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PRÉMIOS DE MÉRITO EMPRESARIAL LUSO-CHINESES

Raquel Carvalho
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Os 35 anos de relações bilaterais
entre Portugal e a China têm tra-
zido vantagens para ambos os
países. Em entrevista ao Diário
Económico, João Marques da
Cruz, presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Chi-
nesa garante que as empresas
nacionais ganham músculo fi-
nanceiro e as chinesas encon-
tram novas oportunidades de
negócio.

Como estão as relações econó-
micas entre Portugal e a China?
Estão muito estimulantes. É im-
portante frisar que o investi-
mento chinês em Portugal nos
últimos três anos foi muito rele-
vante, e a compra da EDP pela
China Three Gorges foi mesmo o
maior investimento chinês na
Europa. Destaco ainda o investi-
mento na REN e na Fidelidade e
não podia deixar de referir os in-
vestimentos chineses nos ‘gol-
den visa’, que marcaram a dife-
rença nos últimos três anos. A
China já representa mais de 80%
deste mercado. E não nos pode-
mos esquecer que com estes in-
vestimentos, vêm para cá os
grandes bancos chineses, o que
facilita e potencia a criação de
novos negócios. E este interesse
é para se manter.
E como se explica este interesse
em Portugal?
Esta nova tendência explica-se
porque a China passou, desde
há cinco anos, de fábrica do
mundo, de receptor de investi-
mento directo, para um país que
também investe e investe em
todo o mundo e em várias fren-
tes. E nesta nova estratégia,
Portugal tem características es-
pecificas interessantes. Somos
um país da União Europeia, o

que aumenta significativamen-
te o interesse no País. Somos um
país que acolhe bem o investi-
mento chinês e não discrimina
a origem do capital, o que não
acontece em todos os países. E
ainda podemos fazer a ponte
para o Brasil e os PALOP.
E quais considera serem os sec-
tores mais atractivos?
Penso que o turismo e agro-in-
dústria são as duas áreas mais
relevantes para os chineses.
Noutro campeonato, os golden
visa vão manter-se um activo
interessante.
O que tem a dizer sobre o facto
de algumas das maiores empre-
sas nacionais estarem nas mãos
de chineses?
Um dos problemas da economia

portuguesa é a sua dificuldade de
atrair capitais. A economia pre-
cisa de capitais porque esta é a
mola do desenvolvimento eco-
nómico e os empresários portu-
gueses sentem essa necessidade.
Os grupos financeiros não estão
com grande capacidade finan-
ceira, daí que, se os capitais in-
ternos não estão disponíveis nas
quantidades necessárias, é pre-
ciso atrair capital estrangeiro.
Aliado a isso, a mentalidade
portuguesa é razoavelmente
aberta à entrada de capital es-
trangeiro. A China é um grande
exportador de capital e a nossa
abertura e necessidade, faz com
que o capital estrangeiro e chi-
nês, em particular, seja bem
vindo e isso é muito importante
para a China, país que não gosta
de operações hostis.
O que aprende a China connosco
e nós com eles?
As empresas portuguesas ga-
nham indiscutivelmente mús-
culo financeiro, o que propicia
mais capacidade de investi-
mento, mais abertura de negó-
cios e mais exportações. Já as
empresas chinesas têm cons-
ciência que ao entrar no capital
de grandes empresas nacio-
nais, encontram oportunida-
des para abrir mais negócios e
para entrar em novos países, de
forma mais fácil, uma vez que
podemos fazer a ponte para a
entrada noutros países. E ga-
ranto que esta é uma relação
para durar, sendo importante
não esquecer que a relação en-
tre os dois países já é antiga.
O que faz a Câmara de Comércio
Luso-Chinesa para potenciar a
relação entre os dois países?
Há muitas PME que nos procu-
ram a pedir ajuda para encontrar
parceiros comerciais e accionis-
tas. Tentamos ajudar, mas tenho
sempre a sensação que por mui-

