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Identificar uma estratégia comum da China
para os países lusófonos afigura-se uma tarefa
complexa, dado que estamos perante a relação de
uma potência emergente no plano internacional
com nove países que, partilhando a mesma língua
oficial, são heterogéneos na sua dimensão, nos
seus recursos e, por vezes, na relação que cada
Governo tem com Pequim.
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Introdução
Quando em Outubro de 2003 a República Popular da China (RPC) lançou em
Macau o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa (FCECCPLP), várias questões emergiam.
Porque é que a China sentiu a necessidade de criar este mecanismo? Porque
é que escolheu Macau para sede do Fórum? Como é que este Fórum sino-lusófono deve ser entendido no contexto das relações entre a China e os países
lusófonos?
Mais de dois anos após a criação do Fórum, estas são as questões que servem de base para este ensaio. Tendo em conta a estratégia global de Pequim,
este artigo procura enquadrar a atitude chinesa face aos países de língua portuguesa. Por isso mesmo iniciamos a nossa análise com um olhar sobre o percurso da China desde o começo da Era das Reformas, no ﬁnal dos anos 70 sob
a direcção de Deng Xiaoping, até ao período posterior ao ﬁm da Guerra Fria.
Em primeiro lugar, situamos Pequim no contexto de um mundo em que os
Estado Unidos da América (EUA) emergem como um poder com características hegemónicas, numa ordem internacional em realinhamento e recomposição, e em que vários países ou blocos emergem como novos jogadores na economia política internacional. Neste quadro a China procura desenvolver uma
estratégia com várias facetas e em várias direcções, baseada nos princípios de
uma política externa independente e nos conceitos de Paz e Desenvolvimento
estruturados por Deng Xiaoping. E justamente uma das direcções tomadas
pela China da Era das Reformas passou por uma nova abordagem da sua relação com os países em desenvolvimento de África e da América Latina, baseada numa perspectiva mais pragmática que ideológica, em grande medida
cimentada na necessidade de alimentar com recursos energéticos, minerais e
matérias-primas, uma economia que tem vindo a registar um ritmo de crescimento médio de quase 9% ao ano nas últimas duas décadas.
Considerando que, exceptuando Portugal, todos os restantes países de língua portuguesa se incluem no que se designa por países em desenvolvimento, é importante perceber qual é o sentido das acções diplomáticas e de cariz
económico de Pequim para com África e a América Latina. Deste modo, após
um enquadramento das relações da China com os países em desenvolvimento, avançamos para o tema central do artigo: as ligações de Pequim com os
países de língua portuguesa, examinando em separado o relacionamento político e económico com cada um deles. Como seria de esperar, estes apresentam características distintas no seu posicionamento geográﬁco, na dimensão,
na população, nos recursos naturais, bem como no estado de desenvolvimento económico e social. Neste empreendimento damos especial destaque ao
Brasil, principal parceiro comercial e país com que a China tem um relacio-
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namento mais profundo a vários níveis, e a Angola, segundo parceiro lusófono em termos de trocas comerciais.
Na última parte regressamos ao ponto de partida deste trabalho: o
FCECCPLP e as virtudes e limitações de Macau enquanto plataforma e elo de
ligação, procurando vislumbrar como é que o Fórum impulsionou esta estratégia e de que modo este mecanismo multilateral se encaixa nas já existentes
ligações bilaterais inter-governamentais.
A política externa chinesa no pós-Guerra Fria
Para perceber a atitude da China face à nova ordem internacional que emergiu após a implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) é
necessário recuar ao ﬁnal dos anos 70 e ao início dos anos 80, altura em que
China estava a ser operada uma segunda revolução através das reformas delineadas por Deng Xiaoping. Sob a sua liderança, a China substituiu o radicalismo de Mao Zedong por uma nova abordagem pragmática das políticas
interna e externa, que tinha como base a nova raison d’être do regime chinês:
o desenvolvimento e a modernização da economia.
Na arena internacional Pequim iniciou um caminho de descolagem da
aliança táctica e tácita com os EUA, que tinha sido feito no princípio dos anos
70, após a ruptura com a URSS, para abraçar um novo modelo ancorado em
dois conceitos que ainda hoje são apresentados como o âmago da política externa chinesa: Paz e Desenvolvimento, seguindo a máxima de Deng Xiaoping:
«Quanto maior for o crescimento da China, maiores serão as hipóteses de
preservar a paz mundial».
Além do binómio Paz e Desenvolvimento, Pequim proclamou igualmente
no início dos anos 80 a intenção de manter uma política externa independente, conduzida para satisfazer as necessidades internas de um país que se levantava depois de ter vivido em constante convulsão durante os três primeiros quartéis do Século XX. Este objectivo será tanto mais compreensível se se
tiver em conta que existem dois princípios basilares que acompanham a política externa chinesa desde os tempos imperiais: a centralidade e autonomia.2
As políticas de abertura à economia de mercado começaram desde logo a
dar frutos com o aumento substancial do Investimento Directo Estrangeiro
(IDE), direccionado, primeiramente às zonas económicas especiais de
Shenzhen e Zhuhai (cidades fronteiriças com Macau e Hong Kong, respectivamente), que tinham um regime de captação de investimentos atractivo, o
que mais tarde foi alargado gradualmente a outras regiões do país. Em consequência dessa e de outras medidas, a China iniciou um período, sem interrupções, de 25 anos de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em média
de 9%.
