
Um País, Dois Destinos

A Rota da Seda

O Presidente da China Xi Jinping es-

teve de visita a Portugal e suspeito
que a visita representará, da parte

do Governo português, mais propaganda
do que obra. Seja porque essa tem sido
a motivação central do Governo, com a
finalidade de ganhar a boa vontade dos

eleitores, ganhar eleições e manter o poder.
Nesse processo, são habitualmente iludi-
dos os desafios políticos e económicos que

se colocam a Portugal e malbaratam-se as

oportunidades. A visita do chefe de Estado
da China é uma dessas oportunidades
desaproveitadas, seja devido ao desagrado
da União Europeia, seja, principalmente,
pela inexistência de uma estratégia nacio-
nal de médio prazo que compatibilize a
nossa participação no projecto europeu
com a nossa vocação atlântica e global.

A China é, no planeta do nosso tempo,
o país que mais valoriza a estratégia de

longo prazo, que faz parte da sua cultura
e da sua estratégia nacional. Foi isso que
permitiu a Deng Xiaoping compreender
que com uma economia comunista pia-



nificada a China não ia a lado algum e

teve a visão e a coragem de abrir a China
à economia de mercado. E, diferentemente
do que aconteceu na velha União Soviéti-
ca, em Cuba, nos países do Leste europeu
e, mais recentemente, na Venezuela, a

estratégia chinesa teve
um enorme sucesso e a

China é hoje a segunda
maior economia mun-
dial a caminho de ser
a primeira. Talvez seja
a recordação desse su-
cesso, que compreen-
de uma extraordinária
melhoria do nível de
vida do povo chinês,
o que levou o Bloco
de Esquerda a recusar

participar na visita

Talvez que o Bloco de Esquerda e o
PCP não queiram saber, mas, de acordo
com o Banco Mundial, a economia chinesa
retirou 853 milhões de pessoas da pobreza
nos últimos trinta anos, mais de 70% de
toda a pobreza do planeta e mais de sete

vezes do que a índia e 85 vezes mais do

que a América Latina.

Infelizmente, não é caso de Portugal,
cuja economia vegeta há vinte anos, apesar
de toda a mentira organizada por suces-
sivos governos, que não se cansam de

proclamar o sucesso do caso português.
De facto, entre 1999 e 2018 o rendimento
per capita dos portugueses desceu de 84%
da média europeia para 78%. Dói, mas é

a verdade.
O facto de Portugal, contrariamente

à China, ter uma economia parada no
tempo, resulta de um sistema político
centrado nos interesses partidários, pro-

dutor de governos sem
visão de futuro e sem
as qualificações e o
talento de que o País

precisa, talento que te-
mos em abundância,
como se verifica por
esse mundo fora. Re-
alidade que os partidos
políticos não querem
ver e preferem esco-
lher deputados à As-
sembleia da República
e para outros cargos

políticos os boys do partido, que, como

no caso exemplar da ferrovia, agora em
debate, não compreendem a economia e
detestam a concorrência.

Ao contrário do Governo chinês, que
é no mundo contemporâneo o que tem
uma estratégia de longo prazo mais bem
definida e que é aquele que melhor leva
essa estratégia à prática sem hesitações,
os governos portugueses navegam à vista

para o curto prazo, preocupados essen-
cialmente com a detenção do poder, que
representa empregos, mordomias e, com
frequência, o enriquecimento. Só não o
vê quem não quiser ver.

Dou úm exemplo: o governo chinês
tem investido milhares de milhões de
euros na afirmação da sua supremacia
logística, na convicção, a meu ver correcta,
de que isso permitirá à China o domínio
do comércio mundial. Essa estratégia parte
da convicção de que os baixos preços dos

produtos chineses não são o futuro da sua
economia, futuro que reside na inovação
tecnológica e no domínio da logística.
Pensam, e bem, que no próximo futuro
os stocks de produtos nos armazéns mun-
diais vão ser reduzidos e que a reposição
daquilo que é vendido será feita através
do preço, da rapidez e da segurança do

transporte. O que acontecerá de acordo
com o valor dos produtos e a necessidade
relativa de rapidez, através da escolha entre
o transporte aéreo, ferroviário e marítimo.
Em que o transporte aéreo é o mais rápido
e o mais caro, o marítimo o mais barato
e mas mais lento, sendo o ferroviário um
compromisso entre as estas duas outras
formas de transporte. Razão de ser da
Rota da Seda.

O Governo português vive nos antí-
podas desta visão, ao ponto de na ferro-
via, depois dos anos do esquecimento, ir
agora investir na "modernização", mas
mantendo a bitola ibérica, com o argu-
mento absurdo de que isso protege a nossa
ferrovia da concorrência internacional.
Sem nenhuma preocupação com o futuro
das nossas exportações para a Europa,
limitadas ao transporte rodoviário, que
a União Europeia pretende reduzir ao
máximo através do uso da ferrovia para o

transporte, ambientalmente mais desejável
e mais económico, para mercadorias nas
grandes distâncias.

Estas são algumas das razões porque a

China criou a Rota da Seda, uma linha de



caminho de ferro dos portos chineses até

Madrid, que não chegará a Portugal por
decisão do Governo de António Costa de
manter a bitola ibérica. Estou, por isso, curio-
so de saber o que o Primeiro Ministro terá
dito ao Presidente XI Jinping que, suponho,
quererá fechar o círculo entre o transporte
ferroviário através dos continentes e o trans-

porte marítimo, para o que Portugal, ou a

Espanha, são parceiros essenciais.

Trata-se de uma oportunidade histó-
rica de praticar a frase que encabeça este
texto: "Um País Dois Destinos", europeu e

global. Trata-se de pouca coisa para o Go-
verno, ligar Lisboa por ferrovia a Pequim e

Sines aos portos chineses e, por extensão,
a todo o mundo. Sobre isto o Professor
António Costa Silva, do Instituto Supe-
rior Técnico, escreveu na semana passada
no jornal 'Público': "Portugal prepara-se,
sucumbindo às pressões da Alemanha,

da França e da UE, para dizer que não
vai aderir ao projecto chinês da Rota da
Seda. Isto é um erro trágico".

Não surpreende, ao Governo do PS de
António Costa falta visão de longo prazo
e a competência estratégica suficientes

para compreender o que está em causa.
Perder mais esta oportunidade, deveria
dar prisão. Na China daria. ¦
"Ao contrario do Governo

chinês, que é no mundo

contemporâneo o que tem

uma estratégia de longo

prazo mais bem definida,

os governos portugueses

navegam avista"


