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A Rota da Seda Marítima do Século XXI  

Visão: Criar uma forma para os países interconectarem as 

suas estratégias de desenvolvimento, complementando 
as suas vantagens competitivas. 

 
Uma nova dinâmica de globalização que mudará o mundo 

 



O documento Visão e Ações na Construção Conjunta da Faixa  Económica da 

Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima do Século XXI  fala  principalmente 

sobre cooperação económica em projetos de desenvolvimento (março de 2015, NDRC 

e MOFCOM)  

“Os países ao longo da Faixa e Rota podem coordenar totalmente suas 
estratégias e políticas de desenvolvimento económico, elaborar planos e 
medidas para a cooperação regional, negociar a resolução de problemas 
relacionados à cooperação e fornecer apoio à implementação de projetos de 

cooperação em larga escala”.  
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“A iniciativa permitirá à China expandir e aprofundar sua abertura e fortalecer 
sua cooperação mutuamente benéfica com países da Ásia, Europa, África e o 
resto do mundo”. 

A Rota da Seda Marítima do Século XXI  



Macau foi  pioneiro  no desenvolvimento  da cooperação entre a China,  
Portugal e Terceiros Mercados 
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A Rota da Seda Marítima dos Séculos XV e XVI 



Source: Paulo Figueiredo, China Belt and Road Initiative, 2018, p.82  



A China liga a Faixa e Rota com duas iniciativas complimentares a  ‘Cooperação 
Internacional na Produção’ e ‘Cooperação em Mercados de Terceiros Países’ 

 
• A `Cooperação Internacional na Produção´ visa combinar a produção industrial 

da China com a procura global existente. 

• A `Cooperação em  Mercados de Terceiros Países´ visa combinar a capacidade de 
produção da China com a tecnologia avançada e os equipamentos dos países 
desenvolvidos para desenvolver conjuntamente mercados em países em 
desenvolvimento. 

 

“Acreditamos que estas iniciativas podem ajudar a abrir ainda mais o nosso país e 

criar uma cadeia industrial global mais equilibrada e inclusiva”. Li Keqiang, Summer World 

Forum Davos 2015 
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A Rota da Seda Marítima dos Séculos XV e XVI 



A Rota da Seda Marítima do Séculos XXI 

Em 2016, Macau elaborou um Plano de Desenvolvimento Quinquenal que tem 
como prioridades a participação de Macau na Faixa e Rota. 
 
 
“O objectivo do Fórum de Macau e as razões subjacentes à Faixa e 

Rota são semelhantes”,  

Chiu Sai On 11/10/2016 cerimónia de abertura da 5ª Conferência Ministerial do Fórum. 

 
 
 



A Rota da Seda Marítima do Séculos XXI 

Medidas anunciadas na Conferência do 5º Fórum de Macau 

Cooperação Internacional na Produção 

O Governo da China promoverá activamente a ligação das 
indústrias e a cooperação da capacidade produtiva com os 
países de língua portuguesa do Fórum de Macau, para 
estimular as empresas a construir ou renovar zonas de 
cooperação económica e comercial nesses países. 

Cooperação em Mercados de Terceiros Países 

O Governo da China participará na exploração de 
mercados terceiros em conjunto com empresas 
dos países de língua portuguesa. 



 

 

 

Os Países de Língua Portuguesa 

Cerca de 255 milhões de pessoas e 4% da riqueza global 

Os Países de Língua Portuguesa estão situados em locais estratégicos do ponto 
de vista do comércio global e partilham em comum a lingua e valores culturais. 

O Português é a 3ª língua europeia mais falada no mundo 

A Importância Estratégica dos Países de Língua Portuguesa 



Mercosul
264.6 

EU 
512.4 

GDP €17 230 B 
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GDP €2 935 B 
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ASEAN 
646 

GDP € 2767 
B 
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SADC 
342.2 

PIB €689.2 B 
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ECCAS 
174.3 

 

GDP € 247.8 B 
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ECOWAS 
367.5 

GDP €550.7 B 15 

Portugal (EU); Angola e SaoTome e Principe (CEMAC); Brasil (Mercosul); Cabo Verde e Guiné-Bissau 

(CEDEAO); Angola e Moçambique (SADC); Timor-Leste  (ASEAN) 

Os Países de Língua Portuguesa estão integrados em Blocos Económicos 

GDP per capita €  
32777 

GDP per capita  
€11 104 GDP per capita 

€1422 

GDP per capita 
€2014 

GDP per capita € 
1498 

GDP per capita €  
4282 
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4 dos 5 Países de Língua 

Portuguesa em África 

subscreveram o projeto de 

criação da  ACFTA 

 

44 nações já subscreveram. 