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É no ﬁnal da década de 980 que se dão os incidentes de Tiananmen, os
quais tiveram consequências signiﬁcativas não só interna mas, sobretudo,
externamente. No plano internacional, a China enfrentou as duras críticas
da comunidade internacional, bem como sanções decretadas por alguns dos
seus principais parceiros comerciais, como por exemplo o embargo à venda
de armas decretado por Washington e Bruxelas e que ainda hoje está em vigor. Simultaneamente, o mundo bipolar dava lugar a uma nova ordem internacional ainda algo difusa, mas em que sobressaía, por um lado, a natureza
anárquica do sistema e, por outro, a hegemonia dos EUA.
Ao longo da década de 990, a China procurou contrabalançar o poder
hegemónico norte-americano. Como notou Avery Goldstein,3 Pequim percebeu todavia que um conﬂito aberto com os EUA ameaçaria o seu programa de
modernização, largamente dependente da participação chinesa na economia
global. Com a excepção da crise de 995/96 no Estreito de Taiwan, que trouxe
de novo à tona a projecção de uma China agressiva e potencialmente belicosa,4 nesta década a principal preocupação de Pequim consistiu em dissipar a
percepção da eventual existência de uma ameaça chinesa, apostando numa
retórica que salientava a emergência pacíﬁca de um país que paulatinamente
se integrava no sistema multilateral mundial.
Evan S. Medeiros e M. Taylor Fravel consideram que desde meados dos
anos 90 a China deu início a uma série de contactos, acordos e parcerias que
reﬂectem uma nova ﬂexibilidade e soﬁsticação no seu comportamento enquanto actor global. Na sua perspectiva, a postura chinesa tem tido sempre
como pano de fundo a intenção de promover os seus interesses económicos,
reforçar a sua segurança e limitar a inﬂuência dos EUA nos países próximos
da China, em especial na Ásia Central e no Sudeste Asiático.5 Entre os vários
motivos que justiﬁcam esta abordagem do contexto internacional, estará o
acesso a recursos e fontes energéticas, bem como a recursos naturais. Esta
preocupação, como se salientará mais à frente, assume particular preponderância no relacionamento com a Ásia Central, a América do Sul, o Médio
Oriente e África.
Deste modo, a China decidiu encetar um caminho mais amplo e complexo na sua relação com o mundo, baseado numa atitude multifacetada e multidireccional. Olharemos, sucintamente, para os instrumentos e entendimentos criados pela China nos últimos dez anos, começando pelas zonas vizinhas
e pela Ásia Oriental.
Em 996, foi criado o «Shanghai Five» uma organização – cuja designação
derivou do facto de a cimeira inaugural ter sido realizada em Xangai – que
reunia a China, a Rússia, o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão, com o
objectivo de reforçar a conﬁança mútua, a cooperação em geral e, em particu-
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lar, tratar de assuntos ligados à deﬁnição de fronteiras. Quatro anos mais tarde, este grupo foi alargado ao Usbequistão, passando a incluir todas as antigas
repúblicas soviéticas da Ásia Central e passou a denominar-se Organização
de Cooperação de Xangai (sco).6
No aspecto regional, há que sublinhar também o aprofundamento das relações com a Ásia Oriental, em especial com o Sudeste do continente. Ao nível político-institucional, a China participa no ASEAN Regional Forum (ARF),
que junta 23 países: as nove nações da Associação das Nações do Sudeste
Asiático (ASEAN) mais dez parceiros de diálogo – Austrália, Canadá, China,
Coreia do Norte, Coreia do Sul, EUA, Índia, Japão, Mongólia, Nova Zelândia,
Rússia e União Europeia (UE) – e a Papua Nova Guiné, como observador.
Por outro lado, Pequim participa no processo ASEAN+3, iniciado em 997,
que junta os Estados-membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático
e três países do Nordeste Asiático – a China, a Coreia do Sul e o Japão. Este
instrumento de cooperação multilateral inclui 48 mecanismos e 6 áreas de
cooperação que vão da agricultura às tecnologias da informação, num processo que é encarado por alguns como o embrião de uma grande zona de livre
comércio, a East Asia Free Trade Area (EFTA).7
Paralelamente, a China foi desenvolvendo e aprofundando as relações bilaterais com a UE, num processo que tem sido, por vezes, encarado como a
formação gradual de um novo eixo nas relações internacionais. Por exemplo,
o sinólogo David Shambaugh realça que estamos a testemunhar a consolidação de um «eixo emergente nos assuntos mundiais que irá futuramente servir
de fonte de estabilidade num mundo volátil».8 Esta observação tem por base
o incremento substancial nas relações económicas, comerciais e políticas entre os dois lados, numa altura em que a UE já é o principal parceiro comercial
da China ao passo que Pequim está em segundo lugar no que diz respeito ao
comércio externo da UE. Simultaneamente, Pequim tem lançado pontes e fortalecido os laços com alguns países da UE. Nos últimos dez anos as relações
diplomáticas com o Reino Unido, a França, a Alemanha, Espanha, e, recentemente, Portugal foram elevadas ao estatuto de «parceria estratégica global».
Com os EUA foi assinado um acordo de «parceria estratégica construtiva», num momento em que as relações sino-americanas pareciam viver uma
lua de mel. No entanto, cedo os laços azedaram com o bombardeamento da
embaixada chinesa em Belgrado, durante o ataque da NATO à Sérvia, o que
gerou uma forte onda de protestos entre os dirigentes e a população chinesa.
