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Apresentação do livro 

“The New Silk Road and the Portuguese Speaking Countries in 

the New World Context” 

 
Lisboa, 12 de dezembro de 2019 

 

Intervenção do Secretário Executivo da CPLP, 

Embaixador Francisco Ribeiro Telles 

 

 
[Nominata] 

 

Senhora Maria Fernanda Pargana Ilhéu, Presidente da 

Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda. 

 

Estimados membros da Associação dos Amigos da Nova 

Rota da Seda e do Instituto Internacional de Macau, 

 

Distintos convidados, 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o honroso 

convite que me foi feito pela Associação dos Amigos da 

Nova Rota da Seda para apresentar a obra “The New Silk 

Road and the Portuguese Speaking Countries in the New 

World Context”. 
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A iniciativa “Uma Faixa & Uma Rota” (“The Belt and Road” 

Initiative), lançada pelo governo da China em 2013, vem 

oferecendo significativas oportunidades de cooperação 

financeira, investimentos e desenvolvimento económico e 

comercial a todos os países a ela associados. 

 

Dessa forma, saúdo a iniciativa da Associação dos Amigos 

da Nova Rota da Seda e do Instituto Internacional de 

Macau de organizarem este livro, que oferece uma 

relevante contribuição para a reflexão e a discussão das 

oportunidades e dos desafios proporcionados pela 

iniciativa “Uma Faixa & Uma Rota” para os países de língua 

portuguesa. 

 

Felicito os editores da obra, os Doutores Fernanda Ilhéu, 

Francisco Leandro e Paulo Duarte, pelo bem-sucedido 

esforço de reunir um grupo de experientes e brilhantes 

especialistas em torno da abordagem de diversos e 

complexos aspetos levantados pelo tema central do livro. 

 

A obra traz, em primeiro lugar, grande riqueza de 

informações sobre a própria iniciativa “Uma Faixa & Uma 

Rota” e o lugar que ocupa nas estratégias de 

desenvolvimento da China e na sua inserção internacional.  
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A estrutura montada pelo governo chinês para a 

implementação da iniciativa por meio da Comissão Para o 

Desenvolvimento Nacional e Reforma e dos seus dois 

braços operacionais – a Universidade Tsinghua e o Banco 

de Investimento para a Infraestrutura Asiática (“Asian 

Instrastructure Investment Bank”) demonstram, entre 

outros fatores, o quanto o “Uma Faixa & Uma Rota” é 

central para o futuro da China. 

 

Coincido com os editores e autores do livro na convicção 

de que a iniciativa abre a possibilidade de elevar a um novo 

patamar as relações históricas entre os países de língua 

portuguesa e a China. Cabe observar que essas relações já 

apresentam uma grande densidade, seja na esfera 

bilateral, seja no contexto do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, o conhecido Fórum de Macau. 

 

Tomados em seu conjunto, os países de língua portuguesa 

que compõem a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa representam um enorme potencial que se 

traduz em estimativas, tais como: 

- 7,3% da superfície continental da Terra; 

- Cerca de 4% do PIB mundial; 
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- Mais de 50% das descobertas de recursos energéticos 

ocorridas desde o início do sec. XXI; 

- 4º produtor mundial de petróleo, responsável por 2,8% 

da produção mundial de gás e petróleo;  

- Uma vasta plataforma continental (com tudo o que 

contém de recursos marinhos e minerais). Observe-se que 

todos os Estados-Membros da CPLP são países costeiros e 

que juntos detêm 16% das reservas mundiais de água 

doce. 

 

A participação dos Estados-Membros da CPLP em 

diferentes processos de integração regional, com forte 

influência política e económica - como a União Europeia, o 

MERCOSUL, a SADC, a CEDEAO a CEEAC e, esperamos, que 

em breve, a ASEAN -, constitui uma importante mais-valia. 

Além da CPLP constituir um veículo de interconexão entre 

estes vários espaços, poderá converter-se numa porta de 

entrada para um grande mercado de quase 2 mil milhões 

de consumidores. 

