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Estratégia A economia nacional pode aproveitar o gás dado por Pequim
à globalização para valorizar portos e dinamizar os negócios do mar

Portugal na nova rota
da seda da China
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O novo Presidente Xi Jinping termina
com a política externa “discreta”
do antecessor e aponta para o
“rejuvenescimento da nação chinesa”
como desígnio nacional

Textos Jorge Nascimento

Rodrigues

Infografia Jaime Figueiredo

N

ão há semana em que
a China não manifeste interesse, e de um
modo cada vez mais
insistente, pela nossa
centralidade no Atlântico no cruzamento
das rotas marítimas
globais, nomeadamente Sines, diz Ana Paula Vitorino, a
ministra do Mar, em entrevista ao Expresso (ver pág. ao lado). O seu Ministério avançou com um memorando com o
homólogo em Pequim para desenvolver o
que batizaram de “parceria azul” (usando
simbolicamente a cor dos oceanos). A
meta será criar uma extensão “azul” da
iniciativa das novas rotas da seda, conhecida por Uma Faixa, Uma Rota (Belt and
Road), que coloque Portugal no mapa
da globalização chinesa. A visita recente
a Portugal de Wang Yi, a ministra dos
Negócios Estrangeiros, e o encontro com
o homólogo português, Augusto Santos
Silva, reforçou esta oportunidade.
O atual traçado oficial das novas rotas
da seda (ver mapa) é omisso, por ora,
sobre o Atlântico, mas o movimento de
globalização de Pequim valorizou, de
novo, este espaço marítimo estratégico,
um pouco adormecido com o final da
Guerra Fria e o recuo dos EUA no papel

Principais rotas
marítimas

2013

2014

Criação do AIIB (Banco Asiático de
Investimento em Infraestruturas) e Fundo
Monetário Internacional declara que a
China é a primeira economia mundial se o
PIB for avaliado em paridade de poder de
compra. Pequim lança o Silk Road Fund e
participa na criação do ‘New Development

Bank’ (igualmente conhecido por Banco
dos BRICS). Chegada a Madrid de um
comboio de mercadorias proveniente
de Yiwu (na zona leste da China), um
trajeto ferroviário mais vasto do que o
transiberiano

da base das Lajes. “A bacia do Atlântico é
um espaço em transformação”, segundo
Paulo Duarte, investigador na Universidade do Minho, em Braga, e doutorado
na Universidade de Lovaina, na Bélgica.
E como todos os espaços geopolíticos
nessas condições está cheio de oportunidades, entre elas as que decorrem da
estratégia chinesa até 2050 (ver caixa)
que o investigador de Braga sintetizou
no título do livro que publicou no ano
passado — “Pax Sinica: todos os caminhos
vão dar à China”.
Nesse mar de oportunidades, “Portugal deve ter em conta os seus próprios
interesses de longo prazo e procurar
equilibrar a sua vocação europeia e
atlântica com a sua história, onde a Europa e o Atlântico não são um ponto de
chegada, mas de partida para o mundo”,
refere o economista macaense José Luís
de Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau. No
mesmo sentido, sobre o jogo de cintura que Portugal deve ter, se pronuncia
Fernanda Ilhéu, professora do ISEG em
Lisboa e presidente da Associação dos
Amigos da Rota da Seda: “Esperamos
que a diplomacia portuguesa encontre
um espaço de manobra entre os compromissos com a União Europeia e a sua
posição estratégica e relacionamento
secular com a China”.
O mundo empresarial português não
deve perder este barco. “Portugal tem
condições de afirmar a sua centralidade
no contexto desta nova fase da globali-