De qualquer modo as relações bilaterais entre a China e os EUA são, acima de
tudo, complexas e assentam, por um lado, em interesses díspares, nomeadamente na região da Ásia Oriental e, por outro, numa forte interdependência
económica.
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Em traços gerais, um dos objectivos centrais destas ligações consiste em
estabelecer uma teia de laços económicos e comerciais que inclua vários países, de modo a que, se alguns dos parceiros importantes da China a pressionar em determinada matéria, ou se se opuser ﬁrmemente em algum assunto
crucial, Pequim possa reagir ameaçando cortar-lhe os benefícios económicos
e comerciais.
Estamos perante uma emergência política que está sedimentada num
ritmo de crescimento histórico de 9% ao ano desde o início dos anos 80.
Enquanto em 978 o PIB chinês era 47 mil milhões de dólares,9 em 2004
o PIB chinês atingiu ,9 biliões de dólares.0 Quanto a 2005, estimativas do
Governo chinês apontam para um crescimento de 9,8%, ultrapassando a fasquia dos dois biliões de dólares.
As forças motrizes deste crescimento exponencial têm sido o comércio e
o investimento. No que concerne ao investimento, em 2005, a China recebeu
60 mil milhões de dólares em Investimento Directo Estrangeiro (IDE).2 No
que se refere às trocas comerciais, em 2004, o comércio externo subiu para ,4
biliões de dólares.3 Para sustentar este crescimento a China está a tornar-se
cada vez mais dependente de fontes energéticas e de matérias-primas externas, num momento em que já é o maior consumidor de energias primárias e o
terceiro produtor, tendo as importações de petróleo e seus derivados duplicado nos últimos cinco anos. Neste momento, Pequim adquire no exterior 40%
do petróleo que consome. Em 2007, as previsões indicam que o valor poderá
subir para 50%.
A cooperação com a África e a América Latina
A política externa chinesa nos últimos dez anos caracterizou-se pela crescente diversidade de contactos bilaterais. Pequim deixou de se preocupar apenas
com a Ásia-Pacíﬁco e com a Europa, tendo lançado parcerias e materializado
acordos com um número crescente de países africanos e sul-americanos.
Tendo como base os «Cinco Princípios da Coexistência Pacíﬁca» – respeito mútuo pela integridade territorial e soberania, não agressão mútua, não
interferência nos assuntos internos, igualdade e benefício mútuo – a China
mudou a sua abordagem face aos países em desenvolvimento passando de
uma postura marcadamente ideológica, nos anos 60 e 70, para uma atitude
deﬁnitivamente pragmática. Assim, se em 964, durante uma visita a várias
nações africanas, o Primeiro-Ministro Zhou Enlai estabelecera como ponto
primeiro dos cinco princípios para a cooperação com os países árabes e africanos, a «luta contra o imperialismo e o novo e velho colonialismo» e se nos
anos 70 Mao Zedong, quando enunciou a «Teoria dos Três Mundos», colocara
a China no Terceiro Mundo, ao lado de África, em oposição ao imperialismo

| política inter nacional | n º30 | ju nho de 2006 |

norte-americano e ao social-imperialismo soviético – declarações proferidas
no contexto do percurso da China durante a Guerra-Fria –, em 2003, quando
o Presidente chinês Hu Jintao falava com o Presidente da União das Comores,
sublinhou que, na sua relação com África, Pequim seguia os princípios da
«amizade sincera, tratamento igual, unidade e cooperação, progresso comum
e olhos postos no futuro».4
Na verdade, após o ﬁm da Guerra-Fria, Pequim optou por uma aproximação aos países de África, Ásia e América Latina, baseada nos conceitos de paz
e desenvolvimento, e guiada, em grande medida, por interesses e necessidades
ao nível de matérias-primas e recursos energéticos. Oﬁcialmente, o governo
chinês considera a cooperação com as nações africanas um «elemento-chave»
na sua relação com o mundo.5 Em traços gerais, Pequim apoia os esforços das
nações africanas em evitar qualquer interferência externa na resolução das
suas disputas de modo pacíﬁco e apoia igualmente a União Africana e outras
organizações regionais que promovam a paz, a estabilidade e o desenvolvimento.
Para concretizar estas intenções, em Outubro de 2000 foi estabelecido o
Fórum de Cooperação China-África, que junta os 45 Estados do continente
africano que reconhecem Pequim como único representante da China e que
rejeitam qualquer relação com o Governo de Taipé. Este mecanismo procura
enquadrar e coordenar a cooperação em várias áreas: entre outros aspectos,
destacam-se a agricultura, a construção de infra-estruturas, os recursos humanos, os recursos energéticos e as matérias-primas. Mais recentemente, em
Janeiro de 2006, Pequim emitiu um documento estratégico sobre a política
chinesa para África – «China’s African Policy» – no qual esclarece quais são
os seus objectivos e de que modo a China encara a sua relação com o continente a nível político, económico, comercial, e no campo do investimento,
agricultura, educação, ciência, cultura e cooperação em geral. Entre os vários
princípios apresentados e intenções plasmadas destaca-se a dimensão económica, nomeadamente quando aﬁrma a intenção de negociar acordos de livre comércio com países africanos e organizações regionais de África, e ao
defender a exploração conjunta de recursos com vista ao desenvolvimento e
benefício mútuo.6 Este documento colocou no papel uma série de objectivos
e princípios já enunciados em várias ocasiões pelos dirigentes chineses, sistematizando aquilo que tem sido a prática na cooperação sino-africana.