to que façamos estamos sempre
aquém daquilo que podíamos fa-
zer e das necessidades, até por-
que temos muitos pedidos de
ajuda e não conseguimos dar va-
zão a todos. Mas, no fundo, ten-
tamos pôr em contacto empre-
sas de ambos os países para que
consigam fazer negócios. Traba-
lhamos muito com a AICEP e
com a embaixada chinesa e sei
que já se fecharam negócios.
Que se deve fazer mais para au-
mentar as relações bilaterais?
É importante que ao nível políti-
co Portugal alimente a relação
que já por si é boa. Já se realiza-
ram duas visitas, uma do Presi-
dente da República e outra do
Vice-Primeiro Ministro e é im-
portante que se façam mais, no-
meadamente o Primeiro-Minis-
tro. Além disso, é importante
também que o ‘feedback’ na
China dos investidores chineses
que cá estão, continue a ser o que
tem sido até agora, que é bom.
Eles são os principais promoto-
res do nosso país. São eles que
podem promover mais investi-
mentos chineses cá.
No que toca às exportações, é fá-
cil entrar na China?
Nunca é fácil entrar na China. É
mais fácil entrar com uma par-
ceria do que, propriamente, com
a venda directa de um produto.
Mas as exportações portuguesas
para a China têm crescido.
Sim. O crescimento tem sido
sempre, em média, de 5%. E há
um dado notável que deve ser
referenciado, o facto de se bater
todos os anos com o Brasil, um
país com ligações fortes a Por-
tugal, pelo 3º e 4º lugar como
parceiro comercial extra-co-
munitário. E, neste âmbito, há
um factor que acho importante
frisar e que leva a essa variação.
As exportações da Autoeuropa
para a China. ■

“Empresas ganham músculo
financeiro com a entrada
de capitais chineses”
Investimento O interesse da China por Portugal está a crescer. João Marques da Cruz destaca a
entrada de capital chinês na EDP, REN e Fidelidade e o peso de 80% no mercado dos ‘golden visa’.

João Marques da Cruz é presidente
da Câmara de Comércio e Indústria
e um dos membros do júri dos
Prémios de Mérito Empresarial.As empresas chinesas

têm consciência que
ao entrar no capital
de grandes empresas
nacionais, encontram
oportunidades para
abrir mais negócios e
para entrar em novos
países, de forma mais
fácil, uma vez que
podemos fazer a
ponte para a entrada
noutros países,
nomeadamente
o Brasil e os PALOP.

“
Gala Portugal -China, dia 30
de Outubro, no Hotel Sheraton,
em Lisboa.

Os prémios de mérito empre-
sarial, promovidos pela Câma-
ra de Comércio e Indústria
Luso-Chinesa (CCILC), em co-
laboração com o AICEP e a em-
baixada chinesa em Portugal,
inserem-se na primeira gala
Portugal -China: 35 Anos de
Relações Bilaterais, que terá
lugar no próximo dia 30 de
Outubro, no Hotel Sheraton em
Lisboa, e servem de reconhe-
cimento às entidades que mais
contribuíram para o aumento
dos fluxos comerciais e de in-
vestimento entre ambos os

Prémios de

ENTREVISTA JOÃO MARQUES DA CRUZ presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC)
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PONTOS
CHAVE

● A entrada de capitais chineses em
empresas portuguesas dá mais
capacidade financeira às empresas
nacionais e outras oportunidades de
negócio às empresas chinesas.

● Os prémios de mérito empresarial
serão entegues no próximo dia 30
de Outubro, e pretendem destacar
o que de melhor tem sido feito
na relação entre os dois países.

● As exportações para a China deverão
crescer este ano. Dados do INE mostram
que de Janeiro a Julho atingiram os 477,1
milhões de euros. Em 2013, no mesmo
período ficaram nos 406,7 milhões.

Paula Nunes

Relações bilaterais entre China
e Portugal comemoram 35 anos.

2014 tem sido um ano de refor-
ço nas relações bilaterais entre
Portugal e a China, ou não fosse
o de comemoração dos 35 anos
de relações económicas entre os
dois países, dominadas até De-
zembro de 1999, pela transfe-
rência de Macau para a admi-
nistração chinesa, e que foi
considerada por Lisboa e Pe-
quim, como uma “história de
sucesso” .

O Presidente Cavaco Silva
visitou a China entre 12 a 18 de
Maio, num périplo que incluiu
Xangai, Pequim e Macau. De
um a oito de Julho foi a vez de
Paulo Portas, vice primeiro-
-ministro, visitar aquele país
com uma centena de empresá-
rios. E é preciso lembrar que já
os antecessores de Cavaco Sil-
va, Mário Soares e Jorge Sam-
paio, tinham visitado a China
em 1995, 1997 e 2005, e que
dois presidentes chineses,
Jiang Zemin e Hu Jintao, foram
recebidos em Portugal, em
1999 e 2010.

Importante referir que na úl-
tima década, Portugal e China
assinaram um acordo de ‘par-
ceria estratégica global’ e duas
grandes empresas estatais chi-
nesas investiram mais de três
mil milhões de euros em em-
presas portuguesas. Aliás, de
acordo com o Banco de Portu-
gal, a China ocupou lugares
modestos de 2009 a 2012, no
ranking dos investidores es-
trangeiros em Portugal, situan-
do-se na 39ª posição. Porém,
em 2013 deu um saldo significa-
tivo, para 12º, com as participa-
ções na EDP e na REN, protago-
nizando uma nova era nas rela-
ções entre os dois países.

Os números
A China passou a ser em 2009, o
primeiro exportador e o segun-
do importador a nível mundial.
As exportações e importações
do país representaram 42% do
PIB em 2013 e em termos de
clientes de produtos chineses,
Portugal está apenas na 75º lu-
gar, sendo os EUA, Hong Kong e
Japão os principais clientes.

A União Europeia, no seu

conjunto, constitui um dos
principaus clientes comerciais
de China, mas a posição de
Portugal neste contexto é ainda
pouco relevante, ficando as
quotas de mercado, como
cliente e fornecedor, próximas
de 0,1%, segundo dados do
Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE).

As estimativas, porém, é que
as exportações portuguesas
para aquele país cresçam este
ano, se continuar a tendência
registada entre Janeiro e Julho,
sendo que as mesmas ultrapas-
saram os 477,1 milhões de eu-
ros, tendo, no periodo homólo-
go de 2013, ficado nos 406,7
milhões de euros, de acordo
com dados do INE, que dão
conta que as exportações por-
tuguesas para a China caíram
15,3% em 2013.

Ao nível das exportações
portuguesas, a quota da China,
em 2013, foi de 1,4%, de acordo
com o INE, ocupando a 12ª posi-
ção. Em termos de importa-
ções, a China ocupou o 9º lugar
no ranking dos fornecedores
em 2013, uma quota de 2,4%.
Segundo o INE, a taxa média de
crescimento anual foi de 39%
entre 2009 e 2013. ■ R.C.

Relações entre China
e Portugal entram
numa nova era

A China absorveu,
em 2013, ainda
apenas 1,4% do total
das exportações
portuguesas.

“mérito empresarial
países nos últimos anos. É que,
segundo explica João Marques
da Cruz, presidente da CCILC,
apesar de esta ser a primeira
edição, “achamos que não fa-
zia sentido termos apenas em
conta o ano que passou. Dessa
feita, achamos que seria justo
analisarmos o que tem sido fei-
to nos últimos quatro anos de
relações bilaterais, para que
possamos analisar a consistên-
cia da relação”, diz.

O presidente da CCILC con-
fessa que a ambição é que este
seja “um evento de notorieda-
de da relação. Achamos que é
importante para a economia
portuguesa realçar o cresci-
mento da relação entre os dois

países. E essa notoriedade con-
tribui para que haja mais in-
vestimento”, diz João Marques
da Cruz.

Explica ainda que esta gala
vai permitir trazer a Portugal
empresários chineses para que
vejam pessoalmente o que já foi
feito, e “o que já foi feito é uma
boa mola para se fazer mais”,
salienta.

Júri e categorias
O júri é composto por João Mar-
ques da Cruz, o ex-embaixador
de Portugal na China, José Ma-
nuel Jesus, Rocha Vieira, o últi-
mo governador de Portugal em
Macau e Pancy Ho, filha do
Stanley Ho. E são oito as cate-

gorias a concurso: Investimen-
to, exportação, prémio sectorial
(Agro-alimentar é o sector es-
colhido para 2014), prémio ino-
vação, prémio PME e prémio
Personalidade do Ano / Entida-
de que se destacou na promoção
das relações bilaterais no âmbi-
to institucional.

A escolha dos nomeados
teve uma participação activa
dos associados da CCILC, da
AICEP e da Embaixada da Chi-
na. Com base nas sugestões, a
direcção e o júri escolheu os
nomeados, que, diz João Mar-
ques da Cruz, “são todos ven-
cedores por terem feito grandes
esforços pelas relações bilate-
rais entre os dois países”. ■ R.C.

O Diário Económico divulga,
a partir de quarta-feira,
as empresas seleccionadas
para os Prémios Luso-Chineses.


