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PREFÁCIO
Um Novo Marco Histórico
Desde o estabelecimento do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) em
2000, a China e a África avançaram em passos largos no sentido de uma cooperação
abrangente, diferentes níveis e em muitas áreas. As interações de alto nível entre a
China e a África tornaram-se cada vez mais frequentes e a confiança política mútua
se fortaleceu. Desde a Cúpula de Johanesburgo de 2015 na África do Sul, China e
África estabeleceram uma parceria estratégica e cooperativa abrangente, abrindo
uma nova era de cooperação. Em 2019, o comércio entre ambos ultrapassou US $
200 bilhões, 20 vezes mais que em 20001. Nos últimos 11 anos, a China foi o maior
parceiro comercial de África com resultados gratificantes2. A Zona de comércio
Livre do Continente Africano (AFCFTA) foi estabelecida em 2021 após 6 anos
de negociações francas . O continente
africano promoverá ainda mais a
integração regional, bem como a alocação
eficiente de recursos e de produção, a
fim de desbloquear um novo potencial
de crescimento. A cooperação ChinaÁfrica é de caráter Sul-Sul, indo além
do tradicional assistencialismo ao
desenvolvimento característico das
relações Norte-Sul. Combinando ajuda,
comércio e investimento, ao mesmo
tempo em que cria empregos e aumenta
as receitas em moeda estrangeira, a
China contribui para o desenvolvimento
industrial nos países africanos, promove
a transformação estrutural e atinge
objetivos de desenvolvimento mais
amplos.
Até janeiro de 2021, 46 países de África
haviam assinado acordos de cooperação da “Iniciativa do Cinturão e Rota” (BRI)
com a China, o maior número de países entre todos os continentes do mundo. A
cooperação China-África oferece amplas perspectivas, irá ajudar os países africanos
a realizar a industrialização e a modernização, bem como erradicar a pobreza e
alcançar o desenvolvimento sustentável. Em um contexto de disseminação do
1

Yicai, Guo Jinhui, 2020. https://www.yicai.com/news/100874772.html

2 "Duas décadas de uma jornada compartilhada em direção a novos patamares na nova era”
Comemoração do 20º Aniversário da Fundação do Fórum de Cooperação China-África", Wang Yi,
2020.

protecionismo, da antiglobalização e do populismo,
a cooperação sino-africana também tem um
significado importante para a preservação do
multilateralismo e dos direitos e interesses dos
países em desenvolvimento, promovendo a BRI e
abordando uma escala de mudanças nunca vistas
em mais de um século.
Desde o surto de COVID-19 em 2020, os países em
desenvolvimento estão sob uma grande ameaça.
O governo chinês e suas empresas, junto ao povo
africano, têm trabalhado no combate à pandemia,
demonstrando a profunda amizade entre o povo
chinês e o povo africano. As empresas chinesas
em África apoiam ativamente as medidas locais
de contenção e prevenção, promovem o retorno
ao trabalho e da vida diária normal, assim como
fornecem um grande número de insumos,
vacinas e assistência técnica, dando uma grande
contribuição para a luta contra a pandemia. Sendo
um modelo para a promoção de uma comunidade
global de futuro compartilhado, esses esforços
permitem tanto o acúmulo de experiências para

enfrentar em conjunto os diversos desafios globais
que se apresentarão no futuro, quanto para
estabelecer bases sólidas para uma cooperação
amigável.
A reunião de Dacar do Fórum de Cooperação
China-África em 2021 certamente se tornará mais
um marco na cooperação económica, comercial
e de investimento Sino-africana, bem como um
novo ponto de partida. O exemplo da China nos
últimos 40 anos mostrou que a pobreza não é
inevitável e que todos os países podem se livrar
dela. O caminho para a prosperidade em qualquer
país é realizar a industrialização, a modernização
e a globalização através de esforços combinados
de mercados eficazes, de governos responsáveis e
valorizando suas próprias vantagens comparativas.
A cooperação China-África compartilhará a
sabedoria chinesa com os países africanos
para que estes alcancem o desenvolvimento
económico, promovendo, assim, a prosperidade
mútua e construindo uma comunidade global de
futuro compartilhado.

Justin Yifu Lin
Professor e decano honorário do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Universidade de Pequim
Ex-vice-presidente sênior e economista-chefe do Banco Mundial

Olhando para o Futuro
O relatório sobre o investimento chinês em África - A Força do Mercado e o Papel do
Setor Privado, elaborado pela China-Africa Business Council, narra o impacto dos
negócios e dos investimentos chineses em África. Há certeza de que as economias
das nações são moldadas pela qualidade dos negócios e dos investimentos. O
continente Africano está em crescimento acelerado e precisa de investimentos
em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. O continente
precisa de parcerias para impulsionar reformas e mudanças, tais quais novas
fábricas e negócios para fornecer empregos para a pulsante população jovem. O
seu déficit de infraestrutura é de mais de US$ 400 bilhões. Qualquer esforço para
suprir essa lacuna é ótimo para a produtividade, o rendimento e o crescimento.
As empresas privadas chinesas (EPCs) deram retorno para atender à necessidade
crescente de infraestrutura e indústrias em toda a África ao longo de anos,
engajando-se com líderes políticos. Nos últimos catorze anos, temos testemunhado
uma crescente parceria de investimento entre a China e a África. O Fórum de
Cooperação China-África (FOCAC) foi criado para impulsionar essa parceria.
A interação descrita anteriormente levou a várias reformas, dentre elas abertura das
economias, investimento em infraestrutura e construção de novas indústrias, com
o nível de investimento da China no continente aumentando a uma taxa constante.
No Fórum de Cooperação China-África de 2018, a China anunciou seus planos de
fornecer US $ 60 bilhões em apoio financeiro à África. Em 2019, o comércio entre
a China e a África atingiu US $ 208,7 bilhões, e o total de Investimento Estrangeiro
Direto chinês no continente africano atingiu US$ 44,4 bilhões, um aumento na
ordem de 20 e 100 vezes, respectivamente, em comparação com 20 anos atrás.
Vimos a construção de novos portos marítimos de águas profundas, de aeroportos,
estradas e pontes, bem como de novas indústrias em África por EPCs. Graças
à cooperação com as EPCs, parques industriais surgiram em muitas partes de
África, o que permitiu à mão de obra local adquirir novas habilidades por meio de
formação e capacitação.
As EPCs desempenharam as seguintes funções em África: promoção da
industrialização, estímulo ao emprego, desenvolvimento de infraestrutura e
promoção da gestão aprimorada de parques industriais nos países anfitriões.
Essas EPCs transferiram algumas indústrias de mão de obra intensiva para a África,
algo que está a promover gradualmente o desenvolvimento de cadeias industriais
próprias desse tipo de atividade e a encorajar a criação de muitas empresas locais
em todos os pontos da cadeia de valor. Esses investimentos maciços geraram

benefícios tecnológicos significativos para os
países anfitriões, pois as empresas de manufatura
transferiram tecnologias para os mercados locais,
promovendo o avanço da industrialização desses
países.
Acreditamos que as inúmeras oportunidades que
existem nas sinergias África-China devem ser
exploradas. Na Nigéria, o Porto Lekki Deep Sea
na Zona Franca de Lekki será construído pela
China Harbor Engineering Company (CHEC),
através de financiamento de mais de US$ 600
milhões fornecido pelo China Development Bank
(CDB). Já nós da Dangote Industries Limited
colaboramos com uma série de parceiros chineses,
especialmente na fabricação, e criamos economias
de divisas e exportações das plantas industriais
petroquímicas e fertilizantes do Grupo.
O Acordo de Livre Comércio Continental Africano
(AfCFTA), que entrou em vigor em janeiro, ajudará

Aliko Dangote
Fundador e presidente
Chefe Executivo do Grupo Dangote
Lagos, Nigéria

a reduzir os custos de escala para a produção
e a atrair investimentos enquanto um mercado
unificado no continente. Os africanos devem estar
cientes dos benefícios que vêm com a entrada de
investimentos, incluindo empregos, arrecadação
fiscal e uma economia cada vez mais ativa.
Este relatório é uma excelente fonte de
dados porque oferece um panorama do histórico
da entrada de empresas chinesas em África,
especialmente empresas privadas, bem como seu
desempenho económico. Ele, além de oferecer
aos investidores e pesquisadores uma descrição
detalhada sobre as atividades do setor privado
chinês em toda África, bem como oportunidades
promissoras no continente, expõe ainda de forma
evidente as vantagens e as razões pelas quais os
investidores escolhem a África como o destino
preferido para seus investimentos.

INTRODUÇÃO
Nos últimos 20 anos, o comércio da China com a África multiplicou-se em vinte
vezes, tornando a China o segundo maior importador de produtos agrícolas do
continente africano3, bem como o maior parceiro bilateral em financiamento de
infraestrutura. A China também emergiu enquanto uma das grandes provedoras de
África. Desde 2000, o investimento chinês em África tem crescido lentamente, mas
de forma constante, com empresas privadas cumprindo papel central na economia,
comércio e cooperação para investimentos.

“Fortalecer a solidariedade e a cooperação
com os países africanos é e sempre será
a estratégia resoluta da China. Para isso,
é importante organizar a próxima reunião
do Fórum de Cooperação China-África,
expandir a cooperação em áreas como
zonas de livre comércio, saúde pública,
paz e segurança e mudanças climáticas
e encorajar a comunidade internacional a
unir forças e apoiar o desenvolvimento de
África.”
-- Declaração do Presidente Xi Jinping durante uma
conversa telefônica com Félix Tshisekedi, Presidente
Rotativo da União Africana e Presidente da República
Democrática do Congo (RDC) em 7 de maio de 2021.

De acordo com dados do Ministério do Comércio da China
(MOFCOM), o capital de investimento direto desse país
em África no final de 2020 era de US$ 47,35 bilhões. Em
2019, o MOFCOM apontou que as EPCs correspondiam
a cerca de 70% dos investimentos de empresas privadas no
continente africano. Um questionário realizado pelo ChinaÁfrica Business Council (CABC) de 2021 com quase 100
empresas privadas importantes revelou que a proporção
de “reinvestimento” em África era de cerca de 30%. Dado
que várias empresas não se “registraram” no sistema do
MOFCOM e que o “reinvestimento” por parte dessas
empresas não está incluído nas estatísticas, este relatório
estima que até o final de 2020, o montante de investimento
empresarial chinês em África não deve ser inferior a US$ 56
bilhões.

Isso sinaliza que, à medida que a cooperação China-África
se aprimora e se expande em profundidade e qualidade, as
empresas chinesas demonstram ser fortes potências, e a presença de EPCs em
África, que remonta à década de 1980, merece nossa atenção.
Seguindo os “Dez Planos de Cooperação” e as “Oito Principais Iniciativas”
formuladas e implementadas em conjunto no âmbito do Fórum de Cooperação
China-África 2018, os investimentos em infraestrutura, manufatura, mineração,
agronegócio, parques industriais e outras áreas ganharam impulso. Um grande
número de ferrovias, estradas, aeroportos, portos, usinas de energia e outros
projetos foram implementados com sucesso, trazendo mudanças significativas
para o desenvolvimento económico e social de África. Uma presença crescente de
empresas chinesas pode ser observada principalmente em países como Nigéria,
África do Sul, Egito, Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo, Etiópia,
Quénia, República do Congo, Gana, Argélia e Tanzânia.

3 Gao Feng, conferência de imprensa regular realizada por MOFCOM 2021 hhhttp: //www.
mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/202101/20210103033144.shtml

As tendências recentes também indicam que
as “500 maiores empresas privadas da China”
têm demonstrado cada vez mais interesse no
desenvolvimento e investimento em África.
Dada a sua vantagem sobre as PMEs chinesas
em termos de capital, tecnologia, talento e
internacionalização, somos levados a pensar
que as 500 maiores empresas privadas chinesas
assumirão um papel proeminente em levar adiante
a industrialização e desenvolvimento integrado de
África, bem como ajudarão a introduzir modelos de
investimentos inovadores dentro da cooperação
económica e comercial China-África.
Com uma abordagem mais orientada para o
mercado, e, à medida que os investimentos em
África continuam a crescer, as EPCs têm um papel
essencial a desempenhar nesse processo. Além
dos setores tradicionais, essas empresas estão a
explorar e a empreender em novas áreas, como
manufatura de média e alta tecnologia, saúde e
produtos farmacêuticos, economia digital, indústria
de aviação e muito mais.
Outro aspecto a ser considerado, além do comércio
e do investimento, é que essas empresas também
estão têm vindo a tornar-se uma força importante
por trás do desenvolvimento económico inclusivo
de África. As nações africanas não apenas
deram boas-vindas calorosas às contribuições
de empresas chinesas na industrialização e no

fomento ao emprego, mas também na subsistência
da população. Trazendo uma abordagem e
características únicas para a redução da pobreza
nos países africanos, as empresas chinesas
cumpriram suas responsabilidades sociais
corporativas e, mais recentemente, apoiaram
fortemente os esforços locais de saúde pública na
luta contra a atual pandemia.
Apesar de enfrentarem os desafios da pandemia, da
desaceleração económica global, do protecionismo
comercial e do aumento da dívida, as empresas
chinesas permanecem otimistas e dispostas a
continuar a investir em África. As empresas chinesas
continuam empenhadas no aprimoramento de sua
capacidade para resolver seus próprios problemas
e deficiências, particularmente aquelas relativas à
compreensão das diversas culturas, leis e políticas
de África, reforçando, deste modo, sua capacidade
de enfrentar riscos elevados, explorar a cooperação
tripartida, formular negócios a longo prazo, planejar
e integrar com sucesso o desenvolvimento
económico e social do continente.
À medida que nos aproximamos da próxima
Reunião do FOCAC a ser realizada em Dacar, os
governos e suas empresas descobrirão que se
espera mais deles, fazendo-nos antever que a
cooperação China-África está entrando em um
novo ciclo de desenvolvimento.

A Força do Mercado
e o Papel do Setor
Privado
O Investimento Chinês
em África

Parte I -AHistória das Empresas
Chinesas emÁfrica
I. Estágios de Desenvolvimento das
Empresas Chinesas
(I) Um Ponto de Partida nos anos 1980

A

ntes da reforma e abertura, o investimento direto da China em África
era praticamente zero. No início dos anos 1980, as empresas chinesas
começaram a investir em África por meio de joint ventures e empresas
unipessoais, realizando projetos de prestação de serviço através de investimentos
em pequena escala. Nos anos 1990, a China investiu por volta de US$ 50 milhões
em mais de 100 projetos nesse continente4.
A partir da década de 1990, a África teve um crescimento económico estrondoso,
e seu ambiente de investimento continuou a melhorar, atraindo cada vez
mais investimentos chineses. Entre 1995 e 1997, a China estabeleceu Centros
de Investimento e Comércio em 11 países africanos para facilitar as atividades
económicas e comerciais no continente. Entre 1995 e 1999, a China assinou acordos
de empréstimo intergovernamentais com 23 países africanos, incentivou um grupo
de empresas chinesas a “entrar em África” por meio de investimentos e abertura
de empresas.

4 O processo de desenvolvimento e as tendências futuras do Investimento direto da China na
África, Piao Yingji, 2006.

(II) "O Desenvolvimento Rápido a Pequenos Passos"
desde os anos 2000
Nas últimas duas décadas, desde 2000, o investimento direto da China na África
tem crescido a taxas superiores a 25% ao ano5, entrando em um estágio de
«desenvolvimento rápido a pequenos passos».
A partir de 2000, a China começou a incentivar suas empresas a “se globalizarem”, e
a África tornou-se uma das regiões de inserção prioritária. Desde o estabelecimento
do FOCAC, a cooperação económica e de investimento comercial entre a China e a
África tem sido orientada por mecanismos estabelecidos nesse esquema. A Cúpula
do FOCAC em Pequim em 2006 ampliou a assistência técnica e económica da
China e aumentou seu investimento e financiamento no continente. Em particular,
essa cúpula resultou na evolução do investimento económico e comercial ChinaÁfrica do comércio de bens para o comércio de processamento e de projetos de
prestação de serviço para fusões e aquisições (M&A).
Durante esse período, muitas empresas chinesas, especialmente as pequenas e
médias que já negociavam com a África há algum tempo, começaram a construir
fábricas locais. Seus objetivos eram economizar tarifas e custos logísticos e encurtar
a cadeia de fornecimento. Algumas dessas empresas trouxeram para a África um
modelo de negócios, adotado no estágio inicial da reforma e abertura6, baseado
no processamento de matérias-primas trazidas do exterior e venda de produtos
manufaturados para mercados estrangeiros.
Em 2013, o presidente Xi Jinping fez um discurso na Tanzânia, apresentando
perspectivas promissoras para a cooperação China-África enquanto uma
“Comunidade Sino-Africana de Futuro Compartilhado”. Em 2014, China e África
concordaram em cooperar na construção de ferrovias, estradas, redes regionais
de aviação e industrialização em África 7. Em 2015, a Cúpula do FOCAC em
Joanesburgo propôs os “Dez Planos de Cooperação”, segundo os quais a China
continuará a fortalecer o apoio à indústria, agricultura, finanças, infraestrutura,
saúde pública e outras áreas-chave do continente africano. Esses planos visavam
melhorar o modelo de investimento económico e comercial China-África dominado
pelo comércio de mercadorias e projetos de prestação de serviço para um que
se concentre no investimento multiárea e na capacidade multidimensional, de
5 Gao Feng, conferência de imprensa regular realizada por MOFCOM 2021 (http://www.gov.cn/
xinwen/2021-01/14/content_5580065.htm)
6 Propondo uma reforma resoluta e passo a passo do sistema de comércio exterior, do 13º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, 1987
7 Quando o premier chinês Li Keqiang visitou a sede da UA em maio de 2014, a China e a África
concordaram em cooperar em ferrovias, estradas, redes de aviação regional e industrialização.
http://world.people.com.cn/n/2015/0615/c157278-27158874.html

modo a acelerar a industrialização desse continente e a aumentar sua capacidade
independente de desenvolvimento sustentável. Em 2018, a Cúpula do FOCAC
de Pequim propôs as “Oito Principais Iniciativas”, que traçaram um roteiro para
a cooperação económica e comercial entre China e África nesse novo momento
e promoveram, no continente, investimentos de alta qualidade.
O investimento direto da China em África atingiu US$ 44,39 bilhões em 20198,
correspondendo a 4,7% do investimento estrangeiro total em África e ocupando
o quarto lugar entre todos os investidores naquele ano. A epidemia de COVID-19
desferiu um duro golpe para o investimento estrangeiro no continente em 20209.
Relatórios da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
mostram que o investimento direto chinês em África atingiu US$ 2,96 bilhões
em 2020, com um valor de capital em investimentos diretos estimado em US$
47,35 bilhões. Dados do MOFCOM mostram que o investimento direto chinês em
África atingiu US$ 2,96 em 2020 apesar do impacto da COVID-19, e que o novo
investimento atingiu 47 países africanos10.

8 Relatório sobre o desenvolvimento do investimento externo e da cooperação econômica da
China, MOFCOM, 2020, página 71. http://images.mofcom.gov.cn/fec/202102/20210202162924888.
pdf
9 Relatório de Investimento Mundial 2021, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento, 21 de junho de 2021
10 Monitor de tendência de investimento global, No. 38, Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento, 24 de janeiro de 2021. http://images.mofcom.gov.cn/
fec/202102/20210202162924888.pdf

FIGURA

Investimento da China na África 2003-2020
(Unidade: US$ 100 milhões)11

1





































































































 















   

Fonte: Boletim Estatístico do Investimento Estrangeiro Externo da China (2003-2019) divulgado pelo
MOFCOM, dados estimados para 2020.