De acordo com números oﬁciais, desde o início do Fórum de Cooperação
China-África, as trocas comerciais entre os dois lados aumentaram 200%, e
mais de 40 acordos foram assinados entre governos e empresas chinesas e
africanas.
O fortalecimento das relações económicas é igualmente visível no investi-
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mento. No primeiro trimestre de 2005 estavam 674 companhias estatais chinesas a operar em África, representando um investimento total de 900 milhões de dólares, o que se traduz em 6% do total de IDE direccionado a África
– cerca de 5 mil milhões de dólares.7
Este investimento tem sido aplicado em inúmeros projectos, em várias
regiões do continente, ligados a actividades mineiras, passando pela indústria de madeiras preciosas, pedras preciosas, telecomunicações, petróleo ou
infra-estruturas. Por exemplo, enquanto na África Oriental, as companhias
chinesas estão envolvidas em projectos ligados às telecomunicações, no sul
do Sudão, na zona de Muglad, grandes empresas como a China National
Petroleum Corporation ou a Zhingyuan Petroleum Corporation já se posicionaram para tirar proveito dessa área bastante promissora em termos de
extracção petrolífera.8
A ausência de constrangimentos de cariz ético na atitude da China perante África é também visível na sua relação com o Zimbabué. Enquanto parte
da comunidade internacional condenava as políticas seguidas pelo Presidente
Robert Mugabe, impondo embargos à venda de armas, a China fornecia
aviões de guerra e veículos de combate e transporte de tropas ao exército zimbabueano.9
Além do reforço da cooperação ao nível do comércio, investimento e ajuda ao desenvolvimento, em 2003 a China tomou uma decisão que abriu caminho para uma relação cada vez mais próxima, ao perdoar a dívida de 3
países africanos, no valor total de 0,5 mil milhões de yuans (,7 mil milhões
de dólares). Por outro lado, a China está gradualmente a envolver-se cada
vez mais em operações de manutenção de paz, tendo destacados 500 militares em missões das Nações Unidas em países como a Libéria e a República
Democrática do Congo.
No entendimento de Marc Aicardi de Saint-Paul, a ofensiva africana de
Pequim deve ser entendida no âmbito de um mundo em que as clivagens ideológicas se desvaneceram e numa altura em que a China procura projectar-se
em várias partes do sistema internacional com o intuito de obter matérias-primas, ter acesso a mercados e aumentar a sua inﬂuência diplomática.20 Os
chineses ganham terreno igualmente porque ao colocarem como princípio
sagrado a não interferência e respeito pela soberania nas relações inter-estatais, colocam-se em vantagem face a outros actores como os países europeus
ou os EUA. Esta mesma ideia é evidente numa entrevista dada pelo vice-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhou Wenzhong:
«Os negócios são negócios. Nós procuramos sempre separar as questões
de negócios da política... Vocês [o Ocidente] tentaram impor a economia de
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mercado e a democracia multipartidária a esses países, que não estão preparados para isso. Somos também contra embargos, que vocês tentaram usar
contra nós».2
Relativamente às relações com a América Latina, tem havido também um
aumento signiﬁcativo nas trocas comerciais de investimento e cooperação. O
comércio bilateral passou de quase 9 mil milhões de dólares, em 997, para
cerca de 40 mil milhões em 2004, o que não será alheio ao facto de o Governo
chinês ter estabelecido 39 acordos comerciais com cinco países latino-americanos. Um bom exemplo deste relacionamento são as ligações entre Pequim
e Caracas, que assinaram acordos de cooperação na exploração de petróleo
e gás natural. Segundo este entendimento, a China compra 20 mil barris de
petróleo por mês e construirá unidades de produção petrolífera, compromete-se a fazer com que o comércio bilateral aumente para 3 mil milhões de dólares, mais do dobro de 2004, e concede uma linha de crédito no valor de 700
milhões de dólares com vista à construção de casas para combater a pobreza
na Venezuela. Este tipo de comportamento não será guiado apenas por uma
atitude ﬁlantrópica ou por um mero oportunismo diplomático.22
A China e os países de língua portuguesa
O comportamento da China face aos países de língua portuguesa deve ser
entendido no quadro da sua relação com as nações em desenvolvimento em
especial com África e a América Latina, uma vez que, à excepção de Portugal,
todos os restantes se situam na orla do que antes era designado por Terceiro
Mundo. Sendo assim convém separar as águas, quando analisamos as relações sino-lusófonas, apesar da criação recente do FCECCPLP, para o qual votaremos a devida atenção mais adiante.
Considerando a heterogeneidade da comunidade dos países lusófonos,
Huang Chihlien23 divide-os da seguinte forma: um primeiro grupo constituído por Portugal e Cabo Verde; um segundo formado pelo Brasil; e um terceiro
que engloba os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) – exceptuando São Tomé e Príncipe que tem relações diplomáticas com Taiwan – e Timor-Leste. Contudo, julgamos que é mais acertado colocar Angola e Moçambique
num pote à parte por serem os maiores e mais ricos em termos de recursos
naturais entre os países africanos lusófonos e com os quais Pequim tem procurado aprofundar as relações económicas de forma mais notória.
