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A origem do nome de Macau remonta à Rota da Seda Marítima dos Séculos XV e XVI 

. 
 
 
  

Macau um Ativo Estratégico na Nova Rota da Seda Marítima 

Os Portugueses chegaram aos mares do Sul da 
China em 1518 e começaram por se estabelecer 
em  Sanchuan em 1555 mudaram para Lampacão 
e em 1557  para Machao  que se desenvolveu 
muito como entreposto comercial entre Ásia, 
Europa, África e América do Sul. 
 

Em 1585 o Rei de Portugal deu a este 

entreposto comercial o estatuto de 

cidade e o nome de  Cidade do 

(Santo) Nome de Deus de Macau. 

 



 

            1ª Aldeia Global 
 

Os portugueses  levaram as tulipas, o cacau, o tabaco e diamantes para a Holanda, 
o chá para a Inglaterra o caril para a Índia (piri piri do Brasil com outras 
especiarias), tempura e espingardas para o Japão. 
 
Criação de uma comunidade de língua e cultura de matriz portuguesa que hoje 
ronda   255  milhões  de pessoas. e 4% da  riqueza mundial. 

A Rota da Seda Marítima dos Séculos XV e XVI 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portuguese_discoveries_and_explorationsV2en.png


Comércio Nanban  
 As naus pretas 
portuguesas  (Nau do 
Trato) trocavam prata 
japonesa por seda 
chinesa via Macau (1550-
1639). 

Comércio NanBan a primeira experiência comercial Win-Win  
entre Portugal e China 

A Rota da Seda Marítima dos Séculos XV e XVI 



Pode dizer-se que Macau foi  pioneiro da  inciativa  OBOR no 
desenvolvimento  da cooperação entre a China,  Portugal e 

Terceiros Mercados 
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Terceiros  
Mercados 



 

Em conjunto com a atividade 
comercial  Macau desenvolveu uma 
importante plataforma cultural, 
entre as culturas oriental e 
ocidental entre a cultura chinesa e 
as dos países de língua portuguesa 
o que é agora um ativo estratégico 
de Macau e o torna único na China 
e no  Mundo. 

 

Macau um Ativo Estratégico na Nova Rota da Seda Marítima 



• Nos anos 80 e 90 do Século XX Macau 
desenvolveu uma atividade industrial  
orientada para a exportação e  começou a 
aumentar o rendimento do setor de turismo 
principalmente da atividade dos Casinos . 

 
• A Indústria de Macau foi sobretudo 
sustentada pelo Acordo Multifibras  e pelo 
Sistema Generalizado de Preferência s. 

 
• A indústria de Macau praticamente 
acabou  no final dos anos 90 inicio do  novo 
milénio com o fim desse  acordo  e desse 
sistema de preferências . 

 

A Economia de Macau Demasiado Dependente do Jogo 

Macau um Ativo Estratégico na Nova Rota da Seda Marítima 



Na data da transferência da  Administração  de Macau para a China  em 1999 
era já clara a dependência da economia de Macau da  atividade  do jogo com 
riscos de não sustentabilidade a longo prazo.. 

 
Em  2003 por  iniciativa do Governo  Central da R.P. da China  foi  criado  o 
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa (Macau). 

Macau um Ativo Estratégico na Nova Rota da Seda Marítima 

Vice – Premier Mme Wu Yi 
“Promoting New Cooperation, Composing New 

Chapters” 

  

  



 

“A iniciativa irá capacitar a China para 
se expandir mais , aprofundar a sua 
abertura e fortalecer   a cooperação 
mutuamente benéfica com os países da 
Ásia, Europa e África e o resto do 
Mundo”.  
Vision and Actions in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 

21st Century Maritime Silk Road ,March 2015, NDRC and MOFCOM 
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Uma Faixa Uma Rota e A Nova Rota da Seda Marítima 

do Século XXI 

Anunciado por Xi Jinping em 2013 

A dimensão da globalização 
que a China quer alcançar irá  
mudar a actual geoeconomia e 
as relações mundiais entre os 
países. 
 