Em 19 países, o investimento aumentou em mais de 10% 12, e, em pesquisa
científica, serviços técnicos, transporte, armazenamento, serviços postais, serviços
residenciais, reparos, saúde e assistência social e o investimento em demais
setores de serviços, aumentou em mais de 100%. Além disso, o MOFCOM apontou
que o investimento das EPCs em África representa cerca de 70% do valor do IDE
chinês no continente.
Estima-se que o capital de investimento direto da China em África até 2020 não
foi inferior a US$ 56 bilhões. O MOFCOM divulga dados sobre IED com base
em fontes precisas, mas é geralmente reconhecido que não mostra o quadro
completo. As razões são as seguintes: em primeiro lugar, um número considerável
11 Fontes de parte dos dados: Boletim Estatístico do Investimento Estrangeiro Direto Externo da
China (2003-2019) divulgado pelo MOFCOM, dados estimados para 2020
12 Em 2020, o investimento direto da China na África foi de US $ 2,96 bilhões, entre os quais as
empresas privadas representam uma grande parte, Expo Econômico e Comercial China-África, 16
de abril de 2021
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de empresas não solicita o registro de seus investimentos em África no MOFCOM.
Em segundo lugar, o reinvestimento realizado pelas empresas não está incluído
nos cálculos relevantes. Uma pesquisa especial
conduzida pelo China-África Business Council
sobre o reinvestimento de quase 100 empresas
privadas importantes de junho a julho de 2021
concluiu que a proporção de reinvestimento em
África é de quase 30%. Levando os dois fatores
acima em consideração, o capital de investimento
direto da China em África até 2020 não deve
ser inferior a US $ 56 bilhões.

(III) As Atuais Conquistas do Setor
Privado
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À medida que as empresas chinesas aprendem
mais sobre o mercado africano, seu modelo
de cooperação vai gradualmente passando de
impulsionado pelo comércio para um impulsionado
pelo investimento, e elas entram em um novo estágio
em que o comércio impulsionado pelo investimento
promove a melhoria da estrutura comercial.
Como um importante agente na transformação e
aprimoramento da cooperação económica e de
investimento comercial China-África, as EPCs
vivem um momento de transição do estágio de
“ir para a África”, passando por “estabelecer-se em
África”, para “fincar raízes em África”.

O processo pelo qual as EPCs realizam atividades económicas e comerciais
em África pode ser dividido em três fases:
A primeira foi a “fase embrionária” entre os anos 1980 e o início dos anos 1990,
quando um pequeno número de EPCs conduzia um comércio em pequena escala
com a África por iniciativa própria, com pouquíssimo investimento nas indústrias de
restauração e vendas a retalho.
A segunda foi a “fase inicial” durante a última década do século XX. À medida que as
relações Sino-Africanas se expandiram, mais e mais EPCs entraram nos mercados
africanos. O comércio de bens na indústria leve, alimentícia, de engenharia química
e de pecuária de espécies nativas expandiu-se rapidamente.

A terceira é a “fase de desenvolvimento acelerado” a partir do início do século XXI.
A consolidação do FOCAC proporcionou uma cooperação económica e comercial
bilaterais entre a China e a África. Durante esse período, a África experimentou um
rápido aumento no investimento de EPCs, abrangendo mais regiões, indústrias e
campos de maneira diversificada.
O MOFCOM apontou que, entre os investidores chineses em África, as empresas
privadas representam mais de 70% do volume e valor de investimentos em
circulação13. Um relatório da McKinsey mostra que pelo menos 10.000 empresas
chinesas fazem negócios em todo o continente e que 90% destas são empresas
privadas. Um terço delas está no setor de produção , sendo a maioria PME14.
Muitas empresas privadas, como Huawei, Holley, Jiangsu Yongyuan, King Deer,
China-Africa Cotton, Huajian, Transsion Holdings, Sunda International e StarTimes,
investiram em um grande número de projetos no continente.
Ao longo dos 40 anos de reforma e abertura, empresas como essas desenvolveram
um espírito empreendedor, uma experiência prática e habilidades específicas tanto
em negócios de alto risco quanto em gestão de negócios de maneira geral. Elas
possuem grande confiança para lançar startups em África e aplicam um modelo
de negócios focado na região. Dessa forma trazem um espírito empreendedor para
muitos países africanos e uma experiência em industrialização e desenvolvimento
económico orientado para uma economia de mercado; direcionando, inclusive, o
crescimento económico nacional em alguns casos.
As contribuições dos EPCs para a África podem ser resumidas da seguinte forma:
As EPCs promovem a industrialização em África, transferindo, nos últimos anos, para
esse continente algumas indústrias de mão de obra intensiva que, gradualmente,
ajudam a desenvolver as cadeias industriais subjacentes, fomentando um
grande número de empresas locais em todos os pontos da cadeia produtiva.
Esses investimentos têm óbvios efeitos de transbordamento de tecnologia para
os países que os recebem. Em particular, empresas de manufatura realizaram
transferência de tecnologia para o mercado local, o que contribui para o avanço da
industrialização nesses países. Uma pesquisa mostra que metade das empresas
chinesas introduziu um novo produto ou serviço no mercado local e um terço

13 O vice-ministro do Comércio da China, Qian Keming, apresentou no Fórum de Cooperação do
Setor Privado China-África de 2019 que as empresas privadas representam mais de 70% do total de
investidores chineses na África em termos de número e investimento, e se tornaram um investidor
líder na cooperação de investimento com a África. http://news.cctv.com/2019/06/29/ARTI64SQPOyxnCphcp8ettX7190629.shtml
14 Dança dos leões e dragões: como a África e a China estão se envolvendo e como a parceria
evoluirá? McKinsey, junho de 2017

introduziu alguma tecnologia nova15. Por exemplo, a tecnologia 4G da Huawei
não somente melhorou os serviços de rede nos países em que atua, mas também
melhorou a qualidade dos serviços financeiros móveis no Quénia e em todo o
Leste de África.
Além disso, as EPCs promovem a criação de empregos em África. O Programa
de Atratividade para a África, divulgado pela Ernst & Young16 mostra que desde
2005, o número de empregos gerados por empresas chinesas é mais do que o
triplo daquele gerado pelas estado-unidenses, portanto a China se tornou um
fator importante para a geração de empregos nos países africanos17. O relatório
da McKinsey18 sugere que 89% dos recursos humanos nas empresas chinesas
em África é composta de autóctones, além disso, ainda segundo o relatório, cerca
de dois terços dessas empresas oferecem treinamento técnico e orientação aos
trabalhadores africanos. Um exemplo é a Hisense South Africa que emprega mais
de 800 funcionários locais, cifra que corresponde a 90% do seu total em África,
e, indiretamente, gera mais de 5.000 empregos locais19. Um outro aspecto a ser
considerado é que, além de promover a geração de emprego, o investimento das
empresas chinesas em África também aumentou significativamente a renda da
população local. Podemos apresentar enquanto outro exemplo o salário médio dos
trabalhadores africanos de empresas têxteis da Zona Industrial Oriental da Etiópia,
que é cerca de 50% superior ao daqueles que trabalham nas demais empresas
locais20.
As EPCs criam infraestrutura em África. A infraestrutura ultrapassada é um dos
principais fatores de atraso do processo de industrialização africano, tornando-se,
portanto, um ponto focal de prioridade na cooperação económica e comercial
Sino-Africana. Em janeiro de 2015, a China e a União Africana assinaram um
memorando firmando um acordo para promover a construção de ferrovias,
estradas, redes regionais de aviação e industrialização em África. Para citar uma
ação fruto dessa iniciativa, podemos apresentar o caso da Hainan Airlines e do
Fundo de Desenvolvimento China-África que se uniram ao SAS Finance Group de

15

Dança dos leões e dragões, McKinsey

16

O Programa de Atratividade para a África, Ernst & Young, 2017

17 https://www.ey.com/za/en/issues/business-environment/ey-attractiveness-program-africa-2017.
18 Dança dos leões e dragões: como a África e a China estão se envolvendo e como a parceria
evoluirá? McKinsey, junho de 2017
19 A maneira da Hisense de lidar com a África, People's Daily Online, 11 de setembro de 2020,
https://www.sohu.com/a/417815923_114731
20 Liang Yongmei, Li Gang, The Influence of the investment by China-invested enterprises in
Africa on Local Inclusive Growth-Take Ethiopia as An Example, Globalization, 2020(06):81-92+135136

Gana e ao Social Security and National Insurance Trust para estabelecer uma joint
venture chamada African World Airlines (AWA).
As EPCs, portanto, promovem a melhoria da gestão do parque industrial nos países
que as recebem. Além da infraestrutura de caráter público, como transporte, energia
e comunicações, a construção de parques industriais pode oferecer suporte direto
para a industrialização africana. Assumindo os parques industriais como uma área
de investimento importante, as empresas chinesas constroem cadeias industriais de
ponta a ponta com base nas características dos diferentes parques, impulsionando
a indústria local. Podemos citar como exemplo a Sino-Uganda Mbale Industrial
Park, em Uganda, que especializou-se no processamento de produtos agrícolas,
materiais de construção metalúrgicos, fabricação de equipamentos, necessidades
diárias, têxteis de vestuário, engenharia elétrica e eletrônica, produtos farmacêuticos
e engenharia química, etc. Ela busca tornar-se um parque industrial integrado
capaz de realizar as mais variadas tarefas desde processamento e fabricação,
passando por importação e exportação, armazenamento no exterior, serviços de
investimento, chegando até o gerenciamento e a consultoria de negócios. A Zona
de Cooperação Económica e Comercial Zâmbia-China é a primeira do tipo a ser
estabelecida pela China em África. Ela conduz numa ponta da cadeia de valor a
mineração de cobre em Chambishi e na outra a fundição da matéria-prima. Ao
mesmo tempo, introduz outros empreendimentos chineses que atuam no mercado
de materiais de construção em âmbito local. A Zona Industrial Oriental na Etiópia
é o local de concentração das indústrias de processamento de têxteis, fabricação
de calçados e processamento de roupas. A Zona Económica do Canal de Suez, no
Egito, concentra-se em equipamentos derivados do petróleo, peças automotivas
e algumas indústrias de alta tecnologia. Já a Zona de Cooperação e Comércio
Económico JinFei das Maurícias desenvolve o comércio e a logística , turismo e
serviços financeiros, partindo dos abundantes recursos marítimos e turísticos das
Maurícias.

II. As Razões para Investir em África
(I) Motivações Internas
O retorno no investimento.
O mercado africano é relativamente arriscado, mas também é uma das regiões que
oferece o maior retorno sobre o investimento (ROI) no mundo. Antes do surto de
COVID-19, mais da metade dos 10 países com crescimento mais rápido no mundo
eram africanos. Como a demanda é forte na maioria dos mercados africanos, o
ROI costuma ser maior do que o de outros países em desenvolvimento ou até
mesmo em comparação a países desenvolvidos. As instituições de investimento
global, incluindo fundos de capital próprio e fundos de capital de risco sediados
nos Estados Unidos e na Europa, ranqueiam de forma positiva os investimentos em
África. As empresas chinesas, especialmente as do setor privado, consideram o ROI
um dos fatores mais importantes na avaliação de investimento nesse continente.
A expansão do mercado.
Com uma população superior a 1,3 bilhão de pessoas em 54 países, a África é
altamente atraente para qualquer empresa. A competição acirrada no mercado
interno conjugada a pesadas barreiras técnicas e comerciais nos mercados europeu

e americano levaram muitas empresas chinesas de eletrodomésticos, indústria leve
e têxteis à África, tornando este continente um novo mercado estratégico a partir da
metade da década de 1990. Essas empresas mudaram gradualmente de atividades
como exportação de mercadorias e montagem para o investimento na instalação
de fábricas locais. Um dos exemplos é o Grupo Hisense, que estabeleceu uma rede
de vendas em mais de dez países africanos a partir de sua fábrica na África do Sul,
tornando-se o maior fabricante de White brands do sul de África.
A transferência industrial.
A África é rica em recursos, e suas cadeias industriais e de abastecimento são
altamente complementares às da China. Desse modo, muitas empresas chinesas
as compreendem enquanto outra oportunidade para colaborar com a expansão
de capacidade conectando-se à Ásia. Em razão do aumento de custos laborais na
China, algumas empresas intensivas em mão de obra e manufaturação procuraram
transferir algumas de suas atividades para o exterior, e a África, com baixos custos
laborais, apresenta-se como destino ideal. O investimento chinês, envolvendo
transferência de tecnologia industrial, ajudará tanto a fortalecer as capacidades de
manufaturação local do continente africano quanto a trazer divisas por meio das
exportações.
A busca por matérias-primas.
A África possui recursos naturais abundantes, incluindo minérios e petróleo. A
expansão da indústria automotiva elétrica na China estimula a alta demanda
por novas baterias energéticas. Isso levou empresas em todos os pontos da
cadeia produtiva, desde fabricantes de baterias a indústria extrativa de minério
de cobre e cobalto a aumentar o investimento em países africanos ricos nestas
matérias-primas. A China também se tornou o segundo maior importador de
produtos agrícolas de África, e um grupo de empresas agrícolas chinesas investiu
na produção, processamento e comercialização nesse continente.
O professor Joshua Eisenman, da Universidade de Notre Dame, acredita que “entre
as muitas motivações para os chineses investirem em África, a busca pelo lucro
máximo é talvez a mais importante, mesmo para empresas estatais. O mercado
interno da China está se tornando saturado, obrigando algumas empresas a
irem ao exterior em busca de novas oportunidades. O governo chinês também
incentiva as empresas chinesas a abrirem novos mercados e a quebrarem as
barreiras comerciais em certos países por meio de investimentos estrangeiros
externos. Investir em África, portanto, permite que essas empresas aproveitem as
políticas favoráveis dos acordos comerciais regionais e internacionais e facilitem
o aprimoramento de suas tecnologias avançadas e de produção moderna, o
que é exemplificado pela cooperação entre a China e a British Petroleum (BP)

na exploração em águas profundas e blocos
de produção offshore de Angola. Diversificação
de risco e políticas governamentais favoráveis
também são as razões pelas quais as empresas
chinesas investem em África21.”

(II) As Características Vantajosas
das Empresas Privadas Chinesas
As EPCs que investem em África possuem duas
vantagens comparativas e demonstram cinco
características:
As empresas privadas possuem duas
vantagens comparativas.
As empresas privadas, quando comparadas
às empresas estatais da China, apresentam as
seguintes vantagens: primeiramente, elas são mais
sensíveis ao mercado e mais fortes na identificação
e no gerenciamento de riscos. Em segundo
lugar, elas têm vantagens na alocação de fatores
21

de produção e podem controlar efetivamente o
custo da inovação e o risco. Outro ponto é sua
flexibilidade, em investimentos e operações,
podendo aproveitar as oportunidades de mercado
com rapidez e precisão.
Também em relação às empresas ocidentais, elas
apresentam, comparativamente, as seguintes
vantagens: em primeiro lugar, as EPCs devem
sua estratégia de concorrência competitiva
aos custos baixos. Além disso, elas estão mais
dispostas a correr riscos ao fazer negócios. A
maioria dos governos africanos dão as boasvindas ao investimento chinês, em particular
desde 1990, quando o investimento ocidental
começou a encolher. Por último, cabe mencionar
que os setores africanos nos quais as EPCs
estão investindo, como infraestrutura, manufatura
e agricultura, foram esquecidos pelas empresas
ocidentais nos últimos anos.

21 China e África: um Século de Engajamento, Joshua Eisenman, David H. Shinn, The Chinese University of Hong Kong Press, 2020

As empresas privadas apresentam 5 características:
O primeiro aspecto a ser considerado é que os alvos de investimento tendem
a ser os mesmos. O investimento de EPCs cobre toda a África, mas a maioria
das empresas investirá em países com uma grande população, levando em
consideração o seu volume económico e o tamanho de mercado.
Em segundo lugar, os setores em que as empresas privadas investem são diversos,
abrangendo os setores primário, secundário e terciário.
Terceiro, o modelo é principalmente de montagem de operações desde a base
(modelo de investimento “greenfield”), e há apenas alguns projetos conduzidos na
forma de joint ventures e M&A. A maioria das empresas opta por criar subsidiárias
com personalidade jurídica independente, em vez de agências, escritórios de
representação ou sucursais.
Em quarto lugar, as empresas privadas investem em África devido às oportunidades
de mercado e de forma orientada ao mercado. O sucesso de uma empresa
produzirá um efeito demonstrativo para as outras no mesmo ramo.
Por fim, a maioria das empresas privadas que investem em África estão sediadas
nas províncias costeiras da China, como Guangdong, Zhejiang, Jiangsu e Shandong,
com uma economia privada mais desenvolvida.

III. A Atratividade de África
(I) "Agenda 2063" da União Africana

O

s países africanos propuseram uma série de estratégias económicas
com base em suas respectivas condições nacionais. O objetivo principal
é alcançar o desenvolvimento sustentável e promover o crescimento
inclusivo que beneficie o maior número possível de pessoas22. Em 2015, a União
Africana listou o crescimento económico inclusivo como um dos seus objetivos
centrais na Agenda 2063 da UA.
As principais medidas tomadas por África para alcançar o crescimento económico
inclusivo são as seguintes: primeiro, impulsionar o desenvolvimento económico
como um todo por meio da industrialização; segundo, criar mais empregos por
meio da agricultura e do setor de serviços; terceiro, gerar maior impulso para o
desenvolvimento económico através da infraestrutura.
À medida que a Agenda 2063 da UA é alinhada com a BRI, a África tornou-se
um parceiro importante para a China na cooperação económica, comercial e de
investimento, e as empresas chinesas envolveram-se profundamente com a África.
Cada vez mais empreendimentos chineses cumprem um papel importante para a
obtenção de crescimento económico inclusivo no continente africano. Elas fazem
contribuições consistentes e práticas, construindo uma influência positiva no
desenvolvimento económico e social dos países que as recebem.

(II) O Crescimento Resiliente e Potenciais Desencadeados
O documento “Panorama Económico Africano” elaborado pelo Banco Africano de
Desenvolvimento prevê que a taxa de crescimento económico do continente deva
atingir 3,4% em 202123. O relatório Africa's Pulse divulgado pelo Banco Mundial em
abril de 2021 prevê que, se a vacinação contra a COVID-19 for acelerada, cerca de
60% dos países de África Subsariana terão uma taxa de crescimento económico
superior a 4% em 2022 24. De modo geral, a economia africana apresentará
um crescimento resiliente após o começo da recuperação, o que se refletirá
especificamente como segue:
22 AfDB, Relatório de Competitividade de África 2013: No Centro de Transformação da África Estratégia para 2013-2022, 2013.
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AfDB, Panorama Econômico Africano 2021, 2021, p.7.

