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Monteiro
2011 - Numa colaboração entre a FJA e a Editora Almedina foi possível editar a
interessante obra “Portugal e a China – uma relação com futuro”, de Luís Monteiro,
galardoada com o Prémio Fundação Jorge Álvares da Academia das Ciências de
Lisboa para a melhor tese sobre as relações entre Portugal e a China.
Relembre-se que o Prémio foi entregue pela Ministra da Cultura, Dra. Gabriela
Canavilhas, e pelo Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Prof. Doutor Adriano
Moreira, numa cerimónia formal que teve lugar no dia 16 de Junho de 2010, no Salão
Nobre da Academia das Ciências de Lisboa.
Com prefácio do Prof. Doutor Adriano Moreira, o livro procura analisar a economia da
China, numa perspectiva de médio-longo prazo, e ao mesmo tempo apresentar várias
oportunidades para Portugal nos mais variados sectores.
De acordo com o autor o Mundo está a viver uma “revolução industrial asiática” em que
algumas regiões da Ásia poderão desenvolver-se mais rapidamente, em especial a
China, a qual poderá tornar-se a 1,ª superpotência dentro de poucas décadas, tendo
sido feita uma análise histórica, macro-económica e estratégica, que contou com um
estudo estatístico comparativo de 120 parâmetros face a 8 países (EUA, Japão,
Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Índia e Portugal). Nalguns casos, considerou-se
também a Rússia e o Brasil. São apresentadas na obra numerosas indicações para o
investimento e o comércio com a China, baseadas em informações oficiais e na
experiência de vários investidores, tendo sido igualmente estudado o triângulo
Portugal/África/China.
A obra foi apresentada pelo Prof. Doutor Adriano Moreira, na Livraria Almedina –
Oriente, no dia 20 de Dezembro de 2011.
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