
Gestores portugueses avaliam
sistema financeiro e canais
de distribuição na China

A China Three Gorges Cor-
poration recebeu a visita de um

grupo de empresários e gestores
portugueses que se deslocaram
à China para conhecer o sis-

tema financeiro e os canais de

distribuição do mercado asiá-
tico.

Esta iniciativa resultou de

uma parceria entre a Ordem
dos Economistas, o IDEFE e o

CEGE/ChinaLogus do ISEG.

O grupo esteve em Pequim,
Tianjin, Macau e em Hong
Kong, com um programa de

seminários, visitas a empre-
sas e a universidades, como a

Universidade Tsinghua, a Fei-

ra Internacional de Macau. O
conjunto de empresas visita-
das inclui instituições ligadas
ao sistema financeiro, como
o CITIC Bank ou a GE Asset

Management, empresas do se-
tor energético, como a China
Three Gorges Corporation, a

Dynasty, do setor dos vinhos,
a ABB Beijing Drive Systems
Corporation, uma unidade de

produção de drives AC e DC
da Asea Brown Boveri, e ainda
a Hovione, uma empresa far-
macêutica portuguesa a operar
em Macau.

O seminário de prepara-
ção da visita esteve a cargo de

professora Fernanda Ilhéu que
abordou o tema "A Nova Lide-
rança da China e o Modelo de
Desenvolvimento Económico",
proporcionando um melhor
conhecimento sobre o comple-
xo panorama político chinês.

A China Three Gorges Cor-
poration, uma empresa pública
do setor energético, adquiriu
em dezembro de 2011 a posi-
ção que o Governo de Portugal
detinha na Energias de Portu-

gal, por 2,69 mil milhões de

euros. O grupo de empresários
e gestores portugueses visitou a

sede da unidade de gestão, em

Pequim, tendo sido recebido

por Yang Va, Chief Accountant
da CTG, Zhang Dingming,
Board Secretary da CTG, Yang
Jun, vice-presidente da CWE
Investment Corporation, Yuan
Zhimao, presidente assistente
da CWE Investment Corpora-
tion, Wu Shengliang, diretor
executivo do departamento de

colaboração CTG-EDP, Wu
Jiang, chefe de Divisão do de-

partamento de recursos huma-
nos.

Neste encontro foram abor-
dadas as atividades da CTG
fora da China, incluindo a re-
lação entre a CTG e a EDP, vis-
ta como um parceiro de longo
prazo para novas oportunidades
no mercado da energia hidroe-
léctrica, sobretudo no Brasil.

O China CITIC Bank foi
também visitado pelo grupo de

empresários e gestores portu-
gueses.

O mercado chinês tem um grande potencial de crescimento para os exporta-
dores portugueses.


