
 

Universidade de Aveiro 

2021 

 

SÁSQUIA IRINA  
CIRNE FEIXEIRA 
NOGUEIRA TRIGO 
 

AS RELAÇÕES ECONÓMICAS SINO-EUROPEIAS 
NO CONTEXTO DA CRISE DE 2008: OS CASOS DE 
PORTUGAL E GRÉCIA 
 

 

 

   

 



 

 

Universidade de Aveiro 

2021  

 

SÁSQUIA IRINA  
CIRNE FEIXEIRA 
NOGUEIRA TRIGO 
 
 

AS RELAÇÕES ECONÓMICAS SINO-EUROPEIAS NO 
CONTEXTO DA CRISE DE 2008: OS CASOS DE 
PORTUGAL E GRÉCIA 
 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Estudos Chineses, 
realizada sob a orientação científica do Doutor Jorge Manuel Tavares da Silva, 
Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e 
do Território da Universidade de Aveiro 

 

   
 



 

  

  
 

 

 
 
Dedico este trabalho à minha família pelo apoio incondicional. 

 



 

  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Presidente: Professor Doutor Carlos José de Oliveira e Silva Rodrigues, 
Professor Associado, Universidade de Aveiro 

  

 

 Vogal - Arguente Principal: Doutor Paulo Afonso Brardo Duarte, Professor 
Auxiliar Convidado, Universidade do Minho - Escola de Economia e Gestão 

  

 

 Vogal - Orientador: Doutor Jorge Manuel Tavares da Silva, Professor Auxiliar 
Convidado, Universidade de Aveiro 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 

China, economia mundial, Portugal, Grécia, crise 2008. 
 

resumo 
 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar a relação entre China e União 
Europeia, em específico nos países Grécia e Portugal. 
Tendo em conta a situações de semelhança económica destes dois países 
europeus no período pré-crise 2008, pretende-se analisar o desenvolvimento 
das suas relações com a China até à atualidade. 
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abstract 

 
This paper aims to analyze the relations between China and de European 
Union, in specific the countries Greece and Portugal. 
In view of the situations of economic similarity of these two European countries 
in the pre-crisis period 2008, it is intended to examine the development of their 
relations with China to date. 
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Introdução 

 Desde a delimitação de territórios geográficos como países, que se discute a 

relação entre países. Com a globalização, um conceito que explica o processo de 

aproximação económico, social, cultural e político entre países, a ideia de relação entre 

dois países acarreta um peso adicional no contexto internacional (Ritzer, 2007).  

 A globalização termina com a ideia de autossuficiência, uma vez que um 

determinado produto consegue ser adquirido noutro país por um valor muito menor. Deste 

modo, os países começam a especializar-se em áreas onde conseguem fazer mais lucro 

através de vendas internas e da exportação. Tendo em conta o mestrado em causa, 

Mestrado em Estudos Chineses, considerou-se oportuno analisar em específico as 

relações bilaterais entre a República Popular da China (RPC) e a Grécia e as relações 

bilaterais entre a RPC e Portugal (Ritzer, 2007).  

 Devido à falência de um banco americano, verificou-se a desregulação dos 

mercados financeiros, o que deu origem à crise de financeira de 2008, que abalou 

especialmente a Europa, e em particular os países do Sul. Tendo em conta as diferentes 

culturas presentes no vasto território europeu, é de esperar que diferentes países tomem 

diferentes ações. No caso Grego e Português, ambos países endividados, foi necessário a 

interação estrangeira para que as economias de ambos não ficassem completamente 

devastadas. A RPC, vê uma oportunidade de aprofundar a sua influência com a europa, 

através da acentuação das relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas. Ainda assim, 

esta investigação pretende comparar as respostas dadas por dois países que se 

encontravam, endividados, a Grécia e Portugal (Oreio, 2011).  

Um dos fatores que se reconhece é a especialização dos países numa das áreas 

mais comuns: Produção, Industrialização e Serviços. Atualmente tanto a Grécia como 

Portugal, bem como grande parte dos países desenvolvidos, encontra-se na última 

categoria, os serviços, deixando assim as outras categorias para os países em 

desenvolvimento (Marx, 2013).  

 A RPC, como país, apostou na industrialização como fundamento da sua 

economia. As reformas económicas implementadas a partir de 1978, com Deng Xiaoping, 

ajudaram a impulsionar para a “frontline”, assumindo-se atualmente como uma das 

principais potências económicas do mundo. A sua estratégia passa pela atração de 

investimentos estrangeiros e pela grande aposta na exportação. Isto faz com o país se 
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torne incontornável para a nossa sociedade atual. Por esta razão nas últimas três décadas 

o Produto Interno Bruto (PIB) chinês tem aumentado exponencialmente (Vogel, 2012).  

 Apesar de existirem muitos trabalhos escritos que explorem a temática das 

relações bilaterais luso-chinesas e greco-chinesas isoladamente, esta dissertação tem 

como objetivo ser um dos primeiros a explorar uma comparação entre estes dois países 

na sua relação com a China. Esta dissertação ambiciona compreender as semelhanças e 

diferenças entre as relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas para que se possa 

compreender se a RPC tem uma estratégia de integração europeia, ou se o interesse nestes 

países é isolado. Deste modo, e tomando a RPC como o terceiro ator, poder-se-á estudar 

as similaridades e diferenças entre as relações bilaterais que ambos os países do sul 

europeu aprofundam com a grande potência asiática (Du et al., 2017; Galinha, 2017; 

Tonchev & Davarinou, 2017).  

Questão de Investigação 

A questão de investigação toma então a seguinte formalização. Quais são as 

semelhanças e diferenças nas relações económicas luso-chinesas e greco-chinesas no 

contexto da crise de 2008?  

Pretende-se verificar de que forma o envolvimento chinês na Europa através 

destas relações bilaterais se diferencia, uma vez que ambos os países partem de uma 

situação semelhante tanto de sistema político como de dívida financeira para com a 

europa. Deste modo, a RPC apresenta-se como um ator externo que, não só mostra 

interesse na economia destes países, mas também está apta a investir na economia destes 

países. 

A crise de 2008 foi um marco histórico de extrema importância, o que 

desenvolveu múltiplas investigações. Estas investigações tendem a debruçar-se sobre as 

origens e as repercussões. 

Este marco torna-se ainda mais relevante, uma vez que, é o momento onde 

podemos verificar a escolha que Grécia e Portugal tomam em relação aos seus 

empréstimos europeus. Há ainda que salientar a importância que a RPC teve neste 

momento de crise. Assim esta investigação pretende comparar Grécia e Portugal perante 

a sua relação económica com a RPC.   
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Objetivos 

 O objetivo central desta dissertação consiste em demonstrar o rumo das relações 

bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas perante o contexto de crise económica de 2008, 

sendo que se pretende alcançar uma comparação entre as mesmas. Assim esta dissertação 

pretende ser um trabalho pioneiro que possa dar os primeiros passos no que toca à 

compreensão das semelhanças e diferenças entre as relações bilaterais greco-chinesas e 

luso-chinesas. 

Para tal tem-se como primeiro objetivo compreender o contexto da crise financeira 

de 2008. 

O segundo objetivo pretende classificar tipos de relações entre países, e assim 

determinar a que mais se adequa para a definição do tipo de relação que a China pode 

demostrar com Portugal e a Grécia. 

O objetivo seguinte é a análise aprofundada do terceiro ator, a RPC, uma vez que 

este irá permitir a comparação entre as relações luso-chinesas e greco-chinesas. 

De seguida, tem-se como objetivo analisar a economia dos dois países em análise, 

Grécia e Portugal. 

O objetivo seguinte é a comparação entre as relações luso-chinesas e greco-

chinesas. 

Estrutura 

 Em termos de estrutura a dissertação está dividida em três partes. 

A primeira parte pela introdução da dissertação, define a questão de investigação, 

os objetivos que a dissertação pretende alcançar e ainda define a estrutura e metodologias 

utilizadas. Ainda nesta parte realiza-se uma revisão da literatura que explora desde a 

criação da União Europeia (UE) até ao contexto da crise de 2008. De seguida estudam-se 

duas teorias das relações internacionais. É necessário compreender a origem destas teorias 

e formação das mesmas à luz da época, bem como compreender de que modo estas se 

adaptam ao mundo contemporâneo.  

 Na segunda parte estuda-se não só o processo de abertura ao mundo, bem como 

todas as modernizações que Deng Xiaoping adota quando assume a viragem para o 
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exterior. Neste capítulo compreende-se a inspiração na União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), bem como os objetivos que este líder político pretende alcançar com 

o socialismo de mercado. 

 Na terceira parte explora-se o caso Grego e Português, deste modo, explica-se de 

que modo a crise económica, contribuiu para a facilitação da integração da RPC na 

economia europeia e, por conseguinte, nas economias Grega e Portuguesa. Ainda nesta 

parte analisa-se matematicamente a evolução da economia greco-chinesa e da economia 

luso-chinesa. Falamos concretamente da despesa publica em percentagem do PIB, do PIB 

per capita, da taxa de desemprego e da taxa de inflação. De seguida, utiliza-se o método 

comparativo para definir as semelhanças e diferenças entre as relações luso-chinesas e 

greco-chinesas.  

 Metodologia 

 A investigação para a dissertação está dividida em várias partes consoante o 

material em estudo, e as metodologias aplicadas. 

Na primeira parte realiza-se uma revisão da literatura que analise o surgimento da 

UE, onde a fonte primária é António Soares, e fontes secundárias Alves, Roberto, 

Giannattasio, Wagner e França Filho. De seguida realiza-se uma revisão da literatura que 

analisa o desenvolvimento da economia europeia no contexto da crise económica, para 

tal tem-se como fonte primária José Oreio e as fontes secundárias são Dudas, Dudasova, 

Doran e Fligleton. Segue-se então uma revisão da literatura que estude as relações entre 

países. Para tal recorreu-se ao estudo de autores muito influentes nas teorias em análise. 

Assim como fontes primárias, para a teoria da dependência foi necessário observar a 

teoria de Karl Marx e Friedrich Engels e para a teoria da interdependência, as obras de 

Joseph Nye e Robert O Keohane. De modo a compreender o mundo atual, foram 

utilizadas obras de autores que exploraram a extrapolação destas teorias para a realidade 

atual. Deste modo para a teoria da dependência utilizaram-se como autores secundários: 

Angotti, Cueva, Villamil, Fortín, Davis, Cobb, Emmanuel, Francois, Reinert, Hillman, 

Withers, Collins, Johnson, Namkoong, Pfeffer e Salancik. Já na teoria da 

interdependência utilizaram-se como autores secundários: Rusbult e Van Lange. 

Na segunda parte realizou-se uma análise aprofundada da RPC. Para tal realizou-

se uma revisão de literatura da viragem para o exterior com fonte primária Ezra Vogel e 

fontes secundárias Whyte, Tisdell, Mason, Li, Cooney, Wang, Yang, Zhang e Chang. De 
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seguida faz-se uma revisão de literatura que aborde a entrada da RPC na OMC, para tal 

utiliza-se como fonte primária Margarida Dias e como fonte secundária o Banco Mundial. 

Seguidamente faz-se uma revisão de literatura que explore o crescimento económico da 

RPC, neste utiliza-se como fonte primária Yanrui Wu e como fontes secundárias Hall e 

Banco Mundial. Para que se possa complementar a revisão de literatura, utilizam-se 

indicadores macroeconómicos e microeconómicos que permitam o estudo da evolução 

cronológica da economia chinesa. De seguida faz-se uma revisão de literatura que aborde 

a rota da seda e a nova rota da seda onde a fonte primária é Manuelly Barbosa, Marcos 

Costa Lima, Pedro Fonseca e Robson Gomes, já as fontes secundárias são Szczuddlik e 

McBride. E termina-se esta segunda parte com uma revisão de literatura sobre as 

influências da URSS na criação da RPC onde as fontes primárias são Cátia Sila e Irina 

Mikhailova e as fontes secundárias são Graziosi, Brady, Dellios, Ferguson e Managil. 

Na terceira parte realiza-se uma revisão da literatura que analise o sistema político 

Napoleónico onde a fonte primária foi Martin Painter e B. Guy Peters, e a fonte secundária 

foi Pollitt. De seguida realiza-se uma revisão de literatura sobre a integração da RPC na 

economia europeia no contexto da crise económica onde a fonte principal é Guilherme 

Bernardes e as fontes secundárias são Dudas, Dudasova, Liu, Liu, Pannell e Clifton. 

Ainda na terceira parte verifica-se uma revisão da literatura que permite obter 

informações sobre as economias grega e portuguesa no contexto da crise económica, neste 

utiliza-se como fonte primária Maria Petmesidou e Miguel Glatzer e como fontes 

secundárias são Sarel, Ribeiro e Cardoso. Ainda nesta componente, utilizam-se 

indicadores macroeconómicos e microeconómicos que permitam o estudo da evolução 

cronológica das economias grega e portuguesa. De seguida realiza-se uma revisão da 

literatura que permite obter informações sobre integração da RPC nas economias Grega 

e Portuguesa. No caso da integração da RPC na Grécia utiliza-se como fonte primária 

Plamen Tonchev e Polyxeni Davarinou e como fontes secundárias utiliza-se Baark, Gong, 

Melissa e Jing. Ainda nesta componente, utilizam-se indicadores macroeconómicos e 

microeconómicos que permitam o estudo da evolução cronológica da economia grega. 

No caso da integração da RPC em Portugal utiliza-se como fonte primária Pedro Galinha 

e fontes secundárias Faria, Ribeiro e Cardoso. Ainda nesta componente, utilizam-se 

indicadores macroeconómicos e microeconómicos que permitam o estudo da evolução 

cronológica da economia portuguesa. Quase que para finalizar esta parte utiliza-se o 

método comparativo para comparar as relações luso-chinesas e greco-chinesas. O método 

comparativo toma a RPC como terceiro ator, deste modo, permite estudar as similaridades 
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e diferenças entre as relações bilaterais que ambos os países do sul europeu aprofundam 

com a grande potência asiática. Por fim utiliza-se o indicador económico que permite 

compreender a situação da RPC perante as relações bilaterais greco-chinesas e luso-

chinesas. 

Por fim a dissertação prevê a componente de conclusão onde se pretende analisar 

os resultados finais, bem como se pretende responder à questão de investigação, e ainda 

deixar algumas considerações para futuras investigações. 

Revisão da literatura 

O surgimento da EU 

 A 1648 na Alemanha, a publicação dos Tratados de Münster e Osnabrück, pôs-se 

fim à Guerra dos Trinta Anos. Este instituiu a Paz de Vestefália e moldou as bases 

contratuais para a instituição da paz na Europa Central. Trezentos anos depois, a Europa 

vê-se assolada pelas duas Guerras Mundiais e enfrenta uma nova tarefa de integração 

(Alves, 2009). 

 Após a Primeira Guerra Mundial surgiu o movimento pan-europeu que se fez 

sobressair na assinatura do Tratado de Versalhes. Este movimento defendia a unidade 

política através da integração franco-alemã, uma vez que desacordos entre estes países 

foram os precedentes do conflito armado. Assim Kalergi desejava a criação de uma União 

Pan-europeia, esta teria um Parlamento bicameral, com uma Câmara baixa que representa 

os povos europeus, onde cada deputado representa cada milhão de habitantes e um Senado 

que reúne os representantes de Estados (Soares, 2009). 

 O movimento de Kalergi entusiasmou as elites centro-europeias de tal modo que 

o processo estava previsto despoletar através de conferências intergovernamentais que 

pretendiam a elaboração de um Tratado que começasse por transformar o espaço europeu 

num espaço económico único (França Filho, 2015; Soares, 2009). 

 No entanto, seguiu-se a grande depressão económica e com esta o entusiasmo para 

o projeto também caiu. Viveu-se o renascimento do nacionalismo e patriotismo, o que fez 

alastrar os regimes totalitários na europa. Esta situação resultou na Segunda Guerra 

Mundial, o que deixou a Europa assolada (França Filho, 2015).  

Após as duas Guerras Mundiais, a Europa precisava de estabelecer relações 

pacíficas duradouras, não só para poder dar garantias que permitissem entrar num período 
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mais pacífico, mas também para poder começar a reconstrução do continente europeu. 

Assim, em maio de 1948, realizou-se o Congresso de Haia, presidido por Churchill que, 

em conjunto com outras personalidades políticas da europa ocidental, estabeleceu uma 

união que mais tarde deu origem ao Movimento Europeu. Este tornou-se numa iniciativa 

não-governamental, mas o espírito europeísta foi visível durante a assinatura do Tratado 

de Aliança de Bruxelas, quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês declarou o 

interesse na fundação de uma união económica e monetária (Soares, 2009). 

Estes dois cenários levaram à fundação do Conselho da Europa a maio de 1949, 

onde o objetivo principal era estreitar as relações entre os países europeus. Para que 

fossem incluídas todas as potências europeias, foi necessário aceitar a exigência sobre o 

perfil institucional da organização, onde era exigido que houvesse um comité de ministros 

que representasse cada um dos governos nacionais. Esta exigência britânica impediu o 

alcance do protagonismo supranacional que a organização tinha previsto alcançar. Por 

este motivo poder-se-á dizer que foi um dos primeiro impedimentos à construção de uma 

Federação Europeia, ficando apenas pela criação de uma Confederação Europeia 

(Roberto & Giannattasio, 2013; Soares, 2009). 

Apesar de se ter criado uma organização europeia, Jean Monnet foi um ator muito 

importante para que se efetuasse uma transição para uma posição comunitária, onde 

estados, tradicionalmente mais propensos a conflitos, criassem laços entre si, de modo a 

atenuar o número de conflitos possíveis (Roberto & Giannattasio, 2013; Soares, 2009). 

Deste modo, o plano Monnet formalizou-se quando Robert Schuman propôs à 

República Federal Alemã (RFA) que fosse criada uma autoridade superior para controlar 

o conjunto de produção e comercialização do carvão e aço. Este controlo pretendia não 

só impedir a eclosão de novos conflitos armados entre Alemanha e França, mas também 

permitir a criação de recursos para a reconstrução de ambos (Roberto & Giannattasio, 

2013). 

No entanto é necessário relembrar que o projeto Monnet afastou a abordagem de 

uma integração europeia federal, o que abriu espaço para a criação do Conselho da 

Europa. Este modelo confederal pretendia iniciar um projeto que promovesse a 

solidariedade entre Alemanha e França, dois países que em menos de um século 

disputaram três guerras. Esta medida também permitiu, focar em atividades que 

promovessem a criação de recursos para a reconstrução europeia (Soares, 2009). 



8                                           Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território 

 

Com a Declaração Schuman deu-se a criação da primeira comunidade europeia, a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) com a associação de Alemanha, 

França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, onde o Tratado de Paris foi assinado a 

abril de 1951, em Paris. Juntamente com a constituição da CECA, estabeleceu-se a 

necessidade da criação de uma Assembleia e de um Tribunal de Justiça comuns a todos 

os estados-membros e, por conseguinte, comuns à comunidade europeia. Este Tratado 

perdurou até julho de 2002, data em que a Comunidade Europeia (CE) absorveu as 

atividades da CECA (França Filho, 2015). 

De acordo com esta declaração, a CECA foi o primeiro processo da criação de 

uma confederação europeia. Devido ao sucesso desta confederação, a CE precipitou-se 

na criação de novos objetivos de integração de modo a impedir que mais dificuldades 

políticas dessem origem a conflitos armados (Soares, 2009).  

Para tal, a maio de 1952, os estados-membros da CECA assinaram o Tratado da 

Comunidade Europeia da Defesa (CED), no entanto este não considerava uma relação de 

igualdade entre estados. Tendo em conta a situação frágil do exército alemão, a CED 

pretende revogar o exército alemão colocando uma série de impedimentos que 

impossibilitam o desenvolvimento e expansão do mesmo. Em contrapartida, o exército 

de França tinha plena liberdade, o que suprimia a ameaça militar na Europa ocidental. O 

benefício que a Alemanha alcançou com a integração na CED surge do reconhecimento 

da RFA (Roberto & Giannattasio, 2013; Soares, 2009). 

Com o estabelecimento do Tratado da CED, os estados signatários estabeleceram 

a Comunidade Política Europeia (CPE), este pretendia ser o órgão responsável pela 

política externa europeia e seria o fio condutor para a promoção da criação do exército 

europeu. Para tal, os Estados-membros solicitaram a elaboração de um texto que criasse 

a CPE, à Assembleia da CECA (Soares, 2009). 

O estabelecimento da CPE pretendia promover a integração gradual dos países 

caminhando para o estabelecimento de um mercado comum. Para tal foi crucial assegurar 

a proteção dos direitos fundamentais e a segurança coletiva através da coordenação da 

política entre os estados-membros. No entanto a França negou a colaboração num 

contrato que consentisse o rearmamento alemão. Uma vez a recusa francesa da ratificação 

do Tratado, a viabilidade da CED, e por consequência da CPE, foi comprometida (Alves, 

2009; Roberto & Giannattasio, 2013). 
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Perante o insucesso anterior, focou-se novamente na integração europeia. Assim 

nascem duas frentes, uma liderada pela Holanda que pretendia criar um espaço de 

mercado comum europeu, a outra defendida por Monet que pretendia promover 

integrações setoriais, privilegiando o setor da energia atómica não militar (Soares, 2009). 

A junho de 1955 organizou-se a conferência de Messina, nesta reuniram-se os 

representantes dos estados da CECA com o objetivo de discussão e relançamento da 

integração. Nesta conferência, chegou-se ao acordo da criação de um espaço europeu que 

promovesse a criação do mercado comum, incluindo os transportes e a energia nuclear, 

através da conciliação da legislação social entre os estados-membros (Soares, 2009). 

O desenvolvimento dos trabalhos sobre o acordo ficou ao encargo do comité 

Spaak que apresentou um relatório no outono do mesmo ano. A março do ano seguinte a 

o relatório Spaak foi submetido à Assembleia da CECA, e a maio, na conferência 

ministerial de Veneza foi aprovado pelos estados-membros. Assim foi convocada uma 

conferência com o objetivo de compor os Tratados para a Comunidade Económica 

Europeia (CEE) e para a Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA), estes 

estariam concluídos em Paris, a fevereiro de 1957 (França Filho, 2015; Roberto & 

Giannattasio, 2013). 

A CEE ficou encarregue da conceção do mercado comum europeu, enquanto que 

a CEEA apenas abrangia a energia nuclear não militar. Esta separação foi crucial para 

impedir que os estados-membros decidissem revogar a CEE de modo a escapar dos 

CEEA. Os Tratados de ambas as comunidades europeias foram assinados a 25 de março 

de 1957 em Roma, ficando assim conhecidos como os Tratados de Roma (Soares, 2009). 

Com estas, existiam agora três comunidades europeias, a CECA, a CEE e a CEEA. 

Apesar de, juridicamente, serem independentes umas das outras, estas criaram um laço 

unitário em termos políticos entre os estados-membros destas comunidades. De forma a 

unificar ainda mais, foi realizada uma Convenção onde se estabeleceu que as instituições 

Assembleia e Tribunal de Justiça seriam comuns às três comunidades (Soares, 2009). 

O Tratado de Roma, previa a criação de uma comunidade, no entanto, ao contrário 

do tratado de Paris, que determinava um tempo contratual de 50 ano, este não tinha um 

limite temporal (Roberto & Giannattasio, 2013). 
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Em termos constitucionais, o Tratado de Roma adotou o modelo quadripartidário 

com duas instituições de controlo e duas dinâmicas. As instituições de controlo eram a 

Assembleia e Tribunal de Justiça. A Assembleia, que posteriormente se tornou no 

Parlamento Europeu, era um órgão de controlo político, enquanto que, o Tribunal de 

Justiça controla a legalidade, a interpretação e a aplicação do Tratado de Roma. As 

instituições dinâmicas eram o Conselho de Ministros e a Comissão. Enquanto que o 

Conselho de Ministros apresenta os interesses individuais dos estados-membros, a 

Comissão apresenta o interesse da Comunidade (Soares, 2009). 

 A 1989 a Europa passa por um período de profundas mudanças nos regimes 

políticos dos países do leste europeu, abandonando a ideologia soviética. Estas 

transformações, associadas à queda do Muro de Berlim, criam problemas no que toca à 

reunificação alemã (Roberto & Giannattasio, 2013). 

 A 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, verificou-se uma 

alteração no ambiente político europeu, por esta razão, a CEE decidiu encarar o desafio 

desta alteração. Apesar da matéria necessária para esta política externa ultrapassar a 

matéria prevista para a CPE, desenvolveu-se a questão alemã de forma muito célere onde 

foi aprovada a unificação formal a outubro de 1990 resultando na RFA (Soares, 2009). 

 Com esta matéria explorada, a comunidade sentiu a necessidade de explorar a 

matéria política, culminando na transição para a período da Europa política. Para esta foi 

criada uma agenda política que tinha como primeira etapa a união monetária. Apesar de 

esta etapa despoletar receios no mercado Alemão, a comunidade começou a manifestar a 

necessidade de compromisso para a construção harmoniosa da europa (Soares, 2009). 

 A 7 de fevereiro de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, este previa a união 

monetária através da moeda única e antecipa a configuração da cidadania europeia. 

Apesar de este tratado ter uma componente de complexidade elevada, não previa a 

substituição da comunidade anteriormente criada, deste modo a partir desta data existem 

duas entidades, a CE e a UE (Roberto & Giannattasio, 2013; Soares, 2009). 

 O Tratado de Maastricht vem então estruturar a UE através da continuidade do 

processo anterior. Deste modo, este tratado introduz novas vertentes que ultrapassam a 

visão comunitária da comunidade. O tratado introduz três pilares novos para atuação da 

comunidade. O primeiro pilar, ou pilar comunitário abrangia todas as Comunidades 

Europeias, o segundo pilar explorava a temática da Política Externa e de Segurança 
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Comum (PESC), já o terceiro pilar abrangia a Cooperação nos Domínios da Justiça e dos 

Assuntos Internos (CDJAI) (França Filho, 2015; Soares, 2009). 

