27/5/2014

Seminário sobre 35 anos das relações Portugal-China acontece em Beijing - china radio international
Choose a language

Sobre Dept.
Home

Rádio Online

Economia

Sobre CRI

Cultura

Contate conosco

Entretenimento

Interação

Tornar página inicial
Acordes do Oriente

Web
Vídeos

3ª-Feira. 27 . maio. 2014

portuguese.cri.cn
Chinês Dia-a-Dia

China ABC

Versão Antiga

Seminário sobre 35 anos das relações Portugal-China acontece em Beijing
2014-05-16 11:03:26 cri

v

v

Quadrigêmeas de um casal britânico

Estrelas chinesas no Festival de Cannes
mais>>

Aviso

Vídeo

Caro ouvinte e amigo:

Foi realizado ontem (15) na Universidade de Economia e Negócios Internacionais da China (UIBE, sigla
em inglês) um seminário sobre os 35 anos das relações diplomáticas entre Portugal e China e as
pontencialidades futuras.
Rui Lourido, presidente da organização portuguesa Observatório da China proferiu um discurso no
evento, dizendo que a cooperação entre a China e Portugal deverá ser duradoura e do tipo Win-Win.
Na opinião dele, a entrada do capital chinês no setor energético de Portugal ajuda o país a sair do
apoio financeiro da União Européia e do FMI. Para Lourido, a China desempenha um papel importante
para ajudar Portugal a sair da crise financeira. Por outro lado, o investimento da China na Europa
deixou o país asiático menos dependente do dólar, o que é favorável para o desenvolvimento
econômico e a estabilidade nacional.
Na ocasião, Jin Guoping, diretor do Centro de Estudos de Macau do Instituto de Sinologia de Portugal,
enfatizou o papel de Macau para os intercâmbios bilaterais. Ele espera que China e Portugal fortaleçam
as cooperações técnicas. Para ele, a UE deve liberar a censura técnica para a China, deixando o país
participar da construção de ferrovias de alta velocidade em Portugal. Ele acredita que a ação possa
elevar o desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois país para um novo patamar.
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Ranking dos textos mais lidos
• Museu Nacional da China: História e Arte
• Governo chinês promove desenvolvimento de
carros de novas energias
• Fala sobre a história e os benefícios do tomate
• Entrevista com Tatiana Rosito, ex-ministraconselheira da Embaixada do Brasil em Beijing
• Falo Português: A história de uma família
portuguesa em Macau
• Sala de Visitas: Vilma Machado fala de sua
exposição artística "Mensagem para o Mundo"
em Amsterdã, Holanda
mais>>

Revisão: Luiz Tasso Neto
Galeria de fotos
Imprimir

Comentar

Envie para um amigo

Leia mais

Comentário
Quadrigêmeas de um
casal britânico

Estrelas chinesas no
Festival de Cannes

15 construções exóticas 10 museus que você não
do mundo
deve perder em Xangai
mais>>

• Fanzine Nº2, 2014

http://portuguese.cri.cn/1721/2014/05/16/1s184072.htm

• Fanzine Nº1, 2014

1/2

27/5/2014

Seminário sobre 35 anos das relações Portugal-China acontece em Beijing - china radio international
mais>>

1/1 « ‹ [1] › »

Número Total de Comentários: 0
Nome:
E-mail:
Comentário:

Enviar

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040

http://portuguese.cri.cn/1721/2014/05/16/1s184072.htm

2/2

