White Hall) no Yarmouk Cultural Center. O
evento
reuniu
público
estimado
em
450
pessoas.
PROMOÇÃO

COMERCIAL

10. Em coordenação com a seção do Kuwait da Chaîne des
Rotisseurs, a embaixada organizou, em 2018 e 2019, sem ônus,
na residência da Embaixada, jantar para formadores de opinião
locais (jornalistas, empresários, autoridades de governo,
entre outros). Os eventos, no contexto do projeto "Waves of
Brazil", tiveram como objetivo promover destinos turísticos
e produtos brasileiros (vinhos, frutas etc), bem como a
cultura culinária do País por meio da divulgação de
informações, degustação de coquetéis e a preparação de pratos
típicos.

11. O Setor de Promoção Comercial (SECOM) da embaixada
organizou e apoiou, igualmente, várias missões comerciais
brasileiras no Kuwait. Cabe destaque a visita do então
secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira
(CCAB), Michel Alaby, que se encontrou com representantes de
governo e do setor privado, com o propósito de divulgar o
Fórum Econômico Brasil - Países Árabes, que teve lugar em
São
Paulo,
em
abril.
12. O SECOM prestou também apoio a ações da EMBRAER no âmbito
da negociação de contrato para venda de aeronaves EMB-195 E2
e
quando
da
demonstração
do
modelo
Lineage
100E.
13. Por ocasião dos jogos da seleção brasileira na Copa do
Mundo de futebol, em junho de 2018, foram organizados eventos
de promoção de marcas e produtos brasileiros na residência
da
Embaixada
para
público
formado
por
empresários,
formadores
de
opinião
e
autoridades
kuwaitianas.
14. A Embaixada apoiou missão empresarial que acompanhou
visita da delegação da Ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, em setembro de 2019.
A referida missão foi composta por representantes da Câmara
de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB); das certificadoras
Halal CDIAL e FAMBRAS; da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA);da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA), bem como por empresários dos setores
de ovos (Granja Faria) e de carne bovina (Masterboi, Marfrig
e JBS). A missão empresarial permitiu ampliar o conhecimento
sobre peculiaridades do mercado kuwaitiano, requerimentos
para a entrada de produtos do agronegócio, sistemas de
distribuição,
entre
outros
pontos.
15. Em fevereiro de 2020, após longa negociação que contou
com decisivo apoio do Adido Agrícola do Brasil em Riade, o
governo kuwaitiano anunciou a aceitação do Certificado
Sanitário para carne bovina. A decisão permitirá a retomada
das exportações brasileiras para um mercado que consome,
anualmente,
cerca
de
US$
500
milhões
do
produto.
CONSULAR
16. O Setor Consular da Embaixada atende aos brasileiros
residentes
no
Kuwait
e
no
Bahrein,
estimados,
respectivamente, em 200 e 250 pessoas. O Setor igualmente
processa as solicitações de vistos dos nacionais dos dois
países e de outras nacionalidades residentes na jurisdição
do
Posto.
17. A Embaixada divulgou, junto aos eleitores recadastrados

junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a realização dos
dois turnos das Eleições 2018. Compareceram para votar 51
eleitores no primeiro turno, e 49, no segundo, o que
representou sensível aumento em relação às eleições
anteriores.
18. Durante a pandemia do COVID-19, o Setor Consular auxiliou
no retorno de 60 brasileiros residentes no Kuwait e no
Bahrein. O setor manteve, igualmente, canal de informações
sobre medidas adotadas pelos governos desses países e que
poderiam ser de interesse da comunidade brasileira.
Utilizou-se,
para
tanto,
grupos
em
redes
sociais,
aplicativos de mensagens e nas página da Embaixada na
internet.
CONCLUSÃO
19. Acredito que o Posto conseguiu cobrir, ampliar e
aprofundar as agendas política, econômico-comercial e
cultural do Brasil com o Kuwait. Entretanto, como resultado
da pandemia do COVID-19, a partir de março do corrente ano,
toda a interlocução e o desenvolvimento de projetos tiveram
de ser interrompidos. Espera-se que possam ser retomados em
setembro próximo, após as férias de verão, e caso as
condições
da
pandemia
assim
o
permitam.
20. Por fim, permito-me destacar a importância que as visitas
de autoridades estrangeiras têm neste país. Nesse sentido,
considero que seria de extrema utilidade para a continuidade
do adensamento do relacionamento bilateral a visita de
membros do Congresso Nacional. A iniciativa possibilitaria
a intensificação dos contatos e trocas de experiências entre
os
parlamentares
do
dois
países.
BAHREIN
21. Como é do conhecimento, o Embaixador do Brasil no Emirado
do Kuwait está igualmente acreditado, cumulativamente, no
Reino do Bahrein. Apresentei minhas cartas credenciais ao
Rei Hamad bin Isa Al Khalifa em 25 de abril de 2017. Até
aquela data, minha interlocução com o país se limitava à
troca de Notas Verbais, que, na maioria dos casos, tratou de
pedidos de apoio a candidatos brasileiros para cargos em
organismos
internacionais
multilaterais.
Esse
cenário
dificultava o contato com autoridades do Reino e o
desenvolvimento dos temas de interesse de ambos os países.
RELAÇÕES