zação e pode e deve tirar partido desta
iniciativa chinesa”, sublinha-nos Jorge
Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP. Usando o simbolismo chinês, o
país tem “um colar de pérolas” — desde
os portos continentais de águas profundas, com destaque para Sines, aos
Açores e à Zona Económica Exclusiva
atual, que já é a terceira maior da União
Europeia, e que quase duplicará, se a
candidatura de extensão da plataforma
continental for aprovada.
Quinhentos anos depois de os portugueses chegarem a Cantão e de terem
criado depois a primeira carreira global
que ligava Lisboa, Goa e Macau, Portugal e China reencontram-se agora no
Atlântico. O quadro de relacionamento
atual com a segunda maior economia
do mundo coloca-a como sexto fornecedor de bens e sétimo investidor direto em Portugal, mas a posição como
destino de exportação desceu para 12º
lugar, atrás de Angola, Brasil e Polónia.
Em Sines, o porto sempre em destaque,
8% da movimentação de contentores
provêm da China. A oportunidade é
fazer subir estes números.

século XXI. Um especialista do sector
refere ao Expresso que, “no contexto
energético da mobilidade marítima, a
posição geoestratégica de Portugal e das
regiões autónomas dos Açores e da Madeira podem conferir maior eficiência
nas rotas marítimas no que diz respeito
ao reabastecimento dos navios movidos
a GNL”. Acrescenta que uma ligação à
posição estratégica de Cabo Verde é outra vertente fundamental, onde a Enacol-Empresa Nacional de Combustíveis
é controlada em mais de 48% pela Galp.
António Costa Santos avança, por seu
lado, que “o porto de Praia da Vitória, na
ilha Terceira, cujo uso é incipiente, pode
ser convertido numa grande estação de
GNL mesmo no centro do Atlântico”.
Mas a centralidade portuguesa não é
só geográfica. Tem, também, uma dimensão simbólica. Para José Luís de
Sales Marques, Portugal “é mesmo uma
joia rara”, por reunir “um conjunto de
características únicas geopolíticas e geoestratégicas, por ser a nação ocidental
que há mais tempo se relaciona com a
China, e pelo espaço de língua portuguesa”. O próprio português, sublinha
Sales Marques, “através do Fórum Económico e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa (conhecido
como Fórum Macau), passou a ser a única língua estrangeira usada pela China
como instrumento da sua diplomacia
global e é promovida como língua útil
para o futuro”.

Lançamento da estratégia global One Belt
One Road (a partir de 2016 designada por
Belt and Road), que se afirma como uma
projecão dupla: terrestre e marítima.
Nicarágua e China anunciam o projeto
de um canal entre o Mar das Caraíbas e o
Pacífico

A janela do gás
A par do vetor óbvio, o portuário para
o import-export e para o transbordo,
uma oportunidade emergente prende-se com o gás natural liquefeito (GNL),
por muitos considerado o combustível
fundamental para mover os navios no

economia@expresso.impresa.pt

2015

20

METAS DA CHINA ATÉ 2049

A

Lançamento do plano industrial Made in
China 2025, inspirado pelo plano alemão
“Indústria 4.0”, e do Livro Branco sobre
estratégia militar da China, publicado pelo
Exército Popular apontando para uma
estratégia naval global

^^ 2021 No centenário da criação do
Partido Comunista da China o país
deverá ser considerado como uma
“sociedade moderadamente afluente”
^^ 2025 Indústria chinesa pretende
chegar a um nível de potência
“industrial poderosa”
^^ 2030 Vinte anos depois de se tornar a
segunda economia do mundo, a
economia chinesa pretende ultrapassar
os EUA em valor do PIB (em dólares).
^^ 2035 A China deverá ter conseguido
concluir uma “modernização básica”
^^ 2045 Torna-se uma potência de nível
mundial no Espaço
^^ 2049 China alcança o estatuto de
“país plenamente desenvolvido”, no
centenário da proclamação da
República Popular da China por Mao
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Ana Paula Vitorino Ministra do Mar

“Os chineses
não olham
só para Sines”
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O renminbi passa a integrar o cabaz de
divisas que baseia os Direitos Especiais
de Saque, a moeda de reserva do Fundo
Monetário Internacional

