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Mais do que ret6rica baseada no acordo de parceria estrat6gica, Portugal deve apostar na criaqio de oportunidades

concretas de investimento chinGs. A opiniSo 6 do investigador de ci0ncia politica, Arnaldo Gongalves, {u€ espera que a viagem

do ministro de Estado e dos Negricios Estrangeiros portugu6s, Paulo Portas, i China abra a porta a esta nova realidade.

At6 porque, "Portugal precisa da liquidez da China" pata enftentar a crise econrimica que atravessa.

O Pedro Galinha. pedrogalinha.pontofinal@gmail.com

- Como se classifica a relagio bilateral
enhe Portugal e China?

Arnaldo Gongalves - Doponto devista
formal e institucional, 6 uma relagdo cordial
e pr6xima. Como tal, 6 querida pelos dois
lados. Isso 6 claro e ndo mudou desde o Go-
verno de Jos6 S6crates. No entanto, o que
se passa hoje nio 6 igual ao que se registava
h6 mais de 3o anos. Antigamente, a China
foi olhada como destino de investimento
portugu6s e das empresas porluguesas de
baixa qualificaqio tecnol6gica. Portanto,
pequenas e m6dias empresas, com produ-
tos ndo muito sofisticados. Tudo ao nivel
das indristrias transfbrmadoras. O grande
esforgo dos vdrios Presidentes da Repribli-
ca que ainda tiveram a tutela de Macau foi
incentivar esse investimento grosso da in-
dristria tradicional portuguesa na China e

reforgar a relagdo. Mas as coisas correram
mal. Os investimentos pensados em Portu-
gal para a China corriam bem no primeiro
contacto, rnas rapidamente deixdvamos de
ouvirfalar deles. Hoje em dia, a China subiu
como potr0ncia econ6mica na cadeia de va-
lor e faz parte da sua orientagdo estrat6gica
criar filtros para a captagdo de investimento
qualificado. A China s6 quer investimentos
de empresas estrangeiras que providenciem
m6dia e alta tecnologia. Portugal tem um
enorme dificuldade nesse aspecto. Por
exemplo, n6o consegue fornecer tecnologia
at6mica, espacial ou biol6gica.

- A cornitiva empresarial que viaja
com Paulo Portas estari ad.aptada a
esta realidade?

A.G. - Se for da mesma tipologia das an-
teriores, temo que n6o leva Portugal a lado
algum. Entretanto, tamb6m 6 importante
referir que a China saiu para o exterior. Estd
a fazer a mesma caminhada que o Japdo e

a Coreia do Sul fizeram na decada de 196o,
criando focos de investimento muito bem
pensados no tecido empresarial europeu,
aquisiqio de empresas, participaqlo no ca-
pital de empresas lideres de mercados e a
aposta nos sectores da energia, electricida-
de, borrachas, transformaq6o de petr6leo.
Tudo o que a China precisa. Este desenvol-
vimento 6 inteligente e foi pensado h6 3o
anos. Sdo as prioridades e constam das r4o
plano de desenvolvimento.

- A diplomacia portuguesa tem re-
forqado o empenho no acordo de par-
ceria eshat6gica, assinado ern 2oo5.
Isso 6 garante do qu6?

A.G. - As informaq6es que tenho tido
de Portugal 6 que dessas reuni6es n6o t€m
resultado frutos, em parte por culpa dos
porfugueses. Enquanto os chineses vlo para

os encontros com propostas, a parte portu-
guesa vai para reuniOes com declarag6es de
principio e muita ret6rica vaga. N6o hA pla-
nos concretos para centrar a parceria, que

est6 em banho-maria. Vamos ver se com
o investimento na EDP - e talvez outros

que tamb6m se falam - as coisas melhorem.
Vamos tamb6m esperar pelo resultado da
visita de Paulo Portas, que antecede a de
Pedro Passos Coelho no pr6ximo ano fem
Xangai, o ministro indicou que o chefe do
Governo portuguds estd a planear uma vi-
sita d China em zor3l. Ter6 de haver uma
sequdncia realista destas conversaqdes por-
que Portugal precisa da liquidez da China.
E a Europa tamb6m.

