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Acordos assinados durante a Visita presidencial ao Brasil (12-13 de dezembro de 

2013)  

I. Assinaturas no Planalto, em presença dos Presidentes (12 de dezembro de 

2013) 

1) Acordo relativo ao programa “Férias-Trabalho” entre o governo da República Francesa e o 

governo da República Federativa do Brasil. 

 

2) Termos de referência do Fórum econômico Brasil-França 

 

3) Declaração de intenção entre o Ministro de Ensino superior e Pesquisa da República Francesa e 

o Ministro da Educação da República Federativa do Brasil relativa ao acolhimento de estudantes 

bolsistas brasileiros no ciclo de mestrado profissional na França.  

 

4) Declaração de intenção entre o Ministério dos Assuntos Exteriores da República Francesa e o 

Ministério da Educação da República Federativa do Brasil relativo à aprendizagem do francês pelos 

estudantes brasileiros (“Francês sem Fronteiras”). 

 

5) Declaração de intenção entre o governo da República Francesa e o governo da República 

Federativa do Brasil relativa à implantação do projeto de cooperação bilateral sobre computação 

de alto desempenho (“cálculo intensivo”)  

 

6) Declaração de intenção sobre a cooperação e a assistência técnica em matéria de economia 

social e solidária.  

 

7) Protocolo de entendimento sobre cooperação no campo da agricultura entre o Ministério de 

Agricultura, Agroalimentar e Florestas da República Francesa e o Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil.  

 

8) Contrato de apoio técnico para o co-desenvolvimento de uma vacina infantil heptavalente. 

 

9) Contratos de SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas)  

 

9b) Declaração de intenção sobre transferência de tecnologia entre a França (ThalesAleniaSpace) e 

o Brasil (Agência Espacial Brasileira) no campo espacial  

 

10) Acordo de cooperação entre a Direção das Construções Navais (DCNS) e a Odebrecht.  

 

II. Assinaturas no Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), à margem do 

almoço de Estado (12 de dezembro de 2013) 
 

1) Convenção Quadro para cooperação entre o Ministério de Esportes, Juventude, Educação 

Popular e Vida Associativa da República Francesa e o Ministério dos Esportes da República 

Federativa do Brasil.   
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2) Declaração de intenção entre o Comitê nacional anti-contrafação (CNAC) e o Conselho Nacional 

de Combate à Pirataria e outros Delitos de Propriedade Intelectual (CNPC) sobre cooperação em 

matéria de aplicação de direitos de propriedade intelectual. 

 

III. Assinaturas no Museu Nacional da República de Brasília, durante o diálogo de 

alto nível franco-brasileiro em matéria de educação (12 de dezembro de 2013) 

1) Declaração de intenção entre o Ministro de Ensino Superior e Pesquisa da República Francesa e 

o Ministro da Educação da República Federativa do Brasil relativo à proposta de estágios na França 

para estudantes bolsistas brasileiros do programa “Ciência sem Fronteiras”.  

 

2) Declaração de intenção entre o Ministro de Ensino Superior e Pesquisa da República Francesa e 

o Ministro da Educação da República Federativa do Brasil relativo à proposta de estágios no Brasil 

para estudantes bolsistas brasileiros do programa “Ciência sem Fronteiras”. 

 

3) Acordo de cooperação com vistas a estabelecer um programa de intercâmbio de docentes-

pesquisadores e pesquisadores de altíssimo nível: “Cátedra universitária CAPES Sorbonne 

Universités/ Chaire CAPES Sorbonne Universités” 

 

4) Declaração de intenção entre a Universidade de Toulouse e a Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do Estado de Pernambuco, relativa à cooperação universitária entre a Universidade de Toulouse e 

as Universidades de Pernambuco  

 

IV. Assinaturas no Palácio do Governador de São Paulo (13 de dezembro de 2013) 

1) Declaração de intenção entre a França e o Estado de São Paulo. 

 

2) Renovação do acordo de cooperação entre o Estado de São Paulo e a região Ile-de-France. 

 

V. Assinaturas na FIESP (13 de dezembro de 2013) 
 

1) Convenção de parceria entre o Ministério da Educação Nacional da França, EADS France, Thales 

international, Safran e Dassault aviation e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

Departamento regional de São Paulo, para o desenvolvimento de formações de excelência em 

manutenção e construção aeronáutica.  

 

2) Acordo de parceria para o estabelecimento de um centro de formação franco-brasileiro em 

construção, reparação naval e manutenção industrial.  

 

 

 


