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Resumo
Portugal foi a primeira potência europeia a chegar à China e a última a partir.
Desde o assentamento português, em 1557, Macau desenvolveu ao longo dos séculos
uma autonomia e identidade distintas às dos restantes territórios do Império Português,
resultantes de um status quo que permitiu, durante séculos, a coexistência pacífica entre
duas matrizes culturais: ocidental e oriental. Os padres Jesuítas foram os embaixadores
de facto de Portugal na corte de Pequim, decisivos também na propagação do
cristianismo e da ciência ocidental no país. Na segunda metade do séc. XX, as relações
luso-chinesas conheceram duas fases completamente distintas, marcadas inicialmente
pelo não-reconhecimento da República Popular da China pelo regime ditatorial
português, com a Revolução Democrática de 1974 a constituir um ponto de inflexão que
resultaria no reatamento de relações diplomáticas em 1979. A resolução da questão de
Macau seguiria a fórmula “um país, dois sistemas” de Deng Xiaoping. Atualmente, o
relacionamento tem sido marcado pela progressiva intensificação do investimento
bilateral, com Macau, após a criação em 2003 do Fórum de Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a redefinir o seu papel
convertendo-se numa plataforma privilegiada de ligação entre a China e o mundo
lusófono.
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Pese embora a dificuldade de resumir meio milénio de história nestas linhas,
esperamos contribuir para o entendimento da evolução das relações luso-chinesas
dividindo a análise em três fases principais. Em primeiro lugar, destaca-se o
assentamento dos portugueses em Macau em 1557, um tratado informal de amizade e
comércio com as autoridades locais, ditado pelo pragmatismo e benefício mútuo,
confirmando um status quo emergente no Território que favoreceu a convivência
pacífica entre portugueses e chineses. Sujeito à autoridade imperial, mas em larga
medida ignorado pelo Reino de Portugal, Macau desenvolveu ao longo dos séculos uma
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autonomia e identidade distintas das dos restantes territórios ultramarinos portugueses,
situação que só se alteraria no séc. XIX com a eclosão das Guerras do Ópio. A nível
diplomático, como resultado da recusa do Império do Meio em estabelecer um
relacionamento formal nos moldes ocidentais, os grandes embaixadores de Portugal
eram os padres Jesuítas presentes na corte de Pequim, que também desempenharam um
papel histórico na introdução da ciência ocidental na China.
Numa segunda fase, as relações entre os dois países ficaram marcadas pela
ausência de relações diplomáticas até 1979, derivado da recusa do regime ditatorial do
Estado Novo em reconhecer a China comunista de Mao Zedong. O status quo de
Macau, essencialmente inalterado desde o séc. XIX, ver-se-ia abalado em 1966 durante
Revolução Cultural, que pôs fim à soberania portuguesa sobre o enclave. Na década de
1980, a resolução definitiva da questão de Macau passa a estar no epicentro das relações
luso-chinesas.
Consumada a transição da Administração em 1999, Macau, sobretudo por
influência da China, continua a desempenhar um papel importante nas relações
bilaterais, nomeadamente desde a criação do Fórum de Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A progressiva intensificação
das relações bilaterais tem passado por uma crescente presença chinesa em Portugal,
nomeadamente no plano dos investimentos, e tem sido acompanhada, do ponto de vista
político, de visitas de alto nível.
De 1513 a 1949 – O nascimento de Macau e os primeiros ciclos diplomáticos
Com a conquista de Goa, na Índia, em 1510, e de Malaca, em 1511, a presença
portuguesa no Extremo Oriente foi evoluindo até ao estabelecimento de feitoriasfortaleza em Samatra e no Sul da China. O primeiro português a chegar ao Império do
Meio foi Jorge Álvares, em 1513, e pouco depois, Tomé Pires é designado primeiro
embaixador português junto do Imperador. Um viajado boticário que, sem nunca ter
tido contacto direto com a China, Tomé Pires era o autor daquela que seria, à data, a
melhor fonte de informação existente sobre o comércio asiático, a Suma Oriental.
No entanto, a sua embaixada seria vítima do desconhecimento existente na corte
chinesa sobre o Reino de Portugal e da falta de flexibilidade em relação aos Estados
tributários, cuja lista fora definida nas Sagras Instruções do Imperador Fundador e nas
Instituições durante os primeiros reinados da Dinastia Ming.(1) Esta forma de abordar o
relacionamento externo era, em parte, o resultado da própria história da China, rodeada
por reinos que, por razões geográficas, as suas dinastias não conseguiram conquistar ou
aculturar. Ao criar um sistema assente no reconhecimento da sua superioridade,
refletindo os seus valores culturais e enfatizando um protocolo complexo e ritualista, a
China convidava os povos ‘bárbaros’ a deslocarem-se ao seu Império. Neste sistema,
geralmente conhecido no Ocidente como ‘sistema tributário’, os reinos “vassalos”
vinham agradecer ao imperador pelo privilégio de este ser o seu suserano e permitir-lhes
usufruir das virtudes materiais e espirituais da civilização chinesa.(2)
Quando finalmente consegue uma audiência com o Imperador Zhengde, o
embaixador português fez chegar um carta do Rei de Portugal ao Imperador, que
denunciou o desconhecimento lusitano do protocolo imperial chinês, uma vez que D.
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Manuel não se considerava, nem apresentava Portugal, como um vassalo, sugerindo um
estatuto de paridade e levando Zhengde a recusar receber a missão portuguesa. Fatores
externos também contribuíram para o insucesso da missão: as notícias da recente
conquista portuguesa de Malaca, um dos reinos tributários da China e, como tal, sob a
sua proteção, causaram alarme na corte imperial e contribuíram para o clima de
suspeição face aos portugueses.(3) Mas a principal razão do fracasso da embaixada terá
sido a conduta violenta de portugueses na ilha de Tamão, desafiando abertamente as leis
imperiais.
A morte do Imperador, em 1921, e a convulsão política que se seguiu ditariam a
rejeição formal da embaixada, a expulsão dos portugueses da capital e o encarceramento
de Tomé Pires. No ano seguinte, a nova frota portuguesa enviada para estabelecer
relações comerciais com a China viu-se atacada por forças chinesas, sendo vários dos
tripulantes executados. Este novo fracasso ditou que Portugal suspendesse todas as
missões de carácter oficial à China.(4)
O destino da embaixada de Tomé Pires relegou, nas décadas seguintes, os
contactos luso-chineses para a esfera de um comércio, privado e ilegal, a cargo de
aventureiros e comerciantes portugueses no litoral chinês e ditou a ausência de relações
oficiais entre os dois países(5). Durante a primeira metade do séc. XVI, o papel de
Portugal na região modificar-se-ia, passando a privilegiar o comércio em detrimento da
conquista. Macau era um ponto-chave que servia os interesses comerciais de
portugueses e chineses e a presença dos ‘bárbaros’ ocidentais no mar da China
assegurava também um importante contributo no combate à pirataria.(6) Aos poucos,
pragmatismo e interesse partilhado começavam a marcar a vida no Território. Em 1554,
após três anos de negociações, o fidalgo português Leonel de Sousa, Capitão da viagem
do Japão, assegurou junto das autoridades de Cantão o Assentamento português em
Macau, um tratado informal de paz e comércio selado entre mercadores e oficiais locais.
