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東帝汶呼喚澳門
Timor CHAMA MACAU
東帝汶前總統奧爾塔希望澳門可更多地出現在東帝汶視野中。
曾奪得諾貝爾和平獎的奧爾塔亦擁抱「一帶一路」。

O antigo presidente timorense desafia Macau a ter
mais visibilidade em Timor-Leste. Prémio Nobel da Paz
Ramos-Horta abraça a Iniciativa Faixa e Rota.
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「我相信(賀一誠)會為澳門做很多事情」

“Tenho a certeza que [Ho Iat Seng] vai fazer muito por Macau”
葡萄牙華人聯盟主席周一平認為，若賀一誠擔任行政長官，他的商業背景會使他有所作為。周一平又認為，澳門加強葡萄
牙以外的關係。

O presidente da Liga de Chineses em Portugal diz que a carreira empresarial de Ho Iat Seng vai fazer diferença
caso seja eleito Chefe do Executivo. Para Y Ping Chow Macau tem de alargar relações além de Portugal.
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南中國海：衝突的海域？
Mar do Sul da China: um mar de conflitos?
Carla Melo*

中

國，從字面解釋，有中央的
意思。從中華文明開始，中
心性和孤立的格言就象徵著
國家在世界上建立自己的方式：隱藏和
嫻靜，唯一意識到這偉大的人，現在意
識到需要通過參與國際政治舞台來確立
自己的地位，並且還有一些「利潤豐
厚」的多 邊 主 義 ， 這 些部 分 受 到 質 疑 。
很多中國公司走向大海的政治行動，一
直是絕對性的，只要看看中國的地理，
控制這片海域的意義不僅在資源方面和
經濟方面：削減馬來西亞和汶萊專屬經
濟區的「九段線」是正確的、合法的、
具有主權 的 ， 並 代 表 中國 的 領 海 ; 在 中
國、台灣、越南和菲律賓之間存在爭議
的南沙群島和西沙群島是屬於中國的，
歷史上的正當理由足以使之成為現實。
中國南海是「衝突之海」，軍事化的邊
緣，激烈的地緣政治動態，專注於建
立對另一方控制的威懾能力，似乎不再
提供必要和充分的解釋。這種「衝突之
海」也是資源地緣政治的完美示範，美
國亦越來 越 多 地 參 與 其中 。

A

China, comummente designada por
Império do Meio, leva o ‘termo à
letra’. Desde o início da civilização
chinesa que as máximas de centralidade e
isolamento caracterizavam o modo como
o país se ia estabelecendo no mundo:
inicialmente escondido e recatado, o único
ciente da sua grandeza; agora, ciente da
necessidade de afirmação através da
participação na cena política internacional,
com um multilateralismo “lucrativo”, por
alguns visto como duvidoso.
De acordo com essa mesma pretensão,
grande parte da ação política da China para
com o seu mar tem sido de caráter absoluto,
pois basta olhar para a configuração
geográfica do país para perceber a
necessidade, senão a obrigatoriedade,
de controlar este mar tão importante não
só em termos de recursos como também
em termos económicos: a ‘nine-dash line’,
que corta as Zonas Económicas Exclusivas
da Malásia e de Brunei é correta, legal,

還有聯合國？東盟（東南亞國家聯盟）
又怎樣？聯合國，或者更確切地說是
「聯合國海洋法公約」，對這種軍事化
及其可能帶來的後果發出限制、譴責和

警告，但也就僅此而已。基本和以往一
樣，能力非常有限，並且總是被稱為「
主權」和「不干涉內政」的主因所困
擾。

另一方面，東盟仍然存在一個根本問
題：在一張桌子上同時出現舊敵人、新
朋友和文化多樣性，這共同形成巨大的
挑戰。因此，客觀地看待南中國海、制
裁和提出決議是一個整個過程，目前尚
無法實現。在這裡，我們必須再次談論
美國及其對這個組織的干涉，因為菲律
賓總統杜特爾特在去年東盟會議期間向
美國總統特朗普演唱了一首美麗的民謠
（「你是光明」）並非偶然。2017年
11月12日：有必要利用外交手段繼續
保持相互防禦（和滿足）協議。
最終，隨著多多少少衝突和緊張局勢，
中國試圖重新支配全球地緣政治環境。
重要的是要始終牢記，中國與其歷史，
過去及其可能失去的一切有著巨大的聯
繫。我們漸漸「失去正義」，近幾十年
來，中國一直在努力贏得勝利。「衝突
之海」獲主權是「中國夢」的一部分，
而且也代表國家的存亡。

*科英布拉大學經濟學院高級課程「中國和

世界經濟中的葡萄牙語國家：貿易，旅遊，

合作與發展」的學生

soberana e representada nos mapas
marítimos da China; as ilhas Spratly e
Paracel, disputadas entre a China, Taiwan,
Vietname e Filipinas, são chinesas e a
justificação histórica é o suficiente para
que assim seja. Com isto, entendemos que o
Mar do Sul da China é um “mar de conflito”,
em iminência de militarização, um foco
de dinâmicas geopolíticas intensas, onde
ainda não se chegou a Clausewitz e à sua
teoria da guerra total, mas onde Sun Tsu centrado na capacidade de dissuasão para
estabelecer controlo sobre o outro - parece
já não oferecer a explicação necessária
e suficiente. Este “mar de conflitos” é
também uma demonstração perfeita da
geopolítica de recursos, onde os Estados
Unidos da América vão-se envolvendo
crescentemente.
E as Nações Unidas? E a ASEAN (Associação
das Nações do Sudeste Asiático)? A ONU,
ou melhor, a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar cria limites, condena,

avisa sobre esta militarização e sobre
as consequências que a mesma poderá
trazer, mas nada mais. No fundo, e como
sempre tem sido, a sua capacidade de
atuação é bastante limitada e sempre
assombrada pelos grandes monstros
chamados ‘soberania’ e ‘não interferência
nos assuntos internos’.
A ASEAN, por sua vez, ainda apresenta
problemas de génese: juntar, numa só
mesa, inimigos históricos, amigos recentes
e diversidade cultural é, por si só, um
desafio enorme. Daí que olhar para o
Mar da Sul da China com objetividade,
sancionar e apresentar resoluções é todo
um processo que, neste momento, ainda
não é possível de se concretizar. E aqui
temos de falar, de novo, dos EUA e da sua
ingerência nesta organização, já que não
é por acaso que Rodrigo Duterte cantou
uma belíssima balada (“You are the light”)
a Donald Trump durante a conferência da
ASEAN no passado dia 12 de novembro
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de 2017: é necessário usar a diplomacia
para dar continuidade a um pacto de
defesa (e de satisfação) mútuas.
No final de tudo, com mais ou menos
conflito, com mais ou menos tensão,
a China está a tentar reconfigurar o
contexto geopolítico mundial. É importante
ter sempre em mente que a China é
imensamente ligada à sua história, ao
seu passado e a tudo aquilo que pode
ter perdido. ‘Perder a face’ é perder a
dignidade e a China, nas últimas décadas,
tem lutado para ganhar a sua face de
volta, onde ganhar soberania sobre o seu
“mar de conflitos” faz parte do ‘Chinese
Dream’ e, em parte, da sobrevivência
do mesmo.
* Aluna do curso avançado “A China
e os Países de Língua Portuguesa na
Economia Mundial: Comércio, Turismo,
Cooperação e Desenvolvimento”,
Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra

