
ISEG leva economistas e gestores
em visita de estudo à China
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UMA PARCERIA entre o CEGE/China-

Logus do ISEG, a Ordem dos Econo-
mistas e o IDEFE assegurou a realiza-
ção de uma segunda visita de estudo
à China. A visita, que tinha como ob-

jetivo dar a conhecer os sistemas fi-
nanceiro e de distribuição chineses,
reuniu um grupo composto, essen-
cialmente, por economistas e gesto-
res de diferentes idades e com expe-
riências bastante diferentes, entre os

quais alguns a trabalharem, atual-
mente, em Angola e no Brasil.

Além do interesse renovado "num
país que um conhecimento em pri-
meira mão provoca, ao permitir não
só conhecer mais de perto a forma
como a China se posiciona no con-
junto económico dos vários países a-
siáticos e mundiais, mas também a
forma como a própria sociedade chi-
nesa se caracteriza e, até certo pon-
to, pensa, esta viagem permitiu-me,
também enquanto aluno", narra o
estudante de Mestrado de Ciências

Empresariais do ISEG, Gonçalo A. Si-

mões, "tornar mais rica a minha for-

mação académica e, ao mesmo tem-
po, mudar a minha perspetiva sobre
temas acerca dos quais não tinha
ainda conhecimento prático".

E acrescenta: "Esta troca de opi-
niões que resultou, para mim, num
grande crescimento interior, acresce
à riqueza da viagem no conhecimen-
to sobre a grande potência emergen-
te que é a China e complementa-a de
tal forma que muda não só as visões

pré-feitas sobre o mercado chinês,
mas também a visão que se tem do
nosso mercado de origem, o portu-
guês".

A visita, que incluía cinco dias em
Pequim, um dia em Tianjin, três dias
em Macau e dois dias em Hong
Kong, continha, no seu programa,
seminários, visitas a empresas e a
universidades, como a Universidade
Tsinghua, e, ainda, à Feira Interna-
cional de Macau.

A lista incluía desde empresas li-
gadas ao sistema financeiro, como o
CITIC Bank ou a GE Asset Manage-
ment, a empresas do setor energéti-
co, como a China Three Gorges Cor-
poration, passando por empresas co-

mo a Dynasty, do setor dos vinhos,
ou a ABB Beijing Drive Systems Cor-
poration, uma unidade de produção
de drives AC e DC da Asea Brown Bo-
veri, e ainda a farmacêutica portu-
guesa a operar em Macau, a Hovio-
ne.

A visita foi antecedida de um se-

minário de preparação, lecionado
pela professora Fernanda Ilhéu, e su-
bordinado ao tema "A Nova Lideran-
ça da China e o Modelo de Desenvol-
vimento Económico", através do
qual, salienta ainda o aluno do mes-
trado do ISEG, se conseguiu obter,

para além de um "conhecimento so-
bre o complexo panorama político
chinês", cobrindo a "evolução das di-
ferentes visões políticas dos líderes
chineses", desde a visão de Mao Ze-

dong, de 1949 a 1976, até à de Hu
Jintao, de 2004 a 2013, uma visão so-
bre "a integração da China na cadeia
de valor global", o porquê de um
grande número de empresas esco-
lher a China como um dos seus pó-
los de operação e, por fim, uma no-

ção geral sobre o 12.° Plano Quinque-
nal chinês.


