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Em defesa da paz e da unidade da China 

Carta aberta aos cidadãos de Taiwan 

Numa data crucial para o futuro de Taiwan e da China, o presidente e o secretário-geral 

da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal China_CCDPCh, decidiram vir 

a público expressar os seus votos de continuidade da política comum de cooperação e de 

aproximação pacífica, assente desde, 1992, no acordo de princípio de “uma só China”. 

Imbuídos desse espírito e inspirados pelo encontro histórico de Novembro de 2015 , que 

reuniu o presidente cessante de Taiwan e o presidente Xi Jinping, os responsáveis pela 

CCDPCh têm promovido encontros bilaterais e apoiado as missões comerciais e 

culturais que procuram promover o intercâmbio entre Portugal e a China, integrando 

nesse processo a sociedade taiwanesa. 

Saudámos a política de pacificação e cooperação entre a China e Taiwan, de que 

resultaram mais de 20 acordos bilaterais, como um contributo para o desenvolvimento 

harmonioso das duas economias e uma opção estratégica correta para fortalecer o clima 

de paz e amizade entre as nações daquela região do mundo e retirar a economia 

taiwanesa do período de estagnação em que tem vivido. 

É neste contexto, que encaramos com sentida preocupação as proclamações da nova 

maioria parlamentar que afirma dar prioridade à lei de supervisão dos acordos com a 

China e que apela ao novo governo de Taiwan para congelar não só os seus planos de 

acordo de comércio em bens com a China, mas também a entrada no Banco Asiático de 

Investimento em Infraestruturas e o ingresso de capital chinês na indústria de projetos 

de circuitos integrados. 

Consideramos igualmente que a intervenção de outros governos, encorajando esta 

viragem política, constitui uma ingerência inaceitável nos assuntos internos da China e 

não visa o bem-estar e a defesa da causa da paz. 

Acreditamos no valor supremo da paz e da cooperação entre os povos como o único 

caminho para o bem comum da humanidade e pugnaremos sempre pelo fortalecimento 

das relações internacionais com base nos nossos princípios estatutários: igualdade, 

reciprocidade, benefício mútuo, não ingerência e resolução pacífica dos conflitos. 

O Presidente: Y Ping Chow    

O Secretário-Geral: António dos Santos Queirós       
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