BILATERAIS

22. Quando de minha visita a Manama para a cerimônia de
apresentação de credenciais, mantive encontros com diversas

autoridades do Ministério das Relações Exteriores do
Bahrein. Na ocasião, foi discutido o interesse bareinita na
assinatura diversos instrumentos de cooperação entre o
Brasil e o Bahrein em diversas áreas. Desde então, assinei
dois acordos em nome do Brasil: o Memorando de Entendimento
sobre consultas políticas, em 1o de julho de 2018, e o Acordo
sobre Serviços Aéreos (ASA), em 14 de novembro de 2019. A
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB) e a Câmara de
Comércio e Indústria do Bahrein (BCCI) firmaram, em 7 de
novembro de 2017, por ocasião da visita de representante da
S-PPI, Memorando de Entendimento com vistas a apoiar e
estimular os contatos entre os setores empresariais dos dois
países.
23. A realização da Primeira Reunião de Consultas Políticas,
em 1o de julho de 2018, elevou os contatos entre os dois
países a um novo patamar, após quase 45 anos de relações
diplomáticas. Ainda no campo bilateral, diversas foram as
gestões e/ou pedidos de apoio a candidaturas brasileiras a
postos em organismos internacionais. O Bahrein tem apoiado
a maioria das postulações brasileiras. Em alguns casos, houve
troca
de
votos
por
candidatos
bareinitas.
24. Em julho de 2018, o governo bareinita anunciou a
reabertura da embaixada residente do Bahrein em Brasília.
Foi
designado
diplomata
para
dar
continuidade
às
providências burocráticas. Espera-se, para o corrente ano de
2020, a designação de um Embaixador residente do Bahrein em
Brasília. Esse gesto entendo ser resultado de gestões que
efetuei quando de minha apresentação de credenciais ao Rei,
em abril de 2017, e de desdobramentos concretos das duas
reuniões de consultas políticas entre as duas chancelarias
em
2018
e
2019.
ASSUNTOS

CONSULARES

25. De acordo com dados do Ministério do Interior do Bahrein,
cerca de 250 brasileiros residem naquele país legalmente. Os
nacionais trabalham principalmente no setor de serviços
(restaurantes, salões de cabeleireiro, empresas aéreas etc)
ou
atuam
em
equipes
de
futebol.
26. Em 2018, foi renovado o mandato de Cônsul Honorário do
Brasil em Manama. Sua presença tem sido fundamental para
apoiar eventuais dificuldades dos brasileiros, bem como
apoiar os contatos com o setor empresarial local.
27. O Setor Consular da Embaixada no Kuwait tem atendido, de
maneira expedita, as demandas de renovação de passaportes e
de atos notariais dos brasileiros residentes no Bahrein. O
Setor igualmente concede vistos para cidadãos bareinitas em

viagem ao Brasil. Durante a recente pandemia, o Setor
Consular manteve contato com os brasileiros que manifestaram
desejo de retornar ao Brasil e prestou o apoio possível. Foi
criado grupo em aplicativo de mensagens e publicadas, nas
mídias sociais da Embaixada, informações úteis sobre
cuidados a serem adotados para se protegerem do COVID-19,
bem
como
transmitidas
aos
interessados
informações
atualizadas
sobre
voos
com
destino
ao
Brasil.
PROMOÇÃO

COMERCIAL

28. O Setor de Promoção Comercial (SECOM) da Embaixada tem
divulgado oportunidades comerciais junto a entidades
empresariais brasileiras e procurado estimular empresas
bareinitas a ampliarem o o intercâmbio com o Brasil.
29. Em novembro de 2018, missão da Secretaria Especial do
Programa de Parcerias de Investimentos(S-PPI) da Presidência
da
República,
chefiada
pelo
atual
Ministro
da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e integrada por
representantes do Ministério dos Transportes, do BNDES, da
APEX e da CCAB, mantiveram encontros de alto nível, com
vistas a apresentar oportunidades de investimentos no
Brasil.
30. Em agosto de 2019, a analista sênior do Escritório da
Apex-Brasil para Oriente Médio e Norte da África, Ludmilla
Figueiredo,
realizou
missão
para
tratar
de
temas
relacionados
à
promoção
comercial
e
atração
de
investimentos, com enfoque em Infraestrutura, Agronegócios
e
Tecnologia
e
Inovação.
VISITAS

BILATERAIS

31. O Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados, deputado
Eduardo Bolsonaro, realizou, em dezembro de 2019, visita a
Manama. Na ocasião, foram mantidas reuniões com o Chanceler
bareinita, o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, a
"Speaker" do Parlamento, o Comandante da Força de Defesa do
Bahrein (BDF) e a Diretora de Relações Internacionais do
Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (EDB).
Tratou-se da primeira visita oficial de um parlamentar
brasileiro
àquele
país.
32. A realização da II Reunião de Consultas Políticas e os
encontros mantidos pelo Chefe da Delegação bareinita, Xeique
Abdullah bin Ahmad Al Khalifa, em Brasília, em setembro de
2019, contribuíram para o estreitamento das relações entre
os
dois
países.

CONCLUSÃO
33. Tendo em vista as atividades acima relatadas, considero
que as relações entre os dois países se intensificaram
significativamente nos últimos três anos . Nas diversas vezes
(cerca de quatro visitas a cada ano) em que estive em Manama,
pude ampliar os contatos em diversos segmentos do governo e
do meio empresarial bareinita, com positivos reflexos. Por
outro lado, pude confirmar o interesse e a disposição dos
bareinitas em ampliar e aprofundar o relacionamento
bilateral com o Brasil, país pelo qual nutrem grande respeito
e amizade.
34. Assim, tenho confiança de que os novos mecanismos de
interlocução criados pelos acordos bilaterais, bem como o
aumento das visitas bilaterais, permitirão o estabelecimento
de caminhos para ampliar e adensar o relacionamento nos
campos político, econômico e comercial entre o Brasil e o
Bahrein.