 A criação destes três pilares fundou as bases de matéria política que os estados-

membros consideravam aceitáveis serem de estrutura supranacional, separando a matéria 

de “alta política” para decisão nacional (Soares, 2009). 

 Após verificada a extrema complexidade da criação e coordenação de duas 

entidades europeias, seguiram-se tratados que pretendiam simplificar esta atuação. A 2 

de outubro de 1997, o Tratado de Amesterdão conseguiu eliminar as disposições 

obsoletas que dificultavam a atuação da CE e sistematizou a atuação da EU. A 26 de 

fevereiro de 2001, o Tratado de Nice alterou a forma como os estados-membros se 

representavam, no entanto ressalvou que seria necessário desenvolver matéria de 

simplificação dos tratados das entidades europeias. Esta ressalva foi retomada a 15 de 

dezembro de 2001 com a Declaração de Laeken. Já a 2004 apresentou-se o projeto do 

Tratado Constitucional que pretendia substituir a CE e a UE, este pretendia criar um órgão 

que englobasse ambas as entidades e aprofundasse a aproximação dos estados-membros 

através da criação de uma Constituição comum. No entanto a França e a Holanda 

barraram esta possibilidade, uma vez que não apoiavam a criação de uma Constituição 

que substituísse as constituições nacionais. A 13 de dezembro de 2007 foi assinado o 

Tratado de Lisboa, este simplificou a coordenação das duas entidades europeias através 

da absorção da CE pela UE, o que deu origem à UE como hoje a conhecemos (Alves, 

2009; Soares, 2009). 

O desenvolvimento da economia Europeia e a crise económica 

 A crise de 2008 teve início a meados de 2007, no entanto só tomou forma 

globalmente a 2008, esta representou uma alteração na história da ideologia capitalista. 

De forma muito simplificada, a desregulação dos mercados financeiros estiveram na base 

deste acontecimento (Doran & Fingleton, 2016).  

 Durante o período de 2001-2002 o Banco Da Reserva Federal (FED) promoveu o 

crédito a longo prazo com uma taxa de juros muito baixa. Por outro lado, viu-se surgir a 

crise dos subprimentes, ou seja, das hipotecas, viso que estas foram facilitadas a clientes 

com baixa qualidade de crédito, o que dificultava a avaliação de compradores. Já em 

termos internacionais, nos anos anteriores foram realizadas várias operações financeiras 

securitizadas, algo muito fragilizante para o setor financeiro. Todas estas condicionantes 
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causaram especulação e transformaram o setor relativamente seguro num setor arriscado 

o que alterou o sistema todo, colapsando na crise de 2008 (Oreio, 2011). 

 Devido à integração financeira crescente desde 1980, a crise do mercado 

hipotecário espalhou-se para outros mercados financeiros dos EUA e consequentemente 

do resto do mundo. Devido ao aumento do risco, os bancos deram preferência à liquidez 

e diminuíram os empréstimos até mesmo aos clientes de baixo risco (Oreio, 2011). 

 A crise de 2008 tornou-se tão avassaladora que foi conhecida como uma das crises 

mais severas nos países capitalistas desde 1929. No entanto, esta não se ficou por uma 

crise financeira, alastrando a sua influência para uma crise social, com o aumento do 

número de desempregados aumentando exponencialmente de 20 milhões para 50 milhões 

no final de 2009 (Dudas & Dudasova, 2016; Oreio, 2011). 

 Como já nesta época se verificava uma sociedade globalizada, verificou-se que a 

instabilidade económica de um país se alastrou para o resto do mundo com muita 

facilidade. Este efeito de contágio é derivado da forte integração económica de um país 

na esfera económica de outros o que transforma a esfera financeira num conjunto global. 

Como os EUA são um ator predominante nesse mercado é inevitável que uma 

instabilidade que se verifique neste, alastre para o resto das economias da esfera global, 

afetando não só mesmo mercado, mas também para mercados adjacentes (Oreio, 2011). 

 Foi, a partir de 2003, que se verificou um reforço de transações no mercado 

imobiliário dos EUA. Neste, verificou-se um aumento de empréstimos mobiliários para 

clientes de alto risco. Por sua vez, nos bancos, aumentaram as movimentações sem registo 

nos balanços, consequentemente os bancos começaram a transferir uma parte dos 

empréstimos subprime para os Empresas de Investimento Estruturados (SIV) (Doran & 

Fingleton, 2016; Dudas & Dudasova, 2016).  

 Graças a este movimento, o mercado de hipotecas dos EUA atingiu o ápice em 

2003 com a emissão de novas hipotecas num valor de, aproximadamente, US$ 4 triliões. 

Este mercado expansionista conservou o seu ciclo até 2006, quando o aumento contínuo 

da taxa de juros provocou o crescimento na inadimplência de subprimes o que despoletou 

na queda de valores de imóveis. Estas consequências no mercado imobiliário atingiram 

um grau tão elevado que se alastrou para outras esferas no mercado financeiro dos EUA, 

e posteriormente, no mundo (Oreio, 2011). 
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 Entre 2000 e 2003 as taxas de juro a longo prazo reduziram drasticamente. Os 

juros dos títulos do Tesouro reduziram de 7% para 3,5%. No entanto esta redução não se 

verificou apenas nas taxas dos EUA, uma vez que a redução das taxas a longo prazo se 

tornou tendência a nível mundial (Doran & Fingleton, 2016; Oreio, 2011). 

 O FED promoveu ainda um movimento de redução da taxa de juros no período 

onde o mercado acionário “estourou” direcionando-se quase que exclusivamente ao setor 

da tecnologia. Por esta razão, as inovações financeiras e o método de securitização 

tornaram-se o boom dentro do mercado de residências com média de aumento de preço 

de 6,4% anualmente entre 2000 e 2005. Salienta-se que em 2003 as taxas de juro para 

empréstimos a 30 anos eram inferiores a 6% anualmente, o que atingiu o valor mais baixo 

desde 1960 (Dudas & Dudasova, 2016). 

 Com o crescimento do mercado de hipotecas e de créditos subprime baseado 

apenas na obtenção de recursos através da venda de títulos, os bancos e as corretoras 

tornaram-se mais decisivos no que toca a empréstimos (Oreio, 2011). 

 Já em 2002, com o aumento da concorrência os agentes financeiros criaram 

diferentes tipos de contratos de modo a atrair os clientes que aceitam maior risco, e que 

propiciam maior lucro. A 2006 verificou-se uma aceleração descontrolada de 

desvalorização do valor dos imóveis, esta foi evidente para os clientes que aceitaram 

empréstimos de risco elevado (Doran & Fingleton, 2016; Oreio, 2011). 

 Com o aumento dos clientes que tomaram maior risco, verificou-se um aumento 

de número de devedores na inadimplência e consequentemente um emagrecimento de 

novos clientes no mercado imobiliário. As repercussões da diminuição de aquisição de 

imóveis verificam-se quando 90% das hipotecas subprimes envolvem fraude. Se por um 

lado mais de metade dos clientes superestimaram as rendas em mais de 50%, por outro 

os agentes financeiros falsificaram informações de modo a aumentar o credit score de 

potenciais clientes, para facilitar operações (Doran & Fingleton, 2016; Oreio, 2011). 

 A redução dos preços dos imóveis em conjunto com a crescente inadimplência 

fizeram o mercado de Títulos Apoiados por Hipotecas Residenciais (MBSs) reduzir. 

Confiantes de que a queda nos MBSs seria passageira, os bancos incorporaram-nas com 

as Veículo para Fins Especiais (SPVs) arriscadas sem considerar que os bancos originais 

poderiam ter feito a transferência dos riscos de subprimes para as SPVs, e que 

posteriormente as incorporariam gradualmente (Oreio, 2011). 
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 O problema da inadimplência agravou-se uma vez que os contratos previam 

pagamentos adicionais para situações onde o valor do imóvel ficava inferior ao valor da 

dívida da hipoteca. A janeiro de 2008 existiam no mercado aproximadamente 4 milhões 

de residências por vender, o que incluía 2,9 milhões de habitações desocupadas. Com a 

saturação de oferta o preço dos mesmos diminuiu, aumentando a inadimplência (Doran 

& Fingleton, 2016; Oreio, 2011). 

 Outra consequência do mercado subprime consistiu no desaparecimento da 

margem de lucro especulativo imobiliário, ator predominante que beneficiava as 

renegociações de crédito. Assim, em vez de poderem adquiri novas hipotecas os credores 

viam-se obrigados a entregar os imóveis para pagar a dívida. Por sua vez abriu a venda 

destes imóveis em leilões o que reduzia o valor do ativo. Este ciclo de desvalorização deu 

origem ao ciclo deflacionário, o que comprometeu as instituições financeiras a nível 

mundial (Oreio, 2011). 

 O aumento dos créditos subprime deu financiamento através da aquisição de 

títulos no mercado. Neste momento o papel decisivo passou para os grandes bancos, as 

agências que classificavam o risco dos EUA e as corretoras (Oreio, 2011). 

 Inicia-se a transferência de diferentes contratos de hipoteca para o fundo de 

investimento conhecido como “piscina hipotecária”. Este era responsável pela emissão 

de cotas de diferentes classes que relacionavam o risco e o retorno de forma proporcional. 

Deste modo as classes separavam-se em B, BB, BBB, A, AA e AAA. A classe B era a 

primeira a acartar com perdas quando os prejuízos eram superiores ao património líquido, 

no entanto eram também os que poderiam obter maior lucro quando se verificava a 

situação inversa. Do outro lado do espectro, a classe AAA só tinha perdas quando todas 

as classes acima obtivessem perdas integrais, por outro lado eram os que retinham menor 

margem de lucro numa situação inversa (Dudas & Dudasova, 2016). 

 Com a situação dos empréstimos imobiliários de alto risco as agências de rating 

tiveram que rebaixar títulos relacionados a hipotecas subprime o que aumentou a 

incerteza nestes produtos. A situação descontrolou-se de tal forma que a contratação para 

a securitização passou a ser uma ferramenta essencial de administração e balanço. Deste 

modo as instituições privadas criaram bancos com novos instrumentos de controle 

financeiro. No entanto, estas instituições privadas começaram a preferir operações que 

não participam no balanço como, por exemplo, as garantias de crédito. As garantias de 
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crédito incentivaram a especialização de empresas especiais, as SIV. Através destas os 

bancos transferiam um montante para diminuir as cobranças de capital e promover a 

liberalização de novos recursos. O facto de se combinara a alta rentabilidade das cotas de 

risco elevado com as taxas baixas de juros eram uma caraterística atrativa das SIV (Doran 

& Fingleton, 2016; Dudas & Dudasova, 2016; Oreio, 2011). 

 Os riscos do crédito americano tomaram proporções inesperadas atravessando o 

Atlântico não só através do mercado, mas também através de instituições internacionais 

integradas no setor financeiro Europeu. Um impacto de grande complexidade deu-se a 

fevereiro de 2007 quando o banco inglês Corporação Bancária de Hong Kong e Xangai 

(HSBC) apresentou um balanço com prejuízos no setor imobiliário e em abril a empresa 

New Century Financial, que se especializa em mercado subprime viu-se obrigada a 

demitir metade dos funcionários para se manter aberta. Já em setembro o Banco Lehman 

Brothers declarou no terceiro trimestre de 2008 um prejuízo de cerca de US$ 3,9 biliões. 

Após solicitar apoio ao governo e vendo este negado, a crise dos mercados globais 

agravaram-se (Oreio, 2011). 

 Após esta situação ser divulgada publicamente, o mercado financeiro americano 

começou a colapsar cada vez mais depressa, caindo a seguradora American International 

Group, desencadeando prejuízos desde a aposentados noruegueses a investidores do 

Reserve Primary Fund um dos findos de curto prazo de maior seguridade (Oreio, 2011). 

 Tal como se pode verificar era muito difícil de prever onde é que o processo era 

seguro e onde é que estava contaminado. A partir desta conclusão os investidores 

aumentaram a distância dos títulos de hipoteca criando uma diminuição na liquidez do 

mercado. Verificaram-se ainda explosões no risco o que exigiu retificação a nível global 

(Dudas & Dudasova, 2016). 

 Com esta imagem a 2008 verificou-se que todos os mercados do financeiro, 

mercantil, gestão de operações e compras, até mesmo instituições não financeiras como 

companhias de segurança e construção viam-se assoladas. Tendo em conta esta situação, 

os atores em vez de expandirem e financiarem a produção, acumularam ativos 

multiplicando operações de especulação duvidosa a curto prazo, por sua vez afetando os 

investimentos de médio e longo prazo (Oreio, 2011). 

 Com a eclosão da crise os governos viram-se obrigados a criar quatro ações 

importantes. Em primeira instância era preciso aumentar a liquidez recorrendo à 
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diminuição da taxa de juros e de todos os métodos possíveis. Em segunda instância o 

governo considerava necessário resgatar e capitalizar os maiores bancos. Em terceira 

instância o governo previa adotar políticas fiscais expansionistas, uma vez que estas se 

tornaram incontornáveis quando a taxa de juros chegou à zona de armadilha da liquidez. 

Em quarta instância o governo regulamentou o sistema financeiro, doméstico e 

internacional (Doran & Fingleton, 2016; Oreio, 2011). 

 Com o desenrolar da crise colocou-se em risco a arquitetura financeira 

internacional, tornando explícitas as limitações dos princípios basilares do sistema de 

regulamentação e supervisão financeiro e bancário. Ainda se verificaram impactos no 

desenvolvimento dos agregados macroeconómicos reais, como emprego,  investimento e 

produção, devido à alta intensidade da crise (Oreio, 2011). 

 Para agravar a situação uma série de falências, intervenções e vendas sob pressão 

são caraterísticas desta crise o que promoveram a desconfiança nas instituições. Esta 

desconfiança alastrou-se do mercado financeiro para a sociedade em geral que passou a 

recear pelas suas poupanças. Os países emergentes sofreram o impacto gradualmente, por 

um lado no crédito, o mercado interbancário foi dificultado e o fluxo para as empresas 

diminuído; por outro lado os preços dos produtos básicos que tinham sido reduzidos para 

capitalizar na exportação atingiram elevadas cotações em meados de 2008 (Oreio, 2011). 

 Há ainda que salientar que em momentos de incerteza a população tem tendência 

em acumular as riquezas em vez de a investir ou recolocá-la à disposição para ser 

realocada num sistema financeiro. É ainda necessário ter o cuidado para que não se 

verifique a fuga de capitais, algo que ocorreu predominantemente na América Latina 

durante a crise de 2008. A crise desencadeou um processo de condicionamento financeiro 

mundial. E quando atingiu o seu ápice, verificou-se desconfiança na atividade económica 

e gerou indícios de escassez global em dólares o que piorou os termos de troca, caindo a 

pique os preços dos bens básicos (Doran & Fingleton, 2016). 

As teorias das relações internacionais 

 As teorias das relações internacionais pretendem tentar explicar detalhadamente a 

ordem mundial. Esta pode ser explicada através da compreensão do tipo, sentido e força 

das relações que os países demonstram entre si. Através destas variáveis as teorias das 

relações internacionais pretendem tentar explicar a ascensão de um país em relação a 

outros (Roberto & Giannattasio, 2013; Wagner, 1988).  
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Para este género de teorias é necessário ter sempre em consideração a sua 

formulação uma vez que o processo passa pela teorização de uma hipótese que explique 

um determinado evento. Há que relembrar que este método não possibilita a reprodução 

de uma segunda “amostra” de um determinado evento, uma vez que não se conseguem 

garantir as mesmas condições. Assim, este método não permite garantir resultados, mas 

sim predizer alguns possíveis cenários de acordo com o já verificado a nível histórico 

(Keohane & Nye, 2001b; Kobayashi, 2015; Wagner, 1988).  

Teoria da Dependência 

 A teoria da dependência é uma teoria de influência marxista, que explica as 

relações internacionais à luz da época em que foi elaborada. Assim, é necessário adaptá-

la para que possa ser compreendida à luz da época contemporânea (Barone, 1983). 

 Desde 1970 verifica-se um aumento da separação entre os países mais ricos e os 

países mais pobres. Enquanto que em 1950 a diferença salarial entre os países 

industrializados e os países de terceiro mundo era $3841, em 1980 esta aumentou para 

mais de o dobro, $9648 (Namkoong, 1999). 

 Segundo o difusionismo, este aumento da diferença salarial não é preocupante 

uma vez que as economias seguem uma evolução idêntica (Kobayashi, 2015). Ou seja, 

todas as economias tenderiam a, mais tarde ou mais cedo, evoluir no mesmo sentido, 

alcançando as mesmas metas (Kobayashi, 2015). Esta visão faz com que os países 

desenvolvidos responsabilizem os países de terceiro mundo pela sua estagnação e não 

desenvolvimento (Namkoong, 1999). Deste modo, em vez de tentarem introduzir novas 

tecnologias ou desenvolvimentos nos países de terceiro mundo, autoexcluem-se da sua 

participação, reduzindo a sua interação apenas a uma interação no foro de trocas 

comerciais (Kobayashi, 2015). 

 A teoria da dependência vem tentar analisar as trocas comerciais. Na época em 

que esta teoria foi desenvolvida, vivia-se a revolução industrial e, com esta, viu-se surgir 

a classe burguesa. Esta serviu-se do sistema feudal da idade média, aplicando-o às novas 

colónias. Graças aos deslocamentos marítimos, foi possível o desenvolvimento das trocas 

comerciais com as colónias americanas, africanas e asiáticas. A multiplicação das 

mercadorias e dos meios de troca, deram impulso ao comércio, à navegação marítima e à 

indústria, possibilitando o rápido desenvolvimento na sociedade feudal (Francois & 

Reinert, 1996; Marx, 2013). 
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 Perante o desenvolvimento das trocas comerciais, o mercado também aumentou, 

o que exigiu um tempo de produção mais acelerado. Com o desenvolvimento da máquina 

a vapor deu-se a abertura para a revolução industrial, permitindo cortar o tempo de 

transformação e assim aumentar a produção e, simultaneamente, diminuir os custos de 

produção. Esta redução do tempo de produção permitiu a produção de bens mais 

acessíveis à população, o que aumentou a demanda dos mesmos (Marx, 2013; Pfeffer & 

Salancik, 1978). 

 Para corresponder à demanda, os países industrializados começaram a procurar 

diversificar os fornecedores de matérias-primas. As novas colónias tornaram-se então, 

nos produtores de matérias-primas, uma vez que o custo de produção nestes países era 

mais reduzido. Neste momento verifica-se a separação dos países em dois grandes grupos: 

os países produtores de matérias primas, e os países transformadores (Hillman et al., 

2009; Marx, 2013; Pfeffer & Salancik, 1978).  

 Com esta separação, os países produtores de matérias-primas ficavam 

dependentes dos países industrializados. Não só ficavam dependentes da venda da 

matéria-prima, mas também ficavam dependentes da compra dos produtos finais que 

eram transformados nos países industrializados. Esta situação agravava-se uma vez que a 

fase de grande valoração de capital reside na fase transformadora, ou seja, o valor das 

matérias-primas era apenas uma pequena fração do valor do produto final. Assim, o valor 

do produto final estava num patamar desfavorável aos salários dos países produtores de 

matérias primas, visto estes serem muito inferiores aos dos países transformadores Esta 

separação alargou o fosso entre os países produtores e os países transformadores (Marx, 

2013; Namkoong, 1999; Pfeffer & Salancik, 1978).  

Com o desenvolvimento tecnológico, a teoria da dependência tem de ser adaptada 

para poder explicar o contexto contemporâneo (Hillman et al., 2009; Johnson, 1995; 

Pfeffer & Salancik, 1978).  

 Durante a revolução industrial os países desenvolvidos viram a qualidade do 

ambiente deteriorada o que fez ansiar por uma deslocalização da indústria. Com a 

revolução tecnológica e a globalização, este desejo pôde ser posto em prática. Assim, os 

países desenvolvidos puderam revolucionar os empregos para a área dos serviços, 

deslocalizando os seus centros de produção para outros países onde os custos afetados 

aos trabalhadores eram inferiores (Francois & Reinert, 1996; Kobayashi, 2015). 
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 Segundo o difusionismo esta evolução está concentrada na transição de um 

sistema de transformação para uma economia baseada nos serviços. Esta economia está 

dependente da posse das empresas transformadoras, bem como de serviços comerciais e 

de comércio, transporte e serviços de comunicações (Francois & Reinert, 1996).  

 Esta evolução fez surgir uma nova ordem mundial, onde os países responsáveis 

pelas atividades de serviços se encontram no topo (Davis & Cobb, 2010; Francois & 

Reinert, 1996; Marx, 2013).  

 Nesta nova visão os países produtores (de terceiro mundo) permanecem 

dependentes dos países transformadores (de segundo mundo), uma vez que a sua 

economia depende da exportação de matérias-primas para os países de segundo mundo. 

Já os países transformadores estão dependentes dos países responsáveis pelas atividades 

de serviços (de primeiro mundo) uma vez que a sua economia está dependente do 

investimento estrangeiro deles proveniente. A dependência é ainda mais visível uma vez 

que tanto os países de terceiro como de segundo mundo estão dependentes dos serviços 

de comércio, transporte e serviços de comunicações dos países de primeiro mundo 

(Angotti, 1981; Francois & Reinert, 1996; Johnson, 1995; Marx, 2013). 

 Atualmente os países que podem ser considerados de primeiro mundo estão 

situados no hemisfério norte, na zona ocidental, Canadá, Estados Unidos da América 

(EUA) e Europa, existindo, no entanto, dois outliers desta situação geográfica: a Coreia 

do Sul e o Japão (Francois & Reinert, 1996). 

 A teoria da dependência atualmente demonstra um impacto significativo nos 

movimentos anti-imperialistas que surgem, dando origem a dois argumentos. 

 O primeiro, e provavelmente mais influente, defende o desenvolvimento 

capitalista individual, ou seja, a independência da dominação estrangeira, como um 

caminho para o alcance do desenvolvimento económico, deixando em aberto uma 

transição gradual para o socialismo. Esta é uma política reformista apoiada pelos 

apologistas do neocolonialismo, no entanto propicia a proliferação de pobreza e 

exploração. Assim esta linha desvaloriza evolução socialista como um estágio distinto, e 

tenta conciliá-lo com o nacionalismo burguês. (Angotti, 1981). Esta linha é 

principalmente defendida por Fernando Henrique Cardoso (1972) (Angotti, 1981). 
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 O segundo exige o socialismo mundial como condição para eliminar o 

subdesenvolvimento. Esta visão utópica baseia-se na ideia do imperialismo como 

dominação estrangeira é a causa para o subdesenvolvimento. Esta linha desvaloriza tanto 

a democracia como as revoluções do mundo em desenvolvimento (Angotti, 1981; Frank, 

2005). Esta linha é defendida por André Gunder Frank (1970) e é a mais criticada 

(Angotti, 1981). 

 A principal consequência política que surge graças a estas duas linhas de 

pensamento desvia o apoio às revoluções socialistas pelos seus princípios e ideais, para 

uma luta de libertação nacional. Deste modo, a teoria da dependência tenta desempenhar 

um papel progressivo ao explicar que as forças externas ao país é que explicam o seu 

desenvolvimento, o que abandona a ideia de culpabilização das vítimas, característico do 

difusionismo. Esta teoria vai mais além, uma vez que propõe a independência e gradual 

transição para o socialismo como solução para o subdesenvolvimento (Angotti, 1981).  

A extrema-direita sustenta a esperança de independência, no entanto não pretende 

uma rutura definitiva com o imperialismo nem com o modo de produção capitalista. Já a 

estrema esquerda não considera nem a independência, nem o modo de produção 

comunista como método de desenvolvimento e estabelecimento da ordem mundial 

(Angotti, 1981; Cueva et al., 1976). 

A crítica à teoria marxista pretende desafiar a importância da teoria da 

dependência para o movimento anti-imperialista. Uma das principais críticas a esta teoria 

questiona o afastamento que esta tem das teorias científicas que ligam o imperialismo ao 

subdesenvolvimento. Esta critica é importante uma vez que os defensores da teoria de 

dependência reivindicam o marxismo e as suas estruturas, no entanto utilizam 

primordialmente as adaptações modernas que distorceram a teoria revolucionária 

advogando o movimento anti-imperialista. Ou seja, o principal objetivo da teoria da 

dependência é resolver os problemas de subdesenvolvimento e pobreza, e não, como 

derrotar o imperialismo (Angotti, 1981; Cueva et al., 1976).  

 Existem então quatro principais caraterísticas da teoria da dependência: a crítica 

ao dualismo, a teoria de centro/periferia, a troca desigual e a burguesia dependente. 

 A critica ao dualismo. A teoria da dependência reside na justificação do 

subdesenvolvimento do país pelo simples facto de este não ter as características 

socioculturais da economia capitalista ocidental. Assim, a transição gradual de um país 
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subdesenvolvido para um país desenvolvido recai na aproximação dos princípios 

socioculturais aos da economia capitalista ocidental. Esta caraterística da teoria da 

dependência chama a atenção à opressão nacional e ao papel que o imperialismo assume 

no subdesenvolvimento (Angotti, 1981; Cueva et al., 1976; Marx, 2013).  

 A teoria de centro/periferia. Esta característica da teoria da dependência separa o 

mundo em centro e periferia, nesta o centro é composto pelos países desenvolvidos e a 

periferia é composta pelos países subdesenvolvidos (Angotti, 1981; Cueva et al., 1976; 

Marx, 2013). 

 Troca desigual. A teoria da dependência relaciona o subdesenvolvimento com as 

desvantagens para os países de terceiro mundo nas trocas comerciais entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esta caraterística é aprofundada mais tarde com 

Emmanuel (1972) no desenvolvimento da Teoria da Troca Desigual (Angotti, 1981; 

Cueva et al., 1976; Marx, 2013). Nesta, justifica-se a revisão dos salários e termos de 

troca na periferia, para que possam ser remunerados pelo valor produzido, e não por uma 

fração deste (Emmanuel, 1972). 

 Burguesia dependente. A teoria da dependência considera que a burguesia da 

periferia está dependente do sistema e, portanto, não luta por uma ideia anti-imperialista. 