Brasil
Desde o início das relações entre Brasília e Pequim, em Agosto de 974, as
duas nações assinaram vários acordos de importância signiﬁcativa, como
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o Acordo Comercial Sino-Brasileiro, em 978, o Acordo para a Cooperação
na Cultura e Educação, em 985, o Protocolo para a Cooperação na Ciência
Espacial e Tecnologia, em 2000 ou a Declaração Conjunta na qual as duas
partes cimentaram uma «parceria estratégica», no seguimento de um acordo
assinado em 993. A parceria tem sido materializada a vários níveis, em especial nas trocas comerciais bilaterais e no alinhamento dos dois países em algumas instituições internacionais, como por exemplo no seio da Organização
Mundial de Comércio, onde a China, o Brasil, a Índia, a África do Sul, entre
outras economias em desenvolvimento, constituíram o G-20, um grupo que
desaﬁa o «Norte» no que diz respeito ao investimento transfronteiriço e, em
especial, na defesa do ﬁm das barreiras comerciais impostas pelos EUA e pela
UE no sector agrícola.
No campo político-diplomático, os dois países salientaram, num
Comunicado Conjunto emitido aquando da visita do Presidente brasileiro
Luiz Inácio Lula da Silva à China, em Maio de 2004, que partilham o desejo
de uma evolução da ordem internacional para um sistema mais democrático
e de tendência multipolar:
«as duas partes coincidiram na defesa da democratização das relações internacionais e de um sistema internacional multipolar como factores fundamentais para enfrentar ameaças e desaﬁos globais e regionais por meio da
prevenção e da solução pacíﬁca de controvérsias e com base no respeito à
igualdade soberana e ao direito internacional».24
No entanto, apesar de os dois países concordarem na «necessidade de reforma das Nações Unidas, inclusive a do Conselho de Segurança, de forma a
torná-lo mais representativo e democrático, promovendo as reformas necessárias e adequadas naquele órgão, que dêem maior papel aos países em desenvolvimento»,25 na discussão da reforma do Conselho de Segurança (CS) da
ONU, o Brasil esteve ao lado do Japão, da Índia e da Alemanha nas propostas
de alargamento do CS, apoiando a entrada dos japoneses, uma posição que
mereceu a oposição ﬁrme de Pequim.
Ao nível do comércio e investimento, os números falam por si. Segundo
estatísticas oﬁciais chinesas, as trocas comerciais bilaterais aumentaram de
2,2 mil milhões de dólares em 988 para mais de 9 mil milhões de dólares
em 2004. Nos primeiros sete meses de 2005 registou-se um aumento de 9,6%,
correspondente a 7,5 mil milhões de dólares.26 A China já é o terceiro maior
parceiro comercial do Brasil. Os chineses importam maioritariamente soja,
ferro, equipamentos electrónicos, maquinaria, electrodomésticos, polpas, peças de veículos automóveis, cabedal, madeira, entre outros produtos; a China
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vende maioritariamente electrodomésticos, maquinaria, metais, produtos de
alta tecnologia, têxteis e aparelhos de rádio.
Igualmente relevante é a cooperação em vários projectos entre empresas
e entidades dos dois países, o que ilustra o grau de engagement e a profundidade: no sector da política espacial, na sequência do acordo assinado em 988
para o desenvolvimento e produção de dois satélites avançados de controlo
remoto, está em marcha o projecto CBERS – China-Brazil Earth Resources
Satellite – no seguimento do qual já foram lançados dois satélites e estão mais
dois em preparação para enviar para a órbita terrestre. No campo da indústria petrolífera a brasileira Petrobras e a congénere chinesa China PetroChemical Corporation ﬁrmaram um acordo com vista à exploração de petróleo. No sector da aviação foi lançada uma joint-venture sino-brasileira que
criou uma fábrica da Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica, quarto
maior fabricante mundial de aviões – na província chinesa de Heilongjiang.
Angola
Angola assume um papel de relevância especial nas ligações sino-lusófonas,
em especial nas relações de Pequim com o continente africano. A República
Popular da China estabeleceu ligações diplomáticas com Angola apenas em
983, em virtude do alinhamento de Luanda com Moscovo e do cisma sino-soviético dos anos 60 e 70. Em 985 Pequim e Luanda assinaram um Acordo
Comercial e, em 988, criaram uma Comissão Mista Económica e Comercial.
Actualmente, Angola é o segundo maior parceiro comercial lusófono da
China: em 2004 o comércio bilateral atingido 4,9 mil milhões de dólares, o
que representou um aumento de 3% em comparação com 2003; dados relativos aos primeiros sete meses de 2005 indicam um aumento do comércio bilateral de 73%, em comparação com o mesmo período de 2004, atingindo já 3,5
mil milhões de dólares.27
Na verdade, a cooperação sino-angolana ganhou um signiﬁcado especial,
em 2004, quando foi assinado um acordo entre o Governo de Luanda e o banco de crédito chinês Eximbank, que concedeu uma linha de crédito no valor
de 2 mil milhões de dólares com vista à reconstrução de infra-estruturas, incluindo caminhos de ferro, edifícios administrativos e a rede eléctrica. Em
troca, a China recebe 0 mil barris de petróleo por dia.
De facto, os acordos mais importantes assinados recentemente estão relacionados com recursos energéticos e matérias-primas. Também em 2004
foram estabelecidos três acordos relacionados com a exploração petrolífera.