24

Banco Mundial, Africa's Pulse, abril de 2021, vol. 23, p.1

O dividendo demográfico de África será gradualmente liberado. Enquanto a sua
população global está envelhecendo, os jovens são a maioria na estrutura etária,
e a força de trabalho tende a crescer de forma consistente. Essa é uma grande
vantagem na competição internacional. Em 2034, espera-se que a população
economicamente ativa seja de 1,1 bilhão, maior do que a China ou a Índia25.
O dividendo demográfico será gradualmente liberado durante o processo de
industrialização, e o mercado local em expansão também se tornará a força motriz
de vários setores. A África tem a estrutura etária mais jovem do mundo. De acordo
com as estatísticas das Nações Unidas, ela tinha 252 milhões de jovens de 15 a 24
anos em 2019, representando 19,3% da população total, e a população com menos
de 35 anos representava 74,5% do seu total26. O crescimento populacional e o
aumento da proporção de jovens significam que a África terá acesso a uma força
de trabalho mais abundante e a um mercado consumidor mais amplo, sem contar
que se trata da região de urbanização mais rápida do mundo.
Estima-se que, na próxima década, sua população urbana crescerá para quase
200 milhões. Entre 2015 e 2045, essa população crescerá em ritmo médio de 24
milhões de pessoas por ano, em comparação com 11 milhões na Índia e 9 milhões
na China27. A urbanização tem uma forte correlação com a taxa de crescimento real
do PIB, porque a produtividade nas cidades é mais do que o dobro da do campo.
A indústria manufatureira de África tem um grande potencial. A manufatura é o
motor do crescimento económico, e o baixo custo da mão de obra traz vantagens
notáveis para a manufatura africana. A McKinsey28 prevê que a manufatura do
continente africano tem potencial para dobrar sua produção para US$ 930 bilhões
até 2025 e criar de 6 a 14 milhões de empregos estáveis na próxima década. Os
setores diretamente relacionados à manufatura terão maiores oportunidades,
como grossista e retalho, processamento de alimentos e produtos agrícolas, saúde,
serviços financeiros, manufatura leve e construção.
Um outro aspecto a ser considerado é que a África possui reservas abundantes
de recursos, possuindo 60% das terras aráveis não desenvolvidas do mundo29, e
suas reservas de vários minerais estão em primeiro lugar no mundo. Atualmente,
25

Leões em Movimento II, McKinsey Global Institute (MGl), 2016

26 Banco de dados online da Conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento,
https://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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McKinsey Global Institute (MGI).
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Leões em movimento lIl, Mckinsey Global Institute (MGI), 2016

29 Jerry Zhang, CEO of Standard Chartered Bank (China) Limited, 2014. http://www.gov.cn/
xinwen/2014-05/05/content_2671515.htm#text=%E9%90%9E%E6%B4%B2%E6%8B%A5%E6%9C%89%E5%85%A8%E7%90%8360. %25%E5%85%B7%E5%A4%87%E7%81%8C%E6%BA%89%E8%AE%BE%E6%96%BD%E3%80%82

as suas exportações de petróleo e gás representam 10% das exportações globais,
representando o minério de cobre 9% e o minério de ferro 5%30. Os produtos
africanos a granel têm preços competitivos, o que garante o desenvolvimento
futuro da economia africana.
Além disso, a África está se beneficiando de uma nova fase de revolução tecnológica.
Os países africanos estão abraçando a onda de digitalização. Com estratégias
de transformação digital implementadas no Quénia, Ruanda e outros países
africanos, a África passa por uma importante revolução na qual as tecnologias
digitais estimulam a vitalidade dos negócios, remodelam estilos de vida e mudam
hábitos de consumo. Em 2019, a tecnologia móvel e as indústrias de serviços
representaram 9% do PIB na África Subsariana, contribuindo com mais de US$ 155
bilhões em valor de produção e criando, direta e indiretamente, quase 3,8 milhões
de empregos31. Ao mesmo tempo, a África está gradualmente á tornar-se um dos
centros de pagamentos digitais, bancos virtuais e pagamentos via telefonia móvel,
com a taxa de penetração deste último no Quénia, Uganda, Nigéria, África do Sul
e outros países figurando entre as maiores do mundo. A Harvard Business Review
incluiu o Quénia, a Nigéria e a África do Sul na lista das economias digitais com os
pagamentos móveis mais rápidos do mundo.

30 Prefácio // Yao Guimei, Cooperação de Investimento Direto China-África, Pequim: China Social
Sciences Press, 2018.
31 Observação do repórter: Desafios e oportunidades no desenvolvimento da economia digital
de África, a cooperação China-África traz um novo ímpeto, Gao Ge e Xu Xiangli, 2020, http://world.
people.com.cn/n1/2020/1009/c1002-31885264.html

IV. O Fórum de Cooperação China-África

“O Fórum de Cooperação China-África (FOCAC)
foi criado para cimentar a relação entre o
continente e a China.
O FOCAC tira sua força da política Sino-Africana,
que está ancorada no compromisso da China em
aderir aos princípios de coexistência pacífica, ao
respeito pela escolha do sistema político e do
caminho de desenvolvimento, à não interferência
em assuntos internos, ao apoio às lutas justas
pela independência, à soberania e integridade
territorial, ao apoio à estabilidade e unidade,
bem como à promoção do desenvolvimento da
sociedade e da economia.
Além disso, essa política apoia a unidade e
cooperação africana, bem como a União Africana
para o auto aperfeiçoamento; o fortalecimento
e desenvolvimento á longo prazo; uma relação
política estável com a África caracterizada
pela amizade, confiança mútua e cooperação
por meio de visitas e intercâmbios; assistência
económica sem condições políticas associadas.
Um outro aspecto é que, essa política reconhece
o FOCAC como uma plataforma para se engajar
em várias formas de cooperação económica e
comercial, com foco nas áreas de agricultura,
construção de infraestrutura e desenvolvimento
de recursos humanos.”
-- - Dung P. Sha, Musa E. Umar e Usman Sarki do Instituto
Nacional de Políticas e Estudos Estratégicos da Nigéria32

O

FOCAC é o primeiro e mais bem-sucedido
mecanismo de cooperação coletiva entre
a China e os países em desenvolvimento.
A abrangente parceria estratégica e cooperativa
Sino-Africana promovida pelo fórum é um
exemplo clássico de um novo modelo de relações
internacionais. Desde 2000, sete eventos do
FOCAC foram realizados com sucesso, dos quais
o terceiro em 2006, o sexto em 2015 e o sétimo em
2018 foram modificados para cimeiras. Ao longo
dos 21 anos desde sua criação, o Fórum cresceu
e tornou-se a plataforma mais importante para a
cooperação Sino-Africana nos campos político,
económico, cultural e de segurança.32
Refletindo sobre as diferentes prioridades da
cooperação Sino-Africana em diferentes fases, o
FOCAC passou por três fases:
A primeira fase foi entre a primeira e a quarta
conferência ministerial (2000-2009), quando houve
uma mudança na área prioritária para a cooperação
Sino-Africana, passando de uma preocupação
majoritária com o comércio para uma ênfase
equivalente entre comércio e investimento.
A segunda etapa ocorreu a partir da quarta
conferência ministerial até a Cimeira de Joanesburgo
(2009-2015), período no qual as duas partes
continuaram a expandir a cooperação económica
e comercial e, ao mesmo tempo, fortaleceram os
intercâmbios culturais e interpessoais.
Desde a Cimeira de Joanesburgo até o momento
estamos na terceira etapa (2015 até o presente),
na qual a cooperação económica se expandiu da

32 Modelo de Cooperação China-África: os destaques da cooperação China-Nigéria, 2021, Dung
P Sha, Musa E.

construção de capacidade industrial para a combinação de negócios e construção
conjunta do BRI. A paz e a segurança tornaram-se prioridades, e a troca de
experiências em governança estatal foi um tema novo muito importante33.
As três cúpulas realizadas em 2006, 2015 e 2018 tiveram uma influência de longo
alcance nas empresas chinesas em África.
A Cimeira de Pequim em 2006: as Oito Medidas
● O investimento direto da China em África triplicou de US$ 520 milhões em 2006
para US$ 1,57 bilhão em 2007.
● O estabelecimento do Fundo de Desenvolvimento China-África na Cimeira de
Pequim de 2006.
● A China se tornou o maior parceiro comercial de África pela primeira vez em
2009 e, desde então, manteve esse status.
A Cimeira de Johanesburgo em 2015: os Dez Planos de Cooperação
● Primeiro, a estrutura comercial foi otimizada.
● Segundo, as áreas de investimento foram mais diversificadas.
● Terceiro, os projetos de infraestrutura foram acelerados.
● Quarto, a assistência continua a produzir melhores resultados.
A Cimeira de Pequim em 2018: as Oito Principais Iniciativas
● Abordagem dos “Cinco Nãos” nas relações da China com a África.
● A cooperação em investimentos económicos e comerciais entrou em um novo
estágio, com igual ênfase em escala e qualidade.
● A China e a República da Maurícia assinaram um acordo de livre comércio em
outubro de 2019.
● A correspondência entre o AfCFTA e o BRI acelera, e as estratégias de
desenvolvimento entre a China e a África são ainda mais alinhadas.

(I) A Cimeira de Pequim de 2006: as Oito Medidas
A Cimeira do FOCAC em Pequim foi realizada em novembro de 2006, com a
presença de líderes da China e 48 chefes de estado e governo ou representantes
em África. Estabelecendo um novo tipo de parceria estratégica China-África, a

33 SHEN Xiaolei, " Criação, Desenvolvimento e Conquistas do FOCAC ", Pacific Journal, Vol.28,
No.3, 2020, pp.80-86.

Cimeira de Pequim anunciou oito medidas para
fortalecer a cooperação prática entre ambos.
O FOCAC de 2006 foi elevado a cimeira pela
primeira vez como um novo ponto de partida para
empresas chinesas em África. Após a primeira
Cimeira de Pequim, o investimento da China em
África cresceu rapidamente em escala e extensão.
O investimento direto da China em África triplicou
de US$ 520 milhões em 2006 34 para US$ 1,57
bilhão em 200735. Em 2008, o investimento direto
em África mais que multiplicou em relação a 2007,
atingindo um recorde de US$ 5,49 bilhões36.
A Câmara Conjunta de Comércio e Indústria ChinaÁfrica realizou uma Conferência de Cooperação
Empresarial China-África no Egito, em maio de
2007, e contou com a presença de mais de 500

empresários chineses e africanos. O Fórum de
Investimento Privado China-África foi realizado na
Tanzânia em abril de 2008, com a participação de
mais de 300 representantes da China e de África
que realizaram intercâmbios sobre o fortalecimento
da cooperação entre empresas privadas chinesas
e africanas. Para encorajar e apoiar as empresas
chinesas a investirem em África, o governo
chinês anunciou o estabelecimento do Fundo
de Desenvolvimento China-África na Cimeira
de Pequim de 2006, o qual entrou em operação
em junho de 2007. Em outubro de 2007, o Banco
Industrial e Comercial da China (ICBC) e o
Standard Bank da África do Sul anunciaram que
as duas partes haviam chegado a um acordo sobre
transações de capital e cooperação estratégica. O
ICBC tornou-se o maior acionista individual do
Standard Bank depois de pagar 36,6 bilhões de

34 Zhang Chun, Zhao Yaping, A direção estratégica e as tendências futuras da política da América para a África, Ásia Ocidental
e África, 2021 (02): 3-25.35
35 2006 Boletim Estatístico de Investimento Externo Direto da China, MOFCOM, National Bureau of Statistics, 2006, Page 18.
http://images.mofcom.gov.cn/fec/201512/20151204091145650.pdf
36

Boletim Estatístico de Investimento Externo Direto da China 2013

rands (US$ 5,46 bilhões) por uma participação37
de 20%. O comércio China-África manteve um
rápido crescimento após a Cimeira de Pequim. O
volume de negócios comerciais ultrapassou US$
100 bilhões pela primeira vez em 2008, atingindo
US$ 106,8 bilhões, um acréscimo anual de 45,7%38.
A China tornou-se o maior parceiro comercial
de África pela primeira vez em 200939 e, desde
então, manteve esse status40. Em 2010, o capital de
investimento direto da China em África ultrapassou
US$ 10 bilhões pela primeira vez.

(II) A Cimeira de Joanesburgo em
2015: os Dez Planos de Cooperação
Na Cimeira do FOCAC em Joanesburgo,
realizada em dezembro de 2015, a China e a
África decidiram estabelecer e desenvolver uma
parceria estratégica e cooperativa abrangente
China-África e lançaram os "Dez Planos de
Cooperação", cobrindo a industrialização,
modernização agrícola, infraestrutura, finanças,
desenvolvimento sustentável do meio ambiente,
comércio e facilitação de investimentos, redução
da pobreza, saúde pública, intercâmbios culturais e
interpessoais e paz e segurança.

de investimento comercial Sino-Africana, pois
se baseou em realizações anteriores e conduziu
a cooperação a um novo estágio. Em 2014, o
comércio China-África atingiu um pico histórico
de US$ 222 bilhões41. Em 2015, ele valia o dobro
do dos Estados Unidos e de África e era cerca de
quatro vezes maior do que o do Japão e de África.
Em 2014, o capital de investimento direto da China
em África ultrapassou US$ 30 bilhões pela primeira
vez42.
Na época da Cimeira de Johanesburgo, o
investimento económico e comercial China-África
havia atingido um nível relativamente alto, e ela
serviu como uma nova motivação para ambos
os lados expandirem a cooperação. Na cimeira, a
China prometeu um pacote financeiro de US$ 60
bilhões para apoiar o desenvolvimento de África,
incluindo US$ 5 bilhões em doações e empréstimos
sem juros, US$ 35 bilhões em empréstimos
preferenciais com termos mais favoráveis e linhas
de crédito de exportação, um aumento de US$ 5
bilhões para o Fundo de Desenvolvimento ChinaÁfrica e um fundo especial de empréstimos para
o desenvolvimento das PMEs africanas. O Fundo
China-África para Cooperação Industrial (CAFIC)
foi estabelecido com uma contribuição inicial de
US$ 10 bilhões 43. Além disso, a China também

A Cimeira de Johanesburgo foi de grande
importância para a cooperação económica e
37 ICBC pagou US$ 5,46 bilhões por uma participação de 20% na Standard Bank of South Africa, Xinhuanet, October 25, 2007.
http://news.sohu.com/20071025/n252867417.shtml
38 (Stocktake) Os resultados das ações de acompanhamento do FOCAC anterior, Embaixada da República Popular da China na
República do Quénia, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceke/chn/zfgx/t1328367.htm
39 Cooperação Econômica e Comercial China-África, Escritório de Informação do Conselho de Estado, 2010. http://ligboy.cc/
zwgk/2010-12/23/content 1771638.htm
40 Review on the "First Times" in Sino-African Exchanges (Intercâmbios Econômicos e Comerciais), Du Yifei, (https://www.
sohu.com/a/46011545_119703)
41 Uma história de 15 anos do FOCAC 15, O volume de comércio China-África em 2020 chegará a US$ 400 bilhões, People's
Daily Online - Finance Channel, 2015. http://finance.people.com.cn/n/2015/1204/c1004-27889802.html
42

MOFCOM, Economic Daily, 2015. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201511/20151101197747.shtml

43 Começando uma nova era de cooperação e desenvolvimento comum entre a China e a África, discurso do Presidente Xi
Jinping na cerimônia de abertura da Cúpula do FOCAC em Joanesburgo, China Investment, 2016 (01): 10-12.

cancelou créditos intergovernamentais sem juros, vencidos até o final de 2015 para
os países menos desenvolvidos de África.
As medidas propostas na Cimeira de Johanesburgo elevaram a cooperação
económica e comercial entre a China e a África a um novo nível.
Em primeiro lugar, a estrutura comercial foi otimizada. De 2016 a 2018, a China
implementou mais de 150 projetos de ajuda ao comércio em África. Esses projetos
promoveram a transição das áreas de comércio Sino-Africana de bens de consumo,
energia e recursos minerais para produtos de alto valor agregado e produtos
agrícolas com características especiais. A China importa café da Etiópia, grãos de
cacau do Gana, chá preto do Quénia, amendoim do Senegal, ostras da Namíbia,
mel da Zâmbia, vinho tinto da África do Sul, tapetes do Egito, safiras da Tanzânia,
jogos cerâmicos de chá da Tunísia e esculturas em madeira de Ruanda, sendo
todos esses produtos populares entre os consumidores chineses.
Em segundo lugar, as áreas de investimento foram as mais diversificadas. De 2016
a 2018, a China, promovendo ativamente a cooperação industrial e de capacidade
industrial Sino-Africana, encorajou as zonas de cooperação económica e
comercial a reunir indústrias e a promover o desenvolvimento nas regiões vizinhas,
fornecendo ainda softwares e hardwares para estabelecer e atualizar uma série
de atividades económicas e comerciais nas zonas de cooperação de África. Além
disso, a China também assinou acordos com o Egito, Moçambique, África do Sul
e Etiópia para a construção de zonas de cooperação económica e comercial, para
prestação de serviços e orientação na construção, desenvolvimento e promoção
de investimentos nessas zonas. As empresas chinesas estão investindo em África
em áreas emergentes tais quais finanças, fabricação de equipamentos, medicina
e tecnologia.
Em terceiro lugar, os projetos de infraestrutura foram acelerados. De 2016 a 2018, a
China concluiu ou implementou mais de 200 projetos de infraestrutura no Quénia,
Costa do Marfim e Gana, cobrindo transportes, telecomunicações e energia.
Destes, os mais notáveis são a Ferrovia Adis Abeba – Djibouti e a Ferrovia de
Bitola Padrão Mombasa-Nairobi. A primeira trata-se de ferrovia eletrificada de
bitola padrão, tecnologia pioneira na África Oriental e um projeto de referência
para a cooperação Sino-Africana, com o trecho na Etiópia concluído e aberto ao
tráfego desde outubro de 2016, e o trecho em Djibouti concluído e aberto ao tráfego
desde janeiro de 2017. A ferrovia de bitola padrão Mombasa-Nairobi, o maior
projeto de infraestrutura no Quénia desde sua independência, foi oficialmente
inaugurada ao tráfego em maio de 2017. No geral, os 200 projetos já concluídos ou
em construção adicionarão e atualizarão cerca de 30.000 quilômetros de rodovias,

2.000 quilômetros de ferrovias44, 85 milhões de toneladas por ano de capacidade
portuária, mais de 9 milhões de toneladas por dia de capacidade de tratamento de
água limpa, cerca de 20.000 MW de capacidade de geração de energia e mais de
30.000 km de linhas de transmissão e transformação45.
Em quarto lugar, a assistência continuou a produzir melhores resultados. Entre
2016 e 2018, a China implementou um grande número de projetos de ajuda na
África para melhorar a vida das pessoas, treinando mais de 200.000 profissionais
africanos 46, e orientando quase 100.000 agricultores locais na modernização
agrícola47, tendo enviado ainda 728 especialistas e consultores em vários campos
para a Guiné-Bissau, Serra Leoa e a União Africana48. A China também possibilitou
o acesso a programas de TV via satélite em mais de 10.000 aldeias em 25 países
africanos, incluindo a República do Congo e a Nigéria49, e forneceu ajuda alimentar
de emergência no valor de mais de RMB 1 bilhão a 18 países afetados pelo El Niño,
incluindo Sudão do Sul e Níger50.

(III) A Cimeira de Pequim em 2018: As Oito Principais
Iniciativas
Em setembro de 2018, na nova Cúpula de Pequim do FOCAC, o Presidente Xi
Jinping apresentou a abordagem dos "Cinco Nãos" nas relações da China com a
África:
● Não à interferência na busca dos países africanos por caminhos de
desenvolvimento que se adaptem às suas condições nacionais;
● Não à interferência nos assuntos internos dos países africanos;
44

Relatório de Tendências de Construção na África 2018, Deloitte, Page 52.