Uma Faixa (a Nova Rota da Seda Terrestre) – vai 

englobar no norte da China zonas de 

desenvolvimento caminhando até à Europa e 

incluindo uma ligação via Myanmar à India  

Uma Faixa 
Nova Rota da Seda Terrestre 

6 corredores na Ásia – Infraestruturas + parques industriais = plataformas de cooperação. 
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 Uma Rota (a Nova Rota da Seda Marítima) - começa  no mar do Sul da China indo 
depois para a Indochina, Sudeste Asiático e atravessando o Oceano Indico e 
abraçando a África e Europa.  
 
 
 
 
 

 Nova Rota da Seda Marítima  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://deepresource.wordpress.com/2014/10/16/eurasia-and-the-new-silk-road/&ei=j2ROVafQGqOf7ga_wIPwAg&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNGR-nb_2igJIxBdJPPQ9hMJOnRVYA&ust=1431286977754320


Explicações Redutoras 

Uma estratégia da China para integrar países 
da Ásia Central numa rede de distribuição de 
energia numa hub centrada no 
Turquemenistão, Cazaquistão e Uzbequistão 
e Rússia.  
 
 
 

A solução de problemas internos; 
desaceleração económica, alta tensão sobre 
o crescimento económico,  liquidez massiva 
aplicada em economia especulativa, bolha 
imobiliária, excesso de capacidade no setor 
industrial (principalmente ligado à 
construção) e créditos bancários mal 
parados.  

 

Em 2020 a China necessitará 
de importar 66% das suas 
necessidades de consumo de 
energia 

A China Precisa de Um Novo 
Modelo de Desenvolvimento 
Económico  
 
“A China está agora numa fase 
crucial sem transformação 
estrutural  e melhoria não seremos 
capazes  de conseguir um 
crescimento económico sustentado”   
Li Keqiang (2013)  7a Edição do Forum 
Mundial de Davos 



• No seu discurso em Davos  em 2017 Xi Jinping 
identificou dois problemas muito importantes: 

“A economia global tem permanecido  lenta há já 
algum tempo. O gap entre ricos e pobres e entre o 
Sul e o Norte está a aumentar”  

 

Identificou 3 causas chave: 

• Falta de forças  motrizes para o crescimento 
global 

• Governação económica global inadequada 

• Desenvolvimento global  desigual. 

  

 

Uma Faixa Uma Rota e  A Nova Rota da Seda Marítima do 

Século XXI 



• Por ser a 2ª Economia Mundial a China sente que tem Responsabilidades 
Globais e a Obrigação Moral de ativamente contribuir para um novo modelo 
conceitual do desenvolvimento global. 

 
• A Globalização tem aspectos muitos bons e tem problemas e ameaças  
 A China tem dado uma contribuição fundamental para o atual processo de  

 globalização  e tem altamente beneficiado dele, tornando-se na 2ª Economia  Mundial.  
 
 

• A China  e o Mundo são interdependentes.   

 Este processo beneficiou a Economia Global do Sul devido à integração das Cadeias de Valor 

 Global das Empresas Transnacionais na China e aumentou o poder de compra de milhões 
 de cidadãos da  classe média nos países desenvolvidos. 
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Uma Faixa Uma Rota e  A Nova Rota da Seda Marítima do 

Século XXI 



• A China liga a iniciativa  Uma Faixa Uma Rota com duas iniciativas 
complementares a ‘A Cooperação na Produção Internacional’ e ‘Cooperação 
em Mercados de Terceiros Países’. 

 

•  ‘Cooperação na Produção Internacional’  Esta iniciativa pretende  combinar a 
produção industrial da China com a procura global existente. 

 

• ‘Cooperação em Mercados de Terceiros Países’ pretende combinar a 
capacidade de produção da China com a tecnologia avançada  e equipamentos  
de países desenvolvidos para em conjunto desenvolverem mercados nos 
países em desenvolvimento. 

 

• “Nós acreditamos que estas iniciativas podem ajudar a  abrir mais o nosso 
país  e a forjar uma cadeia  industrial  global  mais equilibrada e inclusiva”.  

