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Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI

A China entra numa Nova Fase de Abertura
Só quando se abriu ao mundo a China conseguiu desenvolver a sua economia.
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A China entra numa Nova Fase de Abertura
Objetivos:
Industrialização,
Urbanização,
Crescimento do PIB,
1980 de Valor
Integração das Cadeias
Global na China,
Atração de IDE Orientado para a
Exportação.

1978-2011
1978-2011

12º Plano
Quinquenal objetivos:
Da fábrica do
mundo para a
fábrica da
China;
Da fábrica do
mundo para o
escritório do
mundo

2011-2015
2011-2015

13º Plano Quinquenal - objetivos:
Crescimento do PIB per capita,
Aumentar o Consumo,
Maior urbanização,
Evitar a armadilha do rendimento
médio,
Melhoria da indústria chinesa Indústria 4.0,
Liderança das Cadeias de Valor
Global através do IDEE em F&A.

2016-2020

2016-2020

Politicas Económicas Chave:
Made in China 2025 e Internet
Plus
Iniciativa Uma Faixa Uma Rota,
a Rota da Seda Marítima do
Século XXI
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A China entra numa Nova Fase de Abertura
Evolução do Modelo Económico
Made in China 2025 e Internet Plus
Indústria 4.0
Inteligência artificial
Robótica
Produção avançada
Nanotecnologia
Física quântica
Tecnologia verde

O Investimento Direto Estrangeiro da
China no Exterior é sobretudo em setores
baseados em tecnologia industrial,
maquinaria, informação e comunicação,
novos materiais, energia limpa, marcas de
consumo, serviços comerciais, distribuição
(grossistas, retalhistas e logística) e
instituições financeiras.

Made in China 2025
10 setores prioritários

Veículos que poupam energia

Equipamento Elétrico

Tecnologia de informação avançada Biomedicina e equipamentos
médicos de alto desempenho

Aeroespacial e aeronáutica

Equipamentos de engenharia marítima
e navios de alta tecnologia

Robótica e automação

Novos materiais

"Made in China 2025“
10 setores de alta-prioridade

Equipamento ferroviário

Equipamento agrícola

“Novas áreas de consumo, como informação e comunicação, e
veiculos eléctricos estão a crescer rapidamente, assim como as 5
`indústrias da felicidade´: turismo, cultura, desporto, saúde e
bem estar e cuidado dos idosos”, Li Keqiang Summer Davos
Forum of 2016.

A China entra numa Nova Fase de Abertura
Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI
O Presidente Xi Jinping estruturou a sua ação
diplomática global na iniciativa Uma Faixa Uma Rota,
uma nova dinâmica de globalização que irá mudar o
mundo.

“A iniciativa permitirá à China expandir-se mais e aprofundar a sua abertura e
estreitar a sua cooperação mutuamente benéfica com a Ásia, Europa e África e
o Resto do Mundo” (…) “É uma iniciativa nascida na China mas voltada para o
mundo e pretende alcançar um novo modelo económico global que suporte uma
economia global sustentável em 2100”
Vision and Actions in Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road March 2015, NDRC
and MOFCOM)).

No 19º Congresso do PCC, em outubro de 2017, a Iniciativa Uma Faixa
Uma Rota foi incluída na Constituição do Partido, o que mostra a
importância da iniciativa e o compromisso de longo prazo.
7

Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI
Principais Motores
Coordenação de políticas,
 Melhoria da conetividade,
 Aumento do comércio e do
investimento,

 Integração financeira

As Rotas são Físicas (terrestres
marítimas) e Digitais

A visão para este projeto é a
constituição de networks de zonas
livres de comércio, uma forma de os
países interligarem as suas
estratégias de desenvolvimento,
complementando as suas vantagens
competitivas.

Aumento dos laços entre os
povos.
Novas formas de progresso, que
pretendem reduzir barrreiras e colocar os
países a trabalhar em conjunto, com um
novo mindset , basedo no conhecimento,
conectividade, confiança e cooperação.
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Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI
• A melhoria de infraestruturas e a conectividade são a base para o
desenvolvimento do comércio, do investimento e da atividade económica.
• “devemos prosseguir um desenvolvimento orientado pela inovação e
intensificar a cooperação em áreas-chave como a economia digital, a
inteligência artificial, a nanotecnologia e a computação quântica e avanços no
desenvolvimento de big data, cloud computing e smart cities de forma a
transformá-las numa rota da seda digital do Século XXI “ (…)
“deveremos prosseguir uma nova visão para o desenvolvimento verde”
Xi Jinping em Belt and Road Forum for International Cooperation in Beijing May 2017

• A Faixa e Rota apela ao uso de um filtro de sustentabilidade ecológica global
em todos os projetos estratégicos, “uma rota física e digital para uma
civilização ecológica,”,
Pamlin, D. (2017) China Daily European Weekly 11/24, p. 9.

Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI

• A iniciativa abrange agora cerca de 70 países com uma
população estimada em mais de 4,8 mil milhões de
pessoas.
• Cobre economias que valem a soma total de US$21
trilliões, representando 62 % do PIB mundial

• 65 % da superfície global da Terra
• 30% da produção económica baseada no mar.
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Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI
No documento Visões a Ações de Uma Faixa Uma Rota podemos concluir:
Cooperação Win-Win
•A China trabalhará com países e regiões de Uma Faixa Uma Rota em planos de interesse
multilateral ou bilateral.
•A iniciativa Uma Faixa Uma Rota é um caminho de cooperação win-win que promove o
desenvolvimento e a cooperação comum.

Desenvolvimento Económico
•Países ao longo de Uma Faixa Uma Rota podem coordenar as suas estratégias e políticas de
desenvolvimento.

Promoção de Investimento e Comércio
•Cooperação no Investimento e Comércio é a principal tarefa na construção de Uma Faixa
Uma Rota.
•Abertura de zonas livres de comércio para aumentar o potencial de expansão de
cooperação.

Uma Faixa Uma Rota e a Rota da Seda Marítima do Século XXI

 Cooperação Global e Regional
•

Uma Faixa Uma Rota + ‘Cooperação em terceiros mercados’ planos e medidas deverão ser
trabalhados para uma cooperação regional e projetos de larga escala.

 Cadeia de Valor Global da China e Uma Faixa Uma Rota
•

Uma Faixa Uma Rota + ‘Cooperação da produção internacional’ a divisão do trabalho e a
distribuição das cadeias industriais deverão ser melhoradas pelo encorajamento ao
desenvolvimento concertado da cadeia industrial e indústrias relacionadas, assim como no
estabelecimento de R&D e sistemas de produção e marketing.

Portugal uma Plataforma Industrial para a Europa, PLP
e o Mundo

Como poderá Portugal cooperar na Integração das Cadeias de
Valor Global da China na Europa, nos PLP e no Mundo?

Portugal - Parceiro Estratégico da China
Principais “Impulsos”
1987-1999 – Processo
de transição da
1980
Administração de
Macau de Portugal
para a China

1987

1999

Foi assinada uma Declaração
Conjunta para o reforço das
relações bilaterais
estabelecendo uma Parceria
Estratégica Global entre
Portugal e a China

2003

2005

Criação, pelo Governo da
China, do Fórum para a
Cooperação Económica e
Comercial entre a China e
os Países de Língua
Portuguesa

2014
Na visita do Presidente Cavaco
Silva à China, foi decidido
aprofundar essa parceria
promovendo-a a Parceria
Estratégica de Cooperação
Abrangente Bilateral
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
Acreditamos que Portugal posicionado no Centro da Rota
Marítima do Atlântico poderá ter um papel imprescindível
na realização de Uma Faixa Uma Rota na Europa.
Ex-Embaixador da China em Portugal , Huang Songfu, no Colóquio comemorativo do 10º
aniversário do estabelecimento da parceria estratégica Portugal-China, 3 de junho 2015.

PORTUGAL: ZEE com a Extensão da Plataforma Continental
4.000.000K

Uma dimensão enorme, muitos desafios e muitas oportunidades económicas.
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Complementaridade de vantagens competitivas

Vantagens
Portuguesas

Vantagens
Chinesas

Indústria de alta e moderna tecnologia

Processamento industrial com
tecnologia madura

Plataforma portuária e logística na Europa

Economias de escala

Padrão industrial orientado pelos
serviços como indústria líder

Um mercado de consumo em expansão:
600 milhões de classe média em 2020

Recursos humanos de alta qualidade

Capital financeiro e mercados financeiros

Alguns recursos, florestais, agrícolas,
piscícolas e minerais

Recursos naturais abundantes

Integração na Zona Euro e mercado da UE
Mais de 500 milhões de consumidores
Network da Diáspora portuguesa:
255 milhões de pessoas

Localização geográfica no cruzamento de
rotas na Europa, América, África

Integração regional; China Asean
Free Trade Area 620 milhões de pessoas
CEPA – China, Hongkong, Macau
Network da Diáspora chinesa:
Mais de 60 milhões de pessoas controlam
negócios na ASEAN e outros mercados

Custos de produção ainda competitivos

Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
Oportunidades de Parcerias na Nova Rota da Seda
“Crescimento azul”
•Energia azul,
•Aquacultura,
•Turismo, desporto, atividades
de lazer,
•Recursos minerais marítimos,
•Biotecnologia azul,
•Start-ups tecnológicas na
nova economia marítima,
•Proteção ambiental dos
oceanos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura e comunicação
Educação, ciência e tecnologia
Portos transportes e logística
Parques industriais
Infraestruturas GNL
Energias limpas
Novos materiais e tecnologias
Nanotecnologia
Cluster da saúde
Cluster da aeronáutica
Inteligência artificial
Infraestruturas de
desenvolvimento nos Países
Africanos de Língua Portuguesa
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
1

Novo
terminal de
contentores
de Sines

Sines é o 1º Porto de chegada na Europa para os navios PostPanamax
O atual terminal de contentores está em expansão, o que lhe
dará capacidade para movimentar até 3,1 milhões de teus.
O crescimento tem sido constante e torna necessário um novo
terminal, a concessionar por concurso público, com capacidade
para movimentar até 3 milhões de teus.
O investimento estimado é de 500 milhões de euros.