Já o proletariado do centro tem um aburguesamento quando comparado ao proletariado 

da periferia, por esta razão não faz parte da luta contra o imperialismo (Angotti, 1981; 

Cueva et al., 1976; Marx, 2013). 

 O maior impacto político consiste na redução do apoio à frente socialista. As 

grandes revoluções socialistas aconteceram na Rússia, China, Cuba, Vietnam e Coreia o 

que levou a que estas grandes massas de população não seguissem as leis da propriedade 

privada, e do lucro por esta gerada. Apesar de estes países, de acordo com o padrão dos 

EUA, serem considerados países subdesenvolvidos, este assume uma dinâmica diferente 

nos países capitalistas e socialistas (Angotti, 1981; Cueva et al., 1976).  

Os principais obstáculos nos países socialistas passam pelo atraso no 

desenvolvimento tecnológico e ambiental. Este é explicado, uma vez que esta 

aproximação do socialismo implica a remoção forçosa do imperialismo, para a proteção 

e valorização do nacionalismo. Ao eliminar esta fonte de domínio estrangeiro, o sistema 

de dependência internacional deixa de existir (Angotti, 1981; Cueva et al., 1976). 
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Teoria da Interdependência  

A teoria da interdependência é uma teoria basilar para a compreensão das relações 

da atualidade, esta foi desenvolvida por John Thibaut e Harold Kelly (1959), no entanto 

a adaptação para as ciências políticas explorada por Joseph Nye é a que se vai explorar 

nesta investigação (Rusbult & Van Lange, 2008; Van Lange & Rusbult, 2012). 

Devido à globalização a teoria da dependência fica aquém do que se verifica 

atualmente. Assim, a dependência dos países de terceiro e segundo mundo perante os 

países de primeiro mundo torna-se correspondida. Quer isto dizer que os países de 

primeiro mundo também se tornam dependentes dos países de segundo e terceiro mundo 

(Keohane & Nye, 1987a, 2001b). 

Com a revolução tecnológica a comunicação e deslocação intercontinental tornou-

se cada vez mais fácil o que levou a uma aproximação. Este fenómeno é a base da 

globalização, algo que propicia o aprofundamento das relações entre os países (Keohane 

& Nye, 1987a, 2001b; Rusbult & Van Lange, 2008; Van Lange & Rusbult, 2012).  

Graças às facilidades de comunicação e deslocação decorrentes da globalização, 

as relações entre países alteraram-se. As empresas que antigamente se encontravam no 

primeiro mundo encontram uma possibilidade para diminuir os custos com a 

deslocalização das zonas de produção e de transformação, para países de primeiro e 

segundo mundo, respetivamente, onde os custos com os trabalhadores são mais baixos 

(Keohane & Nye, 1987a, 2001b; Rusbult & Van Lange, 2008; Van Lange & Rusbult, 

2012). 

Este processo revoluciona os tipos de empregos nos países de primeiro mundo, 

voltando-os para os serviços comerciais e de comércio, transporte e serviços de 

comunicações. Esta alteração do tipo de emprego é crucial uma vez que os países de 

primeiro mundo deixam de produzir e transformar os bens que consomem (Keohane & 

Nye, 1987a, 2001b; Rusbult & Van Lange, 2008; Van Lange & Rusbult, 2012). 

Uma vez que os países de primeiro mundo precisam de bens para consumirem, e 

uma vez que estes já não os produzem, consegue-se verificar uma dependência onde os 

países de primeiro mundo dependem dos países do terceiro e segundo mundo (Keohane 

& Nye, 1987a, 2001b; Rusbult & Van Lange, 2008; Van Lange & Rusbult, 2012). 
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Parte I – A emergência e integração da RPC na economia global 

 A reforma económica iniciou-se nos finais da década de 1970, com as reformas 

de Deng Xiaoping. Estas reformas aumentam a produtividade de duas formas diferentes, 

através da aposta na eficiência, e na inovação. Enquanto que na eficiência, a principal 

alteração passa pela melhor alocação de recursos na cadeia produtiva, a inovação implica 

não só a alocação de fundos para a investigação, mas também implica a formação de 

trabalhadores para a utilização eficiente da inovação (Hall, 2013; Vogel, 2012). 

Deng Xiaoping e a viragem para o exterior 

 De acordo com a lógica de Mao Tsé-tung, a primeira estratégia passa pela 

definição da identidade do inimigo, da neutralização do mesmo e do cultivo de relações 

com aliados. Deste modo, a 1969, ainda no tempo de Mao Tsé-tung, reparou-se que o 

inimigo da China deixara de ser os EUA, sendo substituído pela URSS. Este pensamento 

também se tornou no ponto de partida da definição ideológica de Deng Xiaoping (Vogel, 

2012; Whyte, 1993). 

 Após os EUA terem retirados as tropas do Vietnam em 1975, a URSS tentou 

substituir os EUA como novo líder da ordem mundial. Deng Xiaoping compreendeu 

então que não só a URSS queria assumir a posição de liderança, bem como o Vietnam, 

que pretendia ser o novo poder dominante no Sudeste Asiático. Por esta razão, a China, 

decidiu não só melhorar as suas relações com os países do Sudeste Asiático, mas também 

decidiu aliar-se aos países capitalistas como os EUA, o Japão e a Europa (Vogel, 2012). 

 Através de visitas diplomáticas, Deng Xiaoping melhorou as suas relações com os 

países do Sudeste Asiático. Devido a estas visitas diplomáticas, Deng Xiaoping decidiu 

apostar no desenvolvimento das tropas chinesas. Estas medidas deram forma ao inicio da 

ideologia de Deng Xiaoping, através da criação da ideia de mudança derivada da 

resolução de problemas (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

Durante vários séculos, os chineses visitaram o Ocidente de modo individual, uma 

vez que a RPC não tinha grandes relações económicas com a Europa, o que fez com que 

estes indivíduos criassem as suas ideias de como melhorar a RPC de formas interessantes, 

mas com pouco apoio (Vogel, 2012). 

 Após o falecimento de Mao Tsé-tung e Jiang Qing, e a detenção do Bando dos 

Quatro, os representantes oficiais tiveram oportunidade, em grande escala, para visitar o 
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Ocidente e estudar o capitalismo. Nos finais do ano de 1978, Deng sumarizou os 

resultados destas pesquisas concluindo o atraso que a RPC apresentava em comparação 

com o resto do mundo, o que permitiu a criação de um plano para o seu desenvolvimento. 

(Wang et al., 2016). 

 A RPC reestabeleceu as relações com a Liga Comunista da Jugoslávia, visitando 

as suas plantações, fábricas e desenvolvimento científico, o que deixou claro o caminho 

de desenvolvimento para a RPC. Deste modo a RPC decidiu, no distrito de Bao’na, criar 

uma zona fabril, os materiais chegavam através de Hong Kong, e eram exportados 

também a partir de Hong Kong. Este processo beneficiava ainda mais o Partido, uma vez 

que, por um lado, conseguiam através de Hong Kong, importar e exportar sem ter de 

pagar taxas aduaneiras, e por outro, o desenvolvimento do distrito de Bao’na melhorou o 

estilo de vida na província de Guangdong, desencorajando jovens a viajar para Hong 

Kong.  Ao fim de pouco tempo, a RPC decidiu criar as Zonas Económicas Especiais 

(ZEE) (Vogel, 2012). 

 Com estas, a RPC criou um Ministério dos Negócios Estrangeiros de Hong Kong 

e Macau, através dos quais a RPC começa o desenvolvimento das relações estrangeiras 

através das Regiões Administrativas Especiais. A RPC consegue então, começar a intervir 

fora da RPC continental no foro capital e de desenvolvimento tecnológico. (Vogel, 2012) 

 Uma vez compreendidos os benefícios deste género de interações, surge o 

interesse no desenvolvimento industrial e tecnológico japonês, bem como nas suas 

estratégias para administrar o processo de modernização. A visita ao Japão mostrou-se 

útil não só para a apreensão do processo de modernização por estes adotados, mas também 

para a compreensão dos benefícios do uso de investimento estrangeiro e do 

desenvolvimento educacional e científico (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Ao mesmo tempo, a RPC aproveitou para normalizar as suas relações com a 

França, a Suíça, a Alemanha, a Dinamarca e a Bélgica através da realização de visitas 

diplomatas a estes países. No entanto a situação perante os EUA estava ainda por 

determinar devido à relação entre estes, não ser a melhor graças à Guerra Fria. Apesar da 

RPC esperar uma receção desvantajosa nos países europeus, estes foram pouco restritos 

na informação que partilharam com a RPC, deixando ainda que as delegações chinesas 

visitassem todas as fábricas, empresas e instalações que desejassem. Durante estas visitas, 

os diplomatas chineses tiveram a possibilidade de visitar cerca de oitenta instalações e 
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reuniram com especialistas em economia, políticos, diplomatas e oficiais militares. Uma 

vez conhecida a evolução económica destes países, a RPC esperava encontrar a 

exploração de trabalhadores, no entanto a realidade demonstrava uma boa qualidade de 

vida também para os trabalhadores fabris  (Wang et al., 2016). 

 Após esta visita, os diplomatas aconselharam a introdução da RPC através do 

comércio de compensação, da produção conjunta e explorando o investimento 

estrangeiro. Após poucas semanas os líderes chineses decidiram focar-se na indústria 

têxtil, durante esta época os tecidos estavam tão escassos na RPC que era exigido o uso 

de cupões que racionava a compra destes. Graças ao desenvolvimento industrial nesta 

área verificou-se um aumento da circulação de tecidos o que demonstrou à população o 

valor da abertura ao exterior e aumentou o apoio por parte da população face às mudanças 

seguintes. Apesar de se verificar uma escassez de grão para a produção de mais algodão 

e consequente transformação em tecido, a RPC decidiu investir na criação de fábricas que 

produziam fibras sintéticas, recorrendo à tecnologia japonesa. Estas abriram alteraram o 

sistema têxtil, abrindo a possibilidade de aquisição de materiais mais baratos à população 

em geral, sem perturbar a industria têxtil à base de algodão natural (Vogel, 2012). 

 Apesar de todos os benefícios até então, a RPC decidiu investir na proteção da 

mesma quando pretendia celebrar um contrato com outros países capitalistas, uma vez 

que estes poderiam estar a tentar aproveitar-se da ignorância da RPC no que toca a 

praticas internacionais. Para tal, a RPC criou as ZEE onde estava explicito o tipo de 

investimento estrangeiro que seria aceite, evitando abusos de poder por parte dos países 

capitalistas (Vogel, 2012; Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

Deste modo, a 9 setembro de 1978, na sessão de encerramento, foi decidido que 

entre 1978 e 1985, a RPC iria importar equipamentos e materiais no valor de US$18 

milhares de milhões (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Quando Mao Tsé-tung começou a planear a revolução chinesa, escreveu uma frase 

onde afirmava que uma pequena faísca podia começar o fogo que devastava uma planície 

por completo. Seguindo esta lógica, Deng Xiaoping decidiu visitar toda a zona Nordeste 

da RPC, o que mudaria por completo o modo de vida destas regiões, começando pelo 

trabalho. Estas visitas para começar uma faísca ocorreram em três momentos, a primeira, 

a novembro de 1977 foi a Guangzhou, a segunda, a fevereiro de 1978 foi a Sichuan, a 

terceira foi então a toda a região do Nordeste. Estas três visitas garantiram que Deng 
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Xiaoping recebesse o apoio necessário para chegar a líder do partido, derrotando o Bando 

dos Quatro. Deng ainda justifica que Mao Tsé-tung conseguiu alcançar um 

desenvolvimento militar, por ter adaptado a teoria Marxista-Leninista às condições 

particulares da realidade da época (Vogel, 2012). 

 Deng torna-se uma figura proeminente na RPC quando, em vez que justificar os 

fracassos da época através da culpabilização da administração de Mao Tsé-tung, justifica 

os mesmos explicando que o sistema da RPC é retirado da URRS. E como tal estava 

muito atrasado quando comparado com o desenvolvimento dos países capitalistas. No 

entanto, em vez que Deng Xiaoping apoiar a transição para o capitalismo, este justifica a 

necessidade de crescimento e de desenvolvimento económico e tecnológico como 

mecanismo para mostrar a superioridade do socialismo (Wang et al., 2016). 

 Entre 10 de novembro e 15 de dezembro de 1978, durante a Conferência de 

Trabalho do Partido Central focou-se principalmente na área da agricultura e no plano de 

desenvolvimento nacional para 1979 e 1980. Este método tornou-se a base para o Fórum 

nos Princípios e Guias para as Quatro Modernizações. Há que salientar a qualidade desta 

conferência, sendo considerada como uma das melhores conferências desde 1941, nesta 

a discussão foi a mais aberta e livre desde a Campanha das 100 Flores de 1957 (Vogel, 

2012; Weigelin-Schwiedrzik, 2012).  

Apesar de esta conferência ter sido convocada para focar em questões económicas 

e de desenvolvimento nacional, os membros do partido não conseguiram começar este 

tópico sem resolverem problemas do foro político. Durante esta discussão o apoio a Deng 

Xiaoping era notório, graças às suas visitas a Guangzhou, a Sichuan e à zona Nordeste da 

RPC. Já o Bando dos Quatro foi responsabilizado pelo incidente a 5 de abril em 

Tiananmen, assim, Hua Guofeng, o sucessor de Mao Tsé-tung, assumiu também a culpa. 

Isto abriu o caminho para que Deng Xiaoping subisse a sua posição, assumindo a 

liderança do partido. No entanto, em vez de condenar, Deng Xiaoping mostrou a 

importância da unidade harmoniosa, quando decidiu que os apoiantes de Hua Guofeng 

que se autocriticaram pelo seu papel durante o incidente de Tiananmen, permanecessem 

no Politburo (Wang et al., 2016). 

Quando a discussão desta conferência se focou nas questões económicas para as 

quais tinha sido convocada, Liang Lingguang, o ministro da indústria leve, expressou a 

sua preocupação na instabilidade política. Este justificou que a estabilidade política era a 
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base para o desenvolvimento baseando-se nos três períodos de grande crescimento, os 

primeiros anos após 1949, o Primeiro Plano a Cinco Anos (1953-1957) e o Grande Salto 

em Frente (1961-1965). Liang Lingguang ainda propõe a aposta na indústria leve como 

primeiro passo para a melhoria do nível de vida da população, ainda apoiou a importação 

de tecnologia na produção e a diminuição das taxas de exportação para que esta 

aumentasse (Vogel, 2012). 

A Conferência de Trabalho do Partido Central terminou então com estas 

considerações, determinada a encontrar os representantes adequados para o partido. Deng 

Xiaoping assume informalmente a posição de liderança do partido e torna-se no 

representante das relações estrangeiras. Chen Yu assume o papel imediatamente abaixo 

no que toca a liderança do partido, focando-se nas responsabilidades do foro económico. 

Já Marshal Ye torna-se o representante da autoridade militar (Vogel, 2012).  

O facto de Deng Xiaoping ser considerado apenas informalmente como líder 

político deriva da possibilidade de cancelamento do financiamento estrangeiro caso a 

instabilidade política fosse conhecida. Uma vez que o líder Hua Guofeng assumiu o seu 

papel apenas dois anos antes, fez com que o partido decidisse apontar Deng Xiaoping 

como futuro líder, fazendo com que este ao longo de trinta meses (dois anos e meio) 

elevasse a sua posição até substituir o atual líder, Hua Guofeng (Wang et al., 2016; 

Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

Deng Xiaoping deixa ainda alguns comentários que são cruciais para a 

compreensão da sua filosofia que permitiu a abertura para o exterior. Após o 

enaltecimento da posição de Deng Xiaoping, alguns começaram a avocar a condenação 

dos que anteriormente apoiavam as ideias de Hua Guofeng, em detrimento dos ideais de 

Deng Xiaoping. No entanto, Deng Xiaoping assume uma posição pacifista defendendo a 

unidade e estabilidade como principal condutor para o sucesso socialista. Este ainda 

afirma que algumas pessoas e províncias ficaram mais ricas mais depressa, no entanto 

não seguiriam uma lógica capitalista, já que estas estavam encarregues de ajudar as que 

demorariam mais algum tempo a enriquecerem. Ainda sugere que iriam encontrar 

desafios para o partido, mas que o primeiro impulso deste deve ser continuar a aprender 

para melhorar a o nível de vida nacional (Vogel, 2012). 

 O Terceiro Plenário do Congresso do Partido dos Onze iniciou-se na semana 

seguinte à Conferência de Trabalho do Partido Central, este incluía os membros da 
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conferência mais os membros do Comité Central. Durante os dias 18 a 22 de dezembro 

de 1978 onde as diretrizes discutidas durante a Conferência de Trabalho do Partido 

Central foram aprovadas, marcando o inicio da abertura e reforma de Deng Xiaoping 

(Vogel, 2012; Wang et al., 2016). 

 A Revolução Cultural providenciada pelo partido abriu a possibilidade a que o 

povo começasse a representar através de posters de propaganda o apoio ao seu líder 

predileto. Enquanto que uns apoiavam Deng Xiaoping, as Quatro Modernizações ou 

mesmo a abertura ao exterior, outros demonstravam uma imagem negativa destes 

mesmos. Esta nova liberdade de expressão propiciou a que muitos aproveitassem este 

momento para libertarem as suas frustrações relativamente ao governo anterior derivadas 

de todo o sofrimento suportado. Com a proliferação deste método de propaganda, Deng 

Xiaoping começou a questionar até que ponto é que a liberdade de expressão deveria ser 

autorizada, quando poderia prejudicar a unidade harmoniosa, caraterística da ideologia 

de Deng Xiaoping (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Apesar de Deng Xiaoping aprovar a alteração de sistema, a ideia de liberdade 

punha em causa a ordem, o que poderia prejudicar o desenvolvimento do país. Por esta 

razão, a limitação da liberdade era justificada como um meio para atingir um bem maior, 

o desenvolvimento e melhoria do nível de vida dos cidadãos (Vogel, 2012). 

 A Conferência dos Princípios Teóricos demonstrou ser uma longa conferência, 

iniciando-se a 18 de janeiro de 1979, durando até 15 de fevereiro, com cinco dias de 

intervalo após 26 de janeiro para celebrar o Festival da Primavera. Nesta reuniram-se 160 

líderes liberais, representantes de várias zonas e especialistas em propaganda. Os 

objetivos desta eram a delimitação dos princípios que formariam as bases para as quatro 

modernizações, bem como a análise da propaganda dos últimos 30 anos (Wang et al., 

2016).  

 Alguns compararam a discussão nesta conferência com o Muro da Democracia de 

Xidan, e apesar de terem bases e visões similares, a Conferência dos Princípios Teóricos 

demonstrou um nível de complexidade muito mais aprofundado do que os pósteres do 

Muro da Democracia. Há ainda que salientar que o consenso sobre qual o melhor tipo de 

democracia para a RPC não estava definido, por estes motivos, Deng Xiaoping decidiu 

clarificar com um discurso o tipo de democracia preparada para a melhoria da RPC 

(Vogel, 2012; Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 
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 A um determinado ponto, durante a conferência, os jornalistas estrangeiros e de 

Hong Kong começaram a descrever o processo como uma “des-maoização”, comparando 

com o caminho de Khrushchev quando este começou o processo de “des-estalinização”. 

Esta comparação assustou o PCC, uma vez que este processo enfraqueceu a autoridade 

do partido soviético (Vogel, 2012; Wang et al., 2016). 

 Devido a estas preocupações, a 28 de fevereiro, durante a conferência com os 

jornalistas, o Departamento de Propaganda declarou que, apesar de Mao Tsé-tung ter 

cometido erros, as suas ações também contribuíram para o desenvolvimento da RPC 

(Vogel, 2012). 

 A 16 de março as tropas chinesas deixaram o Vietnam após um mês de guerra. 

Nesse mesmo dia, Deng Xiaoping decidiu dirigir-se ao PCC afirmando estar finamente 

preparado para se focar nos problemas políticos internos, uma vez que a visita aos EUA 

e a guerra com o Vietnam tinham terminado. Assim, e concordando com o Departamento 

de Propaganda, Deng Xiaoping decidiu não demonizar a era de Mao Tsé-tung. No 

entanto, numa tentativa de enaltecer a unidade harmoniosa dentro do partido, Deng 

Xiaoping proibiu que as diferenças de opiniões dentro do partido fossem feitas públicas. 

Agregada a esta medida, Deng Xiaoping decidiu, no seu discurso, deixar bem explicitas 

as limitações das liberdades de expressão. Foi este discurso que, durante décadas, serviu 

como guia para a decisão se era politicamente aceitável a publicação de um determinado 

artigo, livro ou filme (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 As limitações definidas por Deng Xiaoping foram divididas em quatro partes, 

assim, as publicações não devem desafiar: o caminho socialista, a ditadura do 

proletariado, a liderança do PCC e o pensamento Marxista-Leninista-Maoísta. Deng 

Xiaoping ainda afirmou que algumas áreas da China poderiam aprender com os países 

capitalistas, no entanto deixou bem esclarecido que os problemas da RPC não tinham 

origem na ideologia socialista, mas sim no feudalismo proeminente da longa história 

imperialista (Vogel, 2012; Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Com esta revolução socialista, a RPC aproximou-se dos países capitalistas, e 

continuaria a aproximar-se cada vez mais. Salienta-se ainda a importância da ditadura do 

proletariado como caraterística da força do socialismo, tanto como força contra os 

opositores ao socialismo, como método de manutenção da ordem publica. Durante este 
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período a prática da “democracia socialista” proliferou-se, uma vez que Deng Xiaoping 

explicou que a democratização deveria ser desenvolvida calmamente (Vogel, 2012). 

 Apesar de Deng Xiaoping demonstrar que era aceite criticar as ações de Mao Tsé-

tung, uma vez que este era humano e como tal era natural errar, considerou inaceitável 

que criticassem o PCC. Ressalvando que o PCC não era apenas liderado por uma pessoa, 

mas sim demonstrava o pensamento conjunto de vários membros. Deng Xiaoping deixa 

ainda bem claro que não se posicionava como um crítico de Mao Tsé-tung, mas sim como 

um defensor das grandezas do mesmo (Vogel, 2012). 

 Apesar do grande objetivo de Deng Xiaoping ser a unidade harmoniosa, este não 

estava convencido que a RPC estivesse pronta para o alcançar sem tomar medidas de 

coerção. Deste modo, após o seu discurso de 30 de março, a conferência separou-se em 

doze grupos diferentes para discutirem os melhores métodos para a implementação das 

medidas de Deng Xiaoping (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Com o desenvolvimento destas discussões, a 3 de abril, Hu Yaobang, no seu 

discurso de encerramento da conferência, demonstrou o total apoio às medidas de Deng 

Xiaoping, apesar de no início da conferência ter discordado na limitação da liberdade 

(Wang et al., 2016). 

 Com estas medidas aprovadas, os media explodiram com a nova definição de 

democracia socialista, explicando que esta não é caraterizada como um estado em que 

todos podem fazer o que quiserem, mas sim uma democracia guiada pelo centralismo. 

Muitos intelectuais ficaram dececionados com esta escolha na limitação das liberdades, 

no entanto mantiveram-se na defensiva quando questionados sobre os quatro princípios. 

Para que houvesse cooperação com os intelectuais e se criassem novas medidas, Deng 

Xiaoping precisava de permitir maior liberdade, esta foi aparente a outubro de 1979 no 

Quarto Congresso de Literatura e de Artes. Neste congresso Deng Xiaoping conseguiu 

articular a balança entre liberdade e controlo de forma tão precisa que conseguiu 

reconquistar o apoio por parte dos intelectuais (Weigelin-Schwiedrzik, 2012). 

 Na primavera de 1979, Deng Xiaoping tinha já assumido uma posição de liderança 

informal, e apesar de este não dar valor aos títulos, sofria da falta de um núcleo poderoso 

de aliados que partilhassem a mesma ideologia. Com o passar do tempo, este decidiu 

começar a substituir apoiantes de Hua Guofeng, que outrora assumiam uma posição 

elevada no PCC, por aliados da ideologia de Deng Xiaoping (Vogel, 2012). 
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 Apesar Deng Xiaoping ter assumido a posição de liderança ainda haviam suspeitas 

do seu verdadeiro objetivo, uma vez que alguns consideravam imprudente a decisão de 

participação na Guerra do Vietnam. Havia ainda suspeitas que Deng estivesse a caminhar 

para uma ideologia capitalista, o que aos olhos de muitos conservadores, seria a ruína da 

RPC (Vogel, 2012). Tal como Vogel (2012) menciona, para acalmar os ânimos entre estas 

frentes, Deng Xiaoping surge com a sua própria ideologia, “A prática é o único critério 

para julgar a verdade” (p.394). 

 Esta ideologia acompanhava as Quatro Modernizações: agricultura; indústria; 

defesa nacional; ciência e tecnologia. Estas constituíam as quatro frentes aprovadas a 

dezembro de 1978 que Deng Xiaoping pretendia apostar para que se verificasse o 

desenvolvimento económico estável (Mason, 1984; Tisdell, 2009). 

Ao mesmo tempo a RPC verificava um aumento populacional muito elevado, uma 

vez que tradicionalmente as famílias tinham vários filhos. Esta tendência era algo 

preocupante para o PCC uma vez que, apesar de preverem um crescimento económico, 

as condições de vida da população não iriam melhorar se não houvesse um controlo no 

crescimento populacional. Devido a esta razão, o PCC decidiu implementar a política do 

filho único (Li & Cooney, 2018; Wang et al., 2016). 

 A política do filho único impedia que as famílias citadinas tivessem mais do que 

um filho, no entanto, nalgumas zonas rurais era permitido ter mais do que um filho desde 

que estes tivessem no mínimo cinco anos de diferença (Li & Cooney, 2018).  