O Assentamento de Leonel de Sousa foi simultaneamente o reconhecimento e a
consequência de um status quo emergente. Materializava-se, assim, uma presença que
resultava, não de uma ação militar, mas de uma conjugação de interesses económicos e
comerciais.(7)
O carácter excecional de Macau face aos outros territórios portugueses no
Extremo Oriente residia no facto de ser uma peça informal do Estado da Índia, com um
grande nível de autonomia, pertencendo ao Shadow Empire português no Oriente.(8)
Durante grande parte da história de Macau, a presença portuguesa esteve sujeita a uma
política imperial que favoreceu o comércio e, inclusive, permitiu que leis portuguesas
vigorassem no Território, desde que os estrangeiros não perturbassem a paz. Esta
política, também conhecida como “fórmula Macau”, refletia a procura de um equilíbrio
entre os proveitos económicos para o Império, o comércio com estrangeiros e a
segurança nas suas fronteiras.(9) Gradualmente, o território desenvolveu a sua autonomia
e, em 1583, já existia um governo municipal com uma estrutura administrativa distinta,
o Senado da Câmara.(10) As autoridades imperiais mantinham, contudo, total controlo
sobre a vida no Território, exigindo aos portugueses, além dos direitos alfandegários, o
pagamento de uma renda anual, o ‘foro de chão’. A Porta do Cerco, erguida no ponto
mais estreito da península, permitia à China controlar o fluxo de mercadorias e pessoas
que entravam e saíam de Macau, confirmando a dependência do Território em relação à
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China continental.(11) Mais tarde, seria construída uma alfândega (Ho-pu), reforçando os
poderes das autoridades imperiais no enclave em detrimento dos do Governador
português de Macau.
No final do século XVI, os missionários Jesuítas, subordinados ao Rei de
Portugal por intermédio do Padroado português no Oriente, seriam os primeiros
embaixadores de facto no Império do Meio. Nesta fase da história, a China considerava
as embaixadas provenientes do Ocidente como parte do sistema tributário, recusando o
estabelecimento de missões permanentes no seu território. Os Jesuítas deram mostras do
seu génio político ao perceber que, antes de poder exercer como missionários, teriam de
atuar como professores, tirando partido da sua reconhecida excelência académica.
O Colégio das Artes na Universidade de Coimbra, criado em 1547,
desempenhou um papel de relevo na formação de alguns dos mais famosos membros da
Companhia de Jesus, como Matteo Ricci e Tomás Pereira, constituindo um importante
ponto de passagem antes de partirem para a China. Assim, à medida que difundiam a
ciência ocidental em domínios como a Matemática, Astronomia ou a Cartografia,
ocuparam cargos de grande relevo na corte chinesa e conquistaram o respeito dos
imperadores.(12) A utilidade da presença jesuíta na corte imperial foi evidente durante o
‘Século das Embaixadas’ (1667-1784), um esforço diplomático que se traduziu num
total de seis embaixadas luso-chinesas, incluindo uma enviada pelo imperador Kangxi
ao Rei de Portugal, nas quais os jesuítas desempenharam um papel influente,
procurando o favorecimento da posição portuguesa.
Embora motivadas, da parte de Portugal, por questões de prestígio, estas
embaixadas constituíram também um importante fórum de diálogo bilateral na questão
das perseguições dos cristãos na China, resultantes da chamada ‘questão dos ritos’.(13)
Durante o período de governação de Marquês do Pombal (1750-1777), PrimeiroMinistro de D. José I, deu-se um reforço do papel do Estado português nas colónias ao
qual Macau não escapou. Após a expulsão dos Jesuítas de Portugal e dos territórios
ultramarinos, por ordem de Marquês de Pombal, e a extinção da Companhia de Jesus
por decreto papal, Portugal perdeu a influência de outrora na corte imperial.
Com o reforço do papel do Estado português na administração dos vários
territórios ultramarinos na segunda metade do séc. XVIII, a ligação institucional de
Macau ao Estado da Índia passou a ser vista como prioritária. Portugal tentou reforçar o
papel do Governador, pondo fim à excessiva ingerência do Senado na vida do
Território. Já no século XIX, no contexto das Guerras do Ópio, a situação alterou-se
drasticamente, forçando a abertura da China e colocando-a face a uma ordem
internacional até aí desconhecida. O Tratado de Nanquim (1842) permitiu ao Reino
Unido apoderar-se de Hong Kong e abriu uma importante precedência nas negociações
da China com potências estrangeiras.(14) Foi neste contexto de especial vulnerabilidade
chinesa que, em 1849, o Governador português Ferreira do Amaral impôs pela força a
soberania portuguesa de facto sobre o Território, pondo fim à autoridade mandarínica e
abolindo a alfândega chinesa e o pagamento do ‘foro de chão’. Em 1887, Portugal e
China assinaram em Pequim o Tratado de Amizade e Comércio, que reconheceu a
“ocupação e governo perpétuos” de Macau por Portugal, embora sem definir os limites
do Território.(15)
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Portugal e China tornaram-se Repúblicas em 1910 e 1911, respetivamente. Na
República da China, o sentimento nacionalista e anti-imperialista questionava a validade
dos “Tratados Desiguais” do século XIX, como o celebrado com Portugal em 1887,
ganhando força o argumento de que Macau era território chinês sob ocupação
portuguesa. O movimento nacionalista ganhou força e, em 1928, um novo tratado lusochinês pôs fim à jurisdição consular portuguesa na China.
No início da década de 1930, a China já tinha recuperado a maior parte dos
Territórios cedidos, sob coação, a potências estrangeiras no século anterior. Macau e
Hong Kong continuariam, todavia, sob administração portuguesa e britânica. Após a
capitulação do Japão, em 1945, a República da China exigiu o fim da
extraterritorialidade consular portuguesa no país, confirmada após a ratificação de um
novo tratado em abril de 1947. À semelhança do tratado de 1928, neste não foi feita
qualquer referência à questão de Macau.(16)
De 1949 a 1999 – Do não-reconhecimento da RPC à retrocessão de Macau
O regime ditatorial de António Oliveira Salazar, que caiu em 1974, nunca
reconheceu a República Popular da China (RPC), mantendo relações diplomáticas com
o Governo da República da China, refugiado em Taiwan desde a derrota pelas forças
comunistas de Mao Zedong em 1949.