          Li Keqiang, Summer World Forum Davos 2015 

Uma Faixa Uma Rota e  a Rota da Seda marítima do Século  XXI  e a 
Criação de uma  Cadeia de Valor Global 
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Cadeia de Valor Global da China 

Países em desenvolviment: Médio e Extremo 

Oriente e África Principais Fornecedores de 

Recursos 

UE Principal Região de 

Consumo Alta 

Qualidade 

China Principal Produtor 

Global 

Cadeia de Valor de Elevado Potencial  

Como coordenar as diferentes 

economias ao longo de Uma 

Faixa e Uma Rota? 

A China deverá tentar ligar a 

iniciativa com as estratégias de 

desenvolvimento dos países 

envolvidos 
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Angola; Brasil; Moçambique; Cabo Verde; Guiné Bissau; 

São Tomé e Pricípe Timor-Leste. 

Portuga UE 
China;  Macau 

Cadeia de Valor de Elevado Potencial  

Como coordenar as diferentes economias? 

Forum de Macau 

Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento  entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa 
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Cadeia de Valor Global da China e os Países de Língua 

Portuguesa 



Uma Faixa Uma Rota e Macau 

“O objectivo do Fórum de Macau e a lógica subjacente à estratégia 
Uma Faixa uma Rota são semelhantes”,  
Chiu Sai On 11/10/2016 cerimónia de abertura da 5ª Conferência Ministerial do Fórum. 

 

Em 2016, Macau elaborou um Plano  de Desenvolvimento 
Quinquenal que tem como prioridades a participação de Macau na 
estratégia “Uma Faixa, Uma Rota” e a construção da “Plataforma de  
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa”. 
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A Visão de Macau  na OBOR 

Estabelecer a Área da Grande Bacia Guangdong- Hong Kong-Macau 
 
• Aumentar a cooperação com o Pan Delta do Rio das Pérolas. 
• Maior conetividade  
• Maior Interligação económica 
• Plataforma comercial e de investimento para a grande área da 

Bacia Guangdong- Hong Kong-Macau e desta para terceiros 
mercados  

• Sociedade de Serviços Multiculturais e Serviços Inteligentes, 
formação de softskills para essa sociedade. 

 
 
 



Visão de Macau  na OBOR 

Cooperação emtre Macau e os Países  de Língua Portuguesa 
 
 Fórum de Macau poderá ser usado para potenciar desenvolvimento 

industrial nos países africanos e asiáticos de língua portuguesa. 
 

 Desenvolver Serviços Legais e Culturais para os Países de Língua 
Portuguesa. 
 

 Tirar partido do seu estatuto de Porto Livre e Economia Offshore 
 

 Desenvolver a nova área maritima  - 85 km2 para o seu 
desenvolvimento e diversificação de longo prazo. 
 

 Criar uma plataforma financeira  distinta- banca, seguros e leasing 
para indústrias de construção, arte e indústrias creativas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Desenvolver um Cluster de Serviços para a Cooperação Económica 

entre os Países Língua  Portuguesa e a China 
 

 Macau deverá fortalecer-se como  Centro  de  Conhecimento – Investigação, 

divulgação, formação. Network académico com as Universidades  e Centros 

de Investigação de Lingua Portuguesa. 

 

  Necessita de desenvolver um cluster de serviços profissionais sobre a China e 

sobre os Países Lusófonos, estudos de mercado, comunicação,  serviços legais. 

 

 Potenciar o acordo CEPA.  

 

 Diminuir custos operacionais de transporte e logística.  

 

 Desenvolver o seu potencial de Centro de Relacionamentos orientado para o 

aumento de intercambio comercial e económico entre a China  os Países de 

Língua Portuguesa e Terceiros Países. 

 

 

Macau Plataforma de Serviços na Dinâmica Empresarial 
entre a China e os Países Lusófonos 

 

Uma Faixa Uma Rota e  A Nova Rota da Seda Marítima 

do Século XXI e Desenvolvimento de Macau 



Muito Obrigada 
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