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24 de junho de 2021 

 

Exmo. Sr. Xiao Qui, Presidente do Bank of China em Portugal e da Associação das Sociedade 

Chinesas em Portugal 

Exmos. Senhores Embaixadores 

Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores 

 

É um prazer e uma elevada honra poder participar em nome e em representação da CIP – 

Confederação Empresarial de Portugal – neste evento promovido pelo Bank of China. 

 

O título só por si é um programa. É verdade que estamos numa fase de recuperação. Não há 

dúvida de que para nós o contexto europeu é fundamental e, mais do que isso, acreditamos que 

a União Europeia está a ser fulcral para ultrapassar as crises sanitária e económico-social e será 

como Europa que seremos mais fortes, competitivos e desenvolvidos. Também é claro que este 

ano e meio de choque da COVID19 e da necessidade e vontade de retomar o caminho do 

progresso traz novas oportunidades e permite focar em prioridades que temos como essenciais 

como sejam a transição digital e a transição climática e, atrevo-me a dizê-lo, também a transição 

demográfica. O título do evento começa, porém, com aquilo que mais merece a nossa atenção 

desta sessão: a relação entre a China e Portugal. 

 

Permitam-me começar, no entanto, por algumas considerações na perspetiva europeia, desde 

logo porque Portugal assume a Presidência da Conselho da EU, mas também porque a CIP 

integra a BusinessEurope e participa ativamente nas suas tomadas de posição, em prol da 

dinamização do ambiente de negócios e do papel da iniciativa privada. 

 

A relação com a China é uma das principais componentes da política de Comércio e Investimento 

da UE No início de 2020, e ainda longe de imaginarmos o impacto da COVID19, a BusinessEurope 

publicou o relatório “A UE e a China - Enfrentando o desafio sistémico”, para o qual a CIP 

contribuiu ativamente recomendando que deve ser: 

• Assegurada uma aplicação firme e rápida dos instrumentos de defesa comercial da UE 

que proteja a indústria da concorrência desleal; 
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• Garantido que apenas os produtos em conformidade com a UE entrem na UE - não 

apenas respeitem as importações através do comércio eletrónico, mas todas as 

importações; 

• Cumpridas as regras e práticas internacionais nos projetos de investimento em terceiros 

mercados (especialmente em África), nomeadamente no respeito pela adequada 

utilização dos recursos naturais e envolvimento e capacitação dos recursos humanos 

locais. 

 

E depois tivemos o ano de 2020! A crise da Covid-19 começou por originar medidas 

protecionistas em todo o mundo, ao mesmo tempo que reforçou o impacto de problemas já 

existentes, nomeadamente nas áreas da sustentabilidade e do multilateralismo. A Europa foi 

obrigada a analisar a resiliência das cadeias de abastecimento, desde logo no setor de saúde e a 

necessidade de não depender de um número muito limitado de fornecedores e de alargar a 

diversificação. 

 

O ano 2020 terminou de forma auspiciosa com a conclusão, a 30 de dezembro, das negociações 

do Acordo de Cooperação sobre Investimentos (CAI) UE-China, que reputámos como um passo 

importante para reequilibrar a relação entre as partes e que fazemos votos que entre em vigor 

dentro de alguns meses.  

 

Já em março de 2021 também saudámos a entrada em vigor do acordo bilateral UE-China que 

protege as indicações geográficas, nomeadamente 200 designações agroalimentares europeias 

e chinesas icónicas, assim as defendendo de imitações e usurpações, com benefícios comerciais 

mútuos e garantindo a disponibilização aos consumidores de produtos autênticos. 

 

Há um outro domínio que tem condicionado a relação entre as partes e que, não sendo matéria 

direta das questões empresariais, gera preocupações. A BusinessEurope em março tornou 

público que, e cito: 

“É do interesse da UE e da China ter uma relação equilibrada e construtiva. 

Os negócios não funcionam no vácuo e as empresas estão totalmente comprometidas com o 

respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional público. 

Neste contexto, as empresas europeias apoiam as decisões da UE, implementadas em 

coordenação com os seus parceiros internacionais. 
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As sanções devem ser proporcionais e direcionadas para evitar efeitos colaterais indesejados e 

consequências de longo alcance.” 

“A UE e a China têm uma relação forte e duradoura” 

 

Muito recentemente o Conselho de Presidentes da BusinessEurope, em plena Presidência 

Portuguesa, reiterou que, apesar da atual situação de sanções, a BE manterá uma agenda 

positiva sobre a China, nomeadamente o apoio ao acordo bilateral (CAI) de investimento.   