Durante este período, para a RPC, não obstante a importância da política de
reunificação nacional, a recuperação de Hong Kong e Macau não foi uma prioridade,
beneficiando da ligação com o exterior que a ocupação estrangeira garantia numa fase
particularmente conturbada da sua história. Por exemplo, durante a Guerra da Coreia,
em 1950, permitiram contornar o embargo imposto pelo Ocidente, permitindo à China
adquirir materiais estratégicos. Em Macau, a RPC assegurava a sua influência através da
elite empresarial chinesa, que atuava como um “governo sombra” e controlava a vida
económica e comercial através da Sociedade Comercial Nanguang, fundada em Macau
pelo Ministério do Comércio do Partido Comunista Chinês (PCC).(17)
O status quo no Território, ainda que respeitado, dependia na realidade de um
delicado jogo de equilíbrios entre as autoridades portuguesas em Macau, as autoridades
chinesas em Cantão e o Governo da RPC em Pequim. Na década de 1960, esse
equilíbrio tornara-se precário, em parte porque a República da China utilizava Macau
como plataforma para organizar atividades hostis à RPC.
A Revolução Cultural Chinesa trouxe consequências irreversíveis para a
autoridade portuguesa devido à revolta de 1966 do “1,2,3” (do chinês “12,3”, por ter
ocorrido a 3 de dezembro), quando Macau foi palco de manifestações e incidentes. O
Governador português Nobre de Carvalho perdeu o controlo da situação para os
“Guardas Vermelhos” e sofreu inúmeras exigências. A incapacidade revelada pela
administração e forças de segurança portuguesas em controlar a situação comprometeu,
de forma decisiva, a autoridade portuguesa em Macau. Para Salazar, a prioridade era
garantir que Macau continuava a ser um símbolo do Império português no Extremo
Oriente, devendo o Governador sujeitar-se a todas as humilhações necessárias para
assegurar a continuidade da Administração portuguesa. Invertia-se assim o status quo
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conquistado no séc. XIX pelo governador Ferreira do Amaral, com a China a recuperar
a soberania sobre Macau.(18)
Na década de 1970, as relações luso-chinesas alterar-se-iam substancialmente. O
regime ditatorial do Estado Novo esperava que a RPC moderasse a sua posição crítica
face à política colonial portuguesa e deu o seu voto favorável à substituição de Taiwan
pela RPC no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1971.(19) Um ano depois, o
embaixador da China em Nova Iorque, Huang Hua, requereu à Comissão Especial de
Descolonização da ONU a exclusão de Macau e Hong Kong da lista de territórios nãoautónomos, visto serem uma questão interna chinesa.(20)
Considerando a “ocupação” portuguesa de Macau como parte dos Tratados
Desiguais, a RPC revindicava o seu direito à soberania sobre o Território e respondia às
acusações da União Soviética sobre a existência de colónias num país que apoiava os
movimentos de libertação no Terceiro Mundo. Esta estratégia, de grande alcance do
ponto de vista pragmático e doutrinário, que estabelecia as bases para a recuperação de
ambos os enclaves, privando-os do direito à autodeterminação(21), foi bem recebida por
Salazar, para quem Macau não era uma ‘colónia’ mas sim um ‘território ultramarino’.
Retirado da lista de territórios a descolonizar, Macau manteve-se afastado do processo
de descolonização dos territórios ultramarinos após a revolução democrática de 25 de
abril de 1974.
A par do processo de descolonização em marcha, o estabelecimento de relações
diplomáticas com a China passou a ser uma das prioridades da política externa
portuguesa. A 6 de janeiro de 1975, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um
comunicado, com duas concessões unilaterais: Taiwan era parte da RPC, “o único e
legítimo representante do povo chinês”, e Macau seria “motivo de negociações no
momento que for considerado apropriado pelos dois governos”(22). Contrariamente às
espectativas dos líderes portugueses, os chineses não responderam a estas tentativas de
abertura, absorvidos pela fase final da Revolução Cultural e da própria era Maoísta,
marcada por disputas internas pela liderança do PCC. Pequim também considerava que
a posição portuguesa, a nível internacional, tinha primeiro de se tornar clara, temendo a
influência da União Soviética sobre o Partido Comunista Português no período pósrevolucionário. A questão de Macau apenas seria resolvida quando a China considerasse
apropriado, procurando, entretanto, posicionar-se para obter importantes contrapartidas
em relação ao estatuto do território.(23)
Neste aparente hiato diplomático, em 1976, o Estatuto Orgânico de Macau foi
aprovado pelo Conselho da Revolução em Lisboa, criando um novo sistema político
para Macau, com elevado grau de autonomia, concentrando todos os poderes no
Governador e na Assembleia Legislativa. A nova Constituição Portuguesa de 1976
confirmou esta autonomia, considerando Macau “Território sob Administração
Portuguesa”, e não uma colónia.(24)
O silêncio da RPC não impediu o desenvolvimento de contactos informais para
o estabelecimento de relações bilaterais. Aos contactos informais sucederam-se as
conversações formais entre os embaixadores em Paris, plataforma Europeia de ligação à
China desde o reconhecimento pelo General De Gaulle, em 1964. O acordo para o
estabelecimento de relações diplomáticas foi assinado a 8 de fevereiro de 1979,
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juntamente com a Ata das Conversações para a resolução da questão de Macau, também
conhecida como “ata secreta” pelo facto de o seu conteúdo só ter sido divulgado em
1987. Nesta ata, a China confirmava que Macau era “parte do território chinês” e que
seria recuperado “no futuro, no momento julgado oportuno, pelos governos dos dois
países e por meio de negociações”. Portugal também se comprometia a não permitir que
“a União Soviética, as autoridades de Taiwan ou outras forças políticas utilizem Macau
para levar a cabo atividades prejudiciais à República Popular da China”(25).
Entretanto, a política de “porta aberta” de Deng Xiaoping tornou redundante o
papel que até então Macau assumia, de intermediário entre uma China isolada e o
Ocidente. Em 1982, Deng anunciou a fórmula “um país, dois sistemas”, com o objetivo
último de recuperar Taiwan, e declarou que a China não reconhecia validade aos
tratados desiguais celebrados no passado.
O Reino Unido, pressionado a retirar-se dos Novos Território em 1997, devido
ao fim do leasing, acabaria por assinar, em 1984, a Declaração Conjunta Sino-Britânica.
Pouco depois, teria lugar aquela que seria a primeira visita de um chefe de Estado da
RPC a Portugal e o Presidente Li Xiannian lembrou a existência da “ata secreta”, que
garantia a resolução da questão de Macau no momento que a China julgasse oportuno.
