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A aposta em
Pernambuco

A Região dos Médios Piri-
neus é notória na França pe-
lo franco desenvolvimento
econômico, configurando-
se como a 3ª melhor taxa de
crescimento anual do PIB na
França. Onde se concentram
as atividades econômicas da
região?
A Região dos Médios Pirineus é a
maior da França em superfície.
Economicamente, é uma região
mais centrada na aeronáutica,
sendo a sede da empresa de fabri-
cação de aeronaves Airbus. Regio-
nalmente, é notável no desenvol-
vimento de tecnologia de ponta,
sobretudo de satélites, e no que
chamamos de sistemas de tecno-
logia embarcada, o que acompa-
nha o conjunto dos meios da mo-
bilidade. É também uma grande
região agrícola.

Há cerca de um ano, em
maio de 2013, representantes
da Região dos Médios Piri-
neus estiveram em São Pau-
lo e em Pernambuco, visi-
tando instalações universi-
tárias para firmar acordos
de cooperação. Neste mês,
foi anunciada a instalação
de uma antena da Universi-
dade de Toulouse na Univer-
sidade Federal de Pernam-
buco (UFPE). A escolha foi
baseada em quê?
Em Pernambuco, estabelecemos
relações ao longo de anos passados
entre o Hospital das Clínicas e o
centro hospitalar de Toulouse. Por-
tanto, a partir dessa relação cons-
tituída entre esses dois setores pen-
samos que seria oportuno ir mais
além para fazer uma cooperação
de ordem global. As outras regiões
europeias já têm cooperação de

muito tempo, mas focavam mais
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Em Pernambuco, encontramos as
condições desejadas pelos dois go-
vernos. Já foi inclusive realizada
carta de intenção e convenção pa-
ra instituir as áreas onde temos
condições de cooperar de forma
recíproca.

Dentro da configuração eco-
nômica brasileira, Pernam-
buco apresenta crescimento
do Produto Interno Bruto
(PIB) acima da média nacio-
nal. Em 2013, o PIB do esta-
do cresceu 3,5%, enquanto
o do país 2,3%. Entre os se-
tores que mais contribuíram
para isso, estão o da agrope-
cuária, da indústria e dos
serviços. As ações de coope-
ração empresarial francesa
irão se concentrar nesses
três pilares?
Nossa ação será pluridisciplinar.
A delegação trazida foi compos-
ta por 12 empresários, com os
quais foram realizados cerca de
50 encontros. Havia representan-
tes da agência de águas, tendo
em vista que Pernambuco tam-
bém tem um órgão similar, para
trabalhar as políticas de seguran-
ça da água, da qualidade, da pre-
venção de enchentes, de reservas
e de saneamento. Temos expe-
riência ampla e pesquisas no se-
tor. O Comitê Regional do Turis-
mo também veio e se reuniu com
50 agentes e operadores, além do
secretário de Turismo. Trouxe-
mos ainda organismos de voca-
ção cultural, pois Toulouse é a ci-
dade onde nasceu a escola de cir-
co da França. Ele estiveram em
contato com a escola de circo do
Recife e já firmaram parcerias

educacionais. Penso, notadamen-
te, que podemos ainda fortalecer
conhecimento no setor de ener-
gia renovável e de evoluções e
mudanças climáticas. Visitamos
o Porto de Suape. Foram encon-
tros bem diversificados, acompa-
nhados por representantes locais
da economia, meio ambiente, cul-
tura e direitos humanos.

Pernambuco também é
atualmente um polo de tec-
nologia da informação reco-
nhecido no Brasil. Há o inte-
resse de promover pesqui-
sas conjuntas na área?
Estamos radiantes com a mobili-
dade nas pesquisas no campo da
tecnologia, para tentar construir
entre Pernambuco e a Região dos
Médios Pirineus relações contí-

nuas que dão lucro aos dois. Te-
mos organismos bastante simila-
res na promoção de conhecimen-
to do ramo tecnológico. Então,
haverá uma reciprocidade de co-
nhecimento adquirido. Estivemos
no Porto Digital e no C.E.S.A.R,
onde passamos um bom tempo
conversando e conhecendo as ins-
talações. Fiquei impressionado pe-
la maneira como eles foram con-
cebidos e como funciona o traba-
lho. Sabemos hoje que as tecnolo-
gias mudam muito rápido e que
ninguém detém o conhecimento
só para si. É preciso ser inventivo
e o papel das instituições políticas
é fazer com que as fronteiras de-
sapareçam, pois elas não existem
para a vida científica.