 

Esse imenso potencial não tem passado desapercebido por 

atores externos ao espaço da CPLP, sobre os quais a 

Comunidade tem exercido uma crescente atração. 

Testemunha disso é o aumento exponencial de países que 
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tem pleiteado e obtido a categoria de Observador 

Associado da Comunidade. 

 

Ao mesmo tempo, o espaço da CPLP é marcado por uma 

extrema diversidade geográfica, demográfica, económica, 

social e política entre seus Estados Membros. 

 

Nesse sentido, é preciso ressaltar como um dos méritos 

centrais da obra que é hoje apresentada a significativa 

amplitude da análise proposta. Os países de língua 

portuguesa são tratados em sua especificidade e as 

oportunidades e desafios apresentados pela iniciativa 

“Uma Faixa & Uma Rota” são compreendidos nos seus 

distintos contextos nacionais e regionais. Para cada país, 

uma rica variedade de dados estatísticos muito atuais 

sustenta a análise e a reflexão. 

 

Consciente do risco de ser injusto com as excelentes 

contribuições dos demais autores, destaco especialmente 

os estudos dedicados a São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, 

pela acuidade com que analisam a situação destes dois 

países insulares, para os quais o envolvimento com a 

iniciativa “Uma Faixa & Uma Rota” pode ter particular 
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relevância, dados os seus contextos e necessidades de 

desenvolvimento específicas. 

 

Ao mesmo tempo, a discussão país a país, região a região, 

que o livro apresenta nos seus primeiros capítulos, é 

complementada na segunda metade do livro por uma 

abordagem temática e transversal de questões 

especialmente relevantes, a saber: 

 

- o potencial de sinergia entre os possíveis 

desdobramentos da iniciativa “Uma Faixa & Uma Rota” e a 

Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável em cada país; 

 

- o eventual papel dos países de língua portuguesa na 

implementação da iniciativa “Uma Faixa & Uma Rota” na 

área da energia, que constitui, junto com as infraestruturas 

e os transportes, os seus eixos principais;  

 

- os potenciais efeitos geopolíticos da iniciativa “Uma Faixa 

& Uma Rota” na construção de uma nova ordem mundial 

multipolar; 
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- e a eventual complementaridade entre as cooperações 

chinesa e europeia no desenvolvimento dos países 

africanos de língua portuguesa. 

 

Sem prejuízo da grande riqueza da análise apresentada e 

da multiplicidade de perspetivas e abordagens veiculadas 

pelo livro, se fosse necessário extrair da obra uma única 

lição central, estou seguro de essa consistiria na 

responsabilidade soberana que cada país de língua 

portuguesa tem de avaliar as oportunidades oferecidas 

pela iniciativa “Faixa e Rota”, de forma a dela tirar o maior 

benefício possível. 

 

No âmbito da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, organização cujo Secretariado Executivo eu 

tenho a honra de dirigir por um mandato de dois anos, que 

chega agora a meio, o foco central da concertação tem 

sido o diálogo político, a cooperação técnica e a promoção 

da língua portuguesa. 

 

Nos últimos anos, contudo, os Estados-Membros da CPLP 

vêm despertando para a importância de fortalecer sua 

cooperação na área económica, comercial e empresarial. 
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Agentes públicos e privados dos Estados-Membros e a 

Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP), criada em 

2004, têm procurado dinamizar as trocas comerciais e o 

nível de investimentos no interior da CPLP, cujo volume 

registado encontra-se ainda muito aquém do seu 

potencial. Espero que a CPLP possa, dentro de um futuro 

próximo, concretizar avanços nessa área. 

 

Em conclusão, reitero meus cumprimentos aos editores 

desta obra pelas importantes reflexões apresentadas e 

que certamente beneficiarão todos os interessados no 

desenvolvimento dos Estados-Membros da CPLP e no 

aprofundamento das suas relações com a China. 

 

Muito obrigado.  