Para garantir que cumpriam a política do filho único, o governo permitiu que os 

governos provinciais, fiscalizassem a população, bem como fizessem uso de 

anticoncecionais e medicamentos para aborto e esterilização. Já em termos monetários, o 

incumprimento desta política vinha acompanhado de uma multa elevada, já quanto a 

violações, estas eram encaradas como um assunto muito sério, que dava direito a aborto 

e tinham uma pena severa para o violador (Li & Cooney, 2018; Wang et al., 2016). 

Já as famílias que apenas tinham apenas um filho eram beneficiadas, recebendo 5 

yuans extra a cada mês e eram acompanhados de um certificado de boa conduta (Li & 

Cooney, 2018; Wang et al., 2016). 
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As influências da URSS e diferenças na RPC 

 Quando se estuda a RPC tem de se ter em conta a influência socialista da URSS, 

uma vez que a história da China passa pela transformação de um modelo imperialista para 

um modelo socialista de mercado, já a URSS passa de um modelo feudal para um modelo 

industrial. Esta transformação sucede-se num período de aproximadamente 40 anos na 

URSS o que claramente contradiz o mundo ocidental que demorou cerca de 300 anos para 

atingir os mesmos resultados. O mesmo se pode afirmar quanto à RPC, de certo modo até 

se pode considerar que o sistema socialista de mercado é uma adaptação chinesa do 

sistema socialista da URSS que incorpora as adaptações necessárias para a integração na 

economia mundial (Mikhailova, 2013). 

  Quando se compara a URSS com a RPC é preciso ter em conta as tensões na 

URSS. A experiência socialista da URSS ocorre entre 1910 e 1991, no entanto não só a 

URSS sofre tensões da Guerra Fria, mas também sofre tensões no que toca à guerra civil 

que se desenrola através da perseguição aos Czaristas. Com o objetivo de ser equiparável 

aos EUA, a URSS centralizou o seu poder, eliminou toda a iniciativa privada e controlou 

a economia, planificando-a e administrando-a diligentemente. Este principio obrigou à 

especialização do setor produtivo o que condicionou o acesso aos bens mais básicos e 

consequentemente fez perder o apoio no socialismo (Silva, 2009). 

 Com a abertura derivada do globalismo, os blocos dos países soviéticos 

começaram a ter contacto com o mundo ocidental, o que acrescido ao descontentamento 

crescente, e à influência da classe intelectual levou a que muitos países deste bloco 

pretendessem emancipar-se. Num sistema que especializa cada parte do seu território num 

setor produtivo é normal esperar que estas emancipações fossem afetar, não só a moral 

do resto do bloco soviético, mas também o acesso aos produtos que o país emancipado 

produzia (Silva, 2009). 

 Ao mesmo tempo que estas tensões se verificavam, a população começou a 

demonstrar descontentamento perante o setor militar, devido à presença destes em todo o 

território. Eventualmente Gorbatchev começou a cortar as despesas do Exército o que 

fomentou a descrença do poder estatal nesta classe, e mais tarde, durante o Golpe de 

Estado, os proporcionou a não apoiar o líder soviético, dando ascensão ao poder de Ieltsin 

(Silva, 2009). 
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 Apesar de a experiência socialista na URSS não ter perdurado, a RPC decidiu 

adaptar parte do sistema soviético de modo a poder, não só, fazer encaixar na realidade 

do século XXI, mas também corrigir parte dos problemas que levaram à queda do mesmo. 

Já em 1957 a URSS e a RPC assinam um tratado onde a URSS fica encarregue de ajudar 

a RPC a desenvolver uma bomba nuclear. (Graziosi, 2017). 

 O desejo de obter uma bomba nuclear no século XX reflete a importância que a 

RPC prevê no que toca às forças armadas. Para além deste interesse, a RPC percebe que 

a falta de apoio no setor da defesa militar fez com que a URSS perdesse o apoio das forças 

armadas, e, consequentemente, não tivesse o seu apoio durante o Golpe de Estado. 

Atualmente a RPC advoga o objetivo de ter as melhores forças armadas não só em 

quantidade, aumentando o seu número anualmente, mas também em qualidade, através 

do desenvolvimento tecnológico e do apoio deste setor (Graziosi, 2017). 

 A RPC também verifica que a URSS perdeu o apoio de grande parte da população 

quando não conseguiu aumentar o nível de vida da população. A URSS é famosa pelo 

método de especialização da produção de modo a tentar alcançar a autossuficiência dentro 

do bloco soviético. Já a RPC compreendeu que a existência fora do mercado mundial não 

é algo que possa ser discutível no século XXI, com a exploração do mundo ocidental 

organizada por Deng, a RPC decidiu orientar a sua economia para um mercado de 

transformação, fase mais caraterística de acréscimo de valor (Graziosi, 2017; Vogel, 

2012). 

 A abertura e exploração do mundo ocidental é, no entanto, algo que certa parte da 

população chinesa não explora, uma vez que grande parte da cultura do mundo ocidental 

está disponível, no entanto, não de forma de fácil acesso. Já a parte intelectual da 

população consegue explorar esta informação, experienciá-la e, posteriormente, adaptá-

la de modo a favorecer a população. Esta caraterística de interesse em adaptar de modo a 

integrar na sociedade chinesa é algo caraterístico da cultura chinesa, não só pela ideia de 

ciclicidade, mas também pela forte cultura de unificação chinesa, algo que cria uma 

proximidade entre o indivíduo e o seu país (Graziosi, 2017; Lawrence & Martin, 2013; 

Ngeow, 2012; Painter & Peters, 2010; Vogel, 2012). 

 No que toca às tensões das guerras em que a URSS esteve envolvida, pode-se 

verificar que a RPC compreendeu que esta presença não favoreceu a URSS. No que toca 

a guerras fora do seu território, pode-se verificar que a RPC se tem autoexcluído de 
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participar em conflitos armados, uma vez que estes poderiam trazer, não só problemas 

financeiros, mas também de imagem a nível internacional. No que toca a guerras dentro 

do seu território, a RPC tem criado medidas para combater estes problemas. Por um lado, 

tem uma forte presença militar que está capaz de interagir em qualquer problema armado 

que se veja surgir dentro do seu território. Por outro lado, a RPC tem promovido uma 

campanha de unificação da população chinesa, beneficiando principalmente a etnia Han 

(Brady, 2012; Graziosi, 2017; Mikhailova, 2013; Ngeow, 2012). 

 Atualmente a China apresenta um país muito mais desenvolvido do que no final 

do século passado, algo conseguido através da modernização do seu país e da cultura. 

Esta modernização pôs em causa a ordem mundial, não imediata, mas o desenvolvimento 

desta, algo que fez despertar o interesse da RPC e levou à publicação da Doutrina de 

Ascensão Pacífica da China em 2003 por Zheng Bijian (Managil Cabral, 2020). 

 Através de narrativas de pluralismo e globalização a RPC conseguiu manter a paz 

com os seus rivais, sublinhando a importância do equilíbrio internacional e da defesa da 

paz (Dellios & Ferguson, 2012; Managil Cabral, 2020) 

 Há que salientar que a RPC sofre hoje muita desconfiança por parte ocidental, em 

parte pela publicação da Doutrina de Ascensão Pacífica da China em 2003 por Zheng 

Bijian, e em parte, pelo vazio deixado após a queda da URSS e, consequentemente, do 

inimigo ideológico do ocidente (Dellios & Ferguson, 2012; Managil Cabral, 2020). 

Por fim é necessário compreender que existem muitos cenários de transição para 

uma nova ordem mundial. Enquanto que uns suportam a possibilidade de se transitar para 

um cenário de dependência, de interdependência ou de uma outra variante destes, existe 

também uma possibilidade se verificar através de uma transição pacífica, uma vez que a 

RPC tem tentado manter-se afastada de confrontos diretos (Dellios & Ferguson, 2012; 

Managil Cabral, 2020). 
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A entrada na Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 A 1 de janeiro de 1948 entrou em vigor o Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(GATT), este visava a promoção do comércio internacional e a remoção das barreiras do 

comércio internacional, tais como as tarifas aduaneiras. Um dos 23 signatários iniciais do 

AGTC foi a RPC (Dias, 2002). 

 A 1986, no último ciclo de negociações a RPC participou apenas como 

observador. Estas negociações deram-se como terminadas a 1994 em Marraquexe, dando 

origem, a janeiro de 1995, à criação da OMC (Li & Cooney, 2018). 

 A RPC teve que negociar as condições para a adesão à OMC, um processo que 

durou 15 anos até à assinatura, a 10 de novembro de 1999, de um contrato com os EUA 

para a adesão (Dias, 2002). 

 Assim a 11 de dezembro de 2001, a RPC tornou-se o 143º membro da OMC, o 

que trouxe mudanças à estrutura económica e industrial do mercado financeiro chinês, 

em especial no setor bancário (Dias, 2002; Li & Cooney, 2018). 

 A adesão à OMC permitiu a plena inserção da economia chinesa no mercado 

mundial, ficando circunscrita aos mesmos princípios de mercado cumpridas pelas outras 

economias com que se relaciona (Acioly, 2005). 

 Para a adesão à OMC foi necessário que a RPC se comprometesse a algumas 

condições. Uma destas implicava a abertura do mercado financeiro doméstico, e assim 

acabar com o financiamento das empresas estatais. Esta medida adotada preocupou a RPC 

uma vez que este financiamento protegia os empregos nas empresas estatais (Dias, 2002).  

 A RPC controlava o dinheiro das poupanças dos cidadãos que colocavam nos 

bancos e estava responsável pela alocação destes fundos da forma como pretendesse. Com 

a entrada na OMC, os bancos passam a ser independentes do governo, numa tentativa de 

gerar mais concorrência económica (Acioly, 2005). 

 Tal como em todos os acordos, existem custos e benefícios potenciais, neste caso 

um dos custos era visível no mercado bancário. Devido à impossibilidade de proteção de 

empregos através da utilização de dinheiro dos bancos, verificou-se o aumento do 

desemprego e a precariedade nos empregos, o que, por sua vez, poderia gerar conflitos 

sociais internos (Acioly, 2005; Dias, 2002). 
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 Uma vez desenvolvida a concorrência, é de esperar que se verifique uma 

aceleração na privatização das empresas, esta fase não só destrói o sistema ineficiente até 

então verificado, mas também se torna num momento de reflexão sobre os métodos 

utilizados (Li & Cooney, 2018). 

 Com a abertura das barreiras, os bancos estrangeiros passam a poder operar dentro 

das fronteiras da RPC, devido a este acontecimento verifica-se o aumento da 

competitividade. Os bancos estrangeiros, já habituados à concorrência derivada do 

mercado livre, apresentam uma variedade de produtos e serviços muito além dos 

oferecidos pelos bancos chineses. Assim, o sistema financeiro e o setor empresarial do 

estado passam por uma reforma, introduzindo inovações que valorizem a boa qualidade 

e eficiência de modo a criar condições para que os bancos chineses possam concorrer com 

os estrangeiros, dentro e fora das suas fronteiras (Dias, 2002). 

 Agregadas a estas condições, a RPC é ainda responsável pelo desenvolvimento e 

manutenção do seu sistema financeiro, no entanto este deve ser saudável, não sendo 

aconselhado a inflação ou deflação aguda da moeda, de modo a manter as trocas 

comerciais protegidas destes possíveis acontecimentos (Dias, 2002; Li & Cooney, 2018). 

 Há ainda que relembrar que a adesão da RPC à OMC coloca as restrições 

comerciais com Taiwan num quadro ilegal, uma vez que ambos são membros desta 

organização. No entanto, na perspetiva da RPC esta abertura de mercado é benéfica, visto 

que a abertura económica de mercado é um passo crucial para atingir a reunificação (Dias, 

2002). 

 Outros benefícios que reforçaram a economia chinesa foram a criação de novos 

produtos e serviços financeiros, a abertura a um maior capital estrangeiro, a aposta no 

desenvolvimento da eficiência, a sofisticação e especialização da gestão financeira 

bancária, o aumento da transparência empresarial, a aposta no desenvolvimento de 

estruturas institucionais robustas e a criação de canais alternativos para os depósitos 

(Acioly, 2005; Dias, 2002). 

 Com estas mudanças o sistema económico chinês transforma-se, criando empresas 

onde o principal objetivo é a produção para exportação. De modo a competir com o 

mercado internacional a RPC especializa-se em produzir ao custo mais baixo, vendendo 

produtos de baixa qualidade, mas extremamente competitivos em termos de preço, dentro 

do mercado internacional (Dias, 2002). 
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 Com o extremo crescimento económico a RPC, não só, abre a possibilidade de 

produção de bens de luxo, mas também aumenta o nível de vida dos seus próprios 

cidadãos, deste modo estes deixam de ser estritamente produtores dos bens, passando a 

ser também consumidores. Isto por sua vez aumenta o mercado para os bens, e com o 

aumento da produção e venda, verifica-se cada vez mais um extremo crescimento 

económico (Dias, 2002). 

 Com estas alterações, a 2013 a RPC decidiu alterar o seu sistema económico, 

deixando de ser um país exclusivamente exportador e passando a assumir o papel de 

consumidor (World Bank, 2014).  

O crescimento económico 

 Com a abertura para o exterior, a RPC começa a verificar um crescimento 

económico estrondoso de 10% anualmente, este é atualmente estudado de forma a tentar 

compreender até que ponto este é estável (Wu, 2000).  

 Segundo Wu (2000), no primeiro ano o crescimento económico derivou do 

investimento na inovação, um elemento caraterístico de países em reformas económicas 

e tecnológicas. Já nos anos seguintes verificou-se a deterioração da inovação tecnológica 

e o aumento da eficiência. O aumento na eficiência foi explorado quase ao limite havendo 

pobre desenvolvimento tecnológico na década de 1980. No entanto, Wu (2000) ressalva 

que a deterioração da inovação é inevitável, e o interessante é a aposta na inovação 

verificada no início da década de 1990 que, mais uma vez contribuiu para o crescimento 

económico. O agregado da eficiência e a reinserção de novas tecnologias contribuiu para 

que a RPC verificasse um crescimento económico de 12% anualmente, entre 1991 e 1995 

(Wu, 2000). 

 Algo que Wu (2000) verifica durante a sua investigação é a tendência para a 

convergência. O autor explica que a RPC demonstra uma tendência de convergência de 

eficiência e inovação generalizada. Deste modo, a 1994 as regiões estavam a terminar 

este processo de convergência, sendo que as regiões alcançam resultados muito 

semelhantes no que toca a eficiência técnica. Assim, as regiões demonstram um 

desenvolvimento equitativo derivado do desenvolvimento tecnológico e das melhorias na 

performance (Allen et al., 2005; Wu, 2000). 
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 O crescimento em cada uma das regiões sem exceção, permitiu que a RPC 

atingisse crescimentos do PIB, nunca antes verificados (Allen et al., 2005). 

 Para que se possa compreender o crescimento económico da RPC decidiu-se 

analisar indicadores económicos. Estes, são dados utilizados por economistas e analistas 

que pretender interpretar as possibilidades de investimento. Assim recorreu-se a bases de 

dados como o Banco Mundial e o V-dem, que obtém as informações através de 

organizações sem fins lucrativos e bases de dados de governos. Salienta-se ainda que 

estes indicadores serão apresentados utilizando a moeda padrão, o dólar americano. 

 Para compreender o crescimento da economia da RPC decidiu-se analisar o 

indicador “PIB per capita”. 

PIB per capita 

O PIB per capita refere-se ao produto interno bruto dividido pela população do 

país em estudo. Já o PIB é a soma do valor bruto acrescentado pelos produtores desta 

economia. Assim também são considerados os impostos sobre os produtos e os valores 

de subsídios não incluídos no valor do produto (Hall, 2013). 

Gráfico nº1 - PIB per capita da RPC 

 

Fonte: elaboração própria, com base em V-Dem, PIB per capita China. 
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O gráfico acima apresentado demonstra um crescimento a verificar desde 1950 

com um pequeno decréscimo em 1960. No entanto o crescimento após apresenta uma 

curvatura que se assemelha a uma função exponencial após 1979. Este está associado às 

medidas implementadas por Deng Xiaoping que reforçaram a entrada de financiamento 

estrangeiro, estimulando o crescimento do PIB. Já em 2001, com a adesão à OMC, o 

padrão verificado anteriormente mantém-se.  

Um período ainda de salientar corresponde à crise de 2008, arrastando-se até 2013. 

Este período é caraterizado pela crise financeira que afetou a população a nível mundial. 

Apesar de muitos países terem sofrido quedas do valor de PIB per capita, a RPC apenas 

verificou um abrandamento de crescimento. Quer isto dizer que mesmo num momento de 

crise financeira a nível mundial, onde muitos países entraram em perdas económicas, a 

RPC conseguiu não só manter não ter perdas económicas, mas também conseguiu obter 

crescimento económico anualmente. 

No entanto após 2014 verifica-se um abrandamento do crescimento económico da 

RPC, este poderá abrir portas ao aparecimento de um período de estagnação devido às 

alterações implementadas ao sistema económico (World Bank, 2014).  

Em termos absolutos, o PIB per capita de 1950, $799,00, cresceu para $13101,71 

a 2018. 

$13101,71

$799,00
× 100 ≅ 1639,76% 

Assim o PIB per capita de 2018 corresponde a 1639,76% do valor de 1950. 

Este crescimento é muito elevado, no entanto é compreensível, uma vez que parte 

de uma posição muito desfavorecida, caraterizada do atraso tecnológico.  

Este crescimento acorreu num espaço temporal de 68 anos, se se dividir este 

crescimento pelo espaço temporal: 

$13101,71 − $799,00

68
≅ $180,9 

Obtém-se o crescimento anual em média, o que corresponde a $180,9. 

 Para que se possa compreender o impacto que cada mudança trouxe, dividiu-se o 

espaço temporal em cinco partes: 
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1950-1978 Sistema fechado. Este estuda a RPC num período de sistema fechado, onde a 

RPC se encontra economicamente isolada do resto do mundo. 

PIB per capita  1950 = $799,00   

PIB per capita 1978 = $1744,00 

$1744,00

$799,00
× 100 ≅ 218,27% 

1978 − 1950 = 28 

$1744,00 − $799,00

28
= $33,75 

Assim, neste período a RPC mais que duplicou, uma vez que em 1978, o PIB per 

capita assume 218,27% do valor do PIB per capita de 1950. O que resulta numa média 

de crescimento anual de $33,75. 

1979-2000 Abertura para o exterior. Este período é caraterizado pela abertura para o 

exterior através de ZEE e investimento estrangeiro. Neste a RPC consegue entrar no 

mercado estrangeiro, ao mesmo tempo que se protege através de mecanismos 

governamentais. 

PIB per capita 1979 = $1859,00 

PIB per capita  2000 = $4730,35 

$4730,35

$1859,00
× 100 ≅ 254,46% 

2000 − 1979 = 21 

$4730,35 − $1859,00

21
≅ $136,7 

Assim, neste período a RPC (novamente) mais que duplicou, uma vez que em 

2000, o PIB per capita assume 254,46% do valor do PIB per capita de 1979. O que resulta 

numa média de crescimento anual de $136,7, um valor muito superior ao período anterior. 
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2001-2007 Adesão à OMC. Este período estuda a influência da entrada na OMC, esta 

submete a RPC a uma posição de igualdade para com os restantes países, no entanto 

diminui a influência do governo sobre as empresas. 

PIB per capita 2001 = $4995,14 

PIB per capita 2007 = $7895,71 

$7895,71

$4995,14
× 100 ≅ 158,07% 

2007 − 2001 = 6 

$7895,71 − $4995,14

6
≅ $483,4 

Assim, neste período a RPC não chegou a duplicar, assumindo 158,07% do valor 

do PIB per capita de 2001, o que não é de surpreender uma vez que representa um espaço 

temporal de apenas 6 anos. O que resulta numa média de crescimento anual de $483,4. 

2008-2012 Crise financeira mundial. Este período estuda a afetação que a crise mundial 

teve sobre a RPC. 

PIB per capita 2008 = $8190,11 

PIB per capita 2012 = $10680,00 

$10680,00

$8190,11
× 100 ≅ 130,40% 

2012 − 2008 = 4 

$10680,00 − 8190,11

4
≅ $622,5 

Assim, neste período a RPC (mais uma vez) não chegou a duplicar, assumindo 

130,40% do valor do PIB per capita de 2008, o que não é de surpreender uma vez que 

representa um espaço temporal de apenas 4 anos. O que resulta numa média de 

crescimento anual de $622,5. 
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2013-2018 Alteração de sistema económico. Este período estuda a alteração de sistema 

exclusivamente exportador para um sistema misto, assumindo também o papel de 

consumidor. 

PIB per capita 2013 = $11328,00 

PIB per capita 2018 = $13101,71 

$13101,71

$11328,00
× 100 ≅ 115,66% 

2018 − 2013 = 5 

$13101,71 − $11328,00

5
≅ $374,7 

Assim, neste período a RPC (mais uma vez) não aumentou nem metade do seu 

valor original, assumindo 115,66% do valor do PIB per capita de 2013, o que não é de 

surpreender uma vez que representa um espaço temporal de apenas 5 anos. O que resulta 

numa média de crescimento anual de $374,7.  

Este é o primeiro espaço temporal onde se verifica um abrandamento no 

crescimento económico. Neste, a média de crescimento anual é inferior ao período 

anterior, sendo ainda inferior quando comparado ao espaço temporal da Crise financeira 

mundial. 
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Taxa de desemprego (%) 

A taxa de desemprego representa a percentagem de população que não se encontra 

a empregada, apesar de disponível para trabalhar ou à procura de emprego. (World Bank, 

2014).  

Gráfico nº2 – Taxa de desemprego (%) 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Banco mundial, Desemprego total (%) China. 

 O gráfico acima apresentado apresenta o espaço temporal de 1978 a 2018, com 

um lapso temporal de 2015 e 2016. A informação antecedente a 1978 não se encontra 

disponível, bem como a informação dos anos 2015 e 2016. 

 Neste gráfico podemos verificar que a taxa de desemprego nunca alcança os 6%. 

Também se verifica um decréscimo constante de 1979 a 1985. Após 1985 o desemprego 

começou a aumentar gradualmente, até aos dias de hoje. Verifica-se um período de 

estagnação a 3,1% entre 1997 e 2000, no entanto entre 2000 e 2003 há um bruto aumento 

de 1,2%. Após 2003 a taxa de desemprego manteve-se entre 4,3 (2003) e 3,8 (2018). 
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 Para estudar a influência que as medidas políticas tiveram no desemprego 

utilizaram-se as mesmas divisões de espaço temporal que anteriormente: 

1950-1978 Sistema fechado. Infelizmente nada se pode concluir sobre este espaço 

temporal, uma vez que apenas se encontram dados de 1978. Apesar disto, o gráfico mostra 

que a 1978 a taxa de desemprego apresenta um dos maiores valores. 

 1979-2000 Abertura para o exterior. Este é um período de crescimento económico 

através da exportação o que explica a diminuição da taxa de desemprego. 

Taxa de desemprego 1979 = 5,4% 

Taxa de desemprego 2000 = 3,1% 

3,1% − 5,4% = −2,3% 

2000 − 1979 = 21 

3,1% − 5,4%

21
≅ −0,1% 

Assim, neste período a RPC diminuiu o número de desempregados em 2,3%. Uma 

vez que este intervalo temporal corresponde a 21 anos, a RPC conseguiu, em média, 

diminuir 0,1% do desemprego anualmente. 

2001-2007 Adesão à OMC. Neste período a RPC teve que se submeter às mesmas 

condições que os outros países da OMC estavam sujeitos. Uma destas medidas implica a 

inexistência de influência governamental sob os bancos. Tal como discutido 

anteriormente, isto impede o governo de alocar os fundos bancários de modo a 

salvaguardar as empresas estatais, e assim proteger os empregos dos cidadãos. 

Taxa de desemprego 2001 = 3,6% 

Taxa de desemprego 2007 = 4% 

4% − 3,6% = 0,4% 

2007 − 2000 = 7 

4% − 3,6%

7
≅ 0,06% 
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Assim, neste período a RPC aumentou o número de desempregados em 0,4%. 

Uma vez que este intervalo temporal corresponde a 7 anos, a RPC aumentou anualmente, 

em média, 0,06% de desempregados. 

Uma vez que o governo deixa de poder proteger as empresas estatais de irem à 

falência, os empregos destas ficam em risco. Quando uma empresa estatal declara 

falência, e, por conseguinte, despede os empregados, o estado não pode vir resgatar a 

empresa. Esta pode ser uma das razões que levou ao aumento do desemprego. 

2008-2012 Crise financeira mundial. Este período estuda a afetação que a crise mundial 

teve sobre a RPC. 

Taxa de desemprego 2008 = 4,3% 

Taxa de desemprego 2012 = 4,1% 

4,1% − 4,3% = −0,2% 

2012 − 2008 = 4 

4,1% − 4,3%

4
= −0,05 

Assim, neste período a RPC o número de desempregados diminuiu em 0,2%. Uma 

vez que este intervalo temporal corresponde a 4 anos, a RPC diminuiu anualmente, em 

média, 0,05% de desempregados. 

2013-2018 Alteração de sistema económico. Este período estuda a alteração de sistema 

exclusivamente exportador para um sistema misto, assumindo também o papel de 

consumidor. 

Taxa de desemprego 2013 = 4,05% 

Taxa de desemprego 2018 = 3,8% 

3,8% − 4,05% = −0,25% 

2018 − 2013 = 5 

3,8% − 4,05%

5
≅ −0,05 
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Assim, neste período a RPC o número de desempregados diminuiu em 0,25%. 

Uma vez que este intervalo temporal corresponde a 5 anos, a RPC diminuiu anualmente, 

em média, 0,05% de desempregados. 

 Como se pode verificar neste período, apesar de se verificar uma diminuição, 

verifica-se uma estagnação da taxa de desempregados, onde os valores variam num 

intervalo de 0,25%. No entanto é de relembrar que este período temporal está incompleto, 

uma vez que não existem dados para os anos 2015 e 2016. 

Taxa de Inflação (%) 

 A Taxa de Inflação mede-se através do Índice de Preços do Consumidor. Deste 

modo, avalia-se a variação percentual do custo de determinados produtos para o 

consumidor adquirir (World Bank, 2014). 