A Sonangol, empresa estatal angolana, vai fornecer petróleo à sua congénere
chinesa SinoPec num acordo de longo-prazo, segundo o qual as duas companhias passam a ter acesso à exploração do Bloco 3 da zona oﬀshore petrolífera
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de Angola. Este reforço na cooperação acontece numa altura em que 25% do
petróleo angolano é exportado para a China.28
Simultaneamente, Pequim vai conceder um empréstimo de 6,3 mil milhões de dólares, sem juros, num pacote de ajuda económica e assistência
técnica. Com a entrada em cena da China, os esforços do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e de vários países que pressionavam Angola para melhorar a transparência no sector petrolífero e para efectuar outras reformas tornaram-se infrutíferos. De acordo com uma perspectiva norte-americana, que
será certamente partilhada por outros analistas na Europa, a presença chinesa em Angola alterou a correlação de forças e a inﬂuência internacional em
Luanda:
«O governo de Angola parece menos preocupado em cumprir as condições exigidas e o empréstimo chinês é visto como algo que terá tido inﬂuência
nesta atitude».29
Moçambique
O outro grande parceiro da China na África lusófona é Moçambique. As relações diplomáticas foram estabelecidas logo em 975, quando Moçambique
se tornou independente. Actualmente, Pequim está a ﬁnanciar projectos relacionados com a pesca, minas, turismo, agricultura, recursos energéticos e
construção, nomeadamente na ediﬁcação da sede do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, do novo edifício do Parlamento, do Centro de Conferências de
Maputo e de instalações militares.
No que diz respeito a recursos energéticos, apesar não ser um país exportador de petróleo, Moçambique tem vastas reservas de carvão que, de resto,
estão já a ser alvo de prospecção por parte de empresas chinesas. Depois de,
em 999, a China ter cancelado parcialmente a dívida pública a Moçambique,
em 200, Maputo e Pequim assinaram um Acordo Comercial e um Acordo de
Promoção e Protecção Recíproca de Investimento.
As trocas comerciais têm vindo a intensiﬁcar-se, passando de 48,8 milhões de dólares em 2002, para 70 milhões de dólares em 2003. Em 2005, entre Janeiro e Julho, ocorreu uma subida exponencial de 09%, correspondente
a 97 milhões de dólares.30 Números avançados pelo embaixador chinês em
Moçambique apontam para uma subida de 00% do comércio bilateral durante todo o ano de 2005, o que corresponderá a um valor total de cerca de 50
milhões de dólares.3
Moçambique pretende ser um elo privilegiado de ligação e uma plataforma para a entrada da China na África Austral, como deixa claro António
Inácio Júnior, Embaixador de Moçambique em Pequim:
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«somos um grande país costeiro com cerca de três mil quilómetros de
costa, onde existem bons portos, pelo que temos excelentes condições para
desenvolver cooperações de serviço com países do interior africano».32
O Governo moçambicano entende que a cooperação com a China deve
aumentar e acentua que necessita de reforçar o apoio chinês na melhoria das
estruturas agrícolas e técnicas, na pesca e acima de tudo em infra-estruturas,
como a construção de pontes, estradas e caminhos de ferro. Outra ambição
de Maputo é que Moçambique venha a ser um dos destinos turísticos para os
chineses.33
No âmbito do investimento privado chinês, mas com a benção das autoridades chinesas, em especial de Macau, a Geocapital, um consórcio ﬁnanceiro com base em Macau, detido maioritariamente por Stanley Ho, ﬁrmou,
em Dezembro de 2005, um acordo com a Mozza Capital, sociedade ﬁnanceira
que pretende constituir-se em 2006 como o primeiro banco de investimento
de Moçambique, e a Sogir – Sociedade de Gestão Integrada de Recursos – que
está ligada ao Gabinete do Plano de Desenvolvimento do Vale do Zambeze,
com vista à «prospecção, detecção e recenseamento das oportunidades de
aproveitamento económico dos recursos naturais da zona de inserção geográﬁca do rio Zambeze,34 onde se integra, designadamente, a barragem de
Cahora Bassa».35
Guiné-Bissau
As relações diplomáticas entre Pequim e Bissau têm sido marcadas por alguma intermitência desde a sua independência. Entre 974 e 990, a China
ajudou Bissau na construção de infra-estruturas, em termos de ajuda técnica
e em novas técnicas agrícolas. Entre 990 e 998, a Guiné-Bissau estabeleceu
ligações com Taiwan, o que levou ao congelamento dos laços com Pequim.
Restabelecidos em 998, a partir dessa altura têm existido alguns projectos de
cooperação nos sectores da agro-tecnologia e habitação. No que diz respeito
às trocas comerciais, entre Janeiro e Julho de 2005, registou-se uma subida
homóloga de 32%, o que corresponde a 3 milhões de dólares.36
Cabo Verde
No caso de Cabo Verde, desde a independência que Pequim tem providenciado regularmente ajuda em vários campos, como por exemplo a construção
de edifícios do Governo, do Parlamento, do Memorial a Amílcar Cabral e
da Biblioteca Central. Paralelamente, os dois países assinaram entendimentos e acordos sobre a protecção de investimentos mútuos e um acordo sobre comércio e cooperação económica. Existem outros empreendimentos re-
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levantes como a construção da Barragem de Santa Cruz, na qual empresas e
técnicos chineses estão envolvidos desde o início, e uma joint-venture sinocaboverdiana que opera na indústria cimenteira, para além dos investimentos
previstos por David Chow, empresário do sector do jogo, lazer e hotelaria. O
espaço para o crescimento das trocas comerciais e para os investimentos entre os dois países é enorme, em especial para os chineses:
«para as empresas chinesas, Cabo Verde pode ser muito apetecível porque,
sendo um país com total estabilidade política, legislativa e social, é uma boa
plataforma para os mercados dos países da África Ocidental, como o Mali, o
Senegal, o Burkina Faso».37
No comércio, o fortalecimento das relações está à vista, dado que nos primeiros sete meses de 2005 as trocas comerciais cresceram 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.38 Por outro lado, em Janeiro
de 2006, durante a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Li
Zhaoxing, foram assinados vários acordos de entendimento, entre os quais
um no qual Pequim empresta dois milhões de euros a Cabo Verde, sem juros. Em contrapartida, a China explorará o gás natural que possa existir nas
águas territoriais do arquipélago.39
Timor-Leste
Apesar de as relações diplomáticas com a China só terem começado em 2002,
em 2004, o comércio bilateral atingia já ,3 milhões de dólares. No entanto
em 2005 tem havido um recuo, sendo que entre Janeiro e Julho as trocas comerciais desceram 34%. No terreno, entre outros, a China está envolvida em
projectos de construção de complexos de habitação social para antigos combatentes e da futura sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
São Tomé e Príncipe
Com São Tomé e Príncipe não existem relações diplomáticas, devido ao facto de o Governo local reconhecer Taiwan. Mesmo assim, estatísticas oﬁciais
chinesas revelam que o comércio bilateral chegou, em 2004, a ,4 milhões de
dólares.