- A economia portuguesa s6 sobre-
viveri{ se consegrrir captar investi-
mento chin6s?

A.G. - A capacidade de financiamento
que 6 necess6ria nlo existe na Unido Euro-

peia. E como ndo existe na Unilo Europeia
ter6 de vir de algum lado. Para Portugal e

para os restantes paises em dificuldades, a

China ainda ndo mostrou como vai apoiar.
Mas jd disse que vai contribuir para um
fundo do Fundo Monetdrio Internacional
direccionado para o investimento. Essa 6

uma via. Como disse, a parceria estrat6gica
espera melhores dias e tem de ser mais do
que ret6rica. Ter6 de evoluir.

- Esta viagem de Paulo Portas pode
marcar esse ponto de viragem?

A.G. - J6 h6 uma alteraglo de rumo. O

Governo esta apostado em fazer as coisas
de maneira diferente. Estd a procurar con-

trolar o orqamento do Estado e a despesa
priblica. Para a fase das politicas de cresci-
mento 6 necessArio investirnento atrav6s
de empresas privadas ou proveniente do
estrangerro.

- At6 que ponto o projecto lus6fono
chin6s passa pela influ6ncia de Por-
tugal?

A.G. - A China ndo precisa de Portugal
para relacionar-se com o mundo lus6fono.
Asrelaq6es conr os paises de lingua oficial
portuguesa sdo bilaterais e at6 o F6rum
para a Cooperaglo Econ6mica e Comercial
entre a China e.os Paises de Lingua Portu-
guesa serve parapouca coisa. Do ponto de

vista da feitura dos'neg6cios, tudo 6 feito de
formabilateral.

-Asemelhanga de orrtros governan-
tes estrangeiros que chegam ao Con-
tinente,.o dossier "direitos humanos
na C.hina" nflo foi abordado por.Faulo
Portas.

A.G. - N6o basta chegar A China e dizer
que existem atropelos aos direitos huma-
nos. E.quase como entra-r na casa de uma
pessoa e dizer: "Obrigado por rne receber,
mas a sua casa.6 feia". Um representante
politico ndo pode fazer isso. Paulo Portas
fez bem e ndo 6 o primeiro. Outros'lepre-
sentantes portugueses, como Mario Soares
na qualidade de Presidente da Repribiica,
fzeram o mesmo. Em Portugal, Soares ata-
cava a China, mas quando chegava a Pe-
quim emudecia.

- Hong Kong e Macau sdo tamb6m
destinos de Paulo Portas. Qual ser6 a
agenda para as duas regi6es adminis-
trativas especiais?

A.G. - Em Hong Kong, vai fazer uma
declaraqlo de circunstAncia: congratular a

nomeaqio do novo Chefe do Executivo e a

manutengio do sistema e da maneira de vi-
ver da regiio vizinha. Em Macau, fard uma
intervenqao sobre a confianga politica que
existe entre o Governo de Portugal e o Go-
verno da RAEM. Andaremos d volta disso
porque nio h6 nada de novo. N6o hd pro-
blemas, nem nada de significativo a anotar.

- As supostas novas regras de fixa-
96o de resid6ncia de portugueses em
Macau ji foram desmentidas pelo
Executivo. Mesmo assim, poderi ser
urn tema em destaque?

A.G. - Foi um problema burocrAtico
criado por burocratas que aqui existem
nos niveis intermedios da Administragio
Pirblica. Nho haver6 grande atenqdo a dar
a isso. Seria uma estupidez, por parte da
RAEM, criar dificuldades i fixagIo de por-
tugueses. A RAEM existe pelo apoio da Re-
priblica Popular da China, mas sobretudo
pelo legado portuguAs. Sern isso, ndo efstia
o portugu6s como lingua o{icial, o sistema
juridico e econ6mico vigente ou a cultura
local. Se retirarmos o traqo portuguGs, o que
6 Macau?

"A parceria estrat6giea flentre Fortuga] e Chinal es-
pera rnelhores dias e tern de ser rnais ctro qlre ret6x'iea,
Terd de evoLuir", sagere Arnaldo Gonqalves.