Mais de 170 mil alunos bra-

sileiros estudaram no exte-
rior em 2013. Só o programa
Ciência Sem Fronteiras
(CSF), do governo federal, es-
tima distribuir mais de 100
mil bolsas de estudo fora do
Brasil até 2015. A instalação
de uma antena da Universi-
dade de Toulouse dentro da
UFPE para estabelecer rela-
ções com todos os centros
universitários de Pernam-
buco significa aumentar as
possibilidades de intercâm-
bio entre estudantes?
Esse será o primeiro resultado des-
se acordo que assinamos com as
universidades pernambucanas
(UFPE, UFRPE, UPE e Unicap). É o
que foi ressaltado, inclusive, du-
rante a visita do presidente fran-
cês, François Hollande, em dezem-

bro último ao Brasil. Haverá sim
a possibilidade de os estudantes
brasileiros fazerem uma parte dos
estudos na Região dos Médios Pi-
rineus ou em Toulouse. Isso já foi
tema de diálogo entre professores
e pesquisadores brasileiros e fran-
ceses no Recife. Em setembro, re-
presentantes de Pernambuco irão
nos visitar, provavelmente áreas
homólogas irão dialogar. Estamos
desde já refletindo sobrletindo sobref e missões
próximas, inclusive com um re-
presentante em Pernambuco pa-
ra facilitar as relações com o con-
junto de parceiros e o Consulado
Geral da França. Estudantes fran-
ceses virão e do Brasil irão para a
França. Precisaremos de tempo e
não queremos quantificar os ricar os ruantif esul-
tados, mas os frutos irão chegar.

Há o interesse de expandir
as relações com outros es-
tados brasileiros?
No momento, não. Vamos procu-
rar uma maneira positiva de não
dispersar esforços. Para a coope-
ração, é preciso desenvolvimento
das relações humanas, razão pe-
la qual vamos nos aprofundar de
forma interdisciplinar. É preciso
que representantes franceses das
universidades, do setor da água e
das empresas firiresas f mem relações pes-
soais verdadeiras e não enclausu-
radas. Temos outros projetos de
cooperação em andamento na Ín-
dia e na China para reforçar. No
continente americano, escolhe-
mos Pernambuco. O que não im-
pede que laboratórios da univer-
sidade tenham relações com ou-
tros campus brasileiros. Mas no
plano institucional, fizemos a nosizemos a nostitucional, f -
sa escolha. Pernambuco é a re-
gião do Brasil que hoje conhece o
crescimento mais elevado.

ALICE DE SOUZA
alicesouza.pe@dabr.com.br

Destaque na promoção de negócios nos setores da
indústria, da agricultura e do turismo da França,
além de segundo polo estudantil do país europeu, a
Região dos Médios Pirineus – localizada na fronteira
com a Espanha – estreitou relações com Pernambuco
para desenvolvimento de uma plataforma permanente
de cooperação de pesquisa, ensino e fomento
econômico. Uma antena da Universidade de Toulouse,
fundada em 1229 e responsável por 145 unidades de
pesquisa e mais de 100 mil alunos, foi instalada dentro
do campus da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) para diálogo com os centros acadêmicos
pernambucanos. Em entrevista ao Diario, o
jornalista, ex-ministro do governo francês e atual
presidente da Região dos Médios Pirineus, Martin
Malvy, detalhou como será formatada a cooperação,
cujo objetivo inclui o aumento da mobilidade
estudantil e a promoção conjunta de pesquisas
pluridisciplinares, e quais as áreas de interesse de
estudiosos e empresários franceses no estado.

Martin Malvy

“O papel das instituições políticas é fazer
com que as fronteiras desapareçam”
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Região dos Médios Pirineus

Composta por 5 sítios
classificados como
Patrimônio Mundial da
Unesco: Aibi, Canal do Midi, os
Caminhos de Santiago de
Compostela, o Cirque de
Gevarnie/Mont Perdu, Les
Causses e Cévannes

2,8 milhões de habitantes

32 mil pessoas se instalam
anualmente na região

Toulouse, a capital, é a 4ª
cidade da França

120 mil pessoas estudam em
Toulouse

1º excedente comercial da
França

3º lugar em taxa de
crescimento anual do PIB

243 mil empregos gerados
nos setores de aeronáutica,
agroalimentar e turismo

Só o setor aeroespacial gera
90 mil empregos

Toulouse é a sede da Airbus,
sendo batizada de Airbus City

47,6 mil fazendas agrícolas em
atividade

25 mil empresas são criadas
anualmente na região

400 empresas estrangeiras
no território

Universidade de Toulouse foi fundada em 1229 e está abrindo representação no Recife