Quando, em maio de 1985, o Presidente da República português devolveu a visita, foi
informado pelo Primeiro-Ministro chinês Zhao Ziyang de que tinha chegado o momento
de resolver a questão de Macau.
Por razões estratégicas, a RPC tratou Macau e Hong Kong como questões
idênticas e as diferentes considerações históricas das origens dos dois enclaves como
irrelevantes, procurando impor uma solução também idêntica. Zhao Ziyang apontou as
vantagens para a estabilidade de Macau de seguir-se não apenas o mesmo modelo de
transição mas também de uma transição simultânea dos dois territórios. Ao regressar a
Portugal, Ramalho Eanes foi acusado de ter despoletado(26) um processo que conduziria
à perda de Macau, ainda que uma hipotética recusa do Presidente português em nada
alteraria a posição da China. Na verdade, o processo de devolução de Hong Kong para a
China tinha tido pouco eco entre a classe política portuguesa, que daí não extrapolou
consequências para Macau, acreditando que, por se tratarem de duas realidades
distintas, inclusive do ponto de vista histórico, a China não procuraria a devolução de
Macau.(27)
Para Portugal, a devolução de Macau à China constituía, por várias razões, uma
questão delicada. Os efeitos traumáticos do processo de descolonização em África e da
retirada de Timor, em 1975, exigiam uma solução digna para Macau. Isto, juntamente
com a indefinição jurídica do estatuto de Macau e da assimetria de poder nas relações
luso-chinesas, levou Portugal a adotar uma postura menos conflituosa nas negociações
com a China comparativamente à do Reino Unido.(28) Os negociadores chineses
estavam, por seu lado, pressionados pelo tempo: a Declaração Conjunta Luso-Chinesa
devia ser ratificada na Assembleia Popular Nacional de abril de 1987, possibilitando o
anúncio simultâneo das retrocessões de Hong Kong e Macau no 13º Congresso do PCC,
em setembro desse ano. Esta vulnerabilidade negocial chinesa permitiu a Portugal obter
algumas concessões, nomeadamente garantir que a retrocessão de Macau apenas teria
lugar dois anos depois da de Hong Kong.
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A questão da futura nacionalidade dos cidadãos de Macau de etnia chinesa e
portadores de passaporte português também foi problemática, uma vez que a Lei da
Nacionalidade da República Popular da China não previa a dupla nacionalidade. Para a
China, a questão da nacionalidade constituía, mais que um problema político, uma
questão formal, uma vez que a possibilidade de cidadãos de etnia chinesa preferirem a
nacionalidade portuguesa à chinesa era entendida como humilhante. No final, adotou-se
uma solução “mista”: fora da China, os habitantes de Macau, incluindo os de etnia
chinesa, poderiam usar normalmente o passaporte português e podiam ser tratados quer
como chineses, quer como portugueses; contudo, em território chinês, o documento de
viagem português não era válido.
Durante o chamado período de transição, desde a entrada em vigor da
Declaração Conjunta até à cerimónia da transferência da Administração, à semelhança
do sucedido durante as negociações da Declaração Conjunta, não foram conflituosas,
contrastando com as sino-britânicas. Com o incidente da Praça de Tiananmen, em 1989,
quando o Ocidente suspendeu as relações com a China, isolando-a diplomaticamente,
Portugal não suspendeu as negociações da transição e, contrariamente ao Reino Unido,
absteve-se de criticar a RPC. Num momento extremamente difícil para a China,
Portugal conseguiu, assim, tirar partido das circunstâncias e obter importantes
concessões, nomeadamente a concessão de terrenos para a construção do aeroporto de
Macau(29).
Portugal queria assegurar a autonomia de Macau, sentindo que o tempo era
escasso e os recursos económicos e humanos eram limitados para pôr em prática
políticas que tinham sido negligenciadas durante tantas décadas. Ao contrário de Hong
Kong, um dos mais importantes centros financeiros e comerciais do mundo, Macau
tinha manifestas insuficiências a nível de infraestruturas e serviços e uma acentuada
dependência de Hong Kong. A estratégia portuguesa assentou na construção de
infraestruturas, visando reduzir esta dependência a nível dos transportes e
comunicações, incluindo a construção do Aeroporto, do Porto de Ká-Hó e da nova
Ponte Macau-Taipa.(30) Para a China, importava garantir uma administração funcional
na futura Região Administrativa Especial, centrando as suas preocupações na
localização das leis, dos quadros da administração pública e da língua.
A 20 de dezembro de 1999 consumou-se a retrocessão de Macau para a
República Popular da China. No seu discurso, o Presidente Jiang Zemin reafirmou as
máximas da linha política do PCC e a importância que as retrocessões de Hong Kong e
Macau e da fórmula "um país, dois sistemas" para a resolução da questão de Taiwan.(31)

De 1999 até à atualidade – Procurando um novo status quo
No ano em que se assinalaram trinta e cinco anos do restabelecimento das
relações diplomáticas entre os dois países e os quinze anos da retrocessão do Território
para a China, sublinhou-se o carácter específico de Portugal, enquanto porta para a
Europa e para o mundo lusófono. Macau, por vocação histórica, continua a ocupar um
lugar de destaque e de ponte entre o Ocidente e o Oriente. Que balanço podemos fazer
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destes últimos anos de relações luso-chinesas, recheados
desenvolvimentos de ordem interna e externa para os dois Estados?

de

importantes

A transferência da Administração de Macau, em dezembro de 1999, abriu um
novo capítulo, coincidente com um período de consolidação do estatuto internacional da
China, que se afirmou como uma grande potência mundial. Pese a aparente
incapacidade para apresentar ideias e contribuir de forma ativa para a dinâmica que a
China vem tentando imprimir no relacionamento, Portugal, cuja dimensão, influência e
peso geopolítico não podem ser comparados com os do gigante asiático, tem, no
entanto, revelado uma capacidade de interlocução superior à que o seu peso relativo a
nível internacional deixaria antever. Para isto contribuiu o facto de a China percecionar
Portugal como uma potência histórica e o seu atual interesse em promover as relações
com o mundo lusófono, conferindo-lhe um estatuto de destaque entre os países
europeus.(32) Este estatuto foi evidenciado pela assinatura de uma Parceria Estratégica
Global, em dezembro de 2005, uma das primeiras que a China celebrou com um país da
União Europeia. A multiplicação das trocas comerciais entre Portugal e a China foi
apontada como um dos principais objetivos da Parceria, a par do reforço do
relacionamento bilateral e uma maior cooperação luso-chinesa em vários domínios, bem
como o estabelecimento de consultas políticas regulares.(33)
Do ponto de vista político, as visitas de alto nível têm intensificado o
relacionamento. Em maio de 2014 teve lugar a visita do Presidente da República à
China, a primeira de um chefe de Estado português desde 2007, que incluiu uma
passagem por Pequim, com a sua dimensão política, por Macau, com a sua dimensão
histórica, e por Xangai, cidade onde desde 2006 existe um Consulado-Geral de Portugal
e uma delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP), com a sua dimensão económica. Este Consulado-Geral distingue-se por ter
sido a primeira representação diplomática portuguesa especialmente vocacionada para a
diplomacia económica, tendo como função facilitar o estabelecimento de parceria de
negócios entre empresas chinesas e portuguesas e identificar oportunidades de
cooperação nos mercados africano e latino-americano.