 

Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores 

 

Adoramos trabalhar com os nossos parceiros europeus, com os quais estamos totalmente 

alinhados, mas não esqueço que o primeiro compromisso da CIP é com a economia portuguesa, 

em nome dos empresários portugueses. E neste domínio temos imenso a fazer no reforço das 

relações entre Portugal e a China. 

 

A China, enquanto cliente de Portugal, ocupou a 15ª posição em 2020, e a 6ª enquanto 

fornecedor.  

 

A relação económica entre Portugal e a China traduz-se numa balança comercial com um 

desequilíbrio crescente, com o aumento das importações a superarem as exportações, que têm 

mesmo vindo a diminuir nos últimos anos. 

 

No ano 2020, as exportações atingiram o valor de 568,6 milhões de euros, registando uma 

diminuição de -2,9% relativamente a 2019, na sequência de uma quebra de 6,3% nesse ano. 

 

As importações têm tido um crescimento sistemático, com uma taxa de crescimento médio de 

14,2% entre 2016 e 2020. Em 2019, totalizaram 2.953,1 milhões de Euros e, em 2020, 

aumentaram 3,9%, comparativamente com 2019. 

 

Relativamente aos dois primeiros meses de 2021, as exportações de bens portugueses para a 

China passaram dos 70,2 milhões de euros para os 104,5 milhões de euros e as importações 

foram de 513,6 milhões de euros.  
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É uma evidência que a presença portuguesa na China é ainda diminuta face à posição de outros 

parceiros económicos e à competitividade que as empresas portuguesas apresentam em 

diversos setores.  

 

É para nós uma certeza que existem muitas e diversas áreas de oportunidade por explorar e 

sabemos do especial dinamismo que os empresários portugueses dos setores da indústria agro 

- alimentar e vinhos, ourivesaria, moda, têxteis-lar, curtumes, mobiliário, iluminação, materiais 

de construção e equipamentos médicos têm demonstrado nas suas deslocações à China. Temos 

que setores portugueses de serviços como as tecnologias de informação e comunicação, 

turismo, engenharia, consultoria e formação, apresentam também apreciável potencial de 

exportação. 

 

Do que nos tem sido relatado, para o incremento das relações empresarias com a China seria 

necessário ter particular atenção a questões como sejam: 

• Demora nos processos de certificação para exportação de produtos de origem animal e 

vegetal têm demorado a avançar.  

• Elevados custos associados ao registo de empresas e processo burocrático complexo.  

• Maior rigor na aplicação das políticas de utilização de dados e defesa da propriedade 

intelectual. 

• Restrições à contratação de serviços a prestadores estrangeiros pelas empresas públicas 

– permitida apenas em caso de joint-venture com empresa chinesa. 

 

Fazemos votos que da parte chinesa não haja limitações adicionais à saída de capital e à 

aprovação de projetos de investimento no estrangeiro e temos expetativas face aos projetos de 

investimento no âmbito da iniciativa Faixa & Rota. 

 

Diga-se, aliás, que Portugal não esquece que na chamada crise das dívidas soberanas, o papel 

do investimento chinês foi exemplar e teve um papel muito relevante na sustentação de 

empresas essenciais e na continuidade dos fluxos de financiamento da nossa economia. 

 

As orientações estratégicas e o empreendedorismo dos empresários nos diversos setores vão 

ser determinantes e também contamos com o envolvimento de instituições financeiras, 

nomeadamente chinesas, para o financiar de projetos de empresas em ambos os países e de 

parcerias em países terceiros.  
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De facto, é também   um ponto recorrente que a cooperação em mercados terceiros oferece 

oportunidades para as empresas portuguesas em sectores diversos, como têm sido exemplo 

projetos de infraestruturas e energia nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e no 

Brasil. 

  

Portugal e a China tem uma longa história de relações profícuas e de respeito mútuo. O exemplo 

da transição de Macau é apenas mais um episódio na forma responsável e frutífera como o 

entendimento multisecular é um ativo para ambos os países e merece ter continuidade. 

 

Em resumo, a CIP reconhece de forma inequívoca que as relações económicas entre a China e 

Portugal têm um amplo espaço de alargamento e aprofundamento. Esse é o sentir e a vontade 

dos empresários portugueses e temos para nós que a recuperação económica à crise da 

COVID19 ganha com o reforço do multilateralismo e com o estímulo ao intercambio bilateral e 

às parcerias empresariais. 

 

Muito obrigado. 

Óscar Gaspar  