Gráfico nº3 – Taxa de Inflação (%) 

 

Fonte: elaboração própria, com base em V-dem, Taxa de Inflação (%) China. 

O gráfico acima mostra a variação da percentagem da taxa de inflação no intervalo 

temporal de 1963 a 2010.  

Até 1979 a inflação é um conceito desconhecido, uma vez que havia um controle 

governamental tanto da quantidade de produção como do preço dos produtos. Uma vez 

considerado este fator compreende-se a estabilidade na taxa de inflação durante esta 

época. Os únicos outliers neste espaço temporal representam os anos de 1976 e 1977 o 

que poderá ser influenciado pelo incidente de Tiananmen de 1976 (Lampton, 2015). 
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A 1979 com a abertura para o exterior, verifica-se uma alteração na taxa de 

inflação, esta aumenta exponencialmente no ano seguinte, 1980, ao passar de 1,929% 

para 5,988%. Salienta-se ainda que no final de 1978 Deng Xiaoping assume uma 

importância redobrada com a adoção da sua ideologia (Lampton, 2015).  

A partir de 1980 verifica-se uma diminuição da inflação para valores que não 

ultrapassem os 3%. No entanto a 1985 a taxa de inflação aumenta para 9,3%, esta pode 

ser derivada das medidas implementadas na agricultura, onde se encerraram grande parte 

dos contratos de cotas com camponeses. Esta medida pode ter diminuído a produção 

momentânea, o que fez os preços dos produtos aumentar. Esta diminuição momentânea 

permite que nos anos seguintes se verifique um abrandamento da inflação, passando de 

9,3% para 6,5% (1986) e 7,234% (1987) (Acioly, 2005; World Bank, 2014). 

No entanto a 1988 verifica-se um aumento para mais de o dobro, 18,812%, o que 

se mantém mais ou menos estável no ano seguinte, 1989, assumindo o valor de 18,246%. 

Este aumento pode ser derivado do escalar de tensões que culminam no protesto na praça 

de Tiananmen de 1989. E no final do ano verifica-se uma mudança política, onde Jiang 

Zemin substitui Deng Xiaoping como Líder Supremo da RPC. Ambos os acontecimentos 

poderão ter influenciado a taxa de inflação (Acioly, 2005; Lampton, 2015). 

Com a subida ao poder de Jiang Zemin a 1989, deu-se uma abertura a Xangai 

diminuindo os impostos nesta cidade. Isto atraiu tanto investimento interno como 

estrangeiro, permitindo que esta cidade se desenvolvesse e se tornasse o centro de 

desenvolvimento económico, obtendo valores de crescimento de 15% anualmente. No 

entanto há quem considere que este crescimento prejudicou outras zonas como Hong 

Kong podendo ter sido o principal ator no aumento da taxa de inflação da RPC. Nesta 

altura a taxa de inflação ficou descontrolada onde o valor mais elevado assumiu 24,257% 

a 1994 (Lampton, 2015; World Bank, 2014).  

Após 1994 começa-se então a verificar um abrandamento na taxa de inflação, 

possivelmente para cumprir parâmetros que permitissem a adesão à OMC a 2000. Neste 

espaço temporal a taxa de inflação diminui de 24,257% (1994) até 2,786% (1997), nos 

dois anos seguintes, 1998 e 1999, a RPC pela primeira vez apresenta deflação, em que a 

taxa de inflação apresenta os valores de -0,773% e -1,401%, respetivamente (World Bank, 

2014). 
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Após a adesão à OMC a 2000 a taxa de inflação aumentou mantendo-se sempre 

abaixo dos 4%. Mesmo com a mudança de liderança a 2004 onde Hu Jintao substituiu 

Jiang Zemin como Líder Supremo da RPC. A única altura onde se verificou um aumento 

acima dos 4% corresponde a 2007, 4,817%, e 2008, 5,925% o que pode derivar da crise 

económica financeira mundial (Lampton, 2015). 

A 2009 verifica-se um valor de deflação, onde a taxa de inflação corresponde a  

-0,728%, a 2010 verifica-se uma taxa de inflação de 3,175%, já em 2011 a taxa de inflação 

aumenta para 5,554%. Há que relembrar que durante esta época a crise económica afetou 

muito a economia dos países, logo destabilizou a inflação (Acioly, 2005; Lampton, 2015). 

A partir de 2012 a taxa de inflação estabiliza-se entre 2,62% (2012) e 1,437% 

(2015). Com esta estabilidade verifica-se que a RPC consegue estabilizar sem ter de ter 

ação do estado como era por hábito antes de 1977 e a abertura ao exterior. Deste modo a 

RPC explora o sistema socialista de mercado de modo a conseguir alcançar a estabilidade 

que pretendiam para que a sua população possa usufruir de segurança no Índice de Preços 

do Consumidor (Acioly, 2005; Lampton, 2015; World Bank, 2014). 

A rota da seda e a nova rota da seda 

Após uma análise que explique a evolução da economia chinesa, aborda-se a rota 

da seda e a nova rota da seda, uma vez que este projeto está definido como o próximo 

passo para o desenvolvimento continuo da economia chinesa (Szczudlik-Tatar, 2013). 

No contexto atual é possível verificar que em menos de quatro décadas a RPC 

atingiu o nível de país com rendimento de classe média alta demonstrando um grande 

desenvolvimento económico. Deste modo, consegue estabelecer-se como uma importante 

potência mundial (Barbosa et al., 2016).  

Em 2013, o presidente Xi Jinping divulgou a Nova Rota da Seda como um projeto 

que possui similaridades com a antiga rota. Reinventando-a através da criação de novas 

estradas e rotas aquáticas o projeto visa o desenvolvimento económico tanto na RPC, 

como nos países da Europa, África, Ásia Central e Médio Oriente por onde passa 

(Barbosa et al., 2016; Brugier, 2014). 

Sabe-se que a Rota da Seda ligava o Extremo Oriente ao Mediterrâneo e Europa 

através de rotas interconectadas, devido à sua dimensão deu origem à maior rede 

comercial do Mundo Antigo. Nesta, não só eram transportadas mercadorias, mas também 
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funcionava como um canal importante de comunicação entre os povos que se cruzavam, 

partilhando as tecnologias, artes e religiões. O fim desta deu-se após os longos anos de 

dominação Mongol, assim, a dinastia Ming fechou as fronteiras o que encerrou a Rota da 

Seda durante 1500 anos (Brugier, 2014; Szczudlik-Tatar, 2013). 

A Nova Rota da Seda é então um conjunto de rotas marítimas, terrestres e 

ferroviárias que ligarão novamente a RPC à Europa, isto mostra a ciclicidade dos tempos 

com a reabertura ao mundo chinês ao mundo árabe, africano e europeu (Barbosa et al., 

2016).  

Esta reabertura também se nota no campo das Relações Internacionais com o 

surgimento da “Escola Chinesa” que mistura aspetos do realismo político com o 

liberalismo económico. Este pensamento chinês é caraterizado pelas influências de 

pensadores da época imperial, como Confúcio, Mencius, Xunzi, Laozi, Munsi e Hanfeizi 

em conjunto com a pensadores dos tempos da RPC socialista, como Lenin, Marx e 

sobretudo, Mao Tsé-Tung (Barbosa et al., 2016). 

Ao contrário do Ocidente, a conceção de Estado Chinês formou-se muito antes 

colocando a RPC como o centro da ordem mundial. Esta ideia coloca o Estado Chinês 

numa posição de superioridade para com os seus vizinhos. O sinocentrismo destaca a 

harmonia social e prevê que esta deve ser o principal objetivo do Estado, para isso o este 

deve afastar a sociedade de influências corruptas (Barbosa et al., 2016; McBride, 2015).  

O sinocentrismo é uma visão onde a China é considerada o centro do mundo. Esta 

é caraterística do período contemporâneo onde a RPC realizava relações bilaterais 

assumindo uma posição de superioridade (Dellios & Ferguson, 2012).  

Devido ao sinocentrismo as relações entre a RPC e os outros Estados eram muito 

hierárquicas e não igualitárias, onde a RPC se via numa posição de superioridade que o 

outro estado teria de aceitar. Esta ordem começou a destabilizar-se a partir da expansão 

marítima no século XVIII com os primeiros contactos entre a RPC e o Reino Unido que 

tinha uma visão de igual para igual. Esta visão não foi aceite pela RPC, assim as tensões 

foram escalando o que culminou na Guerra do Ópio onde a superioridade militar inglesa 

submeteu a RPC numa série de tratados desiguais como o Tratado de Nanquim. Esta 

situação enfraqueceu a visão da ordem política chinesa, gerando consequências externas 

(o fim do sistema tributário) e internas que eclodiram em rebeliões contra o Imperador 

(Barbosa et al., 2016; Dellios & Ferguson, 2012).  
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Atualmente a RPC tem preferência pelos relacionamentos bilaterais onde o 

objetivo é o benefício mútuo sem que seja necessária a criação de uma aliança formal. É 

neste contexto que a criação da Nova Rota da Seda se enquadra. Esta será composta por 

duas rotas, uma terrestre que se inicia na RPC e atravessa vários países como o Irão, 

Turquia, Rússia e Holanda, e uma aquática que também se inicia na RPC em Xangai e 

termina na Itália, em Veneza (McBride, 2015; Szczudlik-Tatar, 2013). 

Figura nº 1 – Nova Rota da Seda 

 

Fonte:  Barbosa et al., 2016 , Mapa da Nova Rota da Seda. 

A China pretende criar ou reconstruir aeroportos, estradas, ferrovias, portos, bem 

como fontes de energia como oleodutos e gasodutos nos países por onde percorrem as 

rotas. Com isso, a RPC espera escoar com mais facilidade e em menor tempo os seus 

produtos, aumentando as exportações. Há quem afirme que este projeto estará completo 

em 30 ou 40 anos e pretende renascer a “China Grandiosa” (Barbosa et al., 2016). 

Parte II – O caso Grego e Português no contexto da crise económica 

O sistema político Napoleónico 

 O sistema político Napoleónico é caraterístico de vários países da Europa do Sul, 

o que inclui tanto a Grécia como Portugal. Neste sistema, a lei é o instrumento de 

intervenção na sociedade, utilizado pelo estado. Este é o meio utilizado para a resolução 

de conflitos entre vários atores da sociedade. Neste sistema é possível verificar a 

existência de um sistema público legal que regula as interações entre o estado e os 

cidadãos. Neste, a administração está dependente da legislação e é caraterizada pela 

marcada hierarquia dos graus de legislação. Devido a esta grande dependência da 
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legislação, é crucial a existência de um órgão judicial que verifique a legalidade das 

atividades administrativas estatais (Painter & Peters, 2010). 

 As caraterísticas mais marcadas do sistema político Napoleónico incluem a aposta 

na organização estatal e a orientação hierárquica no que toca à ação do estado (Painter & 

Peters, 2010). 

 Nos países da Europa do Sul é então possível verificar um elevado grau de 

formalismo, onde a gestão está dependente de decretos, e a utilização de clientelismo 

local. Estas caraterísticas dão aso a utilização de mecanismos informais para a resolução 

de problemas mais comuns o que abre asas para o desenvolvimento da corrupção. Assim, 

as posições estatais de “baixo nível” costumam ser oferecidos como premiações a 

apoiantes partidários o que aumenta exponencialmente o número de trabalhadores do 

setor público (Painter & Peters, 2010). 

 Atualmente a Grécia, estabeleceu um governo de segundo nível, o governo local. 

Este vem substituir a figura tradicional do presidente, o que proporcionou uma grande 

reforma no nível político, embora esta mudança demonstre menos alterações 

significativas em termos das funções administrativas (Spanou, 2008). 

Já Portugal manteve-se muito centralizado do ponto de vista institucional, uma 

vez que em 1998 foi realizado um referendo que concluiu que a grande maioria está contra 

a criação de um nível intermediário de governo (Spanou, 2008). 

Outro processo que afetou a relação entre o estado e a sociedade foi a privatização. 

Através desta tanto a Grécia como Portugal tornaram-se estados democráticos, 

expandindo, não só, o estado de bem-estar, mas também, a intervenção do setor público 

na economia. Por esta razão a Grécia, que expandiu exponencialmente a interação do 

setor público, de seguida, devido à pressão do Tratado de Maastricht, retirou parcialmente 

a propriedade pública na indústria (Spanou, 2008). 

Consideram-se as reformas impulsionadas pela Nova Administração Pública 

(NAP) como um padrão alternativo de mutação que enfatiza o poder dos cidadãos através 

da participação de clientes e escalões no processo administrativo. No entanto a tradição 

napoleónica concebeu um ambiente de implementação desvantajoso, devido ao domínio 

da gestão através da lei, a fixação do tratamento uniforme dos cidadãos, o papel reduzido 
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dos atores sociais na criação de políticas públicas e a conceção fundamental do estado 

(Pollitt, 2003). 

Na Grécia, as alterações de pessoal relacionadas com a meritocracia no 

recrutamento e promoções têm sido os temas de reforma mais difíceis. Há também uma 

falta de separação entre carreiras administrativas e políticas, uma vez que a tradição 

napoleônica tende a propiciar a transição de uma para a outra e até mesmo a deslocação 

intercalar entre ambas (Painter & Peters, 2010). 

A terceira variável questiona até que ponto a burocracia se torna uma ferramenta 

para as elites do Estado. No sistema político Napoleónico as interconexões das carreiras 

políticas e administrativas são relativamente mais intensas do que em qualquer outra 

tradição administrativa europeia. No entanto Portugal ainda é um dos países onde esta 

separação é mais evidente, uma vez que a integração no serviço público não está 

dependente de uma afiliação partidária (Painter & Peters, 2010). 

Uma outra caraterística do sistema político Napoleónico passa pela utilização da 

lei como instrumento para intervenção na sociedade, e não como meio para resolução de 

conflitos. No entanto a lei também assume um papel crucial na cultura da 

responsabilização, uma vez que a extensão e restrição da mesma é favorável à 

transparência e consequentemente à responsabilização dos atores governamentais 

(Painter & Peters, 2010; Pollitt, 2003). 

Algo que se pode salientar no estudo do sistema político atual tanto de Grécia 

como de Portugal é uma forte continuidade nos princípios do sistema político 

Napoleónico. Quer isto dizer que as caraterísticas atuais correspondem às visíveis à cerca 

de 30 ou 40 anos atrás. Por um lado, verifica-se um sistema bem institucionalizado, por 

outro, este sistema está sobrecarregado de processos convencionais que se recusam a 

adaptar às novas tecnologias (Painter & Peters, 2010). 

O reforço das dinâmicas económicas da RPC na economia europeia no contexto da 

crise económica 

 Com a Revolução Industrial a propagar-se internacionalmente, deu-se origem a 

uma nova era de comércio em que este atuava para além da esfera nacional, interagindo 

nos mercados dos países adjacentes. A 1860 o Tratado Cobden-Chevalier foi assinado 

entre o Reino Unido e a França com o objetivo de liberalizar o comércio entre estes dois 
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países. Este tratado tornou-se no marco que levou ao desenvolvimento de mais tratados 

entre países que previssem o mesmo objetivo o que deu origem à criação de uma rede de 

comércio internacional, principalmente concorrida na Europa (Bernardes, 2021). 

  Com a Primeira Guerra Mundial o comércio europeu deixou de progredir para um 

comércio livre e experienciou um ressurgimento do protecionismo através da utilização 

de altas tarifas e cotas de câmbio. Este comércio europeu alterou o equilíbrio do poder 

mundial, o que tornou os EUA a potência industrial (Bernardes, 2021; Dudas & 

Dudasova, 2016). 

 No período pós-guerra as tarifas dispararam, o que associado à desconfiança 

internacional não facilitou para alcançar a recuperação económica. Todo este cenário fez 

diminuir o comércio internacional em 60%, quando comparado com o período pré-guerra 

mundial (Liu et al., 2009). 

Os países europeus deixaram de parte os acordos comerciais entre eles e 

privilegiaram os acordos bilaterais com os EUA. Já os EUA aprovaram, a 1933, a Lei de 

Acordos Comerciais Recíprocos com todos os países com quem detinham acordos 

bilaterais. Esta lei tinha como objetivo reverter as tendências protecionistas entre os países 

europeus, no entanto esta medida apareceu tarde de mais (Bernardes, 2021; Liu et al., 

2009). 

 Na Conferência de 1944 foi acordada a criação da Organização Internacional do 

Comércio (OIC), cujo objetivo era desenvolver e coordenar o comércio internacional. 

Esta agência foi criada dentro das Nações Unidas e também envolvia regras de 

investimento internacional, serviço e emprego (Bernardes, 2021). 

 Com o terminar da Segunda Guerra Mundial a medidas protecionistas deixaram 

de se pôr em prática o que impulsionou a liberalização comercial o que deu alas à criação 

do GATT. Em menos de um mês, os EUA demonstraram grande oposição à OIC o que 

levou à destruição da mesma, e por sua vez, tornou o GATT a única instituição sobre o 

comércio internacional (Bernardes, 2021). 

  Várias Rodadas do GATT progrediram a sua atuação até à Rodada de Uruguai que 

formalizou o Tratado de Marraquexe a 15 de abril de 1994, no entanto este foi ratificado 

no mesmo ano dando origem à OMC (Dudas & Dudasova, 2016; Liu et al., 2009). 
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 Com a formalização da OMC estabeleceram-se cinco princípios fundamentais: o 

princípio do comércio sem discriminação, o princípio do comércio mais livre, o princípio 

da previsibilidade, o princípio da promoção de concorrência justa e o princípio do 

estímulo do desenvolvimento e da reforma económica (Bernardes, 2021) 

 O princípio do comércio sem discriminação determinava que um país não podia 

discriminar os outros países parceiros comerciais, os seus produtos e serviços. Deste 

modo todos os países eram colocados no mesmo grau de igualdade perante os seus 

parceiros comerciais (Bernardes, 2021). 

O princípio do comércio mais livre prevê a redução de barreiras comerciais. Deste 

modo deixa de promover a utilização de taxas aduaneiras uma vez que estas não 

estimulam o comércio internacional (Bernardes, 2021; Liu et al., 2009). 

O princípio da previsibilidade explica a importância da estabilidade de medidas 

para a promoção de atratividade a investidores, empresas estrangeiras e governos. É 

ressalvada a importância da confiança na estabilidade destas medidas, uma vez que o 

levantamento arbitrário poria em causa o interesse nestes países (Liu et al., 2009). 

O princípio da promoção de concorrência justa condena as práticas protecionistas 

como os subsídios à exportação ou o dumping abaixo do custo. Este princípio limita a 

atuação do estado como um protetor do seu mercado e promove a concorrência 

internacional, o que por sua vez promove o desenvolvimento tecnológico (Bernardes, 

2021). 

O princípio do estímulo o desenvolvimento e da reforma económica prevê o 

protecionismo de países em desenvolvimento, não só através de estímulos, mas também 

através da flexibilização de medidas especiais. Esta medida pretende proteger os países 

em desenvolvimento dando-lhes mais tempo para se ajustarem aos novos desafios do 

comércio internacional (Bernardes, 2021). 

Entre 9 e 13 de novembro de 2001 realizou-se em Doha a Conferência Ministerial 

denominada de Rodada Doha, esta tinha como objetivo chegar a um acordo entre todos 

os estados-membros da OMC. No entanto devido a atrasos e controvérsias, as 

negociações foram postergadas, o que agravou frustração e descrença na liberalização do 

comércio (Bernardes, 2021; Dudas & Dudasova, 2016). 
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Com a crise de 2008 reduziu-se a disposição para assumir compromissos que 

implicassem a política mundial. Esta descrença formou dúvidas na OMC, não só na sua 

capacidade de resolução de problemas passados, mas também, para na capacidade de 

planeamento e inovação para desafios futuros (Bernardes, 2021). 

A RPC foi um dos países signatários do GATT, porém com a Revolução 

Comunista, retirou-se a 1949 (Liu et al., 2009). 

Na década de 1980, Pequim começou a demonstrar interesse no comércio 

internacional, já a 1986 a RPC solicitou de forma oficial o reingresso no GATT. Este 

reingresso vinha acompanhado de três exigências por parte chinesa. A primeira exigência 

passa pela consideração de reingresso e não de uma nova adesão. A segunda exigência 

passa pela definição da RPC como um país em desenvolvimento. Já a terceira exigência 

explica que seria à base de concessões tarifárias, ao invés do compromisso de importação. 

Contudo a terceira exigência não foi aceite pelos países capitalistas, devido à 

desconfiança que o controlo estatal chinês detém sobre as importações (Bernardes, 2021). 

 A 1995 quando o GATT é substituído pela OMC o reingresso da RPC ainda não 

estava concluído o que exigiu a renovação do pedido de reingresso. Após 15 anos de 

negociação, a 10 de novembro de 2001 foi aprovado o ingresso da RPC na OMC. Esta 

aprovação permitiu que a RPC se tornasse num membro do organismo internacional e 

abriu o mercado chinês ao sistema multilateral do comércio internacional (Liu et al., 

2009). 

 Entre 1978 e 2001 a RPC demonstrou um crescimento médio anual de 9,6%, 

sendo que 1984 representou o pico de crescimento anual com um valor de 15,2%. Já em 

2009, no auge da crise económica de 2008, a RPC alcança a liderança mundial em 

exportações de bens, e o segundo lugar em importações (Liu et al., 2009). 

Gráfico nº4 – Comércio de mercadorias da RPC em biliões (2008-2018) 
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Fonte: elaboração própria, com base em Bernardes, Comércio global de mercadorias da China (1990 - 

2018). 

 Como se pode verificar segundo o gráfico acima representada a RPC demonstra 

não só uma tendência de aumento de exportações como de importações. E ainda se 

salienta que em todos os anos apresenta um balanço comercial positivo (Bernardes, 2021). 

 Entre 2008 e 2009 verifica-se uma queda no balanço comercial. 

Balanço comercial 2008: 29740 

Balanço comercial 2009: 19820 

29740 − 19820 = 9920 

Esta queda tem um valor de 99,2. Este valor é elevado, no entanto tendo em conta 

a situação de crise económica e o colapso global associado, é bastante positivo. 

Como se pode verificar de 2008 a 2011 há uma tendência de redução do balanço 

positivo. Esta não só é derivada da diminuição de exportações devido à crise económica 

de 2008, mas também devido ao aumento das importações. O aumento das importações, 

demonstra o desenvolvimento económico do país, uma vez que a população começa a 

conseguir suportar a compra de produtos estrangeiros (Bernardes, 2021). 

A reintrodução da RPC como membro neste mercado como nação em 

desenvolvimento teve influência no que toca à cláusula de Nação Mais Favorecida 

(NMF), uma vez que os países mais desenvolvidos não poderiam discriminar a RPC 

através da utilização da imposição de cotas máximas ou tarifas (Bernardes, 2021). 
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Outro fator a considerar é o tipo de bens mais exportados. Uma vez que grande 

parte dos produtos exportados da RPC fazem parte dos bens manufaturados, o país 

decidiu apostar no desenvolvimento deste setor. Esta aposta beneficiou a população em 

duas frentes. Por um lado, o reforço e desenvolvimento neste setor permitiu a contratação 

de mais mão de obra, o que aumentou o rendimento dos trabalhadores. Por outro lado, a 

fase de transformação de um bem primário para um bem final é a fase de maior 

valorização capital o que permite a venda do produto final com uma grande margem de 

lucro para o setor produtor (Dudas & Dudasova, 2016). 

Todos estes fatores permitiram verificar, primeiro um crescimento económico e, 

seguidamente, um desenvolvimento económico. Apesar de se verificar uma 

desaceleração do crescimento da RPC este desenvolve o progresso de forma mais eficaz 

devido à dimensão da zona de atuação. Deste modo, Bernardes (2021) argumenta que não 

é necessário questionar “se” a RPC se poderá tornar na maior economia mundial, a 

questão deve basear-se na data em que este rank será obtido. Esta data poderá estar mais 

próxima do que esperado, uma vez que a RPC hoje ocupa o lugar da segunda maior 

economia mundial (Bernardes, 2021; Dudas & Dudasova, 2016; Liu et al., 2009). 

Após a adesão à OMC, a RPC conseguiu alargar a sua economia tornando-se no 

principal parceiro comercial de múltiplos países. Deste modo, a ordem mundial, que 

durante décadas apresentava uma supremacia ocidental, viu-se abalada com a ascensão 

de Pequim. Consequentemente é cabível afirmar que a RPC passou a ser um dos atores 

mais influentes no comércio internacional, graças à adesão à OMC (Bernardes, 2021). 

As economias Grega e Portuguesa na crise de 2008 

 Em ambos os países, após o restabelecimento da democracia, verificou-se uma 

tendência em aumentar a despesa que melhorasse rapidamente o nível de vida 

(Petmesidou & Glatzer, 2015).  

Em vez de se construir uma base legal de direitos comum, na Grécia, criaram-se 

políticas que favoreciam certos grupos, esquemas que permitiam a reforma mais cedo a 

poucos empregos e pensões de incapacidade. Esta situação piorou quando estas medidas 

foram anunciadas como base para todos os cidadãos, inclusive aos que nunca 

contribuíram (Petmesidou & Glatzer, 2015; Sarel, 1996). 

Já em Portugal, a transição para a democracia foi mobilizada por ideais 

revolucionários que pretendiam alterar o sistema atual. No entanto, para poderem aceder 
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à UE as políticas passaram a ser construídas à luz de medidas mais conservadoras de 

redistribuição como na Grécia (Petmesidou & Glatzer, 2015). 

Despesa pública em percentagem do PIB 

Gráfico nº5 - Despesa pública em percentagem do PIB 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Trading Economics, Despesa pública em percentagem do PIB da 

Grécia e Despesa pública em percentagem do PIB de Portugal. 

. O gráfico nº4 apresenta os dados relativos à despesa púbica, medindo-a em 

percentagem do PIB. Este demostra ser relativamente constante, no entanto não tem em 

conta o aumento drástico do PIB após a entrada na UE. Também se pode verificar que 

em 2008 o valor de Portugal manteve-se estável enquanto que o da Grécia registou um 

aumento (C. Ribeiro & Cardoso, 2016). 