O presidente Aníbal Cavaco Silva, que considerou a China como uma prioridade
estratégica, fez-se acompanhar dos ministros da Educação e Cultura, dos Negócios
Estrangeiros e da Economia, um importante indicador das áreas prioritárias em que
Portugal procura aprofundar o relacionamento. Desta visita, com forte cunho
empresarial, resultaram mais de 29 acordos e memorandos bilaterais: mais de uma
centena de empresários portugueses, de áreas tão diversas como a banca, advocacia,
imobiliário ou turismo, e representantes de associações de jovens empresários
integraram a comitiva, e pressionaram o Governo português a reforçar as relações com
Macau e os serviços da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP) em Xangai e Pequim.(34)
Do lado chinês, a importância atribuída pela China ao seu relacionamento com
Portugal pode ser avaliada pelo facto de Cavaco Silva ter sido recebido pelos três líderes
mais importantes da hierarquia do Partido Comunista Chinês (PCC): o Presidente, Xi
Jinping, o Primeiro-ministro, Li Keqiang e o Presidente da Assembleia Popular
Nacional, Zhang Dejiang. Numa cultura política, como a chinesa, na qual os
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pormenores são da maior relevância, a importância atribuída pelo Governo chinês ao
seu relacionamento com Portugal ficou assim sublinhada. Passados dois meses, o
Presidente chinês Xi Jinping, no regresso de uma visita à América Latina, fez uma
escala técnica na Ilha Terceira, nos Açores, reunindo-se com o Vice-Primeiro-Ministro
português Paulo Portas, exatamente dois anos dois depois de o Primeiro-Ministro Wen
Jiabao ter visitado a Ilha.(35)
O Governo português tem procurado capitalizar ao máximo o ambiente propício
aos negócios e investimento proporcionado pela visita presidencial, como o demonstram
as deslocações à China, em novembro de 2014, da ministra da Agricultura e do Mar e
do ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, áreas estratégicas
importantes que não estiveram representadas a nível governamental na visita de Cavaco
Silva.
Lançando um olhar sobre as relações luso-chinesas atuais, bastante
multifacetadas, podemos dividi-las pelas seguintes áreas: comércio bilateral, economia,
educação e cultura. Algumas empresas portuguesas de topo já estão há muito
estabelecidas na China e constituem modelos de sucesso no difícil mercado chinês.
Podemos referir, como exemplos, a Hovione, empresa portuguesa especializada na área
da saúde, com escritório em Hong Kong desde 1979 e estabelecida em Macau desde
1986, e que formou em 2008 uma joint venture com a farmacêutica Hisyn, da província
de Zhejiang.(36) A Filstone Natural, especialista em calcários, é um caso evidente de
sucesso e um exemplo das potencialidades do mercado chinês, funcionando como um
trampolim para a exportação de rochas ornamentais portuguesas para novos mercados
da Ásia e Oceânia. A Corticeira Amorim, presente na China há mais de 40 anos, viu em
2011 uma das suas subsidiárias, a Amorim Revestimentos, líder mundial em
revestimentos de cortiça para pavimentos e paredes, assinar um acordo de distribuição
exclusiva com a Hi-Step, a maior sociedade retalhista do país.(37)
A China abre-se, gradualmente, aos produtos portugueses, nomeadamente na
área agroalimentar, verificando-se que as exportações de vinhos portugueses para a
China duplicaram nos últimos quatro anos, fazendo desta o quinto maior mercado para
os vinhos nacionais fora do espaço europeu.(38) O Grupo Delta Cafés entrou na China
em 2013 e projeta que este mercado faça parte do seu “top 5” dentro de cinco anos. Por
sua vez, as exportações de mobiliário registam um importante crescimento e a China já
é, também, o segundo principal mercado para os automóveis produzidos em Portugal,
ultrapassado apenas pela Alemanha.(39) O progressivo aumento das exportações
portuguesas, constituindo um indicador importante, não deve, contudo, desviar a
atenção do facto de a balança comercial entre os dois países ser, cada vez mais,
deficitária para Portugal, à semelhança do que sucede com muitos dos parceiros
comerciais da China.(40)
A consolidação e reforço da presença económica da China na Europa já há muito
que deixou de constituir uma surpresa, mas é necessário referir que ela surge, em parte,
como resultado da grave crise financeira e económica que atingiu o continente e cujos
efeitos continuam a fazer-se sentir. Portugal constitui um caso paradigmático, com o
investimento chinês a adquirir uma nova dimensão após a aplicação do Programa de
Assistência Económica e Financeira da troika, em Junho de 2011. O sector energético
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revelou-se um dos principais alvos, com a entrada da China Three Gorges (CTG) no
capital da Eletricidade de Portugal (EDP), tornando-se acionista maioritário em 2012, e
da State Grid na Rede Elétrica Nacional (REN). Uma das contrapartidas negociadas
pelo Estado português foi a criação do New Energy World (NEW), centro dedicado à
investigação nas novas energias e ao apoio à participação conjunta em projetos
internacionais, inaugurado em Sacavém em outubro de 2014. Este projeto assinala o
arranque da cooperação tecnológica da EDP com a CTG, que se estende além-fronteiras
e prevê projetos como a construção de barragens em África e na América Latina. (41) A
CTG adquiriu, entretanto uma participação minoritária em parques eólicos portugueses,
refletindo uma aposta sustentada nas energias renováveis. Atendendo ao elevado
investimento da empresa em Portugal, revestem-se de especial importância as palavras
de Lin Chunxue, Vice-Presidente da CTG, durante a última visita do Presidente da
República à China, descrevendo Portugal como um “país ideal para investimento”,
elogiando a sua estabilidade política e a qualidade dos recursos humanos.(42)
Esta avaliação do contexto político-social português, como investment-friendly,
indicia uma continuidade e intensificação, no futuro próximo, das atividades da empresa
no nosso país. O aprofundamento, e expansão, da atividade chinesa em Portugal é
acompanhado por uma crescente aproximação do país ao restante mundo lusófono,
evidenciada em negócios como a parceria no Brasil entre o gigante petrolífero chinês
Sinopec e a Galp Energia, com a primeira a adquirir, em 2012, 30 por cento do capital
da Petrogal Brasil. Recorde-se que, em 2010, a Sinopec já havia adquirido uma unidade
da Repsol YPF no Brasil, naquele que foi, à data, o maior acordo de investimentos em
petróleo da China.(43) Quando a China afirma que Portugal representa uma porta de
entrada nos países lusófonos é, pois, obrigatório levar-se em consideração os interesses
do gigante asiático em países como Brasil e Angola, esta já convertida num dos seus
principais fornecedores de petróleo.