Aumento das
capacidades
portuárias,
plataformas
logísticas, zonas
de
desenvolviment
o industrial e
turístico da
Região entre
Setúbal e Sines

O espaço atualmente disponível para a instalação de unidades
logísticas junto ao porto (menos de 3 km) é de cerca de 3500 ha e é
gerido por entidades públicas.
A cerca de 20 km do porto há ainda mais área para o mesmo fim.
A uma distância de cerca de 100 km para Norte, entre o porto de
Sines e o de Setúbal, há espaços para múltiplas outras atividades
possíveis, nomeadamente indústria e turismo. Existe um
importante cluster da indústria automóvel que poderá ainda ser
aumentado.

2

João Franco (2017) Relatório ANRS
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
3

Leixões:
porto e
plataforma
logística

O atual terminal de contentores tem capacidade para movimentar
700.000 teus (contentor standard de 20 pés), está quase esgotado e,
por isso, é indispensável um novo terminal com capacidade
semelhante.
O investimento estimado para o terminal, as acessibilidades marítimas
(dragagens e prolongamento do molhe de proteção em 300m) e a
plataforma logística é de 330 milhões de euros, sendo cerca de 40%
suportado pela parte pública.

4

Modernização
da rede
ferroviária
Setúbal-SinesÉvora- Espanha

A modernização da linha que liga Sines e Setúbal a Espanha,
encurtando a distância até à fronteira em cerca de 160 km,
reduz os custos de transporte e o tempo necessário.
O investimento é de cerca de 800 milhões de euros.

João Franco (2017) Relatório ANRS
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
5

Preparação de um
plano geral de
desenvolvimento
para a área de
Setúbal-Sines- Évora
que prevê uma
multiplicidade de
usos do solo e que
constituirá um
território
tecnológico e
turístico “O
Atlântico XXI”

6
Cluster da Aeronáutica Évora,
Beja, Ponte Sor.
Cooperação
projetos em
Países de Língua
Portuguesa –
Porto de Cabo
Verde
João Franco (2017) Relatório ANRS
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
Identificar áreas de cooperação entre Portugal e a China e Terceiros Países
(nomeadamente de língua portuguesa) no desenvolvimento de projetos de
construção e exploração de portos, plataformas logísticas, parques
industriais, linhas férreas…

7

Desenvolvimento da
Zona Franca
da Madeira

João Franco (2017) Relatório ANRS
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Açores
TURISMO
• Desenvolvimento
integrado

• Turismo multifacetado
• Ilhas e vida oceânica
• Turismo ligado à Ciência
e Defesa Ambiental
• Redes mundiais de
Espécies Oceânicas
raras
NOVOS MOTORES DA ECONOMIA
•Biotecnologias
•Ciências da Saúde
•Indústria alimentar
•Indústria cosmética
•Indústria farmacêutica
•Extracção de Recursos
Energéticos
•Extracção de Recursos Minerais

Antonio Costa e Silva (2017) Relatório ANRS

PORTOS
•Rede Integrada
•Plataformas logísticas
•Inserção nas redes
mundiais

AMBIENTE E CLIMA
•Centros de Defesa Ambiental
•Monitorização dos eco-sistemas
marinhos
•Investigação da vida oceânica
•Ligação à Universidade e Redes R&D
BASE das LAJES
•Base Estratégica Militar
•EUA vs China
•Acordo com EUA:
Investimento
R&D/Tecnologia
•Criação Pólo Tecnológico
aplicado às ciências do mar

PORTO DA PRAIA DA
VITÓRIA
• Estação de LNG no
Centro do Atlântico
• Inserção nas redes
mundiais de comércio e
energia

UNIVERSIDADE DOS
AÇORES
•Grande Universidade do
Atlântico
•Eco-sistemas
•Recursos Marinhos
•R&D
•Aplicações Industriais
•Biologia
•Oceanografia
•Referência no mundo nas
ciências do mar e
vulcanologia
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
9

OBJETIVO
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Identificar áreas de cooperação entre Portugal e a China e Terceiros Países
(nomeadamente de língua portuguesa) no desenvolvimento de projetos de
construção e exploração de portos, plataformas logísticas, parques
industriais, linhas férreas…

Portugal é "pioneiro" na
investigação da aplicação
de nanotecnologia na
prevenção e combate do
cancro
Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia

11

O projeto "Future Cities",
implementado no Porto desde
2013, equipou a cidade com
mais de 800 dispositivos com
sensores e transformou-a
"num laboratório vivo" para
as cidades do futuro.
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Portugal Plataforma Industrial na Nova Rota da
Seda Marítima
12

Energia Verde

Em África, 650 milhões de pessoas não têm energia elétrica.

Portugal’s Belt & Road Think Tank
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Fernanda Ilhéu
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