 Com a recessão económica verificada na primeira metade da década de 1990, e as 

reformas aceleradas em ambos os países, era de esperar que as metas a atingir fossem 

semelhantes. No entanto três fatores diferem no contexto sociopolítico destes dois países: 

os processos de negociação, a relação entre os partidos políticos e a população e o grau 

de crescimento económico (Petmesidou & Glatzer, 2015). 

 No que toca aos processos de negociação verifica-se uma diferença entre os países 

uma vez que a Grécia não desenvolveu os processos de negociação proeminentes em 

Portugal. Em contraste, na Grécia, não se criaram grandes plataformas de dilogo para 

reformas e as relações industriais continuaram a ser politizadas e fragmentadas 

(Petmesidou & Glatzer, 2015). 
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 A relação entre os partidos políticos e a população na Grécia manteve um sistema 

clientelístico, uma vez que grande parte dos apoiantes obteve um incentivo. Isto aumentou 

a descrença entre os dois partidos principais o que fez emergir partidos alternativos. Já 

em Portugal verifica-se uma maior tradição para o compromisso entre partidos que, em 

conjunto com o respeito ao ciclo político, explicam a resiliência das estruturas políticas 

(C. Ribeiro & Cardoso, 2016; Sarel, 1996). 

 Quanto ao grau de crescimento económico, Portugal, ao contrário da Grécia não 

demonstrou um aumento muito acentuado do crescimento económico. Por esta mesma 

razão, quando as medidas de austeridade foram impostas a Grécia sentiu uma alteração 

muito mais abrupta que Portugal (C. Ribeiro & Cardoso, 2016). 

 Nestes países a divida económica teve causas nacionais e internacionais, visto que, 

ambos contraíram dívidas de elevado valor de modo a tentar acompanhar o 

desenvolvimento dos restantes países europeus. No caso da Grécia os elevados 

empréstimos internacionais financiavam o orçamento público, já em Portugal a crise 

financeira global desencadeou a acumulação de défice público, e por conseguinte, de 

dívida (Petmesidou & Glatzer, 2015). 

 Já em parâmetros macroeconómicos externos são de salientar as falhas do projeto 

Euro, como a união monetária de economias desiguais e de interesses divergentes sujeita 

a choques assimétricos, associado ao acesso fácil de investimento com baixas taxas de 

juro previstas para estes dois países (Petmesidou & Glatzer, 2015; C. Ribeiro & Cardoso, 

2016; Sarel, 1996). 

  



60                                           Departamento de Ciências Sociais Políticas e do Território 

 

Dívida pública em percentagem do PIB 

Gráfico nº6 - Dívida pública em percentagem do PIB 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Trading Economics, Dívida pública em percentagem do PIB da 

Grécia e Dívida pública em percentagem do PIB de Portugal. 

O gráfico nº5 expressa o aumento da dívida pública em percentagem do PIB. 

Como se pode verificar até 2007 esta manteve-se relativamente estável na Grécia, 

rondando os 102,7. Isto significa que nos 12 anos, de 1996 a 2007, a divida rondava o 

valor total do PIB gerado a cada ano. Em 2008 com a crise económica o gráfico apresenta 

um aumento médio de 14,8%PIB anualmente até 2010, atingindo o valor de 147,5%PIB 

nesse mesmo ano. Com o aumento do acumular das dívidas, a Grécia foi isolada do 

mercado internacional e pressionada a um acordo de resgate com a troika, em março de 

2010, o que resultou num ajuste estrutural e severas medidas de austeridade (Petmesidou 

& Glatzer, 2015; C. Ribeiro & Cardoso, 2016).  

Uma vez que se verificou ainda um aumento de 27,7%PIB de 2010 (147,5%PIB) 

para 2011 (175,2%PIB) foi negociado um novo empréstimo que previa medidas de 

austeridade mais severas. Este empréstimo previa um aumento do crescimento económico 

a partir de 2012, previa ainda, um aumento do desemprego até aos 15% o que recomeçaria 

a descer gradualmente, recuperando o mercado económico a 2013. No entanto estas 

previsões provaram-se erradas quando o PIB diminuiu por seis anos consecutivos e o 

desemprego atingiu os 26,4% a 2014, impedindo a recuperação. Desde esta altura a 
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Grécia tem registado valores de crescimento da dívida pública numa média de 5,81%PIB 

por ano, atingindo, a 2020, o valor de 205,6%PIB (Petmesidou & Glatzer, 2015). 

No que toca a Portugal, o gráfico primeiro descreve um período de diminuição de 

dívida pública em percentagem do PIB. De 1996 (63,3%PIB) a 2000 (58,7%PIB) regista-

se uma dívida pública com média de -2,275%PIB, no entanto estes valores são muito 

baixos, não pela diminuição da dívida pública, mas pelo aumento do crescimento do PIB 

(Sarel, 1996). 

Após a viragem do século, e a adesão ao euro, Portugal começa a registar 

aumentos da dívida pública, se em 2000 atingia um valor de 54,5%PIB, sete anos mais 

tarde, em 2007, atinge os 72,7%PIB apresentando um aumento médio de 

aproximadamente 2,643%PIB. Este aumento é significativo uma vez que a dívida pública 

passa de representar cerca de metade para quase três quartos do PIB anual (Petmesidou 

& Glatzer, 2015; Sarel, 1996). 

Com a crise económica de 2008 a troika decidiu implementar medidas severas de 

austeridade que previam um cenário positivo semelhante ao da Grécia, no entanto este 

também não se verificou. De 2010 a 2013 o PIB de Portugal diminuiu em 5,7%, o 

desemprego atingiu os 17,6% e a dívida pública aumentou em 32,7%PIB atingindo, a 

2014, 132,9%PIB (Petmesidou & Glatzer, 2015; C. Ribeiro & Cardoso, 2016). 

A partir de 2015 até a atualidade Portugal demonstra uma tendência de diminuição 

da dívida pública, com uma descida de 131,2%PIB para 116,8%PIB a 2019, o que 

representa valores médios de -3,22%PIB anualmente. No entanto há que salientar o ano 

de 2020, que por razões também dependentes de uma pandemia mundial se registou um 

aumento da dívida pública em 16,8% num só ano (Sarel, 1996). 

Como se pode verificar, apesar de o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter 

utilizado uma filosofia de condicionalidade considerando a pátria de cada nação nas 

negociações da crise da ásia, os resgates para a Grécia e Portugal são exemplos de 

burocracia condicionada pelo desgaste da soberania política e económica (Petmesidou & 

Glatzer, 2015).  
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O reforço das dinâmicas económicas da RPC nas economias Grega e Portuguesa 

Com o contexto da crise de 2008, a RPC emerge como um novo parceiro asiático 

proeminente, o que revela a dependência, que países virados para as exportações, 

começam a apresentar. A interligação aprofunda-se quando, por um lado, os países da 

Europa do Sul ficam cada vez mais endividados como a Grécia e Portugal, e por outro, 

Pequim adquire títulos de dívida destes mesmos países (Galinha, 2017). 

Logo após a crise de 2008 a RPC aprofundou as suas relações com a UE através 

de grandes investimentos de empresas públicas e privadas chinesas na economia europeia. 

O que representa um compromisso a longo prazo que pretende aumentar o fluxo de 

investimento estrangeiro na economia da UE (Galinha, 2017).  

A integração da RPC na economia grega 

A RPC tem tomado, cada vez mais, um papel de investidor mais visível na Grécia, 

devido ao aumento de investimentos em grande escala no país. Devido à situação de 

dívida do país, a Grécia teve de aceitar uma quantidade de reformas “inaceitáveis”. Graças 

a esta situação, os investidores chineses aproveitaram para criar uma aliança económica, 

através da liberalização da economia grega (Tonchev & Davarinou, 2017). 

A RPC e a Grécia desenvolveram projetos de investimento que visam a criação 

de um plano de investimentos localizados ao longo de um período de tempo. Porém, 

enquanto que a RPC cria planos com uma visão a longo prazo, a Grécia tende a ter uma 

visão mais direcionada para a resolução dos seus problemas financeiros imediatos (Gong 

Sen, Melissa Liech, 2019; Tonchev & Davarinou, 2017). 

Esta situação põe em causa a criação de uma relação assimétrica o que torna 

questionável o desenvolvimento de uma “parceria estratégica”. De qualquer modo, é 

crucial salientar que a dívida grega foi o principal contribuidor para a aproximação de 

Atenas e Pequim (Gong Sen, Melissa Liech, 2019). 

Atualmente a Grécia é membro do Banco Asiático de Investimento em 

Infraestruturas (BAII), e apresenta interesse em estabelecer relações com o Novo Banco 

de Desenvolvimento. Estas relações fortalecem a relação entre os dois países. Para além 

disso o envolvimento do governo grego na plataforma 17+1 que visa a cooperação entre 

os países da Europa Central e Oriental e a RPC (Tonchev & Davarinou, 2017). 
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Por outro lado, a UE tem demonstrado insatisfação pelo facto da Grécia ter 

começado a tomar o partido político da RPC. Para além disso é necessário relembrar que 

nesta época as opiniões geopolíticas também afetam o panorama das relações sino-gregas. 

Assim, a Grécia vê-se numa situação apertada no debate europeu que favorece o rastreio 

de investimento estrangeiro, na adesão à UE e na facilitação do cultivo de relações com 

a RPC (Baark, 2019). 

Com a decisão de favorecer a aproximação da RPC a Grécia garantiu que as 

relações sino-gregas formassem um laço que permite prever o aprofundamento das 

mesmas por largos anos. Com estas, Atenas pode procurar alcançar o equilíbrio entre os 

interesses gregos e as prioridades de Pequim, dando origem a uma “cooperação win-win” 

(Tonchev & Davarinou, 2017). 

Com a criação desta cooperação, a RPC torna-se um estreante investidor e 

parceiro económico na Grécia. Apesar de ambos os países já disporem de relações 

diplomáticas desde 1972, só a meados de 2000 realmente notaram os benefícios desta 

aliança. Assim, a RPC, alcança níveis de elevada importância rapidamente (Tonchev & 

Davarinou, 2017). 

Há que salientar que a 2003 o Banco da Grécia (BG) registou o primeiro 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE) chinês, dando assim início à presença chinesa na 

Grécia. Cinco anos mais tarde, em 2008, o investimento chinês passa a ser mais 

predominante com a concessão de grande parte do porto marítimo de Pireu à empresa 

China COSCO Shipping (Gong Sen, Melissa Liech, 2019).  

Em 2015 o BG reporta que a RPC ainda não alcançou o top dez dos maiores 

investidores estrangeiros na Grécia. O que demonstra que apesar do elevado 

investimento, verifica-se uma sobrevalorização da presença asiática neste país. A questão 

interessante contempla até que ponto os investimentos da RPC poderão ajudar a resolver 

o fosso de dividas em que a Grécia se encontra (Tonchev & Davarinou, 2017). 

O que se pode verificar é que até atualmente, a parte significativa de investimento 

chinês regista-se nas cinco áreas seguintes: energia, imobiliário, infraestruturas de 

transportes, telecomunicações e turismo (Tonchev & Davarinou, 2017). 

O investimento estrangeiro chinês entra na Grécia através de várias empresas 

chinesas, no entanto estas apresentam várias lógicas. Apesar destas lógicas variarem todas 
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as empresas têm como objetivo final promover a construção de uma rota de transporte 

transfronteiriço com grande presença no Mediterrâneo e na Europa Central. Este objetivo 

permite alcançar não só a redução do tempo e custos do transporte de mercadorias, mas 

também aumentar a presença chinesa nos mercados destas zonas (Baark, 2019; Tonchev 

& Davarinou, 2017). 

Claro que este aumento da presença chinesa tanto no Mediterrâneo, como na 

Europa Central obriga as empresas chinesas a cumprir parâmetros de benefícios sociais 

fora do comum. Por esta mesma razão, muitas empresas chinesas manifestam 

descontentamento por serem obrigadas a pagar benefícios sociais de trabalhadores 

chineses ao estado grego, argumentando que estes trabalhadores estão protegidos pelo 

sistema de benefícios sociais chinês (Baark, 2019; Gong Sen, Melissa Liech, 2019). 

Para além desta questão, os investidores da RPC contestam: no porto de Pireu, 

baixa qualidade dos serviços públicos, que aumenta os custos e diminui a margem de 

lucro; o sistema fiscal, pela falta de transparência; e a legislação grega, devido ao quão 

difícil é de compreender (Tonchev & Davarinou, 2017). 

No entanto é necessário relembrar que os projetos de investimento da RPC 

oferecem muitas oportunidades para a economia da Grécia. Até que ponto estas 

oportunidades são aproveitadas já é outra questão completamente diferente. Por exemplo, 

o facto da RPC apostar na modernização das infraestruturas de transportes de Pireu a 

Budapeste. Esta modernização pode ser aproveitada pela Grécia para facilitar a integração 

do comércio regional nos mercados europeus (Baark, 2019). 

Como se pode verificar estes benefícios causam especulação nos potenciais 

desenvolvimentos socioeconómicos para a Grécia. Todavia são também levantadas três 

questões principais. A primeira contempla o grau de vontade e de capacidade que este 

país detém para diminuir, ou até mesmo abolir, os obstáculos que impedem o crescimento 

do investimento estrangeiro. A segunda reflete se o investimento da RPC é o suficiente 

para impulsionar a economia grega para fora do fosso endividado. Já a terceira debate se 

o impacto deste investimento está a ser corretamente analisado pela Grécia (Baark, 2019; 

Gong Sen, Melissa Liech, 2019; Tonchev & Davarinou, 2017). 

Assim é necessário analisar até que ponto o investimento chinês na Grécia segue 

um modelo de cooperação em beneficio mútuo (Tonchev & Davarinou, 2017). 
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A integração da RCP na economia portuguesa 

A história da interação comercial entre a economia Portuguesa e a RPC remota ao 

século XV com a descobertas marítimas (Galinha, 2017). 

Gráfico nº7 - Trocas comerciais entre a RPC e Portugal 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Pedro Galinha, China e Portugal : Dez anos de Parceria 

Estratégica Global, Trocas comerciais entre a RPC e Portugal, 2003-2015. 

A relação entre estes dois países desenvolveu-se para uma fase mais aprofundada 

com a assinatura da Parceria Estratégica Global a dezembro de 2005 após a criação do 

Fórum de Macau (Faria, 2020; Galinha, 2017). 

O investimento chinês intensificou-se após o grupo China Three Gorges ter ganho 

um concurso internacional a maio de 2012. Com este, 21,35% do capital social da 

empresa portuguesa EDP foi adquirido pelo grupo mais especializado em energia 

hidroelétrica, a China Three Gorges. Este investimento rendeu 2,7 mil milhões de euros 

a Portugal, o que corresponde a mais de metade do investimento da RPC na Europa, do 

ano anterior. Este negócio permitiu à empresa portuguesa ganhar liquidez e apostar no 

mercado das energias renováveis. O investimento não só da EDP, mas também da REN, 

apoia uma estratégia de financiamento do setor energético por parte dos bancos chineses. 

(Faria, 2020; Galinha, 2017). 

A 1 de Julho de 2013, o Banco da China abriu portas em Lisboa. Este é um dos 

mais importantes e proeminentes bancos comerciais da China. Com a abertura desta 

sucursal, Portugal aprofunda as suas relações comerciais com a RPC. Na inauguração 
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desta sucursal, Tian Guoli, o presidente desta instituição apresentou o interesse da RPC 

de cooperar com a Europa, especialmente com a banda dos países da Europa do Sul. 

Salienta-se ainda a importância desta afirmação no que toca a Portugal, sendo que foi 

consequentemente inaugurada uma sucursal em Macau onde foi criada uma equipa de 

bilingues que lida preferencialmente com os países de língua portuguesa (Galinha, 2017). 

No setor bancário ainda é de referir que a presença do Novo Banco, o antigo Banco 

Espírito Santo (BES) que vendeu o capital social do Banco Espírito Santo Investimento 

(BESI) em 2014 ao grupo Haitong por um valor de 379 milhões de euros. O grupo 

Haitong é uma sociedade financeira proeminente na RPC, no entanto esta foi a primeira 

interação fora das fronteiras asiáticas o que arrecadou muitos espaços físicos em quatro 

continentes através de escritórios (Galinha, 2017; G. Ribeiro, 2005).  

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) tem presença em Portugal 

através da sucursal de Macau, outro fator que aprofunda as relações comerciais com a 

RPC através de escritórios abertos a 2012 num território geográfico com muita relevância, 

marcado pelo início das relações bilaterais que datam ao século XV. Este aprofundamento 

de relações através do ICBC abre à Europa novas possíveis modalidades de negociação 

com a RPC (G. Ribeiro, 2005). 

Todos os fatores apresentados anteriormente fazem com que a RPC considera 

Portugal como um bom parceiro comercial, o que acentua o interesse da banca chinesa. 

Já que este pode ser o caminho para tornar o “人民币” (ren min bi) numa moeda de 

referência no que toca a trocas comerciais internacionais (Faria, 2020; Galinha, 2017). 

No setor de seguros de saúde, a RPC começou a preparar produtos de interesse da 

classe média que se tornem não só atrativos no mercado competitivo, mas que preparem 

as empresas estrangeiras que estão na RPC para quando se criar uma abertura ao país 

(Galinha, 2017). 

No setor tecnológico a empresa chinesa Huawei opera em Portugal desde 2004. 

Em 2012 investiu capital chinês em Portugal com a construção e inauguração do centro 

tecnológico. Este investimento corresponde a um valor de dez milhões de euros e foca-se 

no setor das telecomunicações, mais um setor da economia Portuguesa que recebe 

interação chinesa (Galinha, 2017). 
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Outro método de entrada de capital chinês é através da Autorização de Residência 

para Atividade de Investimento (ARI). Esta lida com a entrada de cidadãos chineses que 

pretendem obter residência para desenvolverem atividades de investimento em Portugal 

(Galinha, 2017). 

Outra caraterística dos investimentos chineses em Portugal tende a respeitar 

algumas regras que também se aplicam aos restantes países da Europa. Neste caso a RPC 

não investe para criar emprego e também não está ligada ao setor industrial. Ambos os 

setores precisariam de visibilidade, capital, tempo e estabilidade, algo que seria custoso 

à RPC. Por outro lado os investimentos chineses procuram projetos já consolidados 

(Galinha, 2017; G. Ribeiro, 2005). 

Deste modo os investimentos realizados em Portugal não entram em conflito com 

os objetivos a longo prazo da RPC, já que ambos os países estão especializados em setores 

diferente. Consequentemente pertencem a patamares de primeiro (Portugal) e segundo 

(China) mundos, uma vez que se especializam em serviços e transformação, 

respetivamente (Faria, 2020; Galinha, 2017). 

Se analisarmos cronologicamente verificam-se três períodos marcados das 

caraterísticas de entrada de capital chinês em Portugal, o pré-crise, a crise e o pós-crise. 

No primeiro período, o pré-crise (2001-2008) o investimento era insignificante e apenas 

presente em alguns setores como as telecomunicações, como é exemplo a Huawei (Faria, 

2020) 

No segundo período, a crise (2009-2012) marca-se através da aquisição de várias 

empresas, uma vez que na Europa existia necessidade por liquidez nas empresas que 

faliram, ou que se encontravam numa situação de falência eminente (Faria, 2020; Galinha, 

2017). 

 No terceiro período, o pós-crise (após 2013) os países europeus começam a 

melhorar a situação financeira o que leva à RPC a criar acordos bilaterais com a Europa 

de modo a procurar novas oportunidades de, não só reciprocar o investimento económico, 

mas também aumentar a transparência das negociações, acabando com as “mistificações” 

associadas às parcerias comerciais com a RPC (Faria, 2020; Galinha, 2017). 

No que toca ao impacto deste investimento em Portugal a visão mais negativa 

considera necessário criar medidas de proteção contra os riscos desta negociação, algo 
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apoiado na desconfiança da influência política. Por esta razão foram criados dois fundos 

estatais que lidam com as negociações com a RPC. Por um lado, temos um fundo 

coordenado pelo Export Import Bank e pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e 

Reforma. Por outro lado, temos o segundo fundo coordenado pelo Ministério do 

Comércio da RPC e pelo Ministério da Economia. Esta separação aumenta, ligeiramente 

a segurança protecionista de Portugal (Galinha, 2017; G. Ribeiro, 2005). 

Evolução da economia Grega e Portuguesa  

 Para a compreensão da evolução da economia Grega e Portuguesa após a 

integração da RPC como investidor estrangeiro, foi necessário aceder a indicadores 

macroeconómicos e microeconómicos. Deste modo consultou-se o V-Dem e o Banco 

mundial para poder construir os gráficos abaixo e, consequentemente compreender a sua 

evolução. 

PIB per capita 

 Em primeiro decidiu-se analisar a evolução do PIB per capita. O PIB per capita 

analisa o produto interno bruto produzido pelo país e divide-o pelo número de habitantes. 

Deste modo pode-se compreender o lucro tendo em conta a dimensão da população do 

país (World Bank, 2014).  

Gráfico nº8 - PIB per capita 

 

Fonte: elaboração própria, com base em V-Dem, PIB per capita China. 
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 No gráfico anterior verificam-se três cenários diferentes, a diminuição do PIB per 

capita, a estagnação do PIB per capita, e o aumento do PIB per capita em que cada país 

apresenta um deles.  

 No caso da Grécia o gráfico apresenta uma diminuição do PIB per capita. 

Grécia PIB per capita 2008 = 28907,92$ 

Grécia PIB per capita 2018 =  23450,77$ 

23450,77$ − 28907,92$ = −5457,15$ 

|
23450,77$

28907,92$
| × 100 ≅ 81,12% 

81,12% − 100% = −18,88% 

2018 − 2008 = 10 →  
−5457,15$

10
≅ −545,72$ 

 Como se pode compreender entre o espaço temporal de 2008 e 2018 houve uma 

diminuição de 5457,15$, ou seja, de o PIB per capita de 2018 assume um valor de 

81,12% do PIB per capita do valor de 2008, o que representa uma de diminuição de 

aproximadamente 18,88%. Isto representa uma diminuição média de 545,715$ ao ano. 

Há que salientar que é entre 2008 e 2013 que se verifica uma queda mais acentuada 

do valor do PIB per capita, já que é neste ano que se verifica o menor valor de PIB per 

capita de todo o espaço temporal em análise.  

Grécia PIB per capita 2008 = 28907,92$ 

Grécia PIB per capita 2013 = 22118,00$ 

22118,00$ − 28907,92$ = −6789,92$ 

|
22118,00$

28907,92$
| × 100 ≅ 76,51% 

76,51% − 100% = −23,49% 

2013 − 2008 = 5 →  
−6789,92$

5
≅ −1357,98$ 
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 No espaço temporal de 2008 a 2013 pode-se verificar uma diminuição do PIB per 

capita de 6789,92$. Isto quer dizer que o valor de 2013 corresponde apenas a 76,51% do 

valor de 2008, o que representa uma diminuição de 23,48%. Deste modo, pode-se calcular 

que, em média, o PIB per capita grego demonstra uma diminuição de 1357,98$ 

anualmente. 

Grécia PIB per capita 2013 = 22118,00$ 

Grécia PIB per capita 2018 =  23450,77$ 

23450,77$ − 22118,00$ = 1332,77$ 

|
23450,77$

22118,00$
| × 100 ≅ 106,03% 

106,03% − 100% = 6,03% 

2018 − 2013 = 5 →  
1332,77$

5
≅ 266,55$ 

 No espaço temporal de 2013 a 2018 pode-se verificar um aumento do PIB per 

capita de 1332,77$. Isto quer dizer que o valor de 2018 corresponde a 106,03% do valor 

de 2013, o que representa um aumento de 6,03%. Deste modo, pode-se calcular que, em 

média, o PIB per capita grego demonstra um aumento de 266,55$ anualmente. 

Ao longo de todo o período em análise verifica-se uma diminuição do PIB per 

capita que é explicado pela diminuição de produção uma vez que certas empresas foram 

à falência desde a crise de 2008. Após a entrada da RPC na economia Grega pode-se 

verificar um ligeiro aumento do PIB per capita, este está associada ao tipo de negócios 

que a RPC estabeleceu na economia grega (Tonchev & Davarinou, 2017).  

 A RPC entra na Grécia através da aquisição de certas empresas que estavam numa 

eminente espectativa de falência. Com a aquisição destas empresas a RPC consegue rotas 

de acesso privilegiado à Europa sem ter de gastar o investimento inicial que a criação de 

uma empresa requer (Tonchev & Davarinou, 2017).  

 Do ponto de vista grego a inexistência de novo lucro impede o crescimento do 

PIB per capita, e consequentemente impede o desenvolvimento económico da Grécia. 

No entanto, a RPC ajudou a abrandar a diminuição do PIB per capita provocada pela 

crise de 2008 (Tonchev & Davarinou, 2017). 
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 No caso de Portugal o gráfico apresenta um ligeiro aumento do PIB per capita. 

Portugal PIB per capita 2008 = 25590,88$ 

Portugal PIB per capita 2018 = 27035,6$ 

27035,6$ − 25590,88$ = 1444,72$ 

|
27035,6$

25590,88$
| × 100 ≅ 105,65$ 

105,65% − 100% = 5,65% 

2018 − 2008 = 10 →  
1444,72$

10
≅ 144,47$ 

 Como se pode compreender entre o espaço temporal de 2008 e 2018 houve um 

aumento de 1444,72$, ou seja, o PIB per capita de 2018 assume um valor de 105,65% do 

PIB per capita do valor de 2008, o que representa um aumento de aproximadamente 

5,65%. Isto representa um aumento média de 144,472$ ao ano. 