Esta ligação da China ao mundo lusófono opera, atualmente, numa lógica
multidimensional. Em 2014 teve lugar a adesão, polémica, da Guiné Equatorial à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)(44), país com frágeis laços
linguísticos e culturais com Portugal mas rico em matérias primas, sendo o terceiro
maior produtor africano de petróleo. A CPLP nasceu em 1996, partindo da iniciativa de
José Aparecido de Oliveira, embaixador do Brasil em Portugal, e da sua visão de uma
comunidade unida pela língua portuguesa e assente em três pilares: concertação
político-diplomática, cooperação técnico-cultural e estímulo ao desenvolvimento
económico.(45) Integravam até agora a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A adesão da Guiné
Equatorial motivou graves críticas, tendo uma eurodeputada portuguesa defendido que
representava uma “desvalorização” da CPLP e um ato de “branqueamento político”,
aludindo à natureza ditatorial do regime e às graves violações de direitos humanos de
que é acusado.(46) Esta adesão, e o pragmatismo político que a motivou, demonstra o
peso crescente dos fatores económicos na CPLP, ao que não serão alheios os interesses
energéticos da China no continente africano. Recorde-se que a Guiné Equatorial é um
país que mantém relações diplomáticas com a China desde 1970 e é, como Angola, um
dos seus principais fornecedores de petróleo.(47)
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No sector bancário, a contração dos bancos europeus contrasta com a expansão
dos bancos chineses. O Bank of China, um dos maiores do mundo e que nos últimos
anos participou no financiamento das privatizações levada a cabo na EDP e da REN,
abriu em 2013 uma sucursal em Lisboa a partir da sede dos negócios europeus do
grupo, baseada no Luxemburgo. Por sua vez, a compra do Banco Espírito Santo
Investimento (BESI), pela sociedade Haitong International Securities Company
Limited, o terceiro maior banco de investimento chinês, e o interesse demonstrado pela
Fosun na aquisição do Novo Banco, para o qual foram transferidos, em agosto de 2014,
a atividade e património do Banco Espírito Santo, S.A., o segundo maior do país(48),
constituem notícias da maior relevância.
Outras áreas nas quais a China tem revelado interesse em reforçar a sua presença
em Portugal é a dos transportes marítimos e portos, destacando-se o porto de Sines,
cujas condições privilegiadas, localização estratégica e projetos de expansão portuária,
como o novo terminal Vasco da Gama, têm despertado um grande interesse por parte de
empresas chinesas. Em 2013, uma delegação do China Development Bank (CDB)
deslocou-se a Sines com o intuito de conhecer as potencialidades de investimento no
porto. Uma outra área de cooperação com elevado potencial que tem concentrado
poucas atenções, mas à qual se referiu o Vice-Primeiro-Ministro português aquando da
visita do Presidente Xi Jinping aos Açores, é a da economia do mar.(49)
Em 2014, ano em que a atividade chinesa em Portugal se revelou
particularmente dinâmica, o ramo segurador atraiu atenções, com a Fosun International
a adquirir a Caixa Seguros e a Fidelidade. Vista como uma plataforma de investimento
estratégico, a Fidelidade representa uma oportunidade de expansão para outras áreas e
mercados do ramo segurador, como Angola, Brasil ou Moçambique. Sinais importantes
dessa estratégia foram visíveis quando, em outubro de 2014, a Fidelidade adquiriu a
Espírito Santo Saúde e anunciou projetos de expansão internacional, incluindo um
hospital privado em Luanda que representará um investimento global de 100 milhões de
euros.(50)
Os reais benefícios do investimento chinês em Portugal constituem uma questão
que não reúne unanimidade e várias figuras de destaque da área empresarial portuguesa
revelaram-se bastante críticas do mesmo, suscitando uma resposta do embaixador da
RPC em Lisboa, Huang Songfu, que afirmou que “o investimento chinês foi convidado
pelo povo português” e que “o tempo vai falar se o resultado do investimento é bom
para Portugal ou não”.(51) A posição, em geral favorável, do Governo português tem
mantido em relação ao investimento chinês deve ser destacada. Em 2012, aquando da
concretização da entrada da China Three Gorges e da State Grid no capital da EDP e da
REN, respetivamente, e da parceria Sinopec-Galp no Brasil, o então Ministro dos
Negócios Estrangeiros português afirmou que o investimento chinês representa
importantes oportunidades para Portugal, defendendo que as parcerias entre as grandes
empresas portuguesas e chinesas proporcionam às Pequenas e Médias Empresas (PME)
o acesso a mercados importantes.
O Governo português tem, efetivamente, promovido medidas que visam criar
um contexto propício ao investimento estrangeiro, com a atribuição de títulos de
autorização de residência para atividade de investimento, também conhecidos por
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“vistos gold”, a desempenhar um papel de destaque. Estes vistos proporcionaram o
acesso ao espaço Schengen a cidadãos não-pertencentes à União Europeia que
preencham um dos seguintes requisitos: (1) a criação de dez ou mais postos de trabalho
em Portugal; (2) a compra de imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros; (3) a
aquisição de participações em empresas de, pelo menos, um milhão de euros. Em
outubro de 2014 o número de vistos gold atribuídos ascendia a 1.649, representando um
investimento estrangeiro superior aos mil milhões de euros, com destaque para a
aquisição de imóveis, um dos setores mais afetados pela crise.
Os nacionais chineses foram os principais destinatários, contabilizando 80,5%
(1.429) do total de vistos atribuídos, seguindo-se nacionais russos (58), brasileiros (55),
sul-africanos (43) e do Líbano (30). No entanto, o Governo português já admitiu que o
programa de atribuição de vistos gold poderá, no futuro, ser alvo de alterações
legislativas, na sequência da polémica sobre suspeitas de corrupção na concessão de
vistos(52).
As iniciativas e investimentos chineses podem ser divididos em dois grupos. Os
interesses de cariz económico e geopolítico relacionam-se com a progressiva penetração
da China nas economias e tecido empresarial dos vários continentes, aumentando a sua
influência e reforçando, a cada ano, o seu estatuto de superpotência; os interesses vitais
são motivados pela crescente procura, e dependência, da China de fontes energéticas.
