QUÉBEC E BRASIL : UMA PARCERIA VOLTADA
AO FUTURO
Estou muito orgulhoso em contribuir ao desenvolvimento das relações
entre o Québec e o Brasil. A presença, no Brasil, da única representação
do Québec na América do Sul simboliza toda a importância que nosso
governo atribui ao desenvolvimento de suas relações com o gigante sulamericano.
Os 12 últimos anos de colaboração permitem colocar a mesa para o futuro,
pois o fortalecimento das trocas, nomeadamente em matéria econômica,
continua importante e representa a prioridade da nossa ação. As negociações
entre o Canadá e os países do Mercosul consistem em uma especial
oportunidade no que tange ao fortalecimento de nossos laços comerciais.
A nossa equipe oferece serviços de aconselhamento e de matchmaking
entre as empresas, os investidores e as instituições do Québec e do Brasil.
Independente do seu objetivo com o Québec - comercial, investimento,
pesquisa e desenvolvimento, educação, cultura ou imigração - nós podemos
auxiliá-los/as com seus planos.

Québec

Unam-se a nós para desenvolver as colaborações e a cooperação entre
o Québec e o Brasil e construir uma relação forte, calorosa e benéfica a
todos e todas.

Cerca de 8,5

milhões
de habitantes em uma
superfície de 1 667 712 km2.

Jason Naud
Diretor do Escritório do Québec em São Paulo
@JasonNaud

O francês como língua oficial.
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DESCUBRA O QUÉBEC!

DESDE
2008

Uma diplomacia distintiva,
composta de 33 representações
em 18 países.

Brasil

Montréal : a metrópole, maior cidade
francófona da América do Norte, classificada
internacionalmente como uma das melhores
cidades universitárias para viver.

São Paulo

international.gouv.qc.ca

O Québec e o Brasil desenvolveram uma relação sólida baseada em valores e interesses
comuns. Inaugurado em 2008, o Escritório do Québec em São Paulo (Bureau du Québec
à São Paulo – BQSP) cumpre seu mandato mediante atuação contínua nos seguintes eixos :
promoção do Québec no Brasil, fortalecimento de relações políticas, econômicas e
comerciais e desenvolvimento e manutenção de trocas em setores culturais, educacionais,
científicos e da inovação. A equipe do BQSP se dedica ao estabelecimento de relevantes
parcerias entre quebequenses e brasileiros/as em tais domínios.

55 11 5509 4321
Av. das Nações Unidas, 12901
CENU - Torre Norte - 16º Andar
045780-000 São Paulo - SP
Brasil
qc.saopaulo@international.gc.ca
Québec.ca/sao-paulo
QuebecnoBrasil
QuebecBrasil
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Québec : a capital, única cidade fortificada
ao norte do México, classificada como
patrimônio mundial da UNESCO.

MAIS DE 10 ANOS DE TROCAS DIVERSAS

ESCRITÓRIO DO QUÉBEC
EM SÃO PAULO
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Festival international de jazz de Montréal, place des Festivals
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QUÉBEC-BRASIL : UMA RELAÇÃO EM CRESCIMENTO
Uma presença sólida
no território
Desde 2008, as relações do Québec
no Brasil são dinâmicas e bem
estruturadas, tanto com o governo
federal quanto com diversos Estados
que desenvolveram laços firmes com
o Québec. De 2009 até o presente,
o Québec apoiou 51 projetos de
cooperação no território brasileiro.

Cooperação
Desde 2004, o Québec tem promovido
acordos de cooperação com vários
Estados, entre eles São Paulo, Paraná
e Rio de Janeiro, assim como com
o Conselho Nacional de Secretários
de Saúde do Brasil (CONAS). O
Québec e o Estado de São Paulo,
juntamente com outras regiões, fazem
parte da Conferência de Chefes de
Governo das Regiões Parceiras, que
realizou um encontro na capital
paulista em junho de 2012.

Unidos pela cultura
O Brasil e o Québec possuem
culturas ricas e diversificadas. As
trocas culturais encontram-se em
contínua expansão. O Escritório
trabalha em conjunto com distintas
instituições culturais na organização
das mais diversas atividades, entre
elas exibições de filmes e exposições
artísticas.

