
 

 

I. «Uma Faixa, Uma Rota (One Belt, One Road)», conhecida também como a 

Rota da Seda do Século XXI, é uma iniciativa chinesa lançada em 2013, pelo 

Presidente Chinês Xi Jinping, em que tornou público um convite para a 

construção do Cinturão/Faixa Econômico da Rota da Seda e depois, um 

convidou às nações do Sudeste Asiático para a construção da Rota da Seda 

Marítima do Século XXI. 

A iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota» abre um novo capítulo na história do 

desenvolvimento econômico, geopolítico e cultural dos povos. Sua 

implantação redesenhará uma vasta geografia interconectada por diversos 

tipos de infraestruturas que proporcionará novos padrões de desenvolvimento 

económico e intercâmbios científicos e culturais. 

A nova Rota deve consolidar as relações da China com o mundo e alterar a 

dinâmica territorial, econômica, cultural e de comunicação do mundo inteiro, 

especialmente os espaços euro-afro-asiáticos num investimento total estimado 

de mais de 5 triliões de dólares. 

II. O Fórum para Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa (ou seja Fórum de Macau) foi criado em outubro de 

2003, por iniciativa do Governo Central da China e em coordenação com sete 

Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, e com a colaboração do 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), tendo 

acolhido, em março de 2017, São Tomé e Príncipe, que se tornou o oitavo País 

de Língua Portuguesa participante. O Fórum de Macau é um mecanismo 

multilateral de cooperação intergovernamental e tem como objetivo a 

consolidação do intercâmbio económico e comercial entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa, utilizando Macau como plataforma de ligação entre os 

Países Participantes.  

Para dinamizar a cooperação, investimentos e fomentar parcerias entre 

empresas chinesas e dos PLPs o Fórum de Macau criou em 2013 o «Fundo de 

Cooperação e Desenvolvimento entre a China-Países de Língua Portuguesa, 

cujo capital inicial é de 1 bilião de USD. 

III. Fórum sobre Relações Económicas e Comerciais Cabo Verde – China, no dia 

23 de fevereiro, as 16:00, na Câmara de Comércio de Barlavento, cidade do 

Mindelo, em que ser pretende conhecer as iniciativas e oportunidades 

existentes, bem como debater sobre como promover maior cooperação 

empresarial e investimentos entre os dois países e os seus os desafios.  

 