Recordemos que a China é, desde o final de 2013, o maior importador líquido de
petróleo do mundo, superando os Estados Unidos. Estes dois tipos de interesses, embora
respondam, aparentemente, a objetivos distintos, obedecendo uns a considerações de
política externa e outros a necessidades de ordem interna, são, para a China,
indissociáveis e de natureza estratégica. Para a China, o seu estatuto e influência
internacional são indissociáveis da sua capacidade para responder, com sucesso, às
necessidades e exigências de ordem interna e proporcionar aos seus cidadãos uma
“sociedade moderadamente próspera em todos os sentidos”, como defende o Partido
Comunista Chinês.
Na área cultural, Portugal e a RPC estreitam também as suas relações de
cooperação, no sentido de melhorar o nível de conhecimento e compreensão entre os
dois países. Em 2014, foram assinados três protocolos de cooperação nesta área,
prevendo ações como a criação recíproca de centros culturais e a colaboração entre os
dois canais públicos dos dois países – a Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e a Chinese
Central Television (CCTV), estando previsto o lançamento de dois documentários e o
reforço na cooperação noticiosa.(53)
Na área da educação, se não surpreende o aumento do ensino do mandarim em
Portugal(54), a crescente aprendizagem do português na China continental constitui um
dado importante, traduzindo-se no aumento do número de cursos privados e de
licenciaturas de português no país, acompanhando o aprofundamento das relações da
China com os países de língua portuguesa. Existe um compromisso das autoridades
chinesas em potenciar o ensino do português, visto como uma das línguas mais
importantes a nível mundial nas próximas décadas no mundo dos negócios, com a
emergência do Brasil a constituir o fator decisivo. Já existem mais de 26 licenciaturas
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de língua portuguesa na China e, em face dos interesses da China no mundo lusófono,
prevê-se que este número conheça um aumento significativo.
Macau tem também desempenhado um papel importante na promoção do
português através do reforço da cooperação com Universidades Lusófonas.(55) O
Instituto Camões e o Instituto Português do Oriente, representados no antigo enclave
lusitano, desempenham também uma importante função de divulgação da língua
portuguesa. Os Institutos Confúcio, espalhados pelo mundo, desempenham também um
papel importante na divulgação da língua e cultura chinesa e são um dos principais
instrumentos do soft power chinês. Em Portugal, existem atualmente dois Institutos
Confúcio, integrados na Universidade do Minho, em Braga, e na Universidade de
Lisboa. Apesar de cada vez mais frequentados, nos últimos anos os Institutos Confúcio
viram-se envolvidos, em várias polémicas, relacionadas com as alegadas tentativas de
interferência no funcionamento das universidades nas quais estão integrados(56). Uma
vez que todos os Institutos Confúcio estão sob a alçada do Governo chinês, a mera
suspeita de ingerência em instituições públicas de ensino superior tem as mais
profundas repercussões. Não é, contudo, espectável uma diminuição do interesse na
aprendizagem da língua e cultura chinesa num futuro próximo, como o demonstram os
acordos celebrados, durante a última visita presidencial, entre várias instituições de
ensino superior portuguesas e chinesas, para o ensino da língua chinesa em Portugal.(57)
Macau, desde os primeiros contactos luso-chineses no séc. XVI, é incontornável
nas relações entre os dois países e, contrariamente ao que muitos anteciparam, o seu
estatuto e relevância não se viram diminuídos com a retrocessão do Território para a
China em 1999. A China tem, com efeito, procurado potenciar ao máximo o legado
lusitano do enclave. Em 2003, o Ministério do Comércio chinês cria o Fórum de
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. São
Tomé e Príncipe, por manter relações diplomáticas com Taiwan, apenas tem o estatuto
de observador. Conhecido como Fórum Macau, por ter nesta Região Administrativa
Especial chinesa o seu secretariado permanente, é uma plataforma privilegiada para o
desenvolvimento das relações da China com o mundo lusófono.
A China, dando mostras do pragmatismo que lhe é característico, inspirou-se no
legado lusófono que Portugal deixou na Região Administrativa Especial de Macau. Por
um lado, as atividades do Fórum contribuem para aumentar o conhecimento da China
nestes países, tornando-a mais atrativa aos olhos dos empresários que participam nos
encontros empresariais e, por outro lado, facilitam o estabelecimento de relações de
confiança entre a China e pessoas chave dos vários Estados-membros.(58)
A última das Conferências Ministeriais do Fórum, realizadas a cada três anos,
teve lugar em novembro de 2013. Nessa ocasião, o Vice-Primeiro-Ministro chinês
Wang Yang avançou com o conceito “Uma Plataforma, Três Centros”: Centro de
Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas da China e dos Países de
Língua Portuguesa; Centro de Distribuição de Produtos Alimentares dos Países de
Língua Portuguesa; Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Segundo Wang Yang, a
criação destes três centros enquadra-se no objetivo do Governo da RPC de estabelecer
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em Macau uma plataforma para a partilha de informações bilingues em chinês e
português e o intercâmbio, interação e cooperação empresarial.(59) Em 2011, a província
de Guangdong (Jiangmen), recebeu o Centro de Exposição e Venda de Produtos de
Macau e dos Países de Língua Portuguesa, que opera simultaneamente como área de
exposição e bolsa de negócios, apoiando a entrada das PME presentes em Macau a
entrarem no mercado do interior da China, enfatizando o papel do Território como
plataforma económica, comercial e cultural entre a China e os Países de Língua
Portuguesa.
A AICEP e o Governo de Macau têm desenvolvido um trabalho conjunto na
concretização deste projeto, que poderá reforçar o papel de Portugal na ligação entre a
China e os PALOP. Esta multiplicação de iniciativas e estruturas em território chinês
constituem um dos sinais mais importantes da aposta, sustentada, da China em estreitar
as suas relações com Portugal e a lusofonia. Sensível a estas considerações estratégicas,
o Presidente da República, na sua última visita à China, não deixou de fazer referência à
“cooperação trilateral” e à importância dos laços que Portugal mantém com a África
subsariana e o Brasil.(60) A ligação entre Portugal e a China já não é, no entanto,
assegurada exclusivamente por Macau. Em Zhengzhou, capital da província de Henan,
foi inaugurada a primeira “Casa de Portugal” na China continental em março de 2014,
um escritório de representação que permite a divulgação de projetos de investimento
portugueses, de produtos e que contribuirá também para a promoção da cultura
portuguesa e o estreitamento das relações entre as autarquias dos dois países.(61)
Em suma, podemos afirmar que, na atual dinâmica das relações luso-chinesas,
após um longo período em que a iniciativa pertenceu, quase invariavelmente, à China,
estão reunidas condições para uma maior reciprocidade nas iniciativas e uma maior
aposta por parte de Portugal nas relações bilaterais. A assimetria atualmente existente
no relacionamento tem-se agudizado, em grande medida, pelo facto de Portugal não
tirar partido da Parceria Estratégica estabelecida em 2005. Da mesma forma, desde a
retrocessão de Macau, Portugal não tem procurado beneficiar do imenso legado
lusófono que deixou no Território e que inspirou a criação do Fórum Macau,
evidenciando o pragmatismo que é característico da China.