Portugal
As relações luso-chinesas desempenham um papel especíﬁco no contexto das ligações sino-lusófonas, em grande medida devido a motivos históricos. Apesar de as relações com a RPC só terem sido oﬁcialmente iniciadas em
979, os encontros entre as duas culturas remontam ao Século XVI quando os
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navegadores portugueses chegaram ao Sul da China e se estabeleceram em
Macau, que manteve uma administração portuguesa até 9 de Dezembro de
999. Durante o processo negocial da transição de administração de Macau,
Lisboa e Pequim mantiveram contactos diplomáticos intensos. Paralelamente
às negociações que decorreram com relativa normalidade e sem sobressaltos
nem grandes desentendimentos, foram assinados vários documentos, entre
outros assuntos, sobre protecção de investimento, prevenção de dupla tributação e de evasão ﬁscal, de cooperação ao nível da ciência, tecnologia e educação. No que diz respeito às trocas comerciais, em 2004 Portugal era o terceiro parceiro comercial da China entre os países lusófonos, cifrando-se o
comércio bilateral em 869 milhões de dólares. Na visita a Portugal realizada
em Dezembro de 2005, o Primeiro-Ministro chinês aﬁrmou que o objectivo
consiste em duplicar este valor até 2008. Na ocasião foram assinados cinco
acordos bilaterais nas áreas da cooperação judicial e sanitária, protecção de
investimentos e intercâmbio cultural, além de – simbolicamente o mais importante – a China ter elevado o estatuto de Portugal para «parceria estratégica global», um nível partilhado na Europa apenas por mais quatro Estados:
Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. No que diz respeito ao objectivo traçado pelo Primeiro-Ministro chinês, os dados referentes aos primeiros
sete meses de 2005 indiciam que tal será perfeitamente atingível, uma vez que
de Janeiro a Julho as trocas comerciais entre as duas partes aumentaram 37%,
num total de 682 milhões de dólares. De qualquer modo, como referiu um
alto funcionário do Governo chinês, a dimensão das relações económicas e
comerciais sino-portuguesas é desmesuradamente menor que os laços diplomáticos e políticos entre os dois países.40
O FCECCPLP
Depois de termos analisado sucintamente as relações bilaterais da China
com cada um dos países lusófonos, acrescentamos a dimensão multilateral a
este ensaio, prestando atenção ao FCECCPLP, também designado de «Fórum
Sino-Lusófono». Criado em Macau, em Outubro de 2003, numa iniciativa de
Pequim, o FCECCPLP é apresentado como um instrumento de coordenação
e reforço dos laços entre a China e os países lusófonos que têm relações com
a RPC: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e
Timor-Leste. Representantes dos Governos da China e dos países de língua
portuguesa assinaram um Plano de Acção de princípios gerais de cooperação, que versa sobre a cooperação inter-governamental, comércio, investimento e cooperação empresarial, cooperação no domínio da engenharia e
construção de infra-estruturas, recursos naturais e recursos humanos. Se tivermos em conta as características das relações entre a China e os países de





| a china e os países de língua portuguesa | José Carlos Matias |

língua portuguesa, no Plano de Acção estão consignadas as áreas prioritárias
para Pequim.
A escolha da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) como
sede do Secretariado Permanente do Fórum pode ser explicada por várias razões. Em primeiro lugar, o português é uma das línguas oﬁciais de Macau, na
sequência do que está estipulado na Lei Básica da RAEM, o que por si só poderá, em teoria, funcionar como ponte para a entrada de companhias de países
de língua portuguesa no mercado chinês, em especial para a zona do sul da
China, no Grande Delta do Rio das Pérolas – zona económica que reúne nove
províncias meridionais – Guangdong, Guangxi, Sichuan, Hainan, Guizhou,
Yunan, Jiangxi, Fuzhou e Hunan – e as duas Regiões Administrativas
Especiais, Macau e Hong Kong. Em segundo lugar, dado que o sistema jurídico de Macau é de raiz portuguesa, existem condições que podem facilitar a
utilização da RAEM como plataforma para as relações económicas sino-lusófonas. Em concreto, as empresas dos países lusófonos podem encontrar vários
peritos legais, juristas e outros agentes que poderão efectuar um trabalho eﬁcaz ao nível da consultoria e marketing, uma vez que detêm um bom conhecimento quer do mercado da China continental, quer do mercado dos países
de língua portuguesa. Em terceiro lugar, existe uma motivação de cariz político: o Governo central chinês pretende mudar o perﬁl de Macau de um mero
entreposto de jogo para um papel activo na estratégia da política externa chinesa, por um lado na ligação com os países lusófonos, por outro na relação
com as províncias do sul da China, mediante o projecto do Grande Delta do
Rio das Pérolas (também conhecido por «9+2», por integrar nove províncias
da zona do Rio das Pérolas e as duas regiões administrativas especiais).4
Estes motivos aﬁguram-se relevantes; no entanto uma questão permanece: será que os países de língua portuguesa necessitam de Macau para investir
na China? E será que a China necessita da RAEM para fortalecer os laços com
as nações lusófonas? Considerando o que expusemos anteriormente, poderia
dizer-se que a resposta às duas questões é negativa, uma vez que as relações
com a maioria dos países de língua portuguesa dura há algumas décadas.