2017

Xi Jinping coloca a China como campeã da
globalização no Fórum de Davos face ao
renascimento do protecionismo por parte
da Administração norte-americana. A
empresa chinesa COSCO adquire 67% da
Administração do Porto grego do Pireu.
Pequim instala a primeira base militar no

estrangeiro em Djibouti (no Corno
de África). O Partido Comunista da
China no seu 19º Congresso divulga
o plano em três fases de afirmação
global da China até 2049 e insere a
BRI no texto constitucional

A globalização que vem do Oriente
A iniciativa da Faixa e Rota
lançada por Xi Jinping é a trave-mestra da política externa que
se move em sentido contrário à
globalização iniciada por Portugal
O mundo ficou surpreendido em janeiro
do ano passado no Fórum Económico
Mundial de Davos quando Xi Jinping,
o Presidente de uma grande potência
comunista, se declarou o guardião da
globalização. Esta palavra capitalista
maldita subitamente revelou-se o coração da projeção da China no século
XXI. A procura de matérias primas,
de mercados e de oportunidades de
investimento em sectores estratégicos,
levou-a uma presença em muitas partes
do mundo, com destaque em África e na
América Latina. Foi com a subida de Xi
Jinping em 2012 à presidência que uma
estratégia de globalização amadureceu.

Estratégia híbrida
A novidade é que este processo de
globalização se move de Oriente para
Ocidente, ao contrário da dinâmica de
projeção marítima iniciada pelos portugueses no século XV que levaria há
520 anos à chegada de Vasco da Gama a

Calecute, na Índia, e no século seguinte
à China e ao Japão.
Pequim introduziu duas marcas singulares. A primeira revela que a estratégia é “híbrida, convergindo num só
processo a projeção por terra e mar”,
refere-nos Paulo Duarte, do Centro de
Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho. O intento materializa-se no conceito de duas rotas — uma
terrestre, integrando o espaço euroasiático, recuperando simbolicamente a
antiga Rota da Seda, e outra marítima,
da China ao Mediterrâneo, retomando
as famosas expedições do almirante
Zheng He no século XV.
Xi Jinping em 2013 denominou a iniciativa de One Belt One Road (a partir
de 2016 designada por Belt and Road,
Faixa e Rota) e no Congresso do Partido
Comunista realizado em outubro do
ano passado tornou-a parte da Constituição como trave da política externa.
O Atlântico está ausente do mapa atual
da iniciativa. Mas “a tendência será
para que a China venha a dedicar-se
mais a este oceano nos próximos anos”,
sublinha Paulo Duarte. Muito trabalho
de casa já está feito na Europa, onde a
China já foi às compras. As aquisições
dispararam de 10 em 2006 para 250 em

2017, segundo a Ernst & Young. Um dos
sectores visados foi o da energia, com
tomada de controlo de empresas na
Alemanha, Grécia, Itália, Reino Unido
e Portugal (EDP e REN). O domínio
do porto do Pireu, na Grécia, foi outro
investimento de referência.

Intenção de ser ‘suave’
A segunda marca chinesa tem que ver
com a intenção de atuar de um modo
soft (suave), sem recurso à força. Contudo, as duas rotas movem-se em muitas regiões onde há diversas potências
com ambições regionais e mesmo globais. “Parte do desafio que a iniciativa
traz é que o ascenso da China é visto
como uma preocupação para a Índia, os
EUA e muitos dos seus países vizinhos.
Para mim a questão não é tanto entre
soft e hard, mas mais sobre o papel que
a China vai conseguir desempenhar nos
planos regional, transregional e global”, refere-nos o historiador britânico
Peter Frankopan, autor de “As Rotas
da Seda”.
Nunca nenhuma projeção global no
passado — a começar pela portuguesa conseguiu conter-se nos limites do soft.
Desta vez será diferente?

