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Em Português 
nos entendemos. 
O mundo rendido 
ao idioma de Camões . 

• 
P. 10

NOVAS LICENÇAS 
NÃO SATISFAZEM

O Governo deu luz verde 
à emissão de 200 novas 
licenças de táxi, mas o 
número peca por escasso, diz 
Andrew Scott. • P. 4

O CHARME 
DO FÓRUM MACAU

Os colóquios que o Fórum 
Macau organiza, desde 2011, 
para os países de língua 
portuguesa são uma peça 
estratégica da diplomacia 
chinesa, defendem Émilie 
Tran e José Carlos Matias. • 
P. 6

PORTUGAL CONTADO 
AOS CHINESES

Um estudante de medicina 
português radicado em 
Tianjin publica desde Março 
uma newsletter diária 
dedicada a Portugal. A 
iniciativa já tem centenas de 
seguidores no WeChat e no 
Weibo. • P. 8 e 9

O Governo continua a analisar os  pedidos das operadoras para o aumento 
do número de mesas de jogo nos casinos. O secretário para a Economia e 
Finanças, Lionel Leong, diz que nada está ainda decidido, mas sublinha que 
o Executivo não vai recuar. O limite de três por cento ao ano na expansão do 
volume de mesas é mesmo para cumprir. • P. 3

Tecto de três por cento 
é para manter

MESAS DE JOGO

VIDEOVIGILÂNCIA

Um olho 
nas câmara, 
outro no ladrão

O Governo está a instalar mais de um milhar e meio de 
câmaras por todo o território, mas o Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais diz que não há nada a temer. 
Nenhuma câmara será instalada sem o aval do organismo, 
garante Vasco Fong. • P. 5
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE
JUÍZO CÍVEL

ANÚNCIO 
AUTOS DE INTERDIÇÃO   CV3-15-0013-CPE         

3º Juízo Cível

REQUERENTE:O MINISTÉRIO PÚBLICO.
REQUERIDO: LEI JOÃO EVANGELISTA, masculino, 
residente no Lar São Luís Gonzaga, na Rua de Tin Chon, 
Taipa, em Macau.

*****
FAZ SABER que, foi distribuída neste Tribunal, em 

25 de Março de 2015, uma Acção de Interdição, com o 
número acima indicado, em que é Requerido, LEI JOÃO 
EVANGELISTA, masculino, residente no Lar São Luís 
Gonzaga, na Rua de Tin Chon, Taipa, em Macau, para 
efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia 
psíquica.

Macau, 20 de Abril de 2015.

O Juiz
Chan Chi Weng

***
O Escrivão Judicial Adjunto

Sun Kuan Pok

1ª vez                      “PF” 6 de Maio de 2015
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O charme da diplomacia chinesa 
exercita-se no Fórum

Os seminários promovidos pelo Fórum Macau são uma oportunidade para a China apresentar uma bem 
sucedida narrativa de triunfo económico e para atrair os países lusófonos para a sua esfera de influência.

ISADORA ATAÍDE

ISA.PONTOFINAL@GMAIL.COM

C om os seminários 
real izados pelo 
Fórum de Cooperação 

Económica e Comercial 
entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa - cerca de 
20 entre 2011-14 - Pequim 
“está a cortejar as economias 
de língua portuguesa em 
desenvolvimento, através 
do reforço da capacidade do 
seu capital humano, tendo 
como foco particular figuras 
dos sectores públicos e 
privados com posição para 
implementar as suas ideias”. 
A conclusão é dos académicos 
Émilie Tran e José Carlos 
Matias, num artigo científico 
publicado na revista China: an 
International Journal.
Os dois autores propuseram-

se analisar o papel da RAEM 
na diplomacia cultural da 
República Popular da China e 
estudaram, com um tal intuito, 
os programas de formação 
dinamizados pelo Fórum 
Macau. As conclusões foram 
agora divulgadas no artigo “Os 
seminários do Fórum Macau: 
uma ilustração da diplomacia 
soft-power chinesa junto dos 
Países de Língua Portuguesa”, 
um estudo que defende que 
o organismo sedeado no 
território é, sobretudo, um 
instrumento de charme ao 
serviço dos interesses de 
Pequim.
“A China tem registado 
avanços significativos em 
termos de diplomacia soft-
power apresentando resultados 