45 A China se tornou o maior país parceiro comercial de África por nove anos consecutivos, Liu
Xiaodong, 2018
46 A China treinou 200.000 profissionais africanos nos últimos três anos, Xinhua News Agency, 22
de setembro de 2018. http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/02/content_5318691.htm
47 Cooperação agrícola China-África tem sido frutífera. O primeiro Fórum de Cooperação China-África na Agricultura foi realizado em Hainan em setembro, Yicai, 28 de junho de 2019. https://
www.yicai.com/news/ 100240997.html
48 Wang Dong, Fórum sobre Cooperação China-África: Uma fonte de energia que lidera o desenvolvimento próspero da cooperação econômica e comercial China-África, International Business
Daily, 11/02/2019 (006)
49 [BRI em ação] "Acesso à TV por satélite para 10.000 aldeias africanas" permite que os africanos
"se conectem ao mundo", Economic Daily, 9 de abril de 2019. https://www.fmprc.gov.cn/zfhzlt2018/
chn/zfgx/jmhz/ t1652570.htm
50 A China fornecerá RMB 1 bilhão de ajuda alimentar de emergência para países atingidos por desastres, China Broadcasting Network, 4 de dezembro de 2015. http://china.cnr.cn/
gdgg/20151204/t20151204 _520693570.shtml

● Não a imposições aos países africanos;
● Não condicionar apoio político para a assistência de África;
● Não à busca de ganhos políticos egoístas em investimento e financiamento da
cooperação com a África.
Comprometida com a construção de uma comunidade Sino-Africana ainda
mais próxima de um futuro compartilhado, a cimeira lançou "As Oito Principais
Iniciativas" em promoção industrial, conectividade de infraestrutura, facilitação do
comércio, desenvolvimento sustentável do meio ambiente, capacitação, saúde,
intercâmbio entre pessoas e paz e segurança.

Para apoiar a implementação delas, a China se comprometeu a estender US$ 60
bilhões à África na forma de financiamento governamental, bem como investimento
e financiamento por meio de instituições financeiras e empresas. Isso incluirá US$
15 bilhões em doações, empréstimos sem juros e empréstimos concessionais,
US$ 20 bilhões em linhas de crédito, um fundo especial de US$ 10 bilhões para o
financiamento do desenvolvimento e um fundo especial de US$ 5 bilhões para o
financiamento de importações de África. A China incentivará as empresas chinesas
a realizarem pelo menos US$ 10 bilhões em investimentos em África nos próximos
três anos51. Além disso, cancelou o pagamento dos empréstimos sem juros no final
de 2018 pelos países africanos menos desenvolvidos, países altamente endividados
e pobres, países em desenvolvimento sem litoral e pequenos Estados insulares em
desenvolvimento (SIDS).
A Cimeira de Pequim de 2018 presenciou uma reunião das estratégias de
desenvolvimento da China e de África, bem como de cooperação económica e
comercial entre ambas, abrindo um novo estágio com igual ênfase em escala e
qualidade. Como uma medida importante para implementar “As Oito Principais
Iniciativas”, a primeira Expo Económica e Comercial China-África foi realizada em
Changsha, Hunan, em junho de 2019. A exposição atraiu mais de 10.000 visitantes,
incluindo delegações de 53 países africanos e organizações internacionais. Um
total de 81 acordos de cooperação foram assinados durante a exposição, e o valor
total de negócios superou US$ 20 bilhões52.
A China e a República da Maurícia assinaram um acordo de livre comércio em
outubro de 2019, o primeiro desse tipo entre o país asiático e um país africano. Em
2019, os projetos financiados pela China em África representaram 20,4%, perdendo
apenas para o próprio número dos governos africanos (22,8%). A China continua
a dominar como o mais prolífico (e único país) construtor de projetos em toda
a África, construindo 31% dos projetos nesse continente53. A Base de Produção
de Fibra de Vidro de 200.000 Toneladas da Jushi Egypt Company foi construída
e comissionada54, representando um investimento total de US$ 580 milhões. É a
maior base de produção de fibra de vidro chinesa no exterior, bem como a única
desse tipo no continente africano.
51 A cerimônia de abertura da Cúpula de Pequim do Fórum de Cooperação China-África, Xi
Jinping, 2018
52 Acelerar a Implementação das "Oito Principais Iniciativas" da Cúpula do FOCAC de Pequim e
Promover o Desenvolvimento Estável da Cooperação Econômica e Comercial China-África, Escritório de Informação do MOFCOM, 18 de janeiro de 2020. http://www.mofcom.gov.cn/artigo/zt_swxs/
lanmueleven/202001/ 20200102928622.shtml
53
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54 Cúpula de Pequim injeta novo impulso na cooperação econômica e comercial China-África, MOFCOM, 28 de dezembro de 2018. http://www.mofcom.gov.cn/article/zt_qgswgzhh2018/
sswgh/201812/20181202821197.shtml

O Parque Industrial da Zâmbia, financiado, construído e operado pela China National
Building Material Co Ltd, foi concluído e comissionado55. Prevê-se um investimento
total de US$ 500 milhões neste parque industrial, que gerará, direta ou indiretamente,
cerca de 3.000 empregos locais. A ponte Maputo-Catembe, a mais longa ponte
suspensa de África, foi construída pela China Road and Bridge Corporation. A
Transsion Holdings, fabricante chinesa de telemóveis cujo principal mercado-alvo
é a África, foi listada no Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia da China
no final de setembro de 2019. Naquela
época, telemóveis de diferentes marcas
produzidos pela Transsion tinham uma
participação de mercado de 52,5% no
continente africano56.
O AfCFTA foi lançado em janeiro
de 2021. É o maior órgão desse tipo
em termos de número de países
participantes desde a formação da
Organização Mundial do Comércio,
cobrindo um mercado de 1,3 bilhão de
pessoas com um PIB atual combinado
estimado de US$ 2,5 trilhões 57. De
acordo com a Comissão Económica
das Nações Unidas para a África, o
AfCFTA tem potencial para fazer com
que os volumes de comércio aumentem
em 50% nos cinco anos após sua
implementação58. À medida que o AfCFTA traz mais oportunidades comerciais
para a África, o continente se tornará um destino atractivo para investimentos, em
que as empresas chinesas terão acesso a mais oportunidades de investimento e
entrarão num mercado consumidor maior, mais eficiente e altamente integrado.
A China expressou seu apoio ao AfCFTA em muitas ocasiões. Até agora, 46 países
africanos assinaram o acordo de cooperação da BRI com a China, representando

55 Criando um novo cartão de visita para Iniciativa do Cinturão e Rota, o processo de desenvolvimento do Parque Industrial da Zâmbia, China National Building Materials Co., Ltd., 30 de setembro
de 2018. http://www.cbmf.org/cbmf/xyli/qyjd/6826423/index.html
56 Relatório de pesquisa de títulos, 14 de abril de 2021, P5. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_
AP202104141484734434_1.pdf? 1618415055000.pdf
57 Respostas a perguntas sobre o AfCFTA, Escritório Econômico e Comercial da Missão da República Popular da China junto à União Africana, 2019
58 "O AfCFTA ultrapassou o limiar de ratificação. O que vem a seguir?" https://www.africancfta.
org/ news / the-afcfta-has-cross-the-ratification-threshold-whats-next.

30% do total de países que assinaram esse acordo59 e cerca de 80% dos estados
membros do AfCFTA. À medida que a combinação entre o AfCFTA e a BRI se
acelera e as estratégias de desenvolvimento entre a China e a África são ainda
mais alinhadas, as empresas chinesas desfrutarão de dividendos bidirecionais e
salvaguardas políticas duplas para o seu desenvolvimento em África.

59 Zhang Ying, Xia Fuwei, A combinação de modelos de desenvolvimento para a China e a África,
Relações Internacionais Modernas, 2020(12): 51-58+34+60.

Parte II -OPapel das Empresas
Chinesas emÁfrica
I. O Desempenho das Empresas Chinesas
nas Principais Economias Africanas

O

investimento das empresas chinesas em África é amplamente distribuído
em quase todos os países africanos. Segundo estatísticas do Ministério
do Comércio da China (MOFCOM), no final de 2020, o volume total
de investimento das empresas chinesas na África do Sul, RDC, Zâmbia, Angola,
Etiópia, Nigéria, Gana, Argélia, Quénia, Tanzânia, Egito e a República do Congo foi
cerca de US$ 32,4 bilhões, representando cerca de 68% do investimento direto
da China em África. Devido às enormes diferenças entre os países africanos
em termos de recursos naturais, condições económicas, ambiente comercial
e relações com a China, o investimento das empresas chinesas em diferentes
países também possuem características diferentes. Classificamos os 12 países
com maior investimento chinês em três grupos, nomeadamente países de renda
média, países com muitos recursos e países com poucos recursos, e analisarmos
as características do investimento das empresas chinesas.
Os países de renda média incluem África do Sul e Egito; os países com recursos
ricos incluem Nigéria, Angola, República do Congo, Zâmbia, Gana, Argélia e RDC; e
os países sem recursos ricos incluem Etiópia, Quénia e Tanzânia.
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Volume de investimento de empresas chinesas nos principais países africanos
no final de 2020
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Fonte: Estimativa baseada em dados divulgados pelo MOFCOM

(I) Países de Renda Média: Facilitadores de Capital e
Tecnologia

África do Sul
A República da África do Sul é um dos poucos países de renda média em África,
com um PIB per capita superior a US$ 6.000. 60 Com abundantes recursos
minerais, é também a economia mais industrializada de África. A África do Sul
ocupa o primeiro lugar entre os países africanos que atraem o investimento
direto da China. No final de 2020, o investimento direto da China na África
do Sul foi de aproximadamente US$ 6,5 bilhões, 61 representando 13,7% do
investimento chinês em África. As empresas chinesas estão localizadas
principalmente nos parques industriais de Johanesburgo e outras províncias,
abrangendo têxteis e vestuário, eletrodomésticos, maquinaria, alimentos,

60 Dados da ONU (2019) http://data.un.org/Data.aspx?q=egypt&d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1%3BcrID%3A818
61 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimento chinês na África do Sul era de cerca de US$ 6,2 bilhões, e o fluxo de investimento
em 2020 era de US$ 300 milhões. nesta estimativa, ao final de 2020, o volume de investimento
chinês na África do Sul era de cerca de US$ 6,5 bilhões.

materiais de construção, minerais, finanças, comércio, transporte, informação
e comunicações, agricultura e imóveis.
Nos últimos anos, mais investimentos de empresas chinesas na África do Sul
foram direcionados para indústrias de capital intensivo, de tecnologia intensiva e de
serviços. Por exemplo, o Grupo BAIC investiu US$ 800 milhões para construir uma
linha de fabricação de automóveis em Port Elizabeth, que tem uma capacidade de
produção anual de 100.000 veículos;62 o Grupo Hisense investiu US$ 30 milhões
para construir um parque industrial de eletrodomésticos na Cidade do Cabo, que é
capaz de produzir 400.000 frigoríficos e televisores por ano;63 o ICBC adquiriu uma
participação de 20% no Standard Bank da África do Sul,64 sendo o maior caso de
fusão e aquisição da China naquele ano; a Huawei está envolvida na construção da
primeira rede comercial 5G independente de África na África do Sul; Didi conduziu
operações em Port Elizabeth e na Cidade do Cabo da África do Sul.
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O Grupo BAIC - Primeira Fábrica de Veículos no Exterior na África do Sul
Em 2015, o Grupo BAIC iniciou a construção de uma fábrica de montagem de automóveis
na Zona Económica Especial de Coega em Port Elizabeth. A implementação foi realizada
em duas fases, representando um investimento total de US$ 800 milhões.65 Esta é a
primeira fábrica de veículos no exterior investida e construída pelo Grupo BAIC, bem como
o maior projeto de fabricação de automóveis na África do Sul nos últimos 40 anos.
O projeto tem uma capacidade de produção anual de 50.000 veículos, e 60% das peças
e componentes serão fornecidos localmente em 5 anos. Após a construção, a fábrica vai
empregar 15.000 pessoas, das quais mais de 90% serão da África do Sul. O primeiro carro
montado localmente saiu da linha de montagem em julho de 2018.66

62 A planta BAIC África do Sul começou a construção e deve ser colocada em operação no
final do próximo ano, Xinhuanet, 31 de agosto de 2016. http://www.xinhuanet.com/world/
2016-08/31/c_129264589_2.htm
63 Construindo uma ponte para as empresas chinesas entrarem na África: Prática Internacional do Fundo de Desenvolvimento China-África, Xinhuanet, 2 de dezembro de 2015. http://www.
xinhuanet.com/world/2015-12/02 /c_1117328246.htm
64 Aquisição do Banco Industrial e Comercial da China de 20% do capital do Standard Bank of
South Africa, Sina Finance, 25 de outubro de 2007. http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_
hydt/20071025/19034100617.shtml
65 A planta BAIC África do Sul começou a construção e deve ser colocada em produção no
final do próximo ano, Xinhuanet, 31 de agosto de 2016. http://www.xinhuanet.com/world/
2016-08/31/c_129264589_2.htm
66 "Esta é uma estrada mutuamente benéfica" (a construção da Cinturão e Rota está em andamento), People's Daily Online, 11 de março de 2020. http://world.people.com.cn/n1/2019/0311/
c1002-30968565.html

Alinhado ao princípio “verde e inteligente”, o projeto adota processos de fabricação e
layouts com economia de energia e ecologicamente corretos. Adota os mais altos padrões
em equipamentos de ferramentas dentro da indústria e emprega robôs industriais na
produção, o que não só cria empregos locais, mas também reduz muito a intensidade de
trabalho dos trabalhadores e melhora a qualidade de vida e de trabalho.
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Jidong Development e WIPHOLD – o Projeto de Mamba Cement
Em 2016, o projeto sul-africano Mamba Cement, financiado em conjunto pelo Jidong
Development Group da China e WIPHOLD, empresa de investimento e operação
controlada e administrada por mulheres negras, entrou em operação comercial. Sendo
a única fábrica de cimento na África do Sul que aplica a tecnologia de cogeração, a
mesma reduz o uso de carvão industrial em 17.000 toneladas e as emissões de dióxido
de carbono em cerca de 50.000 toneladas, e gera 33 milhões de quilowatts-hora de
eletricidade anualmente,67 assumindo a liderança em redução de emissões, controle de
ruído, tratamento de esgoto e segurança.

ICBC e Standard Bank - Um Modelo de Cooperação Bancária
O ICBC tornou-se o maior acionista do Standard Bank depois de pagar US$ 5,5 bilhões
por uma participação de 20% em 2008. Na época da aquisição, o ICBC foi o maior banco
do mundo em termos de ativos totais e valor de mercado, e o Standard Bank da África do
Sul, como o maior banco de África, tinha filiais em 18 países do continente. Este projeto
também foi o maior da África do Sul em termos de montante de investimento estrangeiro
direto.
Os dois uniram forças para fornecer produtos e serviços personalizados recorrendo aos
seus respectivos recursos financeiros, como a gestão de risco cambial, para garantir a
segurança financeira em África.
O ICBC aproveita suas vantagens nas operações internacionais e cobre indiretamente 20
países em África mediante sua participação acionária no Standard Bank of South África,
fornecendo serviços financeiros para empresas chinesas e africanas. O ICBC garante ao
Standard Bank a qualidade dos clientes, a partilha de informações, recursos e até linhas de
crédito, o que poderia ser um problema para os outros bancos locais ou até internacionais.

67 "Resultado" da reestruturação de ativos principais da Jidong Cement é deslumbrante, China Financial Information Network, 29 de julho de 2009. http://news.xinhua08.
com/a/20190729/1872534.shtml?ulu-rcmd=0_comdf_art_3_e6e1daeab5d04cb1b9dd5432a7aa6b33 =
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Grupo Wepon - Investimento e Desenvolvimento Bidirecionais
Fundado em 1978, o Grupo Wepon, empresa com sede em Zhejiang, opera em quatro
setores, farmacêutico, equipamentos médicos, rolamentos e esferas de aço e contornos
de alumínio, e possui 48 subsidiárias nas Américas, África e províncias e cidades da China.
Em 2016, o Grupo Wepon estabeleceu a Anglorand Medical Pty Ltd. na África do Sul,
que adquiriu à Elite Surgical Supplies Pty Ltd. E á Tecmed África Pty Ltd. Embora as
duas empresas não sejam de grande escala, elas têm vantagens impressionantes. A
Elite Surgical é fabricante de dispositivos médicos ortopédicos implantáveis c om
grande capacidade de pesquisa e desenvolvimento, produzindo uma série completa de
produtos que podem competir com os dois gigantes internacionais, Johnson & Johnson
e Medtronic. A Tecmed África é uma das poucas empresas em África com a capacidade
de realizar projetos turnkey na construção e desenvolvimento de hospitais, abrangendo
todo o processo, do desenho geral do hospital e aquisição, instalação e manutenção de
equipamentos, até o fornecimento de insumos, desenvolvimento de sistema de gestão
hospitalar, formação de profissionais de saúde, etc.
Em 2018, o Grupo Wepon introduziu a Elite para a China e estabeleceu um Parque
Industrial de Tecnologia Médica China-África. Isso deu início à internacionalização da
indústria de saúde do Grupo Wepon, que tem característica de investimento bidirecional
por “entrar em África e introduzir para a China.”

