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CHINA Acomitiva empresarial que acom-

panha o Presidente da República mostra
bem a oportunidade que o Império do
Meio representa para a ex-

pansão dos negócios por-
tugueses. Belém classifi-
cou esta visita de Estado
como "a mais importan-
te viagem" de Cavaco Sil-

va. Durante uma sema-
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também na coo-

peração
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Cavaco leva um quinto
do PIB nacional à China
Visita. São mais de cem empresários e gestores de 60 empresas que acompanham a visi-
ta de Estado do Presidente, que vai promover também o português e o ensino superior

O Presidente da República (PR) aterra hoje no

Aeroporto Internacional de Xangai para uma
visita de Estado de sete dias à China, embora
o programa só comece oficialmente amanhã.
Mais de cem empresários e gestores portu-
gueses quiseram associar-se à "mais impor-
tante viagem" do Chefe do Estado, como a
classificou o seu próprio gabinete.

Só para se perceber a importância que os

empresários e gestores dão a este mercado,
basta fazer contas. Das 60 empresas que
acompanharão o PR em Xangai, Pequim e

Macau, só 24 delas representavam um volu-
me de negócios de mais de 30 mil milhões de
euros em 2012, ou seja, 18,4% do PIB nacio-
nal. Entre estas estão a Galp, a EDP, cujo maior
acionista é a China Three Gorges -António
Mexia e Eduardo Catroga vão integrar a dele-

gação empresarial -, a REN e os CTT.
A banca também se faz representar em

peso: Caixa Geral de Depósitos (que recente-
mente vendeu à chinesa Fuson 85% da Cai-
xa Seguros), Millennium bcp, BPI e BES.
Além disso, nos vários seminários e encon-
tros empresariais que vão decorrer entre
amanhã e dia 19, participam empresas de
áreas como tecnologia, turismo, vinho,
agroalimentar, farmacêutica, advocacia,
imobiliária e cortiça.

Num momento em que em Portugal ar-
ranca a campanha eleitoral para as euro-
peias, é da China que vão chegar ecos sobre
a internacionalização da economia portu-

guesa. O Presidente da República faz ques-
tão de se empenhar nos encontros com os

empresários chineses e até tem encontros

privados com o presidente da Fosun, Guo

Guangchang (amanhã), e com o presidente
da China Three Gorges, Lu Chun (dia 16).
Cultura, ciência e educação
Esta visita de Cavaco à China, a convite do

homólogo chinês, também é feita de cultu-
ra e investimento na cooperação científica
e académica. Integram a comitiva oficial
sete instituições de ensino superior - uni-
versidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Mi-
nho, Porto e Nova de Lisboa e Instituto Poli-
técnico de Leiria- que formam um consór-
cio com a Fundação Calouste Gulbenkian e

o Instituto Camões para o projeto "Portu-
guês - uma língua estrangeira para a China".
O Presidente vai, aliás, assinalar a criação do
Centro de Estudos de Portugal.

Ainda no âmbito universitário, vai ser assi-

nado um instrumento de cooperação em
matéria de ensino da língua portuguesa e da

língua chinesa, entre as universidades de Lis-
boa e Nova, a Universidade de Estudos Es-

trangeiros de Pequim, o Instituto Camões e o
Gabinete do Conselho da Língua Chinesa.

A visita de Cavaco à China, onde já esteve
duas vezes enquanto primeiro-ministro {ver
texto ao lado), também traz novidades no
campo cultural. Pela primeira vez realiza-se
em Pequim, no China Millennium Monu-
mentMuseum of Digital Arts, uma exposição
de arte contemporânea de artistas dos dois

países. De Portugal, o PR leva a fadista Katia
Guerreiro, que dará um concerto para os qua-
dros portugueses residentes emXangai e ou-
tro para a comunidade portuguesa em Macau.



Em 1987, quando era primeiro-ministro, Cavaco Silva foi recebido em Pequim
pelo então líder chinês, Deng Xiaoping, por altura da assinatura do acordo
de transição de Macau



A transição
pacífica que nos
traz simpatia
macau Em 1987, Cavaco esteve em
Pequim para assinar a transferência
de soberania. Um sucesso político

Os dois últimos dias da viagem do Presi-
dente da República à China são de para-
gem obrigatória em Macau, o território
que esteve sob administração portuguesa
durante 450 anos. Também aqui as rela-
ções económicas vão ter peso, mas a língua
portuguesa terá um destaque especial. Du-
rante a estada de Cavaco Silva será lançada
uma obra de Camões, editada pelo Institu-
to Cultural de Macau.

Enquanto primeiro-ministro, Cavaco
Silva esteve duas vezes em Pequim, a pri-
meira das quais, precisamente, em 1987 (a
outra em 1994) para assinar com o homó-
logo chinês, Zhao Ziyang, a declaração
conjunta sobre Macau que determinou a
transferência do território para a adminis-
tração chinesa em dezembro de 1999.

"Há uma relação quase emocional e de

gratidão da China para com Portugal pela
forma como foi feita a passagem de sobe-
rania de Macau. A China está muito reco-
nhecida por ter sido muito bem-sucedida
politicamente", afirma uma fonte da Presi-
dência da República.

É com este vento favorável que Cavaco

chega no próximo sábado a Macau, onde
se encontrará com o chefe do Executivo da

Região Administrativa Especial, Fernando
Chui Sai On. O Presidente também partici-
pa num encontro de empresários portu-
gueses e chineses de Macau, organizado
pela Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Chinesa.

Além de uma agenda cultural, o Chefe
do Estado terá um encontro com a comu-
nidade portuguesa residente em Macau.
Uma pequena comunidade feita de advo-
gados, arquitetos, engenheiros e técnicos
de turismo, entre outros, que ficaram ou se

instalaram de malas e bagagens já após a
transição da região para a China.


