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APRESENTAÇÃO: DOSSIÊ ESPECIAL
SOBRE AS RELAÇÕES BRASIL-ANGOLA
Fabio Morosini1
Michelle Ratton Sanchez Badin2
Apresentamos, neste dossiê especial da Revista Austral, artigos selecionados resultantes de pesquisas coletivas coordenadas pelos pelos Professores Michelle Ratton Sanchez Badin, da Escola de Direito da Fundação
Getulio Vargas, e Fábio Morosini, do Programa de Pós-Graduação em Estudos
Estratégicos Internacionais da UFRGS, em torno de dois projetos de pesquisa: Evidências Empíricas sobre a Regulamentação do Investimento Estrangeiro
em Perspectiva Brasileira: 2003-2014, Edital Universal Chamada MCTI/CNPq/
MEC/CAPES n. 43/2013; Novos parceiros econômicos do Brasil e os instrumentos
regulatórios nesta relação: uma aproximação empírica do caso de Angola, Edital
FAPESP 2014/25776-4.
Em novembro de 2015 celebramos quarenta anos das relações
diplomáticas entre Angola e Brasil. Essa celebração carrega consigo uma
série de elementos simbólicos para a história de cada um dos países e nas
suas relações bilaterais, além de resultados concretos da crescente integração
entre os países. Neste dossiê especial focamos nas relações econômicas entre Angola e Brasil e alguns temas que identificamos como mais relevantes
para decifrar as particularidades das relações entre os países, em um contexto
aproximações Sul-Sul.
Observamos que a diplomacia econômica nas relações entre Angola
e Brasil compreende instrumentos políticos, jurídicos e econômicos específicos desta relação e que são alimentados por processos internos e externos,
públicos e privados. Considerando Angola e Brasil como países do Sul global,
partes em um movimento de alinhamento e ação coordenada com o objetivo
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de construir espaços de troca comuns e fortalecidos, há particularidades nestas relações que carecem e merecem análises mais detalhadas. Neste sentido,
a contribuição do dossiê visa o aprofundamento do debate dos especialistas
sobre as relações bilaterais mais recentes entre Angola e Brasil.
As relações diplomáticas entre os dois países, tendo como marco o
reconhecimento da independência de Angola pelo Brasil, em 1975, avançou
nos últimos quarenta anos, em planos de cooperação e desenvolvimento de
interesses compartilhados por ambas as partes. As relações econômicas neste
espaço têm especial importância e refletem-se na coordenação de processos
para intensificação do comércio bilateral, dos fluxos de investimentos e suas
formas de financiamento, que são o foco deste dossiê.
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