Egito
A República Árabe do Egito é a terceira maior economia e o terceiro país
mais populoso de África. Possui vantagens geográficas únicas e sistemas
industriais, agrícolas e de serviços relativamente completos, com um PIB per
capita de US$ 3.161. 68Petróleo e gás, turismo, remessas do exterior e o Canal
de Suez são as quatro principais fontes de receita cambial do Egito, sendo o
algodão de longa fibra uma importante cultura comercial. Desde a sua tomada
de posse em 2014, o presidente Abdel Fattah al-Sisi vem desenvolvendo
vigorosamente a economia e melhorando a vida do povo, buscando reformas
económicas em taxas de câmbio flutuante, abrindo mercados e atraindo
investimentos estrangeiros. De acordo com Where to Invest in África 2020,
divulgado pelo Rand Merchant Bank da África do Sul, o Egito foi classificado
como o melhor destino de investimentos em África nos últimos três anos.
O Egito foi o primeiro país africano a estabelecer relações diplomáticas com a
China, o maior parceiro comercial do Egito desde 2012, e as duas partes realizam
68 Dados da ONU (2019) http://data.un.org/Data.aspx?q=egypt&d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1%3BcrID%3A818

uma cooperação completa nas áreas de indústria, energia, telecomunicações e
infraestrutura. Em 2014, o presidente Xi Jinping e o presidente Abdel Fattah al-Sisi
promoveram a relação China-Egito para uma parceria estratégica abrangente e o
presidente Xi visitou o Egito em janeiro de 2016. Quando o presidente Sisi participou
do segundo Fórum da Rota da Seda para Cooperação Internacional em abril de
2019 , afirmou que a iniciativa BRI está em conformidade com as estratégias de
desenvolvimento do Egito, incluindo a priorização do desenvolvimento económico,
a promoção da industrialização, o fortalecimento da cooperação económica,
comercial e de investimento e a facilitação do intercâmbio cultural e interpessoal,
bem como o fortalecimento da cooperação regional e do desenvolvimento
económico integrado.
No final de 2020, o volume de investimento direto da China no Egito foi de
aproximadamente US$ 1,3 bilhão,69 representando 2,7% do investimento direto da
China em África. A maioria das empresas chinesas que investem no Egito, como
Jushi Group, China XD Electric, Angel Yeast, New Hope Group, Midea e Konka, são
empresas privadas, e a maioria delas atua na indústria. Isso ajuda a aproveitar as
vantagens do Egito em termos de forte mercado interno, adequada mão de obra,
favorável localização geográfica e grande rede de logística.
Em 2010, o Grupo de Negócios Eletromecânicos do Midea Group adquiriu uma
participação de 32,5% na Miraco,70 uma empresa listada no Egito, para fabricar
condicionadores de ar domésticos e produtos da cadeia fria. Isso combina a
capacidade em inovação tecnológica do Grupo Midea com os canais das empresas
locais para impulsionar a campanha “Made in Egypt”.
Em 2012, o Jushi Group estabeleceu a Jushi Egypt para Indústria de Fibra de Vidro
SAE (Jushi Egypt), que é um dos maiores projetos de investimento da China no
Egito. Isso preencheu a lacuna na indústria de fibra de vidro no Egito e em África e
tornou o Egito o quinto maior produtor e exportador de fibra de vidro do mundo. A
base produtiva da Jushi Egito foi colocada em operação em agosto de 2018, com a
capacidade anual de 200 mil toneladas. Representando um investimento total de
US$ 580 milhões, a base produtiva criou 2.500 empregos locais.
Localizada na interseção entre a Rota da Seda e o Corredor do Canal de Suez,
a Zona de Cooperação Económica e Comercial TEDA de Suez China-Egito é
uma zona de cooperação internacional a nível nacional sob a orientação do
69 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimento chinês no Egito era de US$ 1,1 bilhão, e o fluxo de investimento em 2020 era de
US$ 190 milhões. estima-se que até o final de 2020 o volume de investimentos chineses no Egito
era de US$ 1,3 bilhão.
70 A aquisição da Midea Electric de uma participação de 32,5% na Miraco no Egito é finalizada,
Securities Times, 11 de outubro de 2010. h ttps: //finance.qq.com/a/20101011/002185.htm

MOFCOM. Desde a sua fundação em 2008, a zona gradualmente se concentrou
em quatro indústrias principais, nomeadamente novos materiais de construção,
equipamentos para petróleo, equipamentos de alta e baixa tensão e fabricação
de máquinas. Com um valor produtivo de mais de US$ 1 bilhão,71 a zona já atraiu
acumuladamente mais de US$ 1 bilhão em investimentos contratados e criou cerca
de 4.000 empregos.
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Foton Motor - Criação de Capacidade Produtiva Local para Autocarro de Nova
Energia
Em outubro de 2019, a Foton inaugurou o projeto de cooperação em fabricação com o
Egito e a entregou 50 veículos totalmente elétricos para o governo do Egito72. Este foi o
primeiro projeto de cooperação China-Egito na fabricação de autocarros elétricos novos
no local e o maior pedido do Egito em veículos totalmente elétricos até o momento. Os
autocarros elétricos Foton Ouhui serão usados para melhorar o tráfego no Cairo. A
Foton tem como objetivo fabricar localmente autocarros totalmente elétricos no Egito
e fornecer tecnologia manufatureira relacionada à nova energia. Este projeto será um
modelo de cooperação na indústria automobilística e trará uma nova revolução industrial
às tecnologias da indústria de veículos elétricos no Egito.

Ningbo Jiashang & Egypt Euromed - Primeira linha de produção de máscaras
China-Egito
Em 7 de abril de 2020, uma linha de produção de máscaras cirúrgicas desenvolvida em
conjunto por Ningbo Jiashang e Egypt Euromed entrou em operação. O governo do
Egito afirmou que o projeto é de grande importância para o povo egípcio na luta contra
a COVID-19 e expressou a esperança de que o Egito e a China trabalhem juntos para
superar a pandemia o mais rápido possível.

71 The Eyes of the Media 丨 A construção da Zona de Cooperação Econômica e Comercial TEDA
Suez China-Egito alcançou resultados notáveis, Northern Net, 16 de abril de 2020 https://www.
sohu.com/a/308302687_99908530
72 Veículos comerciais, o maior pedido de ônibus elétrico puro do Egito foi para Foton, Commercial Vehicle News, 2019, No. 644 (40): 10-10.

Representando um investimento total de cerca de US$ 3,5 milhões, este projeto conta
atualmente com quatro linhas de produção que produzem 500.000 peças por dia. A
capacidade atual de produção de máscaras no Egito é de 600.000 peças por dia.73 Ao ser
expandido para 10 linhas de produção, conforme planejado, o projeto produzirá mais de
um milhão de peças por dia em sua plena capacidade, o que mitigará a insuficiência de m

(II) Países com Muitos Recursos: Facilitadores na
Diversificação Económica

Nigéria
A República Federal da Nigéria é o país mais populoso e a maior economia de
África, com um PIB per capita de US$ 2.277. Nos últimos anos, a Nigéria se
tornou para a China o maior mercado de contratos de engenharia, o maior
mercado de exportação, o segundo maior parceiro comercial e um importante
destino de investimento em África. A Nigéria é o maior produtor de petróleo do
continente, sendo petróleo e gás a sua indústria principal, que atrai a maior
par te do investimento estrangeiro na
Ni gér ia, c om a Chi na i nve s t i ndo
principalmente em indústria e
infraestrutura. No final de 2020, o volume
de investimento direto da China na Nigéria
foi de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, 74
repres entando 5, 2% do investimento
direto da China em África. O investimento
das empresas chinesas cobre uma ampla
gama de áreas , como ex ploração de
petróleo, produção e vendas de
equipamentos elétricos, comunicação e
radiodi f us ão, exploração de recur s os
minerais, eletrodomésticos, montagem de
veículos, produção de alimentos, bebidas
e água mineral engarrafada, têxteis, roupas
e calçados e produção agrícola.

73 A primeira linha de produção de máscara com cooperação China-Egito foi oficialmente
colocada em operação, Sina Finance, 9 de abril de 2020. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1663508046719266591&wfr=spider&for=pc
74 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimentos chineses na Nigéria era de US $ 2,2 bilhões, e o fluxo de investimentos em 2020
era de US $ 300 milhões. no final de 2020, o volume de investimentos chineses na Nigéria era de
cerca de US $ 2,5 bilhões.

A China estabeleceu dois parques industriais na Nigéria, a Zona Franca de Lekki
(LFTZ) e a Zona Franca de Ogun Guangdong (OGFTZ), atraindo empresas
chinesas em materiais de construção, cerâmica, móveis, ferramentas, produtos
farmacêuticos, eletrônicos, processamento de alimentos e bebidas, materiais de
embalagem e impressão, peças automotivas, produtos mecânicos e elétricos
e produtos industriais leves. As empresas chinesas também assinaram vários
grandes pedidos em projetos de infraestrutura, como o projeto Lekki Deep Sea
Port, que representa um investimento de US$ 1,043 bilhões e é realizado pela China
Harbor Engineering Company (CHEC).
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China Har bor Engineer ing Company -  Pr imeiro projet o de por t o de águas
profundas da Nigéria
O Lekki Deep Sea Port é o primeiro projeto integrado da China Harbor Engineering
Company (CHEC) que combina investimento, construção e operação na Nigéria. O porto
é localizado na Zona Franca de Lagos, 65 quilômetros a leste de Lagos, a maior cidade
do país, e fica próximo à Zona Franca de Lekki e ao Complexo Petroquímico de Dangote.
Em outubro de 2019, o CHEC, o Banco de Desenvolvimento da China, o Governo de Lagos,
o Escritório de Conselho Fiscal Conjunto da Nigéria e o Grupo Tolaram de Singapura
assinaram o acordo financeiro do projeto, representando um investimento total de US$
1,043 bilhões, 75para o qual a CHEC e o Grupo Tolaram contribuíram com cerca de 75%,
o Escritório do Conselho Fiscal Conjunto da Nigéria com 5% e o governo de Lagos
com 20%. A CHEC adotou o modelo BOOT (construir; possuir; operar; transferir) no
desenvolvimento do Porto Lekki e tem uma franquia de 45 anos. O projeto foi iniciado em
junho de 2020 e deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2023. Depois da instalação,
criará cerca de 170.000 empregos locais, diretos e indiretos.
Sendo o maior porto da região subsariana, o Lekki Deep Sea Port aumentará
significativamente a capacidade de coleta e distribuição de contêineres em Lagos e reduzirá
o custo da logística de comércio internacional, aumentando assim a competitividade
económica da Nigéria e a interconectividade de toda África Ocidental.

75 O acordo de financiamento para o Projeto do Porto Lekki Deepwater na Nigéria foi formalmente assinado em Lagos, People's Daily Online-International Channel, em 24 de janeiro de 2019.
http://news.eastday.com/w/20191024/u1ai20094142. html
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Guangdong New South Group - Zona Franca de Ogun Guangdong
A Zona Franca de Ogun Guangdong é localizada em Igbesa, no estado de Ogun, no
sudoeste da Nigéria. Foi estabelecida em conjunto pelo Guangdong New South Group
e o governo do Estado de Ogun, com o New South Group detendo uma participação de
60%. Otunba Richard Adeniyi Adebayo, Ministro da Indústria, Comércio e Investimento
comentou em 2019 que o projeto “demonstra o potencial para ajudar a Nigéria a
alcançar a industrialização, por ter um valor total de produção anual de mais de US$
234 milhões e um investimento total superior a US$ 2 bilhões, empregando diretamente
mais de 6.000 pessoas da comunidade local.”76 A zona franca recebe a indústria leve, de
móveis, de materiais de construção, hardware e processamento de madeira como suas
indústrias principais, e processamento de matéria-prima como um negócio importante,
com engenharia, marketing e comércio em desenvolvimento paralelo. Atualmente, 63
empresas estão registradas na zona franca. Dentre elas, Goodwill Ceramic, China Glass,
Hewang Packaging & Printing FZE, Yonghan Furniture, Panda Building Materials, Henan
Snowsea Home Appliance Technology tornaram-se marcas bem conhecidas na Nigéria e
em toda a África Ocidental.
O projeto da Zona Franca de Ogun Guangdong também doou fundos para estabelecer
escolas primárias e clínicas médicas nas comunidades locais e construir a estrada LusadaIgbesa para melhorar o tráfego na área.

Coluna 1: Workshop Luban - Cultivando talentos locais
O nome “Luban Workshop” vem de um famoso chinês da antiguidade chamado
“Luban”, um artesão habilidoso no século 5 a.C., que inventou uma grande quantidade
de ferramentas para trabalho em madeira e máquinas agrícolas, e perfurou um poço
profundo pela primeira vez em uma área montanhosa.
Luban Workshop Nigéria foi inaugurada em novembro de 2020. Desenvolvida
conjuntamente pela Universidade Sino-Alemã de Ciências Aplicadas de Tianjin, Colégio
Ferroviário Vocacional e Técnico de Tianjin e Universidade de Abuja, este Workshop tem
como objetivo cultivar talentos técnicos locais em trânsito ferroviário para a Nigéria e o
resto de África.
Luban Workshop Nigéria fornecerá três laboratórios para engenharia de veículos,
transporte e engenharia civil na Universidade de Abuja, cursos de engenharia mecânica
e engenharia civil com base no curso de graduação na Universidade de Abuja, e um
centro de formação em transporte ferroviário construído em conjunto com a China Civil
Engineering Construction Corporation.
76 O estabelecimento da Zona de Cooperação Econômica e Comercial Nigéria-Guangdong por
dez anos promoveu o emprego de mais de 6.000 habitantes locais, China Central Broadcasting Network, 27 de novembro de 2019. http://www.cnr.cn/gd/jjzx/20191127/t20191127_524875509.shtml

Além disso, online Luban Workshops foram inaugurados em Djibouti, Quénia, África do
Sul, Mali, Egito, Costa do Marfim, Madagascar, Uganda e Etiópia.

Angola
A República de Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África,
com um PIB per capita de cerca de US$ 2.600. Desde o fim da guerra civil em
2002, Angola acumulou riquezas rapidamente graças aos elevados preços
do petróleo, e promoveu o desenvolvimento das cidades e infraestruturas
a nível nacional, priorizando a capital Luanda. Com a queda do preço do
petróleo desde 2015, Angola tem implementado ativamente uma estratégia de
diversificação da economia, numa tentativa de promover outras indústrias e
reduzir a sua dependência da indústria petrolífera.
No final de 2020, o volume de investimento direto da China em Angola foi de
aproximadamente US$ 2,6 bilhões77, representando 5,5% do investimento direto
da China em África. No passado, a cooperação econômica sino-angolana foi
concentrada em algumas áreas e realizada num modelo único. Angola trocou
petróleo pelo apoio da China no financiamento e conclusão de projetos de
infraestrutura de grande escala, tais como:
● Projeto Usina Hidrelétrica Caculo Cabaça em Angola construído pelo Grupo
Gezhouba;
● A construção e instalação da Usina Hidrelétrica de Ciclo Combinado SOYO I
realizada pela China Machinery Engineering Corporation;
● O porto de águas profundas na província de Cabinda, no norte de Angola,
construído pela China Road and Bridge Corporation.
Nos últimos anos, as empresas chinesas, especialmente as privadas, incluindo
Qingdao Yewhing, Xuntong International, Zhejiang Yonder, Hasan International
e Martube, expandiram suas áreas de investimento em resposta à diversificação
económica de Angola, e o investimento em construção, comércio, imobiliário e
indústria cresceu rapidamente.

77 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, volume
de investimento chinês em Angola era de US$ 2,9 bilhões, e o fluxo de investimento em 2020 era
de US$ 240 milhões. Segundo esta estimativa, no final de 2020, volume de investimento chinês em
Angola era de US$ 2,6 bilhões.
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Grupo China Dreal - O projeto Pearl Garden
O projeto Pearl Garden é localizado em Talatona, no sul de Luanda, fornece 1.300
residências e representa um investimento total de US$ 420 milhões. Este é o 6º condomínio
residencial investido pelo Grupo China Dreal em Angola, e foi um projeto conjunto entre o
Grupo China Dreal e o Banco Nacional de Angola.
Durante a construção, a economia angolana entrou em recessão, os preços das matériasprimas subiram e as taxas de câmbio baixaram significativamente, o que aumentou
consideravelmente os custos de operação e gestão e reduziu as margens de lucro. No
entanto, após um ano de muito trabalho de mais de 800 trabalhadores angolanos e 200
trabalhadores chineses, o projeto foi concluído, e as propriedades foram disponibilizadas
conforme previsto e inauguradas em 2016.
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China Hyway - Um modelo de bolsa de estudos financiada por empresas privadas
Em agosto de 2014, o China Hyway Group cooperou com a Universidade de Jimei para
realizar a Jimei University-China Hyway International Class, que contou com a participação
de 32 estudantes angolanos.
Os alunos foram selecionados e financiados pela China Hyway em Angola; a Universidade
de Jimei formulou o plano de treinamento e adotou um sistema educacional “1 + 4”, ou
seja, um ano de estudo da língua chinesa mais quatro anos de estudo de graduação em
economia e comércio internacional, para cultivar profissionais proficientes em chinês. O
primeiro grupo formou-se em 2019.
Jimei University-China Hyway International Class é a primeira turma administrada em
conjunto por universidades e empresas privadas chinesas.

Congo
A República do Congo depende da indústria do petróleo para o desenvolvimento
económico e receita fiscal, com um PIB per capita de aproximadamente US$
2.300. Desde a descoberta de petróleo no Golfo da Guiné na década de 1960,
a exploração de petróleo se tornou um pilar da indústria no Congo. O Congo
também é o terceiro maior produtor de gás natural na África Subsariana,
depois de Nigéria e Camarões. Além disso, o Congo possui diversos recursos
minerais como ferro, cobre, alumínio e zinco, e se espera que se torne o maior
produtor de fertilizante de potássio de África. Desde 2015, numa tentativa de
resolver o gargalo na expor tação de minerais e atrair investimentos
estrangeiros na indústria, o Congo está empenhado em promover a
diversificação económica e avançar vigorosamente na construção de

infraestruturas, especialmente a Ferrovia Congo-Oceânica e o Porto de
Pointe-Noire.

A cooperação de investimento entre a China e o Congo cobre as áreas de
petróleo, minerais, materiais de construção, infraestrutura, energia hidrelétrica,
comunicações e finanças. No final de 2020, o volume de investimento direto da
China no Congo foi aproximadamente US$ 670 milhões78, representando 1,4% do
investimento direto da China em África. O projeto do campo petrolífero de Jiarou
no Congo, investido pela Southernpec, com sede em Guangzhou, tem um bloco
no norte e um no sul. Para a primeira fase do bloco sul, é previsto um investimento
de US$ 2 bilhões na construção de um campo petrolífero com produção anual de
4 milhões de toneladas de petróleo bruto79. Projetos de apoio como estações de
tratamento de petróleo bruto, usinas de energia, estações de tratamento ambiental
e estações de tratamento de gás associadas serão integradas para aumentar
o valor agregado do campo petrolífero. As empresas chinesas mantêm boa
reputação por seu desempenho de alta qualidade e boa relação custo-benefício
em áreas de infraestrutura como estradas e pontes, imóveis, energia hidrelétrica e
telecomunicações. As empresas chinesas estão a discutir com o governo do Congo
78 De acordo com estatísticas do MOFCOM, no final de 2019, o volume de investimento da China
na República do Congo era de US $ 610 milhões, e o fluxo de investimentos em 2020 era de US $ 60
milhões. Com base nos dados acima, estima-se que, no final de 2020, o volume de investimento da
China na República do Congo era de cerca de US $ 670 milhões.
79 Projeto de Desenvolvimento do Campo Petrolífero Congo Kayo, Petroleum Link, 1 de agosto
de 2020. https://oil.in-en.com/html/oil-2902248.shtml

a construção de parques industriais no Porto de Pointe Noire e seus arredores, para
atrair mais indústrias internacionais, incluindo as da China.
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China National Gold Group - Projeto Soremi Cobre-Chumbo-Zinco
O China National Gold Group adquiriu o Pointe-Noire Soremi em 2013; os outros dois
acionistas são o Grupo Gerald nos Estados Unidos e o governo do Congo.
A construção do projeto de cobre-chumbo-zinco Soremi foi iniciada em 1º de julho
de 2015; foi encomendado em 27 de agosto de 2016, com uma produção anual de
12.000 a 15.000 toneladas de cobre eletrolítico. A construção do sistema de fundição de
zinco na segunda fase começou em 18 de março de 2019, e foi encomendado em 1° de
dezembro de 2020, com uma produção anual de 10.000 toneladas de lingotes de zinco80. O
projeto também inclui a primeira mina moderna, que integra mineração, processamento e
fundição de minerais, no Congo.
Além disso, Soremi investiu na Sikorep Resources e SEASICO no Congo. Entre os 740
funcionários da Soremi, 182 são chineses, representando 25% do total, 558 são congoleses
e de outras nacionalidades, representando 75%.
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Operações Internacionais da CSCEC - O Projeto da Estrada Nacional nº 1
A Estrada Nacional nº 1 de 535 km da República do Congo é a única passagem lesteoeste que conecta Brazzaville e Pointe Noire, passando por várias cidades e vilas
importantes81. O reparo desta estrada foi de grande importância para melhorar o fluxo do
tráfego, desenvolver a economia nacional e estabilizar a sociedade.
Durante a Cimeira do FOCAC de Pequim em 2006, a China e o Congo assinaram
um pacote de acordos de cooperação económica e comercial, incluindo o projeto de
renovação da Estrada Nacional nº 1.
As Operações Internacionais da CSCEC concluíram a primeira fase do projeto em 2012.
Para a segunda fase, as Operações Internacionais da CSCEC e uma conhecida empresa
de operação rodoviária francesa formaram uma joint venture para operar o projeto, para
o qual os chineses, franceses e congoleses têm respectivamente participação de 70%,

80 China National Gold Group Co., Ltd., Congo (Brazzaville) Noire Soremi Co., Ltd. Anúncio de
recrutamento, 16 de março de 2020. https: //www.chinagoldgroup.com/s/1417-4986-39148.html
81 Jianzheng Happiness: Abertura em Nuvem do Projeto da Estrada Nacional nº 1 Congo (Brazzaville), China Construction, 2 de fevereiro de 2020. https://www.cscec.com/zgjz_new/ztzl_new/jzxf/
jzyd/lwdnkzj /202012/3235369.html

15% e 15% de um investimento total de US$ 2,89 bilhões. Em março de 2016, a Estrada
Nacional nº 1 foi aberta ao tráfego, reduzindo o tempo de viagem de ida de uma semana
para seis horas.
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Banco Agrícola da China - Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique
O BSCA (Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique), um estabelecimento conjunto ChinaCongo, proposto pelo presidente Xi Jinping e Denis Sassou Nguesso em 2013, foi
inaugurado em julho de 2015, com um capital social total de US$ 100 milhões82 cofinanciado pelo Banco Agrícola da China, o governo do Congo, a Companhia Nacional de
Petróleo do Congo e empresas privadas. O banco está sob direção de um congolês e mais
de 80% dos funcionários são contratados localmente.
O objetivo do banco é fornecer serviços bancários ao público em geral. Além de emitir
cartões UnionPay e Visa, ainda promove serviços bancários eletrônicos, emite cartões
de crédito private label e opera 200 caixas eletrônicos (ATMs) em Brazzaville e PointeNoire. O banco não cobra nenhuma taxa anual para cartões de crédito private label, nem
taxa de serviço para depósitos e retiradas, atraindo assim mais clientes locais.