económicos, partilhando 
f ó r m u l a s  e c o n ó m i c a s 
para o desenvolvimento e 
criando oportunidades para 
os interessados, pela via 
da incorporação de feiras 
internacionais e regionais nos 
seus seminários”, apontam 
Tran e Matias no artigo
O soft-power, ou capacidade 
de charme diplomático, 
tem entre as suas principais 
ferramentas no caso chinês “a 
cultura, a educação, a formação 
de recursos humanos e  aposta 
nos negócios e na assistência 
internacional”, detalham os 
académicos.
Na perspectiva dos autores, 
a criação do Fórum de 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, 
em 2003, inseriu-se nas 
estratégias de Pequim no 
sentido de reforçar um 
trato diplomático com um 
perfil multifacetado. Entre 
as características do Fórum 
tidas como únicas por 
Émilie Tran e por José Carlos 
Matias, está o facto de ser 
coordenado directamente pelo 
Ministério do Comércio da 
República Popular da China. 
A diversidade das áreas de 
actuação,  a inclusão de países 
de quatro continentes e o facto 
do secretariado da organização 

estar sedeado em Macau são 
feições de características 
únicas, explicam os dois 
académicos.
Foi no contexto das novas 
estratégias diplomáticas 
da China no século XXI 
–  e também em oposição 
ao modelo americano do 
Consenso de Washington 
– que se desenvolveu o 
Consenso de Pequim: “As 
principais características 
desta nova aproximação 
passam por alcançar um 
crescimento equiparável e 
de alta qualidade, rejeitar 
soluções unilaterais e de 
modelos únicos, mostrar 
disposição para inovar e 
experimentar e fornecer uma 
defesa enérgica das fronteiras 
e dos interesses nacionais”,  
sublinham Tran e Matias.
As relações entre a China e os 
países de língua portuguesa 
“estão subordinadas à 
estratégia da China na África e 
na América Latina”, destacam 
os investigadores. No caso do 
Brasil, parceiro número um 
de Pequim no universo dos 
países lusófonos, as duas 
nações fazem parte dos BRICS 
e procuram, como tal, reforçar 
a intervenção num vasto leque 
de assuntos internacionais. Já 
Angola é o principal parceiro 
em África e o maior fornecedor 

Tomé e Príncipe é o único 
país de língua portuguesa 
que não faz parte do Fórum, 
circunstância que se fica a 
dever ao facto do governo 
são tomense ainda manter 
relações diplomáticas com 
Taiwan.
Em Timor Leste, a estratégia 
chinesa tem sido apoiar 
a construção de infra-
estruturas e formar recursos 
humanos. Portugal, por 
sua vez, desempenha um 
papel específico, decorrente 
sobretudo de aspectos 
históricos a que Macau 
não é indiferente, embora 
Pequim e Lisboa tenham 
assinado em 2005 uma 
parceria estratégica, ao que 
se seguiram investimentos 
chineses no país.
O argumento central de 
Émilie Tran e de José Carlos 
Matias é que através dos 
seminários promovidos pelo 
Fórum Macau a China tem 
expandido e fortalecido as 
suas relações diplomáticas 
com os países de língua 
portuguesa, mantendo-
os como parceiros. Entre 
2011 e 2013 realizaram-se 
16 seminários, os quais 
reuniram um total de 434 
participantes dos sete 
países, de Macau e da China.  
Subordinados a temas 
tão diversificados como o 
turismo, os serviços públicos, 
o ensino da língua portuguesa 
ou as zonas especiais 
d e  d e s e n v o l v i m e n t o 
económico, os seminários 
“procuram promover o 
mútuo entendimento entre 
a China e os países de língua 
portuguesa”, salientam os 
investigadores. Outro dos 
objectivos dos encontros 
é “apresentar o sucesso 
económico chinês, o qual 
abre oportunidades futuras 
para o desenvolvimento 
de negócios e outras áreas 
de cooperação enquanto 
partilham a fórmula dos 
seus resultados, mais do que 
ensinando pela formação 
didáctica”, sintetizam os dois 
académicos.

A CHINA TEM AVANÇADO 
NA SUA DIPLOMACIA 
SOFT-POWER 
APRESENTANDO OS 
SEUS RESULTADOS 
ECONÓMICOS, 
PARTILHANDO AS 
SUAS FÓRMULAS 
ECONÓMICAS PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
E CRIANDO 
OPORTUNIDADES PARA 
OS INTERESSADOS 
PELA VIA DA 
INCORPORAÇÃO DE 
FEIRAS INTERNACIONAIS 
E REGIONAIS NOS SEUS 
SEMINÁRIOS”.

de petróleo da República 
Popular da China desde 
2006. Segue-se Moçambique, 
onde a China está a apostar 
nos recursos naturais. Cabo 
Verde, com pouca importância 
económica, tem uma posição 
privilegiada no Atlântico. 
Com a Guiné-Bissau a China 
tem cooperado sobretudo no 
campo da agricultura. São 