O primeiro capital de Portugal é
a geografia quando se olha para
a iniciativa das novas rotas chinesas, recorda Ana Paula Vitorino, filha de pais alentejanos nascida a 25 de abril há 56 anos na
então Lourenço Marques (Maputo, depois da independência
de Moçambique), nas paragens
do Índico. “Nós temos uma centralidade estratégica” — são as
palavras com que a ministra do
Mar começa a entrevista com o
Expresso.
Licenciada em Engenharia Civil e mestrada em transportes,
pede para se fazer um exercício
fora da visão tradicional dos mapa-mundo que usamos no Ocidente: “Visto do lado de lá, da
China, olhando para a Europa,
Portugal está na interface entre
a Europa e o Atlântico. É a nossa vantagem geoestratégica”,
sublinha, para logo acrescentar:
“Uma vantagem que é válida
tanto para a União Europeia
como para o espaço euroasiático. A República Popular da China não olharia para Portugal
se não nos reconhecesse valia
geoestratégica.”
Apesar de Pequim ainda não
ter desenhado politicamente
rotas no Atlântico, o ministério
do Mar português aposta numa
“parceria azul” com a Administração Oceânica Estatal da República Popular da China, que
possa materializar-se numa rota
“azul da seda”.

De elefante branco
a joia da coroa
Os portos continentais e das
ilhas atlânticas surgem, naturalmente, na frente da visibilidade da geografia. O transporte
marítimo continua a dominar
em mais de 95 por cento a carga à escala mundial, apesar das
iniciativas de “rotas de ferro da
seda”, assentes numa rede ferroviária transcontinental que já
liga a China a Espanha. O interesse estratégico de Portugal é
atrair o máximo de carga que
vem dos grandes portos chineses. O porto de Sines, outrora
considerado um “elefante branco”, é hoje “a joia da coroa”. “O
interesse chinês manifesta-se
toda e qualquer semana e de
uma forma cada vez mais insistente. Aguardam pela abertura
do concurso para o novo terminal Vasco da Gama, que poderá lançar-se até final do ano.
Há manifestações objetivas de
interesse, por exemplo, da parte da China Communications
Construction Company”, refere
a ministra.
Mas, Ana Paula Vitorino acrescenta que “o interesse chinês
não é só por Sines, apesar de
este ser o nosso material pesado”. A atenção vai para todo o
sistema portuário nacional. O
porto do Barreiro é outro polo
de interesse dos chineses “ainda
que com maior prudência”. A
parte portuguesa tem mostrado
também a importância do porto da Praia da Vitória, na Ilha
Terceira, e do próprio Funchal
no quadro da oportunidade de
uma estratégia de reexportação
de Gás Natural Liquefeito e de
reabastecimento de navios com

“Pequim olha para
Portugal porque
nos reconhece valia
geoestratégica no
Atlântico”
“O nosso sistema
portuário está
a consolidar
um conjunto
de vantagens
competitivas”
“Há interesse
na investigação
sobre o Atlântico
Profundo e sobre as
energias renováveis
oceânicas”
este combustível no Atlântico.
Os chineses “começaram a olhar
com outros olhos para a centralidade atlântica” dos arquipélagos
portugueses.

Parceiros
de referência no mar
A vantagem portuguesa não se
esgota na geografia. “Portugal é
um país de referência para a China no que toca ao mar. Já somos
uma potência na geoestratégia
marítima. Pequim reconhece-nos como parceiros em tudo o
que se relaciona com os oceanos
e com a economia do mar”, sublinha a ministra. Os chineses
destacam “o papel português na
governança dos oceanos e na liderança de políticas para o mar”,
conclui Ana Paula Vitorino.
O memorando assinado com a
China apresenta um portefólio
que vai da investigação conjunta em diversas áreas de ponta,
como as biotecnologias marinhas, as energias renováveis
oceânicas, as tecnologias para
o mar profundo, até à aplicação
das tecnologias digitais no transporte, nos portos e na logística,
expandindo, por exemplo, a lógica da janela única portuária e
da janela única logística entre
Sines e Xangai.

