Exmo. Senhor Embaixador da China em Portugal Dr. Cai Run
Exmo. Senhor Embaixador de Portugal na China Dr. José Augusto Duarte

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ANRS Sr. Choi
Man Hin

Muito Ilustres Convidados
Caras Amigas e Amigos

É com enorme alegria que vos dou as Boas Vindas a este Jantar que
comemora o 2º Aniversário da Associação Amigos da Nova Rota da Seda a
cuja Direção tenho a enorme honra de presidir.

O ano de 2018 foi um ano de grandes progressos no relacionamento de
Portugal com a China no âmbito da Iniciativa uma Faixa Uma Rota e a Nova
Rota Marítima da Seda do Século XXI.

O sucesso da viagem do Presidente Xi Jinping a Portugal, pela qual felicito
vivamente os Embaixadores Cai Run e José Augusto Duarte, e a assinatura
do Protocolo de Cooperação entre os governos de Portugal e da China, no
quadro da Faixa Económica da Rota Seda, eleva de uma forma muito
significativa e estruturada, o nível de cooperação entre os dois países e
constituí, um enorme desafio à Associação Amigos da Nova Rota da Seda,
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que deverá acompanhar esta nova etapa, contribuindo com ideias, e
sugestões de projetos para a operacionalização do Protocolo agora
assinado.

Mas constitui também uma enorme satisfação, por termos a confirmação
de que a Visão que tivemos, ao criar esta Associação estava correta e vinha
ao encontro do entendimento de que a iniciativa Uma Faixa Uma Rota é
mobilizadora de um novo modelo de desenvolvimento económico global e,
de um novo quadro de relacionamentos económicos e políticos entre os
países, conducente a uma maior igualdade e bem-estar social, contribuindo
dessa forma para uma maior estabilidade, harmonia e paz mundial e que,
Portugal tem um papel importante a desempenhar nesse contexto,
nomeadamente na ligação entre a China e a Europa e entre a China e
terceiros países em outras geografias.

Se em 2017 os diferentes grupos de trabalho da ANRS identificaram setores
e projetos de cooperação de Portugal com a China na Nova Rota da Seda,
conforme documento que faz agora um ano publicamos, e que consta do
nosso site, em 2018 esses grupos tiveram um intenso trabalho e
empenhamento na organização ou na participação em eventos para
divulgar a iniciativa, a sua evolução e, as sugestões para a cooperação entre
os dois países.
Lembro hoje aqui o que de mais relevante desenvolvemos, como;
1- A organização da Conferência Internacional Financing Belt and Road,
2- A participação de representantes da direção e de associados em
conferências, workshops, seminários e diálogos, realizados em
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Lisboa, Porto, Macau, Pequim, Shanghai, Xian, Zhuhai, Shenzhen e
Kunming.
3- A participação com empresas nossas associadas, na Feira
Internacional de Macau e na Feira Internacional de Importação de
Shanghai,
4- A participação de associados em ações de formação do Fórum de
Macau e do Governo da China,
5- A realização de uma viagem de estudo à Antiga Rota da Seda Chinesa
e,
6- A edição do livro em parceria com o Instituto Internacional de Macau
que acabamos de lançar.

Procurando desenvolver parcerias com instituições que complementam e
potenciam a atuação da ANRS, foram em 2018 assinados Protocolos de
Cooperação, com o Instituto Internacional de Macau, a Hengqin Grand Mixc
Develpoment Co do Grupo China Resources e a Associação Comercial
Internacional para os Mercados Lusófonos.

O lema da ANRS foi-nos dado pela frase de Aristóteles Nada se Move sem
Ser Posto em Movimento.

Caras Amigas e Amigos
A cooperação de Portugal com a China na construção da Nova Rota da Seda
já estar em Movimento mas temos que lhe imprimir uma dinâmica forte
que evite que forças reativas o imobilizem.

3

O Acordo bilateral agora assinado confirma algumas das áreas de
cooperação que os grupos de trabalho da ANRS tinham sugerido
nomeadamente: o desenvolvimento de infraestruturas de transportes,
portuárias e logísticas, o processamento industrial, o cluster do mar, a
cooperação nas áreas financeira, comercial, tecnológica e cultural, a
cooperação com terceiros países e a ligação entre os povos. Não refere
especificamente a cooperação na ciência, no ensino superior e na saúde,
nem no cluster da aeronáutica mas contempla as ligações áreas diretas e
introduz a cooperação na mobilidade elétrica, nas energias renováveis, e
conetividade digital e a promoção de investimento reciproco, de qualquer
é forma é de tal maneira abrangente que dentro do potencial de sinergias
entre as duas economias, muitas áreas de cooperação e projetos se podem
desenvolver com beneficio mutuo.
Saúdo a colaboração e empenhamento dos diversos grupos de trabalho e
encorajo-os a que prosseguiam no aprofundamento das áreas de
cooperação já identificadas e na identificação de novas áreas e de novos
projetos.
Agradeço a importante colaboração dos nossos sócios honorários sem a
qual dificilmente estaríamos aqui a festejar o 2º aniversário,
nomeadamente a Fundação Casa de Macau que nos acolhe na sua sede, o
Escritório de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e
Associados, que nos dá apoio jurídico, a BTOC Consultores de Gestão que
nos soluciona os problemas contabilísticos e fiscais, o Prof. Doutor António
Pires Caiado que realiza a auditoria e o Porto de Sines que nos incentiva, e
esperamos que outras instituições também o venham a fazer.
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Agradeço o empenhado esforço altruísta dos restantes membros da direção
que em detrimento dos tempos livres e familiares tem dado um precioso
contributo para o trabalho que estamos a realizar.
Agradeço à Drª Joana Barros Silva nossa Secretária- Geral a sua dedicação
e empenho profissional.
Agradeço também todos a todos associados, a cooperação e a coesão que
têm vindo a demonstrar, e o seu permanente empenho.
Agradeço a presença e disponibilidade do Senhor Embaixador Cai Run e do
Senhor Embaixador José Augusto Duarte para nos honrarem com a sua
presença e nos transmitirem a sua reflexão sobre o tema “Portugal na Nova
Rota da Seda- O Futuro”

Agradeço ao Sr. Choi Man Hin a sua disponibilidade para encerrar esta
Conferência.

A todos Bem Hajam e Votos de um Santo Natal e um Excelente 2019.
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