Zâmbia
A República da Zâmbia é um país continental localizado no sudeste de África,
conhecido como o “ país do cobre”. A parte norte do país é localizada na
linha de cobre Zâmbia-Congo, onde se encontra a maior reserva de cobre
sedimentado do mundo. As reser vas de cobre nesta Linha representam
25% do total global. 83 A economia da Zâmbia depende da mineração, que
consiste em extração e fundição de cobre, representando um PIB per capita
de aproximadamente US$ 1.300. Com o declínio nos preços das commodities
a granel desde 2015, a força endógena do crescimento económico da Zâmbia
enfraqueceu. Assim, o governo da Zâmbia fez da diversificação económica
uma meta importante no planeamento do desenvolvimento nacional.

82 Começou a construção do novo edifício do China-Congo Africa Bank, "China Construction News", exemplar 623, 7 de março de 2016. https://www.cscec.com/xwzx_new/nbmt_new/
zgjzxw/201603/P020171225538958314399 .pdf
83 Global | Zambia: "O País do Cobre", Lekuang News, June 20, 2019. https://www.sohu.
com/a/322028700_99904063

No final de 2020, o volume de investimento direto da China na Zâmbia foi de
cerca de US$ 3,4 bilhões84, representando 7,2% do investimento direto da China
em África. As empresas chinesas que investem na Zâmbia são principalmente
PMEs, muitas das quais estão envolvidas na mineração ou em serviços de
apoio. Enquanto isso, há grandes empresas investindo e operando nas zonas de
cooperação económica e comercial na Zâmbia, como a China Nonferrous Metals
Mining Group, e aquelas que constroem estradas, pontes, aeroportos e redes de
comunicação, como AVIC International, Jiangxi International, Huawei e ZTE.
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Mineração de metais não ferrosos da China - Zona de Cooperação Económica e
Comercial
O governo da Zâmbia encorajou o desenvolvimento de uma zona económica com várias
instalações, acreditando que a mesma poderia desempenhar um papel importante na
redução da pobreza, melhorando a competitividade comercial e estimular o crescimento
industrial. A zona económica de múltiplas instalações da Zâmbia integra as funções de
zona franca, zona de processamento de exportação e parque industrial.
Investido e construído pelo China Nonferrous Metals Mining Group em 2007, á ZCCZ
foi a primeira zona de cooperação económica e comercial internacional estabelecida
pela China em África, bem como a primeira zona económica com múltiplas instalações
estabelecida pelo governo da Zâmbia. É composta por duas subzonas, a Zona Económica
de Multi-instalações Chambishi localizada em Chambishi da província de Copperbelt, que
recebe principalmente as cadeias industriais de processamento de metais não-ferrosos,
e a subzona de Lusaka situada perto do Aeroporto Internacional de Lusaka, que se
concentra no comércio, logística, processamento e setor imobiliário.
O investimento acumulado nas infraestruturas da ZCCZ já ultrapassou US$ 190
milhões. Atraiu 63 empresas, representando um investimento de quase US$ 1,4 bilião.85

84 De acordo com estatísticas do MOFCOM, no final de 2019, o volume de investimento da China
na Zâmbia era de US$ 2,9 bilhões, e o fluxo de investimento em 2020 era de US$ 500 milhões. Com
base nas informações acima, estima-se que, no final de 2020, o volume de investimento da China
na Zâmbia era de aproximadamente US$ 3,4 bilhões.
85 Introdução à Zona de Cooperação, China Nonferrous Metals Corporation, http://zccz.cnmc.
com.cn/outlinetem.jsp?outlinetype=2&column_no=070202
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Zhongyang Construction Group - Parque Industrial Eco-agrícola de Zhongyang
Zhongyang Construction Group é uma conhecida empresa de construção localizada na
província de Jiangxi, China. Construiu infraestruturas como hospitais, escolas, estradas,
edifícios de centros de inteligência, escritórios de transporte e segurança social, praças
comerciais integradas e celeiros na Zâmbia e em outros países africanos.
Em agosto de 2018, o Zhongyang Construction Group investiu no Parque Industrial de
Eco agricultura na Zâmbia. No curto prazo, o projeto está previsto para cobrir uma área
de 3.000 hectares, representando um investimento de cerca de US$ 80 milhões. No
longo prazo, o projeto será expandido para cobrir uma área de 10.000 hectares com um
investimento previsto de US$ 500 milhões.86 É projetado para ser um moderno parque
industrial agrícola que integra agricultura, aquacultura, processamento de alimentos, P&D
de variedades melhoradas, educação e intercâmbio em ciência e tecnologia agrícola, lazer
e turismo.
Este projeto modelo aplica as tecnologias e conceitos da cadeia da indústria agrícola da
China na Zâmbia, criando um parque industrial eco-agrícola moderno e de alto padrão.

Gana
A República de Gana é a segunda maior economia da África Ocidental, com
um PIB per capita de aproximadamente US$ 2. 200. Ouro e cacau são os
dois pilares da indústria tradicional local. Em 2007, volumes de reservas de
petróleo e gás foram descobertos no campo petrolífero Jubilee em Gana, onde
a exploração para uso comercial começou no final de 2010. As exportações
de petróleo e gás natural tornaram-se gradualmente uma importante fonte de
renda para o Gana. As principais indústrias no Gana incluem processamento
de madeira e cacau, têxteis, cimento, eletricidade, metalurgia, alimentos,
vestuário, produtos de madeira, produtos de couro e vinificação, enquanto
a maioria de seus produtos industriais e a maioria das necessidades diárias
depende de importações. O crescimento económico do Gana abrandou desde
2014 devido à queda nos preços das commodities a granel. O governo tem
vindo a criar formas para consolidar a base industrial, aumentar o fornecimento
de energia e promover a transformação económica numa tentativa de alcançar
a industrialização e criar uma economia voltada para a exportação.

86 Zhongyang Construction: Benefício Mútuo na Exploração do Mercado do Exterior, The Paper,
11 de fevereiro de 2020. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10360528

No final de 2020, o volume de investimento direto da China no Gana foi de
aproximadamente US$ 1,9 bilião87, representando 4% do investimento direto da
China em África. As empresas chinesas investem principalmente em indústria,
geração de energia, comércio a granel e turismo. Por exemplo, a Shenzhen Energy
investiu na construção da Usina Elétrica Sunon Asogli; a Sentuo Steel investiu
na produção de barras de aço deformadas, fio-máquinas e perfis, com uma
produção anual de 800.000 toneladas88; o Grupo Ningxia Tianyuan Manganese
Industry adquiriu todas as ações e ativos da CML e possui sua base de minério no
Gana. Além disso, a Sanbao Pharmaceutical e a Rebecca também investiram no
Gana.
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  African World Airlines - Cooperação em aviação entre a China e Gana
Muitos países africanos têm um grande potencial na aviação civil e existe uma grande
demanda por investimento estrangeiro. Em 2012, a Hainan Airlines e o Fundo de
Desenvolvimento China-África uniram-se ao SAS Finance Group de Gana e ao Social
Security and National Insurance Trust para estabelecer a African World Airlines (AWA). Este
foi o primeiro investimento em aviação civil duma empresa chinesa em África.
A AWA possui oito aeronaves ERJ145, que têm 3 rotas domésticas no Gana, AccraKumasi, Accra-Tamale, Accra-Takoradi, e cinco rotas internacionais, Accra-Lagos, AccraAbuja, Accra-Monrovia, Accra-Freetown e Lagos-Monrovia. Possui uma participação de
mercado de mais de 80% nas companhias aéreas domésticas89. Os serviços de transporte
aéreo seguros, convenientes e de alta qualidade fornecidos pela AWA melhoraram
a acessibilidade do Gana e da África Ocidental, facilitaram as viagens de negócios e
promoveram intercâmbios económicos e comerciais entre Gana, Oriente Médio e o
Extremo Oriente.

87 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimento chinês em Gana era de US $ 1,83 bilhão, e o fluxo de investimentos em 2020 era de
US $ 30 milhões. no final de 2020, o volume de investimentos chineses em Gana era de cerca de US
$ 1,9 bilhão.
88 A Câmara de Comércio das Canárias Chinesas visitou a Câmara de Comércio e Indústria Chinesa Ultramarina da República de Gana e a Associação de Cidades Originais de Fujian, Chinatown
News, 9 de setembro de 2009. http://search.ouhua.info/m/2019/0909/27001.html
89 Caso clássico | Caso de construção da aviação da AWA de Gana: "Cooperação aérea"
entre a China e Gana, New Hunan, 10 de junho de 2019 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1635906180144829085&wfr=spider&for = pc
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Energia de Shenzhen - Projeto da Usina Elétrica Sunon Asogli
A Usina Hidroelétrica Sunon Asogli investida pela Shenzhen Energy está localizada em
Tema City, na região da Grande Accra em Gana, ao norte do Golfo da Guiné, abrange
uma área de 200.000 metros quadrados e fica a cerca de 29 quilômetros da capital Accra.
A usina está equipada com unidades geradoras de ciclo combinado gás-vapor, cuja
capacidade instalada é de 560 MW. O projeto representa um investimento total de US$
790 milhões e foi desenvolvido em duas fases. A unidade de ciclo combinado gás-vapor
de 2×100 MW do Projeto de Fase I entrou em operação comercial em 2010, e a unidade de
2×180 MW do Projeto de Fase II entrou em operação comercial em 201790. O gás natural
que abastece as unidades geradoras é importado por meio do gasoduto submarino
Nigéria-Gana para a estação de Tema, a sul da usina.
A usina gera até 3 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade anualmente, o que pode
atender a 25% da demanda nacional de eletricidade91 e fortalece o desenvolvimento
económico do país. A usina emprega moradores locais e forma um grande número de
profissionais locais em energia elétrica. Também fornece assistência na construção de
escolas e hospitais em comunidades locais e patrocina alunos destacados locais para
estudar na China.

Argélia
A economia da República Democrática Popular da Argélia está entre as
melhores de África, com um PIB per capita de cerca de US$ 3.500. As indústrias
de petróleo e gás são a espinha dorsal da economia da Argélia. As exportações
de gás natural estão em terceiro lugar no mundo, depois da Rússia e do
Canadá, e as exportações de GNL estão em quarto lugar no mundo, depois da
Indonésia, Malásia e Qatar. No final de 2020, o volume de investimento direto
da China na Argélia foi de aproximadamente US$ 1,8 bilião 92, representando
3,8% do investimento direto da China em África. A maioria dos investimentos
da China vai para petróleo e gás e mineração; outros investimentos incluem
produção de cortiça, restauração, têxteis e comércio. Os principais investidores
são PetroChina, Sinopec, Zhong Di Group e Sarl Travaux Hydrauliques Shaolin.

90 Shenneng Ansuogu Power (Gana) Co., Ltd., Shenzhen Energy. http://www.sec.com.cn/queryMemberById.do?id=89
91 Shenneng Ansuogu Electric Power (Gana) Co., Ltd., Shenzhen Energy. http://www.sec.com.cn/
queryMemberById.do?id=89
92 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimentos chineses na Argélia era de US $ 1,78 bilhão, e o fluxo de investimentos em 2020
era de US $ 10 milhões. no final de 2020, o volume de investimentos chineses na Argélia era de
cerca de US $ 1,8 bilhão.
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Jianghan Petroleum Engineering Corporation - Projeto Sinopec Zarzaitine Oilfield
O projeto Enhanced Oil Recovery (EOR) do campo petrolífero de Zarzaitine na Argélia é
baseado em pesquisa e inovação. Foi o primeiro projeto turnkey concluído pela Jianghan
Petroleum Engineering Corporation da Sinopec, na Argélia. O desenho de EPR e os
serviços no local do projeto envolveram tanto a transformação quanto a inovação do
antigo campo petrolífero. Petróleo e gás natural foram misturados neste campo, então este
projeto teve que enfrentar muitos desafios e aplicar procedimentos de trabalho complexos
e tecnologias avançadas.
O design do projeto foi concluído em abril de 2006. Passando pelo design básico, design
detalhado e construção no local, o projeto foi encomendado pela Jianghan Petroleum
Engineering Corporation e entrou em produção em 15 de agosto de 2009. Tendo operado
com segurança por mais de 10 anos, com todos os seus sistemas de técnicas, obras
públicas, prevenção e controle de incêndio em bom funcionamento, conquistou o
reconhecimento e a aprovação de proprietários e operadores.
Foram consideradas as características climáticas locais, a prevenção de epidemias e a
proteção contra plantas e animais perigosos, priorizando-se a segurança e o ambiente de
trabalho, bem como a saúde física e mental dos colaboradores.

Congo (RDC)
A República Democrática do Congo (RDC) está localizada na África central,
ocupa o segundo lugar em área territorial e o quarto demograficamente mais
populacional em África. Com um PIB per capita de US$ 571, a RDC é rica
em recursos naturais e foi descrita como “ milagre geológico”. As reservas
de vários metais não ferrosos e raros, como cobre e cobalto, estão entre as
melhores do mundo. A mineração é um pilar da indústria, respondendo por
quase um terço do PIB. Além disso, a RDC possui ricos recursos florestais e
hídricos. A RDC alcançou uma transição política em 2019. Desde a tomada
de posse, o presidente Tshisekedi tem angariado vigorosamente fundos para
promover projetos de transporte, saúde, educação, habitação, energia e
agricultura, numa tentativa de promover a recuperação económica, melhorar
a vida do povo e criar empregos. Ao mesmo tempo, promoveu ativamente a
abertura para o mundo e incentivou a entrada de investimento estrangeiro
direto (IED). A RDC voltou a aderir à “ Lei de Crescimento e Oportunidades
para a África” (AGOA), que permite acesso ao comércio preferencial, e chegou
a um acordo com a China para reestruturar a dívida.
Depois a retomada à estabilidade do regime político no Congo em 2000, as empresas
chinesas retornaram à RDC, e a cooperação económica e comercial China-RDC
manteve um crescimento rápido e abrangente. A escala de investimento das

empresas chinesas na RDC tem se expandido, e o valor dos projetos contratados
por empresas chinesas e a quantidade de mão de obra exportada da China na RDC
estão entre os maiores de África. Atualmente, o investimento da China na RDC
vai principalmente para o processamento de minerais, cooperação de recursos,
telecomunicações e agricultura, e para além dos outros campos. No final de 2020,
o volume de investimento direto da China no Congo foi de aproximadamente US$
5,8 biliões93, representando aproximadamente 12,2% do investimento direto da
China em África94.
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Projeto Sicomines (Sino Congolaise des Mines)
Sicomines representa um modelo de pacote de cooperação que integra recursos, capital
e crescimento económico. É uma empresa de mineração internacional estabelecida
conjuntamente na RDC por um consórcio chinês composto pelo China Railway Group,
China Power Construction Corporation e a empresa congolesa Gécamines. É controlada
pelo China Railway Group (41,72%), China Power Construction Corporation (25,28%),
Zhejiang Huayou Cobalt (1%) e Gécamines (32%). A mina de cobre-cobalto da Sicomines
está em Kolwezi, na província de Lualaba, na RDC. A gigantesca mina de cobre-cobalto
de classe mundial possui seis seções de mineração cobrindo uma área de 11,5 quilômetros
quadrados. O projeto da primeira fase foi lançado em 2013 e iniciou a produção em
2016; espera-se que a segunda fase comece a operar em 2022. De acordo com este
modelo de cooperação de pacote, a China é responsável pelo financiamento e construção
de infraestrutura e exploração de recursos minerais em conjunto com a RDC. Um total de
US$ 4,3 biliões foi investido em infraestrutura, mineração e recursos hídricos no âmbito
da cooperação geral China-RDC95, que promove o desenvolvimento económico e social
e melhora a vida do povo na RDC. O projeto é amplamente bem recebido por todos os
setores da RDC.

93 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
do investimento da China no Congo (RDC) foi de US$ 5,6 bilhões, e o fluxo de investimento em 2020
foi de US$ 200 milhões. esta estimativa, até o final de 2020, estima-se que o investimento da China
no Congo (RDC) era aproximadamente US$ 5,8 bilhões.
94 "Boletim Estatístico de Investimento Estrangeiro Direto da China (2003-2019)" do Ministério
do Comércio, os dados estimados da equipe de pesquisa em 2020.
95 O Presidente da República Democrática do Congo, Tsisekedi, visitou a Huagang Mining Company, a Embaixada da República Popular da China na República Democrática do Congo, em 15 de
maio de 2002. http://cd.china-embassy.org/chn /zghz_1/t1875956.htm
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Projeto de Parque Demonstrativo de Agricultura Moderna de Huayou-RDC
O Parque de Demonstrações de Agricultura Moderna de Huayou-RDC é localizado
no subúrbio de Lubumbashi, na província de Upper Katanga. Foi estabelecido por
Zhejiang Huayou Cobalt com um investimento de US$ 8 milhões96, em cooperação com
a Universidade de Zhejiang e a Universidade de Lubumbashi. Desde a inauguração em
2012, o parque se tornou uma plataforma importante para a demonstração das tecnologias
agrícolas da China e para o fornecimento de educação, treinamento e experiência prática
na agricultura, no sentido de promover a agricultura local. O Parque possui diferentes
áreas destinadas à produção de grãos, hortaliças, pecuária, processamento e produção
de produtos agrícolas, e está equipado com estufas de vidro de grande porte, estufas de
múltiplos vãos, estufas comuns, fazenda de porcos, granjas de galinhas e estações de
máquinas agrícolas. O sistema de irrigação de energia solar melhora a gestão da água no
parque. O plantio e reprodução em grande escala, a seleção de variedades melhoradas e
a aplicação de tecnologias agrícolas modernas multiplicaram a produção local de milho,
e a criação de frangos de corte e poedeiras também é conduzida em grande escala. O
centro de experimentos em tecnologia agrícola oferece uma plataforma de pesquisa para
especialistas agrícolas locais e uma base que oferece ensino e experiência prática para
alunos da Escola de Agricultura da Universidade de Lubumbashi. Um grande número de
pessoas locais formaram-se no centro em tecnologia agrícola. Este tipo de modelo de
cooperação atende à necessidade urgente local de melhorar as tecnologias de produção
agrícola para promover a modernização agrícola.

