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Opresidenteperuano,OllantaHu-
mala Tasso, vai realizar uma visita
oficial a Portugal, em Novembro,
pertodaCimeiraIbero-Americana
queserealizadias16e17dessemês
nacidade espanholade Cádis.

O embaixador do Peru em Por-
tugal, NéstorPopolizio, esperaque
nessa ocasião as negociações para
um acordo que elimine aduplatri-
butação entre os dois países esteja
concluído, para que seja assinado
pelos dois chefes de Governo em
Lisboa, declarou em entrevista ao
Negócios,dizendo:“temosdeavan-
çarumpouco mais nas relações bi-
laterais”.

Néstor Popolizio, que conside-

rou a viagem de Passos Coelho ao
Peru bem sucedida, fala dos três
acordos que foram assinados: coo-
peração no turismo, consular e na
áreacultural.

Ao nívelconsular, NéstorPopo-
lizio lembraque tanto Portugalco-
mo o Peru têm muita população
fora dos respectivos países. Consi-
derando que “os serviços consula-
res portugueses são muito bons”, o
acordo “serve para nos dar capaci-
tação consular, melhorar tecnolo-
gia nos serviços consulares”, mas
também permite “darserviços nos
locais onde não temos consulados.
EondePortugalnãotenhatambém
podemos darserviços”, explica.

Aonívelcultural,assinou-seum
acordoqueprevêacolaboraçãoen-
treoInstitutoCamõeseoInstituto
YncaGarcilasodelaVega.Oacordo
prevêacooperaçãoaoníveldadifu-
são cultural de cadapaís, podendo,
maistarde,evoluirpara,porexem-
plo, o ensino da língua. “O aspecto
cultural é o que mais une os países
comhistóriatãoprofunda”,afirma

NéstorPopolizio,lamentandoafal-
ta de conhecimento que os países
têmumdo outro. O que conhecem
os portugueses do Peru? Machu
Picchu. “Todo o mundo sabe que é
no Peru”. Se se falar da civilização
inca a identificação com o Peru
tambéméimediata.Mas,acrescen-
ta, desconhecesse a dimensão do
país e asuadiversidade. Porexem-
plo, sabe-se pouco que o Rio Ama-
zonasnasceno Peru.Aníveldalite-
ratura,talvezseconheçaMarioVar-
gasLlosa.MasBryceEchenique“se
calharnão conhecem”, ouos escri-
toresdanovageraçãocomoSantia-
go Roncagliolo. “Esse é o trabalho
daembaixada, temos de fazerdifu-
são cultural permanente”. E o que
osperuanosconhecemdePortugal,
ofutebol?Algumacoisadofutebol,
mas “conhecem a história portu-
guesa, os grandes descobridores
portugueses. O Tratado de Torde-
silhas é ensinado nas escolas. Co-
nhecem a presença espanhola e
portuguesa na América do Sul”.
Mas, continua, “não conhecem o

quetemaquidemaravilhas,emLis-
boae no resto do País”.

ParaNéstorPopolizio,ajudavaa
um maior relacionamento se exis-
tisse ligações aéreas directas entre
os dois países. Seria necessário até
paracaptarmaisturistasportugue-
sesparao Peruterumalinhadirec-
ta. “É possível”, diz Néstor Popoli-
zio,lembrandoquedePortugalche-
gam perto de três mil turistas por
ano ao Peru, que não tem burocra-
cianaconcessãodevistos,tantotu-
rísticos como empresariais.

Masodiplomataacredita:“seco-
meçássemos a crescer em termos
de comércio e de presença de em-
presas portuguesas no Peru as ne-
cessidades para mercadoria e pas-
sageirosseriamóbviaseaíentraría-
mosnumcontactomaisdirecto”.E
conclui: “tendo em consideração
queaeconomiaportuguesaeperua-
nasão complementares, vamos fa-
zerumrelacionamentomuitomais
profundo em comércio e investi-
mentos e, depois, tudo o resto vai
acompanhar”. AM

“Com aumento do comércio, tudo o resto virá”
O presidente peruano
deve vir em Novembro
a Portugal, onde se
espera que assine o
convénio para eliminar
a dupla tributação entre
os dois países

Miguel Baltazar

O investimento
português no Peru
já supera
os 500 milhões
de dólares.

Vamos fazer um
relacionamento
muito mais
profundo
em comércio
e investimentos
e, depois, tudo
o resto vai
acompanhar.
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Néstor Popolizio Bardales, 57 anos,
chegou a Portugal há sete meses,
mas já conhece mais do País do que
muitos portugueses. Fala de Lisboa
– “gosto da beleza natural de Lisboa
e a sua gente”. Mora em Belém e
caminha à beira Tejo. O mar, diz,
une os povos. Fala do Porto, de
Amarante, do Douro, de Viana do
Castelo, Braga, Guimarães e “agora
conheci todo o Alentejo”. Fala das
ruínas romanas e cidades medievais
em Portugal, “absolutamente bem
conservadas”. E fala do Marvão,
que “devia ser património histórico
da Humanidade”. Também nomeia
Castelo de Vide para falar da
judiaria, de onde saiu uma diáspora
que chegou ao Peru.
Diplomata de carreira, Néstor
Popolizio passou, nos seus cargos
no estrangeiro, pelos Estados
Unidos, pela Colômbia e pelo Brasil.
Aliás, foi esta passagem pelo Brasil
que lhe permitiu aprender
português. E faz questão de saber
como em português se diz certas
palavras: “como se diz valor
añadido? Agregado?”. Em Portugal,
é valor acrescentado. Mais uma
palavra para o vocabulário.

HÁ SETE MESES EM PORTUGAL
E JÁ CONHECE BEM O PAÍS