Dito isto, ainda é cedo para fazer uma avaliação substancial acerca da contribuição do Fórum para o fortalecimento das conexões sino-lusófonas. Mesmo
assim, é possível vislumbrar alguns avanços. O Secretariado Permanente do
FCECCPLP, de acordo com o Plano de Acção assinado em Outubro de 2003,
tem vindo a desenvolver diversas iniciativas em Macau, na China e nos países lusófonos, nomeadamente feiras comerciais, conferências, missões empresariais e contactos de alto nível entre representantes dos países e territórios membros.
Além do mais existem, de facto, dados e números que dão conta de um au-
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mento exponencial das relações económicas e comerciais entre as duas partes. Segundo números oﬁciais divulgados pelo Governo chinês, entre Janeiro
e Julho de 2005, o comércio bilateral aumentou 25,9%, em comparação com o
mesmo período do ano anterior, enquanto que em 2004 a subida tinha sido
de 67%, atingindo um valor de cerca de 8,2 mil milhões de dólares. No que
se refere ao investimento, no primeiro semestre de 2005, a China investiu 66
mil milhões de dólares nos países lusófonos. Estes, por sua vez, investiram
70 mil milhões de dólares em território chinês. Estes dados são impressionantes. No entanto seria um acto de wishful thinking atribuir ao FCECCPLP a
responsabilidade principal pelos números. Mas sem dúvida que terá aberto a
porta a negócios, criando uma ambiente de aprofundamento do conhecimento mútuo e, consequentemente, gerando novas oportunidades numa relação
que aparenta ser um jogo de soma positiva para todas as partes envolvidas.
Conclusão
Identiﬁcar uma estratégia comum da China para os países lusófonos aﬁgura-se uma tarefa complexa, dado que estamos perante a relação de uma potência
emergente no plano internacional com nove países que, partilhando a mesma
língua oﬁcial, são heterogéneos na sua dimensão, nos seus recursos e, por vezes, na relação que cada Governo tem com Pequim. A criação do FCECCPLP
veio consolidar as relações bilaterais existentes e dar uma consistência simbólica e política a uma estratégia que estava a ser já preparada há vários anos.
Essa é a primeira grande virtude do Fórum. Devemos entendê-lo como um
complemento, como um enquadramento através do qual a China materializa
as relações num plano multilateral e que complementa o relacionamento inter-governamental bilateral. Assim, podemos concluir que, na verdade, a estratégia chinesa para os países lusófonos, é, à semelhança da estratégia global
de Pequim, multifacetada. Por um lado, há uma face política e diplomática de
entendimento sobre as grandes questões internacionais, como a reforma das
Nações Unidas, ou a defesa do levantamento do embargo da UE à venda de
armas à China. Por outro, indubitavelmente a mais importante, há uma face
económica ajustada à economia de cada um dos países de língua portuguesa.
Nesta relação quem dá as cartas é o Governo central de Pequim, que tem
que responder às necessidades de uma economia cada vez mais dependente
de fontes externas de energia e de matérias-primas e que, por isso, as procura
diversiﬁcar. Este é, em nosso entender, um ponto essencial. Entre os países de
língua portuguesa, o Brasil, Angola e Moçambique são extremamente úteis
para Pequim.
Trata-se de uma estratégia a vários níveis, que cruza os relacionamentos bilateral e multilateral. O Fórum, sendo uma experiência inovadora, in-





| a china e os países de língua portuguesa | José Carlos Matias |

tromete-se e sobrepõe-se em parte na dinâmica criada pela Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP), embora, como defende Santana Carlos,
Embaixador de Portugal em Pequim, não deva ter a pretensão de substituir a
CPLP:
«a CPLP tem estruturas próprias (...) uma coisa é a cooperação que os países de língua portuguesa desenvolvem entre si e que tem o seu espaço próprio; outra coisa é a cooperação que estes países podem vir a desenvolver com
a China e aí certamente que há um valor acrescentado. Mas convém não misturar as coisas».42
Ainda é cedo para avaliar o papel e a inﬂuência do Fórum nas relações
sino-lusófonas. A segunda edição do FCECCPLP, a ter lugar em Setembro de
2006, poderá dar indicações adicionais sobre o seu futuro. Por exemplo, veremos se nos próximos anos serão tomadas medidas concretas com o intuito
de facilitar o investimento e o comércio, tais como o ﬁm ou a redução substancial de barreiras comerciais ou mesmo, no limite, o lançamento das bases
para um acordo de livre comércio, à semelhança daquilo que a China está a
fazer com outros países, ou grupos de países, como é o caso da ASEAN.
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