(III) Países com Poucos Recursos: Facilitadores na
Industrialização e Modernização

Etiópia
A República Federal Democrática da Etiópia é um país agrícola continental
com uma população de mais de 100 milhões e um PIB per capita de cerca
de US$ 800. Diferente dos outros países africanos, a Etiópia aprendeu
com a experiência dos países asiáticos, especialmente com a China, em
crescimento económico desde o início do século 21, e implementou políticas
de industrialização, como a promoção da indústria e o estabelecimento de
parques industriais. O país atraiu vigorosamente o investimento estrangeiro e
se concentrou em indústrias de mão de obra intensiva. Com base na experiência
anterior, a Etiópia formulou o Plano de Crescimento e Transformação em
2010 para promover a industrialização e a transformação estrutural. Avanços

96 Parque de Demonstração da Agricultura Moderna de Huayou Congo (Kinshasa), Hunan Daily,
25 de junho de 2009. https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2019-06/25/content_1396326.
htm? div = -1

significativos foram alcançados apesar dos muitos obstáculos encontrados
neste processo.
O investimento da China na Etiópia cresceu rapidamente e se diversificou. No
final de 2020, o volume de investimento direto da China na Etiópia foi de
aproximadamente US$ 2,6 bilhões97, representando 5,7% do investimento direto
da China em África. Existem mais de 700 empresas chinesas fazendo negócios
na Etiópia, a maioria delas orientadas para a produção. A maioria dos projetos é
na área de indústria com mão de obra intensiva. Nos últimos anos, o investimento
em indústrias de tecnologia intensiva, como a medicina, tem aumentado
gradualmente. Por exemplo, a fábrica de açúcar Tana Beles No.1, que é operada
pela China CAMC Engineering Corporation Limited (CAMCE), afiliada à China
National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), foi inaugurada aos 6
de junho de 2021. O projeto produzirá 200.000 toneladas de açúcar refinado por
ano98, criando dezenas de postos de trabalho, o que estimulará o emprego local e
melhorará a vida das pessoas.
Por meio do desenvolvimento económico e da transformação, a Etiópia assumiu o
importante papel dos parques industriais e da melhoria institucional na promoção
da industrialização. O Estudo sobre Estratégias de Desenvolvimento para a Zona
Económica Especial da Etiópia, elaborado por uma equipe de especialistas chineses
com base nas estratégias e planeamento de desenvolvimento nacional da Etiópia,
apresenta um conjunto de recomendações para parques industriais na Etiópia
em termos de política, legislação, indústria, layout, gestão e operação. Os parques
industriais da Etiópia passaram por um rápido desenvolvimento desde 2014 e
um sistema único de coexistência entre parques industriais nacionais, parques
industriais investidos por governos locais e parques industriais com investimento
estrangeiro. Por exemplo, as empresas chinesas investiram ou realizaram na
Zona Industrial Oriental, o projeto Huajian International Light Industry City e o
Parque Industrial Hawassa. Além disso, a Etiópia incentiva as empresas chinesas
a se envolverem em vários projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias,
energia elétrica e comunicações. Por exemplo, a Ferrovia Adis Abeba – Djibouti,
construída por empresas chinesas, tem 750 quilômetros de extensão e representa

97 De acordo com estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2019, o volume de
investimentos da China na Etiópia era de US$ 2,5 bilhões, e o fluxo de investimento em 2020 era de
US$ 100 milhões. No final de 2020, o volume de investimentos da China na Etiópia era de cerca de
US$ 2,6 bilhões.
98 A fábrica de açúcar etíope sob contrato com uma empresa chinesa foi oficialmente
colocada em operação, Xinhuanet, 7 de junho de 2002. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701872108985992277&wfr=spider&for=pc

um investimento de US$ 3,4 bilhões. Atualmente é operada e administrada por
empresas chinesas99.
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Mina Textile - Projeto de Estamparia e Tinturaria
Fundada em 2006, a Mina Textile foi uma das primeiras empresas a se envolver em
investimentos e comércio no exterior da “cidade têxtil” chinesa de Keqiao, Shaoxing, na
província de Zhejiang.
Depois da investigação e comparação dos ambientes de negócios em mais de 40 países,
a Mina Textile selecionou a Etiópia, adquiriu uma das maiores fábricas têxteis do Estado
da Etiópia em 2011 e começou a construir uma nova fábrica de impressão e tingimento
em 2014. Inaugurada em outubro de 2016, a fábrica foi a primeira empresa de impressão
e tingimento na Etiópia. A Mina Textile reúne gerentes da China e da Etiópia com cerca
de 700 funcionários locais100 e fortalece o intercâmbio entre os funcionários por meio de
treinamento sistemático, competições de habilidades, esportes e lazer.
A Mina Textile atribui grande importância ao seu papel demonstrativo na produção verde. A
ETAR (Estação de tratamento de águas residuais) aplica padrões elevados e ganhou
reconhecimento e aprovação do departamento de proteção ambiental local. Participou
ativamente de atividades de bem-estar público, doando fundos para a construção de
moradias públicas locais e fornecendo água potável e outros tipos de apoio oportuno aos
residentes das comunidades locais.
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Grupo Huajian - Indústria leve da Etiópia
Fundado em 1996, o Grupo China Huajian é especializado na produção de calçados
femininos altos e médios de couro. Investiu em uma fábrica na Etiópia no final de 2011 e se
tornou a maior exportadora chinesa de calçados na Etiópia,101 com uma produção anual
de mais de 5 milhões de pares de sapatos, representando mais de 65% das exportações
de calçados da Etiópia. Até o momento, o Huajian Group empregou mais de 8.000 pessoas

99 A Ferrovia Ásia-Djibouti traz novas oportunidades de desenvolvimento para a África Oriental,
People's Daily Online, 6 de outubro de 2010 http://world.people.com.cn/n1/2016/1006/c100228757267.html
100 Mina Textile: Ensinando as pessoas com demonstração liderando a grande responsabilidade,
Daily Inspirational Network, 11 de fevereiro de 2020. http://www.tjhqtd.com/myzj/109778.html
101 He Wenping, cooperação de capacidade de produção China-África promove a industrialização africana e integração econômica, "Contemporary World", 2015 (12): 22-23.

na Etiópia e ganhou US$ 80 milhões por meio das exportações.102 Em 2015, o Huajian
Group estabeleceu a Cidade Internacional da Indústria Leve Huajian Etiópia-China em
Adis Abeba, capital da Etiópia. A mesma recebe a indústria leve e se concentra em
tecnologia, eficiência, civilização, harmonia e proteção ambiental. É um parque inteligente
que integra a cidade e a indústria, com múltiplas funções, incluindo o processamento de
exportação, comércio, negócios e serviços. O projeto cobre uma área de 1.378 quilômetros
quadrados e oferece uma área construída de 1,5 milhão de metros quadrados. Representa
um investimento planeado de US$ 2 bilhões, gerando US$ 2 bilhões em moeda estrangeira
por ano e criando entre 30.000 e 50.000 empregos. 103

Quénia
A República do Quénia é o país industrialmente mais desenvolvido na África
Oriental, com um PIB per capita de cerca de US$ 1.800. O Quénia tem um
sistema industrial completo, que consiste em processamento de alimentos,
bebidas e tabaco, materiais de construção e montagem de automóveis, mas o
desenvolvimento da indústria ainda está no berço. Nos últimos anos, setores
como serviços financeiros e economia digital cresceram rapidamente.
Existem cerca de 400 empresas chinesas fazendo negócios no Quénia, abrangendo
edifícios, energia, imóveis, comércio, bens de consumo, hotéis e restaurantes. No
final de 2020, o volume de investimento direto da China no Quénia foi de
aproximadamente US$ 1,8 bilião,104 representando 3,8% do investimento direto
da China em África. As empresas chinesas estão entrando em mais áreas, mas
a maioria está a investir em indústria. Por exemplo, a fábrica de postes de betão
investida pela Beijing Electric Power Transmission & Transformation Company
(BETT) é o primeiro exemplo na África Oriental, com uma produção anual de 25.000
postes. 105A fábrica de montagem de aparelhos de TV investida pela Qingdao
McQuay produz 100.000 aparelhos de TV anualmente. A Kangdeng Technology
investiu em uma fábrica de montagem de aparelhos de TV e linhas de produção
de papel higiênico e guardanapos. Xiangtan Xianghui Import & Export Co., investiu
102 Os secretários dos comitês provinciais do partido de Guangdong e Yunnan investigaram
juntos Huajian, China Business Times, 26 de agosto de 2009. http://www.acfic.org.cn/ddgh/
ddgh1/201908/t20190826_138851.html
103 [Etiópia] Huajian Ethiopia Light Industry City, Federação da Indústria e Comércio da China,
27 de setembro de 2009. http://www.acfic.org.cn/zzjg_327/nsjg/llb/llbgzhdzt/2019zhinan/2019zhinan_3/201909/t20190927_141997.html
104 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o
volume de investimentos chineses no Quénia era de US$ 1,62 bilhões, e o fluxo de investimentos
em 2020 era de US$ 170 milhões. Estima-se que, até o final de 2020, o volume de investimentos
chineses no Quénia era de cerca de 1,8 bilhão de dólares.
105 Entrevista com Jiang Wei, Conselheiro Econômico e Comercial da Embaixada da China na
República do Quénia, Ministério do Comércio. http: //www.mofcom.gov.cn/article/zhengcejd/
bj/200911/20091106626872.shtml

em baterias de automóveis, baterias de energia solar e óleo combustível. A Twyford
Ceramics Factory co-investida pela Keda Clean Energy e Sunda International
Group é a maior fábrica de cerâmica de África, com uma produção diária de 30.000
metros quadrados de ladrilhos de cerâmica. Existem 390 funcionários locais e 39
funcionários chineses trabalhando na linha de produção da primeira fase, e um
terço dos cargos de gestão são ocupados por pessoas locais. O investimento da
Star Times em projetos de TV digital também foi bem sucedido.
As empresas chinesas são participantes importantes na construção de infraestrutura
do Quénia, incluindo a Ferrovia de Bitola Padrão Mombasa-Nairobi construída pela
China Road and Bridge Corporation, a Usina Hidrelétrica de Óleo Combustível
Pesado (HFO) construída pelo Grupo XJ no Rio Athi e o Programa de Transporte
do Corredor Porto de Lamu - Sudão do Sul - Etiópia (LAPSSET) realizado pela
PowerChina. Nos últimos anos, as empresas chinesas se envolveram em outras
áreas de infraestrutura, como transformação da rede elétrica, abastecimento e
drenagem de água, poços geotérmicos, oleodutos, expansão de aeroportos e
novas energias, além de campos tradicionais como estradas e imóveis.
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Sunda International Group - Projeto de Telhas de Cerâmica
No final de 2015, a Keda Clean Energy cooperou com o Sunda International Group para
investir em materiais de construção cerâmicos em África. Quase RMB 1,4 biliões foi
investido em fábricas de produção de cerâmica no Quénia, Gana, Tanzânia e Senegal,
fornecendo um total de nove linhas de produção de cerâmica. A capacidade total planeada
destes projetos será de mais de 180.000 metros quadrados de ladrilhos de cerâmica por
dia e mais de 60 milhões de metros quadrados por ano, com um valor de produção
anual de RMB 1,4 biliões. Irá contribuir anualmente com mais de RMB 250 milhões em
lucros e impostos e criar cerca de 4.000 empregos locais diretos. As fábricas de cerâmica
impulsionam o rápido crescimento de um grande número de empresas locais na cadeia
de suprimentos, incluindo mineração, transporte e embalagem.106 As empresas também
melhoram as habilidades dos trabalhadores locais.
O preço dos ladrilhos de cerâmica produzidos localmente é em média 20% a 30% inferior
ao das importações. Isso significa que os ladrilhos de cerâmica não são mais um material
de construção “luxuoso”. O uso de azulejos cerâmicos em muitas residências rurais
melhora as condições de vida da população local e reduz a propagação de doenças.

106 Layout de cerâmica arquitetônica na África | China Investment, The Paper, 21 de outubro de
2019. Https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4736716
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China Road and Bridge Corporation - Projeto da via expressa de Nairobi
Desenvolvido pela China Road and Bridge Corporation em cooperação com o governo do
Quénia sob o modelo COT (Construir-Operar-Transferir), o projeto da Nairobi Expressway
começou em outubro de 2019 e está programado para ser concluído no final de 2021.
China Road and Bridge Corporation é responsável pelo investimento e financiamento do
projeto, bem como desenho, construção, operação e manutenção.
A Nairobi Expressway tem 26,8 quilômetros de extensão, com um limite de velocidade
planeado de 80 quilômetros por hora. A via expressa passa por áreas como o Aeroporto
Internacional Jomo Kenyatta e o Distrito Central de Negócios de Nairobi, e o investimento
total é de aproximadamente US$ 600 milhões.107 A Nairobi Expressway economizará
duas horas de viagem durante os horários de pico da manhã e da noite, aliviando o
congestionamento do tráfego e reduzindo o custo operacional de automóveis no centro
da cidade.
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Segundo maior projeto de transmissão e transformação de energia
No vasto campo de Turkana a Suswa, no Quénia, fica o maior parque eólico de África
SubsarianaSubsariana e o segundo maior projeto de transmissão e transformação de
energia do Quénia.
O projeto foi suspenso por sete meses depois da declaração de falência do ex-empreiteiro,
uma empresa espanhola, no meio do projeto. O Ministério da Energia do Quénia realizou
uma reunião de emergência para discutir com empresas internacionais de confiança
quanto à resolução deste problema urgente.
PowerChina Guizhou Engineering Corporation assumiu o projeto. Durante um período de
construção de três meses, viajaram 434 quilômetros para montar e instalar 420 torres de
base e 991 cabos de aterramento de base ao longo de toda a linha, fornecendo eletricidade
para atender às demandas de 3 milhões de pessoas na zona económica do sul do Quénia.

107 O início do Projeto da Via expressa de Nairobi no Quénia, Xinhuanet, 16 de outubro de 2019.
Http://www.xinhuanet.com/silkroad/2019-10/16/c_1125113791.htm
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AVIC - AVIC International Global Trade Center
O corpo principal do AVIC International Global Trade Center, localizado no distrito
comercial de Westlands em Nairóbi, foi concluído em dezembro de 2020. O projeto tem
uma área total de 300.000 metros quadrados e representa um investimento total de
US$ 420 milhões. Posicionado como um complexo urbano que integra hotéis de luxo,
apartamentos, comércio e edifícios de escritórios, o centro contribui para melhorar a
experiência de operação comercial na África Oriental.
O Centro, projetado pelo mundialmente renomado escritório de arquitetura GMP, é
económico e ecologicamente correto, usando os mais recentes materiais de construção
em um design e layout exclusivos. Os hotéis assinaram um acordo de gestão com o JW
Marriott e lançaram o primeiro hotel internacional de 5 estrelas do Quénia. Ascott será
contratado para administrar os apartamentos com serviços, introduzindo uma gestão de
alto padrão no projeto.
Com suas instalações de escritório de classe mundial e localização geográfica, o Centro
atrairá talentos e capital de todo o mundo, trazendo oportunidades económicas em
inovação e start-ups sem precedentes para Nairóbi.

Tanzânia
A economia da República Unida da Tanzânia consiste principalmente
em agricultura e pecuária, e sua indústria consiste principalmente em
processamento de produtos agrícolas e indústria leve para substituição de
importações, tendo um PIB per capita de cerca de US$ 1.000.
A relação entre a China e a Tanzânia remonta à década de 1960. No final de 2020, o
volume de investimento direto da China na Tanzânia foi de aproximadamente US$
1,5 bilião108, representando aproximadamente 3,2% do investimento direto da China
em África. Atualmente, quase 700 empresas chinesas estão fazendo negócios
na Tanzânia,109 das quais 80% são PMEs envolvidas na agricultura, mineração,
indústria e processamento, geração de energia, transmissão e transformação,
imóveis, comércio, logística e construção de infraestrutura. As empresas chinesas
empreenderam a construção de vários parques industriais, mas a maioria deles
não foi concluída, como por exemplo: a Zona Económica Especial de Bagamoyo,
o Parque de Cooperação Internacional de Nyerere, a Zona de Processamento de
108 De acordo com as estatísticas do Ministério do Comércio da China, no final de 2009, o volume
de investimento chinês na Tanzânia era de US $ 1,34 bilhão, e o fluxo de investimento em 2020 era
de US $ 160 milhões. no final de 2020, o volume de investimento chinês na Tanzânia era de cerca de
US $ 1,5 bilhão.
109 "Guia para Cooperação e Investimento nos Países (Regiões) Estrangeiros Tanzânia (Edição
2020)"

Exportação Agrícola da Tanzânia, o Projeto de Exportação de Mandioca e o Parque
Industrial de Dar es Salaam. A primeira fase do Parque Eco-industrial Dodoma
investido pelo Grupo Sunglow foi concluída e colocada em operação. Além disso, as
empresas chinesas se envolveram em muitos projetos de infraestrutura na Tanzânia,
como a Rede de Abastecimento de Água do Rio Mtwara para Ruvuma realizada
pelo China Railway International Group, o Projeto de Rodovia Transnacional da
Tanzânia realizado pela Jiangsu Geology & Engineering Co. Ltd. e o Projeto de
aquisição de dados sísmicos 2D realizado por BGP INC., China National Petroleum
Corporation.
A presidente Samia Suluhu Hassan ajustou as políticas económicas e externas
desde a tomada de posse em março de 2021 e está comprometido a melhorar o
ambiente de investimento e negócio na Tanzânia. Isso criará condições favoráveis
para as empresas chinesas investirem na Tanzânia.

CASO

27

CASO

28

China State Farm Agribusiness (CSFA) - Projeto de Desenvolvimento de Talentos
Locais
A CSFA investiu em uma fazenda de sisal na Tanzânia no final de 1999 e deu prioridade à
seleção e treinamento de talentos de gestão local nos últimos 22 anos.
A equipa localizada é de alta qualidade, e a relação trabalho-capital harmoniosa criaram
condições favoráveis para uma produção ordenada e melhoraram a eficiência do trabalho
e a qualidade do produto. A fazenda oferece fundos sem juros para apoiar projetos de
micro finança da comunidade e apoio financeiro para funcionários locais investirem em
plantio de safras, pecuária e avicultura, aluguel de motocicletas e distribuição de materiais
agrícolas.

Jiangsu Jielong Technology Group - Projeto de Processamento de Óleo Comestível
Jielong, localizada na região de Iringa, na Tanzânia, representou um investimento de US$
30 milhões do Jiangsu Jielong Technology Group em 2012110. A mesma processa óleos
comestíveis, como óleo de semente de algodão, óleo de semente de girassol e óleo de
farelo de arroz, e se dedica à produção e venda de linters de algodão, moldagem por
injeção, embalagem, fabricação de sabão, processamento de rações, serviços de logística
e cultivo de sementes de girassol.