Aliados pelo meio
ambiente e
desenvolvimento
sustentável
As preocupações em matéria de
proteção ao meio ambiente
consistem em interesses partilhados
entre o Québec e o Brasil. O Québec
participou com entusiasmo dos
encontros internacionais realizados
no Rio de Janeiro em 2002 e 2012.
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ECONOMIA E INVESTIMENTO :

CRESCIMENTO PAUTADO POR UM FORTE
ECOSSISTEMA DE NEGÓCIOS, INOVAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO
O Québec possui um vasto território rico em recursos
naturais, uma força de trabalho criativa e bem treinada e
uma cultura de inovação bem estabelecida. Essa combinação
poderosa estimula os setores de atividade mais importantes
em uma economia dinâmica, próspera e aberta!
Em 2019 :
• O Brasil classificou-se entre os dez principais parceiros
econômicos do Québec a nível mundial e em primeiro
na América do Sul.
• As trocas comerciais Québec-Brasil somaram cerca de
2,89 bilhões de dólares canadenses, representando
aproximadamente 40% das trocas entre o Canadá e o Brasil.
• Os setores econômicos de excelência e de interesse
comum incluem energia, ciências da vida, tecnologias
de informação e comunicação, transporte, aeroespacial,
defesa/segurança pública, indústrias criativas, construção/
infraestrutura e agricultura.
• O Québec é um destino estratégico para investidores
brasileiros que desejam estabelecer uma presença na
América do Norte. No Québec, investidores estrangeiros se
beneficiam de custos de vida e operacionais competitivos,
de inúmeros atraentes incentivos, de acesso direto aos
principais mercados mundiais, e de uma mão de obra
altamente qualificada.
• O Québec é um líder mundial em termos de práticas de
incubação e de aceleração inovadoras e se encontra
entre os primeiros ecossistemas de startups do mundo.
O ecossistema de inovação quebequense encontra sua
força no dinamismo, no caráter inovador e no grande
potencial de crescimento de suas empresas emergentes
em inteligência artificial, videogames, efeitos visuais
e animação, tecnologias da saúde, tecnologia limpa,
desenvolvimento de software, segurança cibernética, etc.
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A CULTURA :

CRIATIVIDADE QUE
NOS UNE

EDUCAÇÃO :

A SERVIÇO DA JUVENTUDE
E DA PESQUISA

Com uma cultura vibrante e
distintiva, o Québec investe com
seus parceiros brasileiros.

Acordos de mobilidade e de cooperação
unem os estabelecimentos de ensino superior
brasileiros e quebequenses.

• No cenário cultural, o Québec
se destaca por sua originalidade
e criatividade, especialmente
nos setores do audiovisual, da
música, do circo e das artes
digitais.

• Trata-se do segundo destino internacional
para os estudos da língua francesa. O
Québec oferece uma educação de alta
qualidade e equipamentos de pesquisa de
tecnologia de última ponta, além possuir
uma das menores taxas escolares para
estudos universitários da América do
Norte.

• Nos últimos anos, o Brasil
recebeu um conjunto diversificado de artistas quebequenses,
entre eles a Compagnie Marie
Chouinard, o ator e cineasta
Robert Lepage (887 e Uma
biblioteca, a noite), o grupo
Ballets Jazz de Montréal e a
orquestra sinfônica de Montréal
com o Maestro Kent Nagano.
• Líder mundial em entretenimento ao vivo, o Cirque du
Soleil trouxe ao Brasil, em 2019,
o espetáculo “Ovo”, dirigido
pela aclamada coreógrafa
brasileira Deborah Colker.

•Em 2012 , o Q uébec e a C APES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) assinaram um
acordo de cooperação no domínio do
ensino superior e da pesquisa de modo a
permitir aos/às estudantes brasileiros/as o
acesso às bolsas de isenção no Québec.
Segundo a classificação da QS Rankings,
Montréal é a melhor cidade universitária
na América do Norte e a sexta a nível
mundial.
• A Agência Universitária da Francofonia,
fundada pelo quebequense Jean-Marc
Léger e cuja sede se encontra em Montréal,
agrupa 19 universidades membros no
Brasil e possui uma representação em
São Paulo.

IMIGRAÇÃO :

O QUÉBEC,
UM DESTINO DE
QUALIDADE PARA
CONCRETIZAR SEUS
PROJETOS
• Reconhecido pela alta qualidade
de vida, o Québec oferece um
ambiente único ao mundo. A
natureza é generosa, as cidades
seguras e a sociedade acolhedora.
• As possibilidades de trabalho
no Québec se concentram
nomeadamente nos seguintes
setores : tecnologias de informação,
enfermagem, usinagem,
aeronáutica , engenharia e
transformação de alimentos.
• Para mais informações sobre as
vantagens do Québec, as missões
de recrutamento e os diversos
programas de imigração, consulte
www.unbelavenir.gouv.qc.ca (em
francês, inglês e em breve em
português).