Portugal PIB per capita 2008 = 25590,88$ 

Portugal PIB per capita 2013 = 24076$ 

24076$ − 25590,88$ = −1514,88$ 

|
24076$

25590,88$
| × 100 ≅ 94,08% 

94,08% − 100% = −5,92% 

2013 − 2008 = 5 →  
−1514,88$

5
≅ −302,98$ 

 No espaço temporal de 2008 a 2013 pode-se verificar uma diminuição do PIB per 

capita de 1514,88$. Isto quer dizer que o valor de 2013 corresponde apenas a 94,08% do 

valor de 2008, o que representa uma diminuição de 5,92%. Deste modo, pode-se calcular 

que, em média, o PIB per capita português demonstra uma diminuição de 302,976$ 

anualmente. 
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Portugal PIB per capita 2013 = 24076$ 

Portugal PIB per capita 2018 = 27035,6$ 

27035,6$ − 24076$ = 2959,6$ 

|
27035,6$

24076$
| × 100 ≅ 112,29% 

112,29% − 100% = 12,29% 

2018 − 2013 = 5 →  
2959,6$

5
≅ 591,92$ 

 No espaço temporal de 2013 a 2018 pode-se verificar um aumento do PIB per 

capita de 2959,6$. Isto quer dizer que o valor de 2018 corresponde a 112,29% do valor 

de 2013, o que representa um aumento de 12,29%. Deste modo, pode-se calcular que, em 

média, o PIB per capita português demonstra um aumento de 591,92$ anualmente. 

 Ao longo de todo o período temporal em análise verifica-se um aumento pouco 

elevado do PIB per capita português, o que leva a considerar que se verifica um aumento 

significativo, e, por conseguinte, se considere que o PIB per capita se encontra 

relativamente estabilizado. A estabilidade evidente está dependente dos tipos de negócios 

que a RPC pratica com Portugal (Faria, 2020). 

 Tal como na economia grega, durante o período da crise verifica-se uma 

diminuição do PIB per capita que é explicado pela diminuição de produção uma vez que 

certas empresas foram à falência desde a crise de 2008. Após a entrada da RPC na 

economia Portuguesa pode-se verificar um ligeiro aumento do PIB per capita, este está 

associada ao tipo de negócios que a RPC estabeleceu na economia portuguesa (Galinha, 

2017). 

 A RPC entra em Portugal através da aquisição de certas empresas que estavam 

numa eminente espectativa de falência. Com a aquisição destas empresas a RPC consegue 

rotas de acesso privilegiado à Europa sem ter de gastar o investimento inicial que a criação 

de uma empresa requer (Galinha, 2017). 

 Através desta entrada a RPC aprofundou as suas relações com Portugal, no 

entanto, ao contrário da Grécia, a especialização de mercados que cada país explora não 

entram em conflito. Enquanto que a RPC explora a transformação de matérias primas em 
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produto final, Portugal especializa-se no setor dos serviços. Deste modo, os setores em 

que se especializam complementam-se (Angotti, 1981; Francois & Reinert, 1996; 

Galinha, 2017; Johnson, 1995; Marx, 2013). 

Taxa de desemprego 

 Como segundo indicador, decidiu-se analisar a taxa de desemprego. A taxa de 

desemprego considera a dimensão da população desempregada dentro de toda a 

população ativa. (World Bank, 2014).  

Gráfico nº9 – Taxa de desemprego 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Banco mundial, Desemprego total (%). 

 No gráfico acima a RPC apresenta um número controlado e estagnado da taxa de 

desemprego rondando os 5%, já a Grécia e Portugal apresentam um aumento da taxa de 

desemprego que atinge o pico em 2013.  

Após 2013, e com a entrada em força do capital chinês, verifica-se uma descida 

controlada dos valores da taxa de desemprego. 

Como se pode verificar, no caso da Grécia o aumento entre 2008 e 2013 demonstra 

uma curvatura mais acentuada, que a curvatura da diminuição entre 2013 e 2018. O que 

significa que a Grécia obtém um valor de 2018 superior ao de 2008. No entanto Portugal 

apresenta curvaturas mais semelhantes, conseguindo, a 2018 atingir uma taxa de 

desemprego inferior à de 2008.   
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 No caso da Grécia o gráfico apresenta uma curvatura muito acentuada. 

Grécia Taxa de desemprego 2008 = 7,76% 

Grécia Taxa de desemprego 2018 = 19,29% 

19,29% − 7,76% = 11,53% 

|
19,29%

7,76%
| × 100 ≅ 248,58% 

248,58% − 100% = 148,58% 

2018 − 2008 = 10 →  
11,53%

10
≅ 1,15% 

 Se analisarmos a situação pré-crise e atual podemos chegar à conclusão de que 

houve um aumento da taxa de desempregados. Neste caso, no espaço temporal houve um 

aumento de 11,52% de desempregados, sendo que o valor de 2018 corresponde a 

248,58% do valor de 2008, o que implica um aumento de 148,58% da taxa de 

desemprego. Deste modo, verifica-se uma média do aumento da taxa de desemprego de 

1,153% anualmente. 

Grécia Taxa de desemprego 2008 = 7,76% 

Grécia Taxa de desemprego 2013 = 27,47% 

27,47% − 7,76% = 19,71% 

|
27,47%

7,76%
| × 100 ≅ 353,99% 

353,99% − 100% = 253,99% 

2013 − 2008 = 5 →  
19,71%

5
≅ 3,942% 

 No que toca o período de crise pré-entrada da RPC, verifica-se um aumento de 

19,71% da taxa de desemprego. Deste modo, o valor de 2013 corresponde a 353,99% do 

valor de 2008, o que implica um aumento de 253,99% da taxa de desemprego. Assim, 

verifica-se uma média do aumento da taxa de desemprego de 3,942% anualmente.  
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Com a crise de 2008 a Grécia viu muitas das suas empresas fecharem portas o que 

aumentou drasticamente a taxa de desemprego. Para além disso a Grécia teve de se 

submeter a medidas de austeridade o que, indiretamente, também diminuiu o número de 

empregados (Tonchev & Davarinou, 2017). 

Grécia Taxa de desemprego 2013 = 27,47% 

Grécia Taxa de desemprego 2018 = 19,29% 

19,29% − 27,47% = −8,18% 

|
19,29%

27,47%
| × 100 ≅ 70,22% 

70,22% − 100% = −29,78% 

2018 − 2013 = 5 →  
−8,18%

5
≅ −1,636% 

 Após a entrada da RPC na economia grega, verifica-se uma diminuição da taxa de 

desemprego num valor de 8,18%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a apenas 

70,22% do valor de 2013, o que implica uma diminuição de 29,78% da taxa de 

desemprego. Assim verifica-se, em média, uma diminuição da taxa de desemprego de 

1,636% anualmente. 

 A economia grega, sentiu uma entrada de capital estrangeiro que permitiu, não só 

aumentar o número de empregados nas empresas que não estavam em risco iminente de 

falência, mas também salvar as empresas em risco de falência. Estas abriram a 

possibilidade de contratação de mais pessoas, o que consequentemente fez diminuir a taxa 

de desemprego (Tonchev & Davarinou, 2017). 

 Como se pode verificar, a taxa de desemprego da Grécia ainda se encontra num 

valor superior ao de 2008, no entanto a Grécia pretende aplicar fundos estrangeiros para 

conseguir diminuir a taxa de desemprego, e consequentemente, voltar a estar numa 

situação mais estável para a própria população (Tonchev & Davarinou, 2017). 

 Como se pode verificar a aplicação dos fundos estrangeiros está a diminuir a taxa 

de desemprego, no entanto, só a ação chinesa, poderá não ser o suficiente. Os países estão 

caraterizados como país transformador (RPC) e país de serviços (Grécia) o que implica a 

complementaridade dos setores. Esta complementaridade implica que novas empresas 
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poderão ser formadas, mas a área transformadora, e que permite a maior contratação, não 

será uma das apostas (Tonchev & Davarinou, 2017). 

 No caso de Portugal o gráfico apresenta uma curvatura não tão acentuada como 

da Grécia. 

Portugal Taxa de desemprego 2008 = 7,55% 

Portugal Taxa de desemprego 2018 = 6,99% 

6,99% − 7,55% = −0,56% 

|
6,99%

7,55%
| × 100 ≅ 92,58% 

92,58% − 100% = −7,42% 

2018 − 2008 = 10 →  
−0,56%

10
≅ −0,056% 

 Se analisarmos a situação pré-crise e atual podemos chegar à conclusão de que 

houve uma diminuição da taxa de desempregados. Neste caso, no espaço temporal houve 

uma diminuição de 0,56% de desempregados, sendo que o valor de 2018 corresponde a 

92,58% do valor de 2008, o que implica uma diminuição de 7,42% da taxa de 

desemprego. Deste modo, verifica-se uma média de diminuição da taxa de desemprego 

de 0,056% anualmente. 

Portugal Taxa de desemprego 2008 = 7,55% 

Portugal Taxa de desemprego 2013 = 16,18% 

16,18% − 7,55% = 8,63% 

|
16,18%

7,55%
| × 100 ≅ 214,30% 

214,30% − 100% = 114,30% 

2013 − 2008 = 5 →  
8,63%

5
≅ 1,726% 

 No que toca o período de crise pré-entrada da RPC, verifica-se um aumento de 

8,63% da taxa de desemprego. Deste modo, o valor de 2013 corresponde a 214,30% do 
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valor de 2008, o que implica um aumento de 114,30% da taxa de desemprego. Assim, 

verifica-se uma média do aumento da taxa de desemprego de 1,726% anualmente. 

Com a crise de 2008, Portugal viu muitas das suas empresas fecharem portas o 

que aumentou drasticamente a taxa de desemprego. Para além disso Portugal teve de se 

submeter a medidas de austeridade o que, indiretamente, também diminuiu o número de 

empregados (Faria, 2020; Galinha, 2017). 

Portugal Taxa de desemprego 2013 = 16,18% 

Portugal Taxa de desemprego 2018 = 6,99% 

6,99% − 16,18% = −9,19% 

|
6,99%

16,18%
| × 100 ≅ 43,20% 

43,20% − 100% = −56,80% 

2018 − 2013 = 5 →  
−9,19%

5
≅ −1,838% 

 Após a entrada da RPC na economia grega, verifica-se uma diminuição da taxa de 

desemprego num valor de 9,19%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a apenas 

43,20% do valor de 2013, o que implica uma diminuição de 56,80% da taxa de 

desemprego. Assim verifica-se, em média, uma diminuição da taxa de desemprego de 

1,838% anualmente. 

 Com a intensificação da ação da RPC na economia portuguesa, houve uma entrada 

de capital estrangeiro que permitiu, não só aumentar o número de empregados nas 

empresas que não estavam em risco iminente de falência, mas também salvar as empresas 

em risco de falência. Estas abriram a possibilidade de contratação de mais pessoas, o que 

consequentemente fez diminuir a taxa de desemprego (Galinha, 2017). 

 Uma vez que Portugal e a RPC não atuam em setores concorrentes, ainda houve 

a possibilidade de explorar um aprofundamento das relações entre ambos os países. Este 

permitiu que ambos os países desenvolvessem as suas indústrias num nível que 

contribuísse para ambos. Tendo em conta as relações históricas luso-chinesas, e a 

possibilidade de benefício mútuo, a RPC decidiu investir em empresas portuguesas 

(Faria, 2020; Francois & Reinert, 1996; Galinha, 2017; Marx, 2013).  
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Taxa de Inflação  

 Por fim decidiu-se analisar a Taxa de Inflação, esta analisa o aumento percentual 

dos preços anualmente. O estudo deste indicador é feito através do Índice de Preços do 

Consumidor (World Bank, 2014). 

Gráfico nº10 – Taxa de Inflação 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Banco mundial, Taxa de Inflação anual. 

 No caso da Grécia o gráfico apresenta uma diminuição em pico, de seguida um 

aumento acentuado, uma nova diminuição que atinge valores deflação e, por fim, uma 

estabilização em valores normais. 

Grécia Taxa de inflação 2008 = 4,153% 

Grécia Taxa de inflação 2018 = 0,626% 

0,626% − 4,153% = −3,527% 

|
0,626%

4,153%
| × 100 ≅ 14,93% 

14,93% − 100% = −85,07% 

2018 − 2008 = 10 →  
−3,527%

10
≅ −0,353% 

 Neste espaço temporal verifica-se uma diminuição da taxa de inflação num valor 

de 3,527%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a 14,93% do valor de 2008 o que 
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representa uma diminuição em 85,07% da taxa de inflação. Assim, verifica-se em média 

uma diminuição de 0,353% anualmente. 

Grécia Taxa de inflação 2008 = 4,153% 

Grécia Taxa de inflação 2009 = 1,21% 

1,21% − 4,153% = −3,033% 

|
1,21%

4,153%
| × 100 ≅ 29,14% 

29,14% − 100% = −70,86% 

2009 − 2008 = 1 →  
−3,033%

1
= −3,033% 

No espaço temporal de 2008 a 2009 verifica-se uma diminuição da taxa de 

inflação num valor de 3,033%. Deste modo, o valor de 2009 corresponde a 29,14% do 

valor de 2008 o que representa uma diminuição em 70,86% da taxa de inflação. Como 

este espaço apenas corresponde a um ano, a diminuição média anual é a mesma que a 

deste ano, o que implica uma diminuição de 3,033%. 

Grécia Taxa de inflação 2009 = 1,21% 

Grécia Taxa de inflação 2010 = 4,713% 

4,713% − 1,21% = 3,503% 

|
4,713%

1,21%
| × 100 ≅ 389,50% 

389,50% − 100% = 289,5% 

2010 − 2009 = 1 →  
3,503%

1
≅ −3,503% 

No espaço temporal entre 2009 e 2010 verifica-se um aumento da taxa de inflação 

num valor de 3,503%. Deste modo, o valor de 2010 corresponde a 389,50% do valor de 

2009 o que representa um aumento de 289,5% da taxa de inflação. Como este espaço 

apenas corresponde a um ano, o aumento médio anual é o mesmo que o deste ano, o que 

implica um aumento de 3,503%. 
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Grécia Taxa de inflação 2010 = 4,713% 

Grécia Taxa de inflação 2015 = −1,736% 

−1,736% − 4,713% = −6,449% 

|
−1,736%

4,713%
| × 100 ≅ 36,83% 

36,83% − 100% = −63,17% 

2015 − 2010 = 5 →  
−6,449%

5
≅ −1,290% 

No espaço temporal de 2010 a 2015 verifica-se uma diminuição da taxa de 

inflação num valor de 6,449%. Deste modo, o valor de 2015 corresponde a 36,83% do 

valor de 2010 o que representa uma diminuição em 63,17% da taxa de inflação. Assim, 

verifica-se em média uma diminuição de 1,290% anualmente. 

Grécia Taxa de inflação 2015 = −1,736% 

Grécia Taxa de inflação 2018 = 0,626% 

0,626% − (−1,736%) = 2,362% 

|
0,626%

−1,736%
| × 100 ≅ 36,06% 

36,06% − 100% = −63,94% 

2018 − 2015 = 3 →  
2,362%

3
≅ 0,787% 

No espaço temporal de 2015 a 2018 verifica-se um aumento da taxa de inflação 

num valor de 2,362%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a 36,06% do valor de 

2015 o que representa um aumento em 63,94% da taxa de inflação. Assim, verifica-se em 

média um aumento de 0,787% anualmente. 

Como se pode verificar, após a crise de 2008, a Grécia sofre um período de 

instabilidade da taxa de inflação, registando grandes flutuações. Desde 2015, pode-se 

verificar um aumento controlado para um valor considerado mais normal o que dá a 

entender que se está a estabilizar. 
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 No caso de Portugal o gráfico apresenta uma diminuição em pico para um valor 

deflação, de seguida um aumento acentuado, uma nova diminuição ainda que menos 

drástica que no caso grego, e, por fim, uma estabilização em valores normais. 

Portugal Taxa de inflação 2008 = 2,589% 

Portugal Taxa de inflação 2018 = 0,994% 

0,994% − 2,589% = −1,595% 

|
0,994%

2,589%
| × 100 ≅ 38,39% 

38,39% − 100% = −61,61% 

2018 − 2008 = 10 →  
−1,595%

10
≅ −0,160% 

Neste espaço temporal verifica-se uma diminuição da taxa de inflação num valor 

de 1,595%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a 38,39% do valor de 2008 o que 

representa uma diminuição em 61,61% da taxa de inflação. Assim, verifica-se em média 

uma diminuição de 0,160% anualmente. 

Portugal Taxa de inflação 2008 = 2,589% 

Portugal Taxa de inflação 2009 = −0,836% 

−0,836% − 2,589% = −3,425% 

|
−0,836%

2,589%
| × 100 ≅ 32,29% 

32,29% − 100% = −67,71% 

2009 − 2008 = 1 →  
−3,425%

1
= −3,425% 

No espaço temporal de 2008 a 2009 verifica-se uma diminuição da taxa de 

inflação num valor de 3,425%. Deste modo, o valor de 2009 corresponde a 32,29% do 

valor de 2008 o que representa uma diminuição em 67,71% da taxa de inflação. Como 

este espaço apenas corresponde a um ano, a diminuição média anual é a mesma que a 

deste ano, o que implica uma diminuição de 3,425%. 
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Portugal Taxa de inflação 2009 = −0,836% 

Portugal Taxa de inflação 2011 = 3,653% 

3,653% − (−0,836%) = 4,489% 

|
3,653%

−0,836%
| × 100 ≅ 436,96% 

436,96% − 100% = 336,96% 

2011 − 2009 = 2 →  
4,489%

2
≅ 2,245% 

No espaço temporal de 2009 a 2011 verifica-se um aumento da taxa de inflação 

num valor de 4,489%. Deste modo, o valor de 2011 corresponde a 436,96% do valor de 

2009 o que representa um aumento de 336,96% da taxa de inflação. Assim, verifica-se 

em média um aumento de 2,245% anualmente. 

Portugal Taxa de inflação 2011 = 3,653% 

Portugal Taxa de inflação 2014 = −0,278% 

−0,278% − 3,653% = −3,931% 

|
−0,278%

3,653%
| × 100 ≅ 7,61% 

7,61% − 100% = −92,39% 

2014 − 2011 = 3 →  
−3,931%

3
≅ −1,310% 

No espaço temporal de 2011 a 2014 verifica-se uma diminuição da taxa de 

inflação num valor de 3,931%. Deste modo, o valor de 2014 corresponde a 7,61% do 

valor de 2011 o que representa uma diminuição em 92,39% da taxa de inflação. Assim, 

verifica-se em média uma diminuição de 1,310% anualmente. 
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Portugal Taxa de inflação 2014 = −0,278% 

Portugal Taxa de inflação 2018 = 0,994% 

0,994% − (−0,278%) = 1,272% 

|
0,994%

−0,278%
| × 100 ≅ 357,55% 

357,55% − 100% = 257,55% 

2018 − 2014 = 4 →  
1,272%

4
≅ 0,318% 

No espaço temporal de 2014 a 2018 verifica-se um aumento da taxa de inflação 

num valor de 1,272%. Deste modo, o valor de 2018 corresponde a 357,55% do valor de 

2014 o que representa um aumento de 257,55% da taxa de inflação. Assim, verifica-se 

em média um aumento de 0,318% anualmente. 

Como se pode verificar, após a crise de 2008, Portugal sofre um período de 

instabilidade da taxa de inflação, registando grandes flutuações. Desde 2014, pode-se 

verificar um aumento controlado para um valor considerado mais normal o que dá a 

entender que se está a estabilizar. 

A estabilização da taxa de inflação é crucial, uma vez que, sem esta a população 

sente incerteza e têm tendência a se autoexcluírem do mercado, acumulando as 

poupanças. Esta acumulação não permite a circulação de rendimentos na economia o que 

por sua vez causa a indisponibilidade do investimento (Sarel, 1996). 

 Com a entrada do investimento chinês, foi possível injetar financiamento na 

economia o que permitiu gerar um aumento do financiamento e por sua vez estabilizar a 

taxa de inflação. Graças a este investimento controlado, a economia portuguesa conseguiu 

acalmar os efeitos da crise de 2008. A 2018 pode-se então verificar um aumento 

controlado para um valor mais comum e que menos assusta a população. O facto de este 

aumento estar a ser feito gradualmente permite não causar incerteza na população, 

evitando a sua autoexclusão (Faria, 2020; Galinha, 2017; Sarel, 1996). 
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As relações económicas luso-chinesas e greco-chinesas   

 Ao longo da dissertação utilizaram-se vários métodos de investigação que 

explorassem as similaridades e diferenças entre as relações bilaterais greco-chinesas e 

luso-chinesas. Para que seja mais fácil as compreender, e consequentemente comparar, 

foi elaborada uma tabela resumo onde se apresentam os principais parâmetros em 

comparação. 

Tabela nº1 – Resumo de parâmetros em comparação 

Objetos em comparação Grécia Portugal 

Tipo de relação privilegiada Bilateral Bilateral 

Setores com maior investimento 

chinês 

Energia, Imobiliário, 

Infraestruturas de 

Transportes, 

Telecomunicações e 

Turismo  

Bancário, Seguros de 

Saúde, 

Telecomunicações 

Objetivo chinês principal 

Rota de Transporte 

Transfronteiriço 

(Nova Rota da Seda) 

Tornar o “人民币” 

(ren min bi) numa 

moeda de referência 

PIB per capita [2013;2018] Aumento de 6,03% Aumento de 12,29% 

PIB per capita [2008;2018] 
Diminuição de 

18,88% 
Aumento de 5,65% 

Taxa de desemprego [2013;2018] 
Diminuição de 

29,78% 

Diminuição de 

56,80% 

Taxa de desemprego [2008;2018] Aumento de 148,58% Diminuição de 7,42% 

Taxa de Inflação [2008;2018] 
Diminuição de 

85,07% 

Diminuição  

de 61,61% 

Fonte: elaboração própria. 

 O primeiro parâmetro a analisar diz respeito ao tipo de relação privilegiada. 

Como se pode analisar, após 2008 a RPC deu primazia nas relações bilaterais em 

ambos os países. Isto quer dizer que a RPC aprofundou as relações com estes países 

através de acordos que apenas tivessem como atores as duas partes. Deste modo os 

acordos entre as relações greco-chinesas e as relações luso-chinesas não se interlaçam 

(Du et al., 2017). 

 Este género de aproximação de relações através de acordos bilaterais permite a 

criação de medidas de cooperação win-win, sem a interação de toda a europa como um 
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todo. Assim, a RPC consegue criar um tipo de relação adaptada às circunstâncias de cada 

país (Du et al., 2017; Wagner, 1988). 

 As relações bilaterais são características das relações com a RPC, uma vez que 

esta privilegia este tipo de relações. As relações bilaterais, são, na sua génese, relações 

que compõe dois lados, deste modo as relações bilaterais são relações onde apenas se 

consideram dois atores. Este tipo de relações privilegia as necessidades de cada um dos 

dois países, uma vez que, não está sujeita a regras que componham outros atores, ou 

outras legislações (Du et al., 2017). 

 No segundo parâmetro, enumeram-se os setores com maior investimento chinês. 

 Neste parâmetro verifica-se uma similaridade entre a Grécia e Portugal, uma vez 

que a RPC está a apostar no setor das telecomunicações em ambos os países (Galinha, 

2017; Tonchev & Davarinou, 2017). 

Tanto na Grécia como em Portugal a RPC apostou no setor das Telecomunicações, 

este é um setor onde ambos os países apresentavam melhores serviços quando 

comparados com a RPC. Deste modo a RPC decide apostar em países onde possa esperar 

resultados com qualidade, o que, permite compreender os métodos que usam para, mais 

tarde, replicar na RPC (Vogel, 2012). 

No entanto os restantes setores são diferentes. Por um lado, a RPC aposta nos 

setores gregos de Energia, Imobiliário, Infraestruturas de Transportes e Turismo, por 

outro aposta nos setores portugueses de Seguros de Saúde e Bancário (Galinha, 2017; 

Tonchev & Davarinou, 2017). 

 Para se explicar as apostas chinesas na Grécia é necessário analisar cada um dos 

setores. 

 No caso do setor da Energia, a RPC tem apostado neste setor para que o porto de 

Pireu possa reunir as condições necessárias adjacentes ao projeto da Nova Rota da Seda 

(Baark, 2019; Gong Sen, Melissa Liech, 2019; Tonchev & Davarinou, 2017). 

 No caso do setor Imobiliário a RPC incluiu a Grécia no BAII, uma vez que o BAII 

lida com investimento em infraestrutura, pode apostar na reabilitação das infraestruturas 

gregas. Esta reabilitação promove o desenvolvimento do setor imobiliário grego através 

da valorização de zonas onde o imobiliário estava degradado (Baark, 2019; Tonchev & 

Davarinou, 2017). 
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 No que toca ao setor das Infraestruturas de Transportes, pode ser explicado, uma 

vez que, em 2008, a Grécia aprova a concessão de grande parte do porto marítimo de 

Pireu. A Concessão deste porto marítimo é então feita à empresa China COSCO Shipping 

(Gong Sen, Melissa Liech, 2019; Tonchev & Davarinou, 2017). 

 No que toca ao setor do Turismo, desde o reforço do investimento chinês na Grécia 

que se verificou um aumento considerável de turismo chinês. Deste modo é de esperar 

que a RPC invista em infraestruturas que promovam o turismo, quer seja este chinês ou 

de outros estrangeiro (Tonchev & Davarinou, 2017). 

 Para se explicar as apostas chinesas em Portugal é necessário analisar cada um 

dos setores. 

 No que toca ao setor Bancário Portugal vendeu o capital social do BESI ao grupo 

Haitong, uma sociedade financeira proeminente na RPC. Deste modo, a RPC pode manter 

a qualidade dos serviços portugueses, obtendo todo o lucro. Esta estratégia é ainda 

melhorada quando a RPC aproveita para estudar as caraterísticas que qualificam o BES 

para, mais tarde, replicar na RPC (Galinha, 2017; Vogel, 2012). 

 No que toca ao setor dos Seguros de Saúde o investimento justifica-se pelo 

aumento exponencial de interesse da classe média em serviços deste género. Uma vez 

que a RPC entrou no mercado europeu sem estar preparada para a competitividade 

caraterística deste setor, a RPC decide investir num país que apresentasse serviços de alta 

qualidade. Como Portugal aparece como uma boa referência, a RPC decide investir neste 

setor, de modo a, mais tarde, poder replicar as caraterísticas que qualificam os serviços 

portugueses (Faria, 2020; Galinha, 2017; Vogel, 2012). 