A Comissão Mista entre Portugal e a Região Administrativa Especial de Macau,
que deveria reunir de dois em dois anos, é um mecanismo de consulta que também não
tem sido devidamente aproveitado. O acordo-quadro de cooperação de 2001, que criou
esta Comissão, foi revisto durante a semana da visita presidencial à China, prevendo a
realização anual de encontros bilaterais. É mais um passo importante para o
desenvolvimento nas relações bilaterais luso-chinesas, tendo em conta que, depois da
sua criação, a Comissão só voltou a reunir durante a visita presidencial, constituindo
uma plataforma de diálogo para a cooperação em áreas como a justiça, turismo,
segurança e o ensino do português.
Considerações finais
A recusa do Império do Meio em estabelecer relações diplomáticas oficiais, nos
moldes ocidentais, durante os quase 500 anos de relações luso-chinesas, que
conheceram diferentes níveis de interação, determinou que no epicentro das relações
entre os dois países estivesse, quase sempre, a chamada questão de Macau. Aqui,
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portugueses e chineses desenvolveram um status quo social e jurídico, de matriz
simultaneamente ocidental e oriental, que permitiu a convivência pacífica.
Durante muito tempo, o desinteresse de Lisboa pelo enclave fez com este
desenvolvesse a sua autonomia, sujeita às leis do Império chinês. A dinâmica do
relacionamento alterou-se a partir da segunda metade do séc. XVIII, quando Portugal
começou a reivindicar, com insistência, a sua soberania sobre o Território. Mas seria
apenas um século mais tarde que uma China enfraquecida e humilhada pelas Guerras do
Ópio reconheceria a ocupação perpétua de Macau por Portugal, sem que em momento
algum tenha deixado de o considerar Território chinês.
Hong Kong e Macau resistiram à fundação da República da China em 1911 e à
da RPC em 1949, permanecendo sob administração portuguesa e britânica durante
muito tempo, uma vez que esta situação trazia vantagens à própria China. Com a subida
ao poder de Deng Xiaoping e o início da política de abertura ao exterior, em finais da
década de 1970, o contexto altera-se e a reunificação de Hong Kong e Macau passou a
ser uma prioridade para a RPC. A fórmula “um país, dois sistemas”, ao permitir a
existência de dois sistemas económicos e políticos distintos na RPC, criou um
importante precedente com vista à concretização do derradeiro objetivo: a reunificação
com Taiwan. As negociações da Declaração Conjunta Luso-Chinesa e a transição de
Macau decorreram de forma amigável. Ao adotar uma postura de não-confrontação, ao
contrário do Reino Unido, Portugal conseguiu obter algumas concessões da China,
nomeadamente em relação à data da transferência da Administração e à nacionalidade
dos residentes de Macau.
O período pós-1999 tem sido marcado pelo crescente interesse da China em
Portugal e no mundo lusófono, contrastando com a postura passiva e o aparente
desinteresse de Portugal em explorar o potencial desta relação. No entanto, a forma
como decorreu a visita de Cavaco Silva à China pode indiciar que um novo status quo
entre os dois países está a emergir.
Na atual dinâmica das relações luso-chinesas, e após um longo período em que a
iniciativa pertenceu, quase invariavelmente, à China, estão reunidas condições que
permitirão a existência de uma maior reciprocidade nas iniciativas e uma maior aposta
por parte de Portugal nas relações bilaterais. A assimetria atualmente existente no
relacionamento explica-se, em grande medida, pelo facto de Portugal, desde a
devolução de Macau à China Continental, não ter conseguido, ou procurado, tirar
devidamente partido, nem do imenso legado lusófono que deixou no Território, nem da
Parceria Estratégica estabelecida em 2005. Nos últimos quinze anos, o interesse em
capitalizar o passado comum dos dois países como plataforma cultural, económica,
comercial e estratégica partiu, inexplicavelmente, da China. O acordo-quadro de
cooperação de 2001 permitiu a criação de um mecanismo de consulta, a Comissão Mista
entre Portugal e a Região Administrativa Especial de Macau, prevendo a realização de
reuniões bianuais entre os dois países. Contudo, este mecanismo não tem sido
devidamente aproveitado, com a Comissão a reunir-se apenas duas vezes, em 2001,
aquando da sua criação, e em 2013. A revisão deste acordo-quadro durante a semana da
visita presidencial à China, prevendo a realização anual de encontros bilaterais, ao
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constituir uma plataforma de diálogo, representa um passo importante para o
desenvolvimento nas relações bilaterais.(62)
A nível da atividade chinesa em Portugal, os negócios levados a cabo por
empresas como a China Three Gorges na área energética, ou a Fosun, no ramo
segurador, são reveladores de uma linha estratégica coerente e a longo-prazo onde os
países lusófonos desempenham um papel importante. Numa perspetiva global, a
presença chinesa em Portugal, e as suas repercussões, ganham uma nova dimensão.
Uma diversificação e multiplicação das estratégias e incentivos ao investimento por
parte de Portugal, à imagem do pacote de incentivos fiscais de 2013, permanece uma
necessidade premente que contribuiria para a criação de um quadro propício ao
crescimento, projetado numa lógica a longo-prazo, estruturalmente mais equilibrado e,
por esta razão, mais forte e eficaz. A atual dinâmica das relações luso-chinesas, que
conheceu um ponto alto aquando da visita do Presidente da República, representa, para
Portugal, uma oportunidade importante que se poderá traduzir, existindo esforço,
criatividade e empreendedorismo, num importante capital político e económico. Seria o
início de uma nova etapa nas relações luso-chinesas, com perspetivas de
desenvolvimento ainda mais vastas, e condizentes com o estatuto elevado que a China
atribui, desde há séculos, a Portugal.
A forma como a questão de Macau foi resolvida entre os dois países facilitou a
continuação de um relacionamento amigável no período pós-transição, sublinhado pelo
estabelecimento da Parceria Estratégica bilateral, ainda que o potencial desta parceria
esteja aquém do espectável. A China espera que Portugal siga o seu exemplo e imprima
à relação igual dinamismo, condicente com o passado dos dois países. Para além de
potência histórica e amigável, Portugal é, agora, porta de entrada no mundo lusófono.
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