 

 Um mercado de 1200 

milhões de pessoas 

African Continental Free Trade Agreement  

A Importância Estratégica dos Países de Língua Portuguesa 



A Ajuda Externa da Europa a África desde Lomé I em 1975 atingiu milhões e milhões de 
euros. Esta Ajuda Externa foi muito importante em termos de educação e cuidados de 
saúde, mas um total falhanço em termos de desenvolvimento económico.  
 
Embora África tenha 60% da terra arável do mundo, a maioria dos países no continente 
apenas atingiu 25% do seu potencial de produção agrícola. 

  
75% dos países mais pobres do mundo estão em África. 
 
Metade da população africana vive em pobreza, essa população não tem acesso à 
satisfação das necessidades humanas básicas, como alimentação, água potável, 
habitação, electricidade. 
 
589 millões de africanos  sub-Saraianos vive sem elcticidade e quase  40% das pessoas 
do mundo sem acesso a água potável vive me África. 

 
Africa tem 10% da população do mundo e apenas 1% do comércio mundial. 
 
Fonte: Banco Mundial e FMI 
 

 
   
 
 
 

A Rota da Seda Marítima do Século XXI e 
o Desenvolvimento do Continente Africano 



% Milhões 

Mundo 9.3 688,5 

África 27.4 333,2 

Ásia 7.0 309,9 

Amércia Latina 
América 

6.4 38,3 

América do Norte e 
Europa 

1.2 13,9 

Pessoas afetadas por grave insegurança alimentar em 2016 

Cerca de 47% da população africana vive com US$1,90 ou menos por dia. 
 
Aproximadamente 27,4%  da populacão em África foi classificada em 2016, como tendo 
grave insegurança alimentar,  quatro vezes mais que em qualquer outra região.   
 
200 million de pessoas lutam contra a fome e malnutrição. 

No entanto África tem um enorme potencial, mas por si só não 
consegue gerar um processo de industrialização e urbanização. 



A população de África deverá atingir 1400 milhões em 2025 e cerca de 200 
milhões terá entre 15 e 24 anos. 
 
25% da população do mundo com menos de 25 anos estará em África.  
 
Todos os anos cerca de 10 milhões de africanos chega ao mercado de trabalho 

África 1216 
milhões 

Europa 
741,4 
milhões 

Ásia  
4463 
milhões 

América do 
Norte 
579 
milhões 

América do Sul  
422,2 milhões 



Nos últimos 50 anos África tem sido um laboratório  de experiências para 
testar a multiciplicidade de ideias ocidentais sobre como aleviar a pobreza. 
 
 
A aproximação da China tem sido  equipar os países com infraestruturas 
fisicas que possibilitem a atração de investimento direto estrangeiro e 
tecnologia para a produção de bens transaccionáveis para exportação. 



“O futuro de África depende da industrialização” 
 
“A industrialização foi como a China se tornou de um país pobre e 
atrasado numa das maiores economias do mundo em menos de 3 
décadas”  
 
“Fábricas são a ponte que liga China a atual fábrica do mundo com África 
a próxima fábrica do Mundo”   
 
“Indústria ao contrário da agricultura e serviços, emprega mão-de-obra 
massificada  em processos altamente produtivos para participar na 
economia global”. 
 
Sun, Irene (2017) The Next Factory of the World, How Chinese Investment is Reshaping Africa, Harvard 
Business Review Press 



“Produtividade crescente na agricultura é a chave para o desenvolvimento de África”… “O 
desenvolvimento sustentado de África deve ser baseado nos recursos dos próprios países” 

 
 

Agricultura          Indústria          Globalização 
 
Parques agro – industriais são considerados a chave para desenvolver o 
desenvolvimento agrícola em África. 
 
FAO – Food and Agriculture Organization das Nações Unidas  recomenda 
programas triangulares envolvendo parcerias entre governos e empresas 
chinesas, dos países africanos e europeus para desenvolver a “cadeia de valor” 
completa da produção agricola em África – em termos de produção, 
processametno, embalagem e marketing.  
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“Portugal e a China devem juntar forças para a promoção de 
uma cooperação triangular com os restantes países de língua 
portuguesa em setores como agricultura, infraestruturas e 
educação, ”…” protecção ambiental, energias renováveis” 

 

“Além da cooperação bilateral entre a China e Portugal há 
disponibilidade mútua  para cooperação triangular” 

 

 “Juntando as forças de Portugal, China e Brasil e dos restantes 
países de língua portuguesa, poderemos fazer mais em 
conjunto do que seria em separado” 

 

 António Costa 11/10/2016 cerimónia de abertura da 5ª Conferência Ministerial do Fórum.  

A Rota da Seda Marítima do Século XXI e os 
Países de Língua Portuguesa 