 No terceiro parâmetro, apresenta-se o principal objetivo da RPC. 

 Em ambos pode-se verificar que a RPC tem um objetivo a alcançar, se na Grécia 

é a construção de uma nova Rota de Transporte Transfronteiriço (Nova Rota da Seda), 

em Portugal é Tornar o “人民币” (ren min bi) numa moeda de referência no mundo 

ocidental (Faria, 2020; McBride, 2015; Vogel, 2012). 

 A RPC já deixou bem explicita a intenção de criação desta nova rota da seda, no 

entanto o plano de investimentos na Grécia apresenta, a longo prazo, os principais 

investimentos necessários para alcançar este objetivo. Tal como se pode esperar, o atual 

investimento nos setores da Infraestruturas de Transportes e Telecomunicações são 
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caraterísticos do interesse do desenvolvimento da Nova Rota da Seda. Ainda se salienta 

que a Grécia terá um papel muito importante no que diz respeito à Nova Rota da Seda, 

uma vez que, o plano para a Nova Rota da Seda Marítima prevê o desembarque em Atenas. 

Este ponto torna-se mais relevante quando se considera que o porto de Atenas será então 

a ponte que liga o mundo asiático ao mundo europeu (Baark, 2019; Szczudlik-Tatar, 2013; 

Vogel, 2012). 

Já em Portugal, apesar de os investimentos não apresentarem, de forma tão clara, 

a intenção, as relações luso-chinesas apresentam uma vasta relação histórica de relações 

comerciais. Deste modo, o investimento no setor bancário implica um aumento da entrada 

de capital chinês no mercado europeu, através de Portugal. Este aumento torna o “人民

币” (ren min bi) numa moeda com maior circulação, o que, associado ao aumento da 

influência chinesa nos mercados europeus, aumenta gradualmente a relevância desta 

moeda. Deste modo, pode-se compreender que a RPC pretende utilizar o setor bancário 

de Portugal para difundir o “人民币” (ren min bi), tornando-o numa moeda de referência 

(Galinha, 2017; Vogel, 2012). 

No quarto parâmetro analisa-se o PIB per capita no intervalo temporal de 2013 a 

2018, este diz respeito ao pior dado desde o início da crise e ao final do intervalo temporal 

em estudo. Como se pode verificar na tabela, ambos os países demonstraram um aumento 

do PIB per capita, na Grécia este valor corresponde a 6,03% e em Portugal este valor 

corresponde a 12,29%.  

O aumento do PIB per capita em ambos os países significa que o lucro tendo em 

conta a dimensão da população do país aumentou perante o cenário de 2013, verificando 

assim um crescimento económico tanto na Grécia como em Portugal (Galinha, 2017; 

Tonchev & Davarinou, 2017; World Bank, 2014). 

No quinto parâmetro analisa-se o PIB per capita no intervalo temporal de 2008 a 

2018, este diz respeito ao início da crise e ao final do intervalo temporal em estudo. Neste 

parâmetro a Grécia verifica uma diminuição de 18,88%, já Portugal apresenta um 

aumento de 5,65%. 

A diminuição do PIB per capita grego no intervalo temporal de 2008 a 2018 é 

explicada uma vez que a Grécia parte de um momento de crescimento inflacionado pelos 

apoios financeiros europeus. Deste modo apesar do aumento através da relação bilateral 
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com a RPC, o PIB per capita grego não consegue superar os valores inflacionados de 

2008. Deste modo pode-se compreender que o lucro tendo em conta a dimensão da 

população do país diminuiu perante o cenário inicial. No entanto, é necessário ter em 

conta que o cenário inicial grego contabiliza no seu PIB per capita todos os fundos de 

apoios europeus que a Grécia recebia até ao início da crise financeira (Tonchev & 

Davarinou, 2017; World Bank, 2014). 

Por outro lado, Portugal já não verifica esta inflação inicial o que permite verificar 

um aumento de PIB per capita após a intensificação da relação bilateral luso-chinesa. O 

que significa que o lucro tendo em conta a dimensão da população do país aumentou 

perante o cenário inicial, verificando assim um crescimento da economia portuguesa 

(Faria, 2020; Galinha, 2017; World Bank, 2014). 

No que toca ao sexto parâmetro analisa-se a taxa de desemprego no intervalo 

temporal de 2013 a 2018, este diz respeito ao pior dado desde o início da crise e ao final 

do intervalo temporal em estudo. Tanto a Grécia como a China apresentam uma 

diminuição da taxa de desemprego. A Grécia apresenta uma diminuição de 29,78%, já 

Portugal apresenta uma diminuição de 56,80%. 

Assim, em ambos os países, é possível verificar, que o crescimento económico, 

estudado no parâmetro anterior, não contempla um cenário onde este acompanha uma 

diminuição da população contratada. Por comparação o cenário apresentado apresenta 

uma diminuição da taxa de desemprego, o que significa que, com o investimento chinês, 

as empresas que se verificavam em risco de falência, conseguiram abrir portas à 

contratação de mais pessoas. No entanto a RPC conseguiu abrir ainda mais empresas tanto 

na Grécia como em Portugal, o que permitiu diminuir ainda mais a taxa de desemprego 

(Galinha, 2017; Tonchev & Davarinou, 2017; Vogel, 2012; World Bank, 2014). 

No que toca ao sétimo parâmetro analisa-se a taxa de desemprego no intervalo 

temporal de 2008 a 2018, este diz respeito ao início da crise e ao final do intervalo 

temporal em estudo. Neste a Grécia apresenta um aumento de 148,58%, já Portugal 

apresenta uma diminuição de 7,42%. 

Como se pode verificar em ambos os países se verifica uma diminuição da taxa 

de desemprego entre o intervalo temporal que explora a parte mais acentuada da crise 

económica. No entanto a Grécia parte de uma situação onde havia um excedente 

financeiro, graças aos apoios financeiros. Assim, as empresas que estão a dar prejuízo 
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conseguem manter os seus funcionários. No entanto com o início da crise económica o 

excedente financeiro deixou de existir o que levou à falência de muitas empresas e fez 

disparar o número de desempregados. Com a aproximação das relações bilaterais greco-

chinesas, a Grécia conseguiu não só aumentar o número de empregados nas empresas que 

não estavam em risco iminente de falência, mas também salvar as empresas em risco de 

falência (Tonchev & Davarinou, 2017; World Bank, 2014).  

Já no caso de Portugal, em 2018 é possível verificar-se uma diminuição da taxa 

de desempregados em relação a 2008 o que implica uma melhoria, esta está associada ao 

aumento de financiamento que permite apostar na contratação dentro das empresas. No 

entanto também é necessário salientar que este aumento financeiro também permitiu criar 

empresas dentro das áreas de investimento chinês (Faria, 2020; Galinha, 2017; World 

Bank, 2014).  

No oitavo, e último parâmetro analisa-se a taxa de inflação no intervalo temporal 

de 2008 a 2018, este diz respeito ao início da crise e ao final do intervalo temporal em 

estudo. Neste, ambos os países apresentam uma diminuição da taxa de inflação, esta está 

associada a valores que permitem uma certa estabilidade, o que aumenta a confiança nos 

bancos e permite continuar a aumentar o fluxo de transações o que beneficia a estabilidade 

económica. Este ciclo é importante manter-se positivo uma vez que que permite gerar, 

cada vez mais, uma economia saudável (Vogel, 2012; World Bank, 2014). 

Como se pode verificar o investimento chinês incide no setor terciário (de 

serviços), algo favorável à RPC, uma vez que se considera como um país onde a grande 

aposta e retorno financeiro se verifica no setor secundário (o setor transformador) 

(Rutkowski, 2015). 

Deste modo, as relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas compreendem 

um investimento no setor em que a RPC apresenta mais lacunas. Este, beneficia os países 

europeus através da criação e manutenção de empresas que, devido ao contexto da crise 

económica, se encontravam numa situação de falência iminente. Por outro lado, o facto 

de a RPC investir em países onde a qualidade dos serviços do setor terciário é altamente 

qualificada implica a melhoria do tipo de serviços disponíveis (Rutkowski, 2015). 

A situação presente prevê uma relação internacional de interdependência uma vez 

que a RPC fornece o investimento, visto necessitar de um setor terciário qualificado para 

lidar com a fase da venda de um produto. Deste modo a RPC pode garantir a criação e 
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um grupo qualificado de serviços derivados à venda de produtos, e, ao mesmo tempo, 

concentrar-se no aperfeiçoamento da fase transformadora, a fase caraterística da 

economia chinesa (Keohane & Nye, 1987b, 2001b; Rutkowski, 2015).  

A situação de interdependência vai de encontro com a Teoria da Interdependência 

que prevê a distribuição dos países de acordo com um dos três setores, associados às três 

fases do processamento de um produto. Enquanto, que a RPC dá primazia ao setor 

secundário, o transformador, tanto a Grécia como Portugal concentram-se no terceiro 

setor, o de serviços. Deste modo ambos os países conseguem realizar um melhor trabalho, 

beneficiando mutuamente. No entanto não conseguem trabalhar independentemente, uma 

vez que ambos estão dependentes da qualidade do outro serviço (Keohane & Nye, 1987b; 

Rutkowski, 2015). 

A qualidade dos serviços gregos e portugueses torna-se, então, expectável quando 

uma nova empresa chinesa, que queira atuar neste setor, é criada. O que por sua vez 

aumenta a concorrência entre empresas, e, alongo prazo, aumenta a qualidade do setor 

terciário chinês. A qualidade, associada ao aumento de ofertas, faz aumentar o PIB gerado 

neste setor, tal como se pode verificar no gráfico 11 (Rutkowski, 2015). 

Gráfico nº11 – Distribuição do PIB percentual por setores na China 

 

Fonte: elaboração própria, com base em Statista, Distribuição do PIB por setores na China. 

Tal como se pode verificar, desde a entrada da china na economia grega e na 

economia portuguesa o valor percentual do PIB do setor de serviços aumentou 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 d

o
 P

IB
 p

o
r 

se
to

re
s 

em
 

p
er

ce
n

ta
ge

m
 (

%
)

Ano

Agricultura Industria Serviços



Universidade de Aveiro  91 

 

drasticamente ocupando agora mais de metade do mesmo (Bernardes, 2021; Dudas & 

Dudasova, 2016). 

Esta situação põe em causa a questão do tipo de relação internacional greco-

chinesa e luso-chinesa. Anteriormente considera-se que tanto a Grécia como Portugal 

estão especializadas no setor de serviços, uma vez que apresentam grande qualidade nos 

serviços deste setor. Já a RPC apresenta uma especialização no setor de transformação, 

no entanto nos últimos anos verifica-se um aumento de influência do setor de serviços 

(Acioly, 2005). 

Uma vez que, após apreendidas as capacidades que qualificam o setor terciário 

grego e português nada impede a autoexclusão por parte da china nos mercados gregos e 

portugueses. Este cenário poderá dar a criar uma situação de dependência, no entanto esta 

não é equivalente à atual teoria da dependência, podendo ser, então, a teoria da 

dependência inversa (Davis & Cobb, 2010; Pfeffer & Salancik, 1978). 

A teoria da dependência defende que os países do setor terciário conseguem 

aproveitar-se dos países do setor secundário por duas vias. Não só conseguem controlar 

o valor máximo a que querem adquirir o produto nos países do setor transformador, mas 

também estão completamente independentes no momento de decisão do valor final do 

produto, que, muitas vezes é também vendido também no país onde foi manufaturado 

(Marx, 2013; Rutkowski, 2015). 

No caso chinês, a RPC investiu no setor terciário grego e português, devido à falta 

de serviços de qualidade no próprio país e à alta qualidade que ofereciam. Com este 

investimento, não só a RPC consegue adquirir lucro diretamente, mas também consegue 

adquirir os conhecimentos que capacitam o setor dos serviços grego e português. Este 

género de aprendizagem é muito caraterístico da sociedade chinesa, já que é equiparável 

ao verificado durante o período de Deng Xiaoping, quando representantes da RPC se 

deslocaram para o estrangeiro de modo a adquirir conhecimentos (Vogel, 2012). 

Após alguns anos é possível verificar que tanto a qualidade como a influência 

deste setor na RPC está a crescer. Isto implica que a RPC está capacitar a sua própria 

economia através da aposta no setor dos serviços, que é possível através da aquisição dos 

conhecimentos de países especializados nesta área, como Grécia e Portugal (Galinha, 

2017; Vogel, 2012). 
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Com esta capacitação do setor dos serviços chineses, põe-se em causa a 

necessidade de contratação de empresas deste setor, quer gregas, quer portuguesas.  Caso 

a RPC substitua os serviços gregos e portugueses por serviços próprios poderá deixar os 

países europeu subjugados à economia chinesa (Angotti, 1981). 

Esta subjugação irá criar uma nova dependência que desafia a teoria atual. Deste 

modo, países como a Grécia e Portugal, especializados no setor dos serviços, poderiam 

ficar subjugados à RPC, um país especializado no setor da transformação. Tendo em conta 

a definição que países de primeiro mundo são os especializados no setor dos serviços, os 

de segundo mundo são os especializados no setor da transformação e os países de terceiro 

mundo são os países especializados no setor da produção. E a ideia de que os países de 

segundo mundo estão dependentes dos países de primeiro mundo, e que os países de 

terceiro mundo estão dependentes dos de segundo e primeiro mundo. A RPC, atualmente 

país de segundo mundo aparece como um outlier a esta regra (Angotti, 1981; Marx, 2013). 

Assim, existe a hipótese da RPC apresentar um cenário onde um país de segundo 

mundo não esteja dependente dos países de primeiro mundo, mas que torne os países de 

primeiro mundo dependentes da RPC. Esta possibilidade cria assim uma teoria da 

dependência inversa (Angotti, 1981; Vogel, 2012). 

Deste modo, com a apreensão de conhecimentos do setor de serviços, e o 

investimento neste, a RPC consegue deixar de ter a necessidade de contratar países de 

primeiro mundo para gerir o setor dos serviços. Passando a depender apenas de si próprio 

nesta fase (Angotti, 1981; Keohane & Nye, 2001a).  

Para os restantes países de primeiro mundo que tinham a potência asiática como 

cliente no setor dos serviços, pode-se verificar uma quebra de necessidade. E, uma vez 

que os países de primeiro mundo, atualmente, deixaram de produzir e transformar grande 

parte dos seus produtos, importando-os de países de segundo mundo como a RPC, 

poderão passar a depender da RPC (Angotti, 1981; Keohane & Nye, 2001a). 

Assim, a teoria proposta, a teoria da dependência inversa, explica como é que a 

RPC, um país de segundo mundo especializado no setor de transformação, pode deixar 

de estar dependente dos países de primeiro mundo, tornando-os dependentes de si próprio. 

No entanto esta teoria só faz sentido, caso a RPC invista na aquisição de conhecimentos 

do setor dos serviços dos países de primeiro mundo, e posteriormente passe a aplicá-los  

deixando de subcontratar estes serviços (Angotti, 1981; Keohane & Nye, 2001a). 
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Conclusão  

Esta dissertação tinha como objetivo principal demonstrar o rumo das relações 

bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas perante o contexto de crise económica de 2008, 

sendo que se pretendia alcançar uma comparação entre as mesmas. 

A crise financeira de 2008 interrompe um período de prosperidade económica 

abrindo caminho para um período de escassez económica o que assolou toda a europa e 

prejudicou a situação das economias grega e portuguesa. Neste período, as economias 

grega e portuguesa estavam endividadas, esta situação agravou-se com o contexto da crise 

financeira. No entanto a RPC aprofunda as relações económicas com a Grécia e com 

Portugal, considerando esta situação como uma oportunidade de investimento para a 

entrada no mercado europeu. 

Desta forma verifica-se que a RPC aprofunda as relações bilaterais greco-chinesas 

e luso-chinesas através de contratos realizados apenas entre os dois intervenientes. Deste 

modo a RPC consegue estabelecer uma estratégia win-win para os dois países envolvidos 

nas relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas. 

A RPC apresenta uma estratégia de desenvolvimento contínuo da economia 

chinesa, primeiramente através do contacto com os países mais desenvolvidos, de modo 

a poderem entrar no mercado competitivo. Após a entrada no mercado competitivo, a 

RPC começa a tentar integrar a OMC o que posteriormente alcança, começando a registar 

um crescimento económico exponencial. Graças a este a RPC começa a desenvolver 

estratégias de desenvolvimento onde a criação da Nova Rota da China toma um papel 

preponderante. Por fim verifica-se que a RPC desenvolveu a sua estratégia tendo em conta 

as parecenças com a URSS, tentando corrigir os principais defeitos que levaram à sua 

queda, deste modo, a RPC abre o seu mercado ao mercado mundial e melhora o nível de 

vida da população, tudo durante a fase de Deng Xiaoping. Atualmente, sem descurar os 

dois objetivos anteriormente referidos, a RPC apresenta dois novos objetivos a aposta na 

criação e desenvolvimento das melhores forças armadas e a difusão da ideia de 

unificação. Estes objetivos apresentam o interesse na proteção das fronteiras e da 

população. 

Quando se analisam as economias da Grécia e de Portugal verifica-se que ambos 

os países se encontravam numa situação de endividamento no início da crise financeira. 

Esta crise é caraterística da transição para o sistema político Napoleónico, uma vez que 
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este é um sistema onde o estado está encarregue da proteção dos direitos da população, o 

que exige um grande encargo no orçamento financeiro. No entanto, ambos os países 

estavam também numa situação de atraso de desenvolvimento, o que forçou os países a 

aceitar fundos de desenvolvimento europeu.  

Quando a crise económica começa a assolar a economia europeia, foi exigido o 

pagamento dos fundos de desenvolvimento europeu que os países tinham usufruído. 

Perante uma situação de crise financeira, que interrompeu os mercados internacionais, e 

o acréscimo de exigência de pagamento destes fundos a Grécia e Portugal tiveram que 

encontrar uma alternativa. É neste contexto que a RPC decide reforçar as suas relações 

económicas bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas. Esta estratégia de aprofundamento 

de relações bilaterais apresenta-se como uma semelhança na comparação das relações 

greco-chinesas e luso-chinesas. 

Deste modo, a RPC nas relações bilaterais com a Grécia aposta no setor dos 

serviços nos setores de Energia, Imobiliário, Infraestruturas de Transportes, 

Telecomunicações e Turismo. Já nas relações bilaterais com Portugal, a RPC aposta no 

setor dos serviços nos setores Bancário, Seguros de Saúde e Telecomunicações. Como se 

pode verificar a Grécia e Portugal apresentam como semelhança o investimento chinês 

no setor dos serviços no setor das Telecomunicações. Esta semelhança explica-se pelo 

interesse no desenvolvimento do projeto a Nova Rota da Seda, o que exige uma excelente 

qualidade nos serviços deste setor. Os restantes setores, na Grécia, Energia, Imobiliário, 

Infraestruturas de Transportes e Turismo, e em Portugal, Bancário e Seguros de Saúde 

apresentam-se como diferenças.  

A estratégia do desenvolvimento do projeto a Nova Rota da Seda apresenta-se 

como o principal objetivo da relação greco-chinesa. Esta é explicada pelo investimento 

nos setores que são cruciais para este projeto, e pelo interesse de transformar Atenas como 

no principal porto de desembarque marítimo na Nova Rota da Seda Marítima. Já no caso 

das relações luso-chinesas, o principal objetivo da RPC é tornar o “人民币” (ren min bi) 

numa moeda de referência, o que é explicado pelo investimento no setor bancário 

português. Como se pode verificar o objetivo das relações bilaterais greco-chinesas e 

luso-chinesas apresentam-se então como uma diferença. 

 De seguida analisou-se o PIB per capita no intervalo temporal de 2013 a 2018, 

assim é possível compreender no intervalo temporal que diz respeito ao pior dado desde 
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o início da crise e ao final do intervalo temporal em estudo. Neste, tanto a Grécia como 

Portugal demonstraram um aumento do PIB per capita, o que significa que o lucro tendo 

em conta a dimensão da população do país aumentou perante o cenário de 2013. Deste 

modo o PIB per capita no intervalo temporal de 2013 a 2018 apresenta-se como uma 

semelhança entra as relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas. 

 De seguida analisou-se o PIB per capita no intervalo temporal de 2008 a 2018, 

assim é possível compreender no intervalo temporal que diz respeito ao início da crise e 

ao final do intervalo temporal em estudo. Neste, a Grécia demonstra uma diminuição, já 

Portugal demonstra um aumento do PIB per capita. Deste modo, na Grécia o lucro tendo 

em conta a dimensão da população do país diminuiu perante o cenário de 2008, já em 

Portugal o lucro tendo em conta a dimensão da população do país aumentou perante o 

cenário de 2008. Deste modo o PIB per capita no intervalo temporal de 2008 a 2018 

apresenta-se como uma diferença entra as relações bilaterais greco-chinesas e luso-

chinesas. 

 De seguida analisou-se a Taxa de Desemprego no intervalo temporal de 2013 a 

2018, assim é possível compreender no intervalo temporal que diz respeito ao pior dado 

desde o início da crise e ao final do intervalo temporal em estudo. Neste, tanto a Grécia 

como Portugal demonstraram uma diminuição da Taxa de Desemprego, o que significa 

que, apesar do contexto da crise financeira a RPC conseguiu abrir ainda mais empresas 

tanto na Grécia como em Portugal, o que permitiu diminuir ainda mais a taxa de 

desemprego. Deste modo a Taxa de Desemprego no intervalo temporal de 2013 a 2018 

apresenta-se como uma semelhança entra as relações bilaterais greco-chinesas e luso-

chinesas. 

 De seguida analisou-se a Taxa de Desemprego no intervalo temporal de 2008 a 

2018, assim é possível compreender no intervalo temporal que diz respeito ao início da 

crise e ao final do intervalo temporal em estudo. Neste, a Grécia demonstra um aumento, 

já Portugal demonstra uma diminuição da Taxa de Desemprego. Deste modo, na Grécia 

apesar de a RPC abrir empresas para aumentar a Taxa de Desemprego, esta não se 

compara com o cenário de 2008. Já em Portugal a Taxa de Desemprego diminuiu, perante 

o cenário de 2008. Deste modo a Taxa de Desemprego no intervalo temporal de 2008 a 

2018 apresenta-se como uma diferença entra as relações bilaterais greco-chinesas e luso-

chinesas. 
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 De seguida analisou-se a Taxa de Inflação no intervalo temporal de 2008 e 2018, 

assim é possível compreender no intervalo temporal que diz respeito ao início da crise e 

ao final do intervalo temporal em estudo. Neste, tanto na Grécia como em Portugal é 

possível verificar uma diminuição da Taxa de Inflação. Assim, é possível atingir valores 

que correspondam a uma economia estável. Deste a Taxa de Inflação no intervalo 

temporal de 2008 a 2018 apresenta-se como uma semelhança entra as relações bilaterais 

greco-chinesas e luso-chinesas. 

 Por fim, para a análise comparativa das relações bilaterais greco-chinesas 

consideraram-se oito objetos em análise: Tipo de relação privilegiada; Setores com maior 

investimento chinês; Objetivo chinês principal; PIB per capita no intervalo temporal de 

2013 a 2018; PIB per capita no intervalo temporal de 2008 a 2018; Taxa de Desemprego 

no intervalo temporal de 2013 a 2018; Taxa de Desemprego no intervalo temporal de 

2008 a 2018; e Taxa de Inflação no intervalo temporal de 2008 e 2018. 

 Deste modo verificou-se um total de quatro objetos em análise semelhantes e 

quatro objetos em análise diferentes. Assim, pode-se compreender que apesar das 

relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas se aprofundarem durante o contexto da 

crise financeira de 2008, estas não são totalmente equiparáveis. 

 Esta é uma conclusão esperada, tendo em conta que as relações bilaterais têm 

como objetivo o estabelecimento de uma cooperação win-win entre os dois países. Este 

género de relação privilegia os objetivos a curto e longo prazo de ambos os países e não 

de países terceiros. Deste modo, apesar de se verificarem algumas semelhanças entre as 

relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas, estas não são suficientemente 

significativas para determinar que as relações são idênticas. 

 Esta conclusão é ainda sustentada quando se tem em conta que os objetivos gregos 

e portugueses nas relações bilaterais com a RPC podem não ser semelhantes, e portanto, 

também influenciam as relações criadas, separando-as cada vez mais. 

 É de salientar que esta dissertação tinha como objetivo ter um objeto de análise 

pioneiro, de modo a abrir portas a um futuro aprofundamento de estudos dentro da 

comparação das relações bilaterais greco-chinesas e luso-chinesas. Deixa-se ainda em 

aberta a possibilidade de um estudo mais aprofundado que englobe a posição 

geoestratégica de ambos os países europeus (Grécia e Portugal). 
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 Por fim é analisada a ideia da teoria da dependência inversa, uma proposta de 

teoria que poderá explicar por que razão a RPC privilegia a sua atuação através de 

relações bilaterais, uma vez que permite diversificar os setores de atuação. Esta 

diversificação dá a possibilidade de aquisição de conhecimentos especializados durante a 

atuação com um país em especializado num setor, o que por sua vez permite apreender 

num menor espaço temporal o maior número de conhecimento especializado, que 

posteriormente pode ser replicado nos setores da economia da RPC. 

 Com esta aquisição de alta qualidade de informação e possibilidade de replicação 

no seu próprio país, nada garante que a RPC, não se possa autoexcluir do setor dos 

serviços que contrata na Grécia e em Portugal. Com esta autoexclusão poderá tornar-se 

no primeiro país de segundo mundo, especializado no setor de transformação que deixará 

os países de primeiro mundo, especializados no setor dos serviços, dependente de si. 

 No entanto é de salientar que esta dissertação não investiga a fundo a teoria da 

dependência invertida, apenas a propõem como um possível cenário, deixando-a como 

proposta em aberto para um futuro aprofundamento e investigação 
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