110 Empresas agrícolas líderes em Sheyang foram para o exterior e foram elogiadas pelo
primeiro-ministro da Tanzânia, Xinhua Newspaper.com, 15 de julho de 2020. http://news.sina.com.
cn/o/2018-07-15/ doc-ihfkffak0796643.shtml

Jielong tem uma produção anual de 26.000 toneladas de óleo vegetal, 10.000 toneladas
de linters de algodão, 50.000 toneladas de ração e 5 milhões de tambores de óleo
(potes). É o maior produtor e processador de óleo de semente de algodão e girassol
da Tanzânia. Emprega cerca de 400 trabalhadores locais, representando 95% do
pessoal total111. Desde 2015, Jielong plantou 5.000 acres de girassol na região de Iringa,
aumentando a renda de mais de 5.000 produtores de algodão locais. O preço do caroço
de algodão subiu mais de 30%, o que aumenta a receita do descaroçador. Jielong também
financia laboratórios abrangentes nas escolas vizinhas, subsidia a vida e a educação, dos
pacientes de albinismo da região e fornece acesso gratuito à água canalizada para os
moradores vizinhos.

111 O Primeiro Ministro da Tanzânia inspecionou a Jielong Holdings (Tanzania) Co., Ltd., Governo Popular do Condado de Sheyang, 17 de julho de 2020. http://sheyang.yancheng.gov.cn/
art/2018/7/17/ art_12117_2572843.html

II. O Desempenho das Empresas
Chinesas nas Indústrias Tradicionais de
África

O

investimento chinês em África cobre uma ampla gama nas indústrias. De
acordo com estatísticas do MOFCOM, as principais áreas de investimento
incluem construção, mineração (incluindo petróleo e gás e minerais),
indústria, finanças, leasing e serviços comerciais. No final de 2019, o investimento
direto total das empresas chinesas nestas cinco indústrias foi de US$ 37,94 bilhões,
representando 85,5% do investimento direto da China em África no ano112. Além
disso, as empresas chinesas estão a aumentar o investimento em agricultura e
o processamento dos produtos agrícolas, a indústria de média e alta tecnologia
(como automóveis, medicamentos e produtos eletrônicos), energia e eletricidade,
infraestrutura digital, economia digital e até mesmo o setor aeroespacial. Esses
investimentos ajudam os países de acolhimento a acumular divisas, promover a
transferência de tecnologia e eliminar as restrições de fornecimento, criando assim
mais oportunidades para a diversificação económica necessária para a maioria dos
países africanos. Para a conveniência dos leitores, adotamos a classificação das
indústrias mais populares: infraestrutura, agricultura, indústria e parques industriais,
mineração, finanças e indústrias emergentes, para analisar as características
específicas do investimento chinês.

112 "Relatório sobre o Desenvolvimento e Investimento Estrangeiro e Cooperação da China
2020", Ministério do Comércio da República Popular da China. http://images.mofcom.gov.cn/
fec/202102/20210202162924888.pdf
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Distribuição da indústria com investimento direto da China em África no final
de 2019
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Estatístico da República Popular da China sobre o Investimento Estrangeiro Externo em 2019

(I) Infraestrutura: Quebrando as Limitações do
Desenvolvimento Económico
A África tem uma grande demanda por infraestrutura, pois investimento e
financiamento são cruciais para melhorar a infraestrutura no continente. Estimase que a lacuna de construção de infraestrutura em África de 2011 a 2040 seja de
US$ 360 biliões113. De acordo com estatísticas do MOFCOM, até o final de 2019, as
empresas chinesas haviam investido diretamente US$ 13,59 biliões na indústria de
construção de África,114 representando 30,6% do investimento direto total da China
em África no ano, o que se tornou o maior destino do investimento chinês. Ao
mesmo tempo, as empresas chinesas também empreenderam grandes projetos de
financiamento de infraestrutura em África, desempenhando um papel fundamental
na melhoria da infraestrutura africana e na promoção da interconectividade. “O
sucesso das empresas chinesas em África desde a introdução do BRI não é por
acaso. Para o bem do público global, a visão da China sobre o BRI está bem
alinhada com suas contrapartes africanas. Sem infraestrutura não é possível para
113 Liu Chen, Ge Shunqi, Investmento das Empresas na África: Crescimento Económico e Reforma Estrutural, International Economic Review, 2018 (05): 9-31 + 4.
114 "Relatório de Análise de Tendências de Investimento no Exterior da China e do Mundo 2021",
Instituto de Pesquisa Prospectiva. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202103161472403744_1.
pdf?1615911018000.pdf

África garantir que seu setor manufatureiro possa se beneficiar da livre circulação
de bens e serviços.
Desde 2007, os projetos de construção chineses representaram cerca de dois
terços dos novos projetos de infraestrutura de África, e as empresas de construção
chinesas representaram mais de 50% do mercado africano de EPC (engenharia,
compras e construção internacional)115. Seis dos dez maiores
projetos de construção de infraestrutura em África foram
construídos por empresas chinesas, incluindo a ferrovia de
Eu vi em primeira mão como as parcerias bitola padrão Mombasa-Nairobi e a Usina Hidrelétrica de
em torno da infraestrutura transformaram K aruma em Uganda. A s empre sas de energia e
zonas remotas do norte do Quénia. A
telecomunicações chinesas também participaram ativamente
fantástica rodovia, que liga a cidade de
Isiolo no Quénia à Etiópia, construída em na construção de instalações para produção de energia e
tempo recorde por uma empresa estatal comunicação em África, melhorando significativamente as
chinesa, está a provar ser fundamental para indústrias subdesenvolvidas nos países de acolhimento.

a integração regional e o desbloqueio do
potencial económico em toda as regiões da
África Oriental.”

O ex-presidente do Senegal, Abdoulaye Wade disse, “a China
ajudou os países africanos com a construção de infraestrutura
a um nível recorde”116. Os funcionários do governo africano
podem ver que o investimento e a construção de empresas
-- - Siddharth Chatterjee,Coordenador da ONU
chinesas na infraestrutura africana trouxe benefícios
Residente na China
palpáveis para os países africanos em controle de custos,
eficiência de gestão, velocidade e qualidade, tornando-se
um dos fatores de crescimento económico. A pesquisa da McKinsey também
descobriu que as pessoas nos países africanos são as mais satisfeitas com o
investimento chinês em infraestrutura. Desde 2001, um terço das novas estradas
em Moçambique foram construídas por empresas chinesas. Projetos como o
Porto de Pesca da Beira e habitação para pessoas de baixa renda têm superado
com eficácia a inadequação da infraestrutura no país de acolhimento. Na Etiópia,
a ferrovia Adis Abeba-Djibouti de 750 quilômetros construída pela China Railway
Construction e o China Railway Group é a primeira ferrovia eletrificada na África
Oriental, o que tornou o transporte das exportações etíopes muito mais fácil. No
Quénia, o projeto da ferrovia Mombasa-Nairobi custou US$ 3,8 bilhões117, criando
27.000 empregos para o país de acolhimento e contribuindo 2% para o crescimento
económico.

115

"Dançando entre Dragão e Leão", McKinsey, 2010, p11.

116 Abdoulaye Wade, "É hora de o Ocidente praticar o que ele prega", Financial Times, 24 de
janeiro de 2008.
117 Mídia queniana: Como é a experiência de possuir uma ferrovia com características chinesas?
13 de junho de 2.017. https://www.fmprc.gov.cn/zflt/chn/jlydh/t1469736.htm

Indústrias com alto potencial de lucro e retornos rápidos tendem a atrair mais
investimento privado e menos participação do governo; setores com alto potencial
de lucro e retornos lentos, ou aqueles com baixo potencial de lucro e retornos
rápidos, tendem a atrair tanto o investimento privado quanto a participação do
governo. Desde 2015, muitos países africanos se aproximaram do teto da dívida,
o que levou mais empresas chinesas que costumavam se concentrar em EPC
a mudar para um modelo de investimento em PPP orientado para o mercado
(parceria entre governo e capital social), e as áreas de infraestrutura cobertas pelo
investimento se diversificou.
Primeiro, a construção das artérias da rede de transporte de África inclui ferrovias,
rodovias, portos e aeroportos. Os exemplos são a Ferrovia de Luanda com 478
quilômetros e a Ferrovia de Benguela com 1.344 quilômetros, os dois são muito
importantes para o “Corredor de Energia” de Angola. A Ferrovia Harcourt-Maiduguri
e a Ferrovia Lagos-Kano da Nigéria são partes importantes da rede ferroviária
da África Ocidental, a primeira via expressa da Etiópia, Adis Abeba - Adama
Expressway, os portos de Lagos e Lekki da Nigéria, e o Aeroporto Internacional de
Cartum do Sudão.
Segundo, a construção dos projetos de infraestrutura de água e energia de
África. Os exemplos incluem a barragem de Merowe no Sudão, a Usina Hidrelétrica
de Tekeze na Etiópia, a usina hidrelétrica de Zongo na RDC e a usina hidrelétrica
de Zungeru na Nigéria.
Terceiro, a construção de instalações municipais em África. Os exemplos incluem
três projetos regionais de abastecimento de água: um projeto de água potável de
In Salah a Tamanrasset na Argélia, Sekondi-Takoradi de Gana e projetos Sunyani.

FIGURA

O potencial de lucro e a taxa de ROI na infraestrutura de África
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Ferrovia Mombasa-Nairobi: A " Ferrovia do Século"
A ferrovia Mombasa-Nairobi foi inaugurada em 31 de maio de 2017. Começando na cidade
costeira queniana de Mombasa, no leste, e terminando na capital, Nairobi, no oeste, ela
percorre 8 países. Sendo a primeira seção da rede ferroviária da África Oriental, tornou-se
um importante centro de transporte que conecta a costa ao interior.
A construção e operação da ferrovia criaram mais de 50.000 empregos e contribuíram
com 1,5% para o crescimento económico do Quénia. Com o aumento da capacidade
de desenvolvimento independente do Quénia, a ferrovia transportou 5,32 milhões de
passageiros e quase 13 milhões de toneladas de mercadorias118, basicamente atingindo o
ponto de equilíbrio.

118 Ferrovia do século! A Ferrovia Mombasa-Nairobi do Quénia realizou o evento "Dia de
Abertura em Nuvem", The Paper, 15 de junho de 2002. https://www.thepaper.cn/newsDetail_
forward_13149110

A ferrovia, que passa pela maior reserva natural do Quénia, encurtou o tempo de
viagem de Nairóbi a Mombasa de 10 horas para menos de 5 horas, e aumentou a
capacidade do porto de Mombasa, o maior da África Oriental.
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China Civil Engineering Construction Corporation - Projeto Ferroviário LagosIbadan
Depois de mais de 4 anos de trabalho, a Nigéria testemunhou a inauguração da primeira
ferrovia de bitola padrão de via dupla moderna da África Ocidental, a Ferrovia LagosIbadan. É até o momento a ferrovia de bitola padrão de via dupla mais longa de África.
Construída pela China Civil Engineering Construction Corporation, a ferrovia conecta
Lagos, o centro económico da Nigéria, e Ibadan, uma importante cidade industrial no
sudoeste do país. A linha principal tem cerca de 157 quilômetros de extensão e a velocidade
projetada é de 150 quilômetros por hora. Isso reduz o tempo de viagem entre as duas
cidades a apenas duas horas119. “A abertura da Ferrovia Lagos-Ibadan é um marco na
construção ferroviária na Nigéria”. Na cerimónia de abertura, o presidente nigeriano Buhari
disse que a ferrovia fornecerá apoio à transformação industrial e económica do país.
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CWE Corp. - Projeto PPP da Usina Hidrelétrica de Souapiti
A Usina Hidrelétrica de Souapiti na Guiné foi desenvolvida em conjunto pelo governo da
Guiné e pela China International Water & Electric Corporation (CEW), uma subsidiária
da China Three Gorges Corporation, adotando um modelo de PPP (Parceria PúblicoPrivada). O projeto teve início em 1º de abril de 2016 e quatro geradores entraram em
operação em 2021.
A conclusão da usina estabiliza o fornecimento de energia hidroelétrica local durante as
estações chuvosa e seca. Souapiti também transmitirá energia para países vizinhos como
Senegal, Gâmbia e Guiné Bissau por meio de linhas de transmissão, que atenderão parte
da demanda de energia da Organização para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Gâmbia,
da Organização para o Desenvolvimento do Rio Senegal e outras organizações regionais,
em melhoria do fornecimento de energia e eletricidade na África Ocidental.
Ao mesmo tempo em que cria empregos para a população local, o projeto treinou
soldadores, dobradores de aço e outros trabalhadores técnicos para a área local por
meio de treinamento antes do trabalho e orientação operacional. Além disso, trouxe uma

119 A ferrovia Rye da Nigéria empreendida pelas empresas chinesas oficialmente entrou na
operação, People’s Daily, 15 de junho de 2012. https://www.fmprc.gov.cn/zfhzlt2018/chn/zfgx/
jmhz/t1884009.htm

equipe de estagiários guineenses à China para um curso de capacitação profissional de
18 meses. Esses estagiários voltaram à Guiné após a conclusão do curso e participaram
da construção, operação e manutenção da usina.
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China Longyuan Power Group Corp. Ltd. - Projeto do Parque Eólico De Aar na
África do Sul
Em 2009, a China Longyuan Power Group Corporation Limited, uma subsidiária da China
Energy Investment Corporation (China Energy), assinou um acordo de cooperação no
projeto do parque eólico De Aar na África do Sul com a Mulilo Company da África do Sul. O
projeto foi concluído e entrou em serviço em 2017. Este foi o primeiro projeto de energia
eólica da China em África integrando investimento, construção e operação. Durante a fase
de construção, foram criados mais de 700 empregos; agora em operação, mais de 100
cargos de longo prazo são criados a cada ano, o que proporciona empregos na África do
Sul, especialmente para residentes nas comunidades de acolhimento.
O projeto apoia a economia local de várias maneiras, como aquisição em grande
escala de equipamentos primários locais, uso extensivo de empresas locais de design e
construção, contratação de pessoal de construção, gestão, operação e manutenção e o
estabelecimento de fundos comunitários.
Em termos de benefícios ambientais, o projeto fornece 640 milhões de quilowattshora de eletricidade limpa anual, o que equivale à economia de 215.800 toneladas de
carvão padrão, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 619.900 toneladas e
atendendo à demanda de eletricidade de 85.000 residentes locais120. O projeto contribuiu
positivamente para as estruturas locais, no sentido de ajustar a estrutura energética e criar
um desenvolvimento limpo e com baixa emissão de carbono.

(II) Indústria: Promovendo o Desenvolvimento e a
Transformação de Múltiplas Indústrias
1. A indústria africana está em uma posição marginal no cenário global de
indústria. De acordo com estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento, o valor agregado da indústria africana permanece
inferior a 3% do total mundial, enquanto as exportações de produtos industrializados
representam apenas 0,8% do total mundial. A indústria de África é responsável por
aproximadamente 10,3% do seu PIB, abaixo da média mundial de 12,3%. O nível
de desenvolvimento da indústria africana é bastante desigual. O valor agregado
da indústria na África do Sul, Egito, Marrocos e Tunísia somados é responsável por
120 CCTV "Faraway Home" transmite Longyuan South Africa Dea Wind Farm, Longyuan Power,
30 de julho de 2018. Https://lydl.chnenergy.com.cn/lydlww/gsyw/201903/ fbfa68f49bab43d78af2676086e50770.shtml

cerca de 60% do total de África. Nos últimos anos, a Nigéria, a Etiópia e o Quénia
conseguiram um rápido crescimento na indústria, tornando-se destinos populares
do investimento estrangeiro.
Do ponto de vista da estrutura industrial, os setores de produção relacionados a
recursos naturais, como alimentos, bebidas, tabaco e madeira, têm mantido uma
grande participação consistente e duradoura com mais de 40% desde 2000. Como
uma extensão da agricultura, energia e mineração, a indústria relacionada a
recursos naturais pode gerar alto crescimento económico, mas o valor agregado e
a produtividade nesses setores costumam ser baixos, enquanto a sua correlação
com outros setores da economia é relativamente fraca e a diferenciação dos
produtos também é muito limitada. A dependência dos setores pode deixar a
economia vulnerável a riscos externos.
O crescimento na indústria de baixa tecnologia ganhou força nos últimos anos,
principalmente nos setores de mão de obra intensiva, como têxteis, vestuário,
couro e metal. Esses setores absorvem muita mão de obra e dão suporte às outras
indústrias e infraestrutura. Portanto, são particularmente importantes para os países
no estágio inicial de industrialização. Desde 2010, setores como móveis, têxteis,
processamento de couro e produtos de metal tiveram um crescimento significativo,
refletindo a forte demanda do mercado por indústria de baixa tecnologia.
A produção de média e alta tecnologia de África atingiu o pico, principalmente nos
setores de tecnologia ou capital intensivo, como produtos químicos, maquinários,
eletrônicos e automotivos. Foi responsável por um pico de 26,8% na produção
de África em 2009, mas diminuiu gradualmente desde então. Isso é porque, após
a crise financeira global, a entrada de investimento estrangeiro direto para estes
setores caiu significativamente. A taxa de crescimento nos últimos anos sugere que
os setores de indústria de tecnologia intensiva, como automóveis e equipamentos
de transporte, produtos eletrônicos e medicamentos, estão a recuperar.
Uma grande parte do investimento chinês em África vai para a indústria, que é
amplamente bem-vinda pelos países beneficiários.
Na Cimeira de Johanesburgo do FOCAC em dezembro de 2015, o Presidente Xi
Jinping propôs “Dez Programas de Cooperação” entre a China e a África, dos quais
o “Plano de industrialização China-África” ficou em primeiro lugar. Na Cimeira
de Pequim do FOCAC em setembro de 2018, o Presidente Xi Jinping propôs as
“Oito Iniciativas Principais” para a Cooperação China-África. A primeira iniciativa
concentra-se no desenvolvimento industrial, especificando que “encorajamos as
empresas chinesas a aumentar o investimento em África e construir e melhorar
uma série de zonas de cooperação económica e comercial em África”. Em janeiro de
2021, o Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi propôs a

“proposta de sete pontos” para melhorar a qualidade da cooperação China-África
durante sua visita à África. Salientou que é necessário “intensificar a cooperação
entre a China e África na capacidade produtiva, promover agrupamento e sinergia
dos projetos de cooperação e atualizar as operações industriais para serem mais
baseadas na realidade local, ajudando a África a aumentar a sua capacidade de
produção doméstica e construindo conjuntamente a chamada “fabricação de
África”.
De acordo com estatísticas do MOFCOM, no final de 2019, o investimento direto
da China na indústria africana alcançou US$ 5,59 bilhões, representando 12,6% do
investimento direto total da China em África naquele ano. Isso foi maior do que o
investimento da China na indústria estrangeira em geral durante o mesmo período,
que foi de 8,9%. O número de empresas que investem em indústria é classificado
como o maior em todos os setores.
Desde 2015, o investimento chinês nos setores industriais em África tem
quatro novas características.
Empresas chinesas como Hisense, Midea, FAW, Chery e Brilliance estabeleceram
fábricas de montagem ou empresas a montante para componentes-chaves
na África do Sul, Tanzânia, Egito, Etiópia e outros países africanos. Em 2015, o
Humanwell Group investiu em LVP e linhas de produção de xarope no Mali,
resultando numa fábrica farmacêutica moderna com os mais altos padrões de
construção na África Ocidental. Em 2019, a oficina de cabos de alta tensão da
Aberdare Cables Proprietary Ltd. na África do Sul foi adquirida pelo Hengtong
Group e a fábrica já começou a operação, tornando-se o terceiro fabricante de
cabos de alta tensão em África.
Ao investir e África, as empresas chinesas combinaram os seus pontos fortes em
capital e tecnologia com fatores de custo relativamente baixo de África, como sua
mão de obra, ganhando um mercado maior no exterior. Em 2018, uma base de
produção de fibra de vidro de 200.000 toneladas investida pelo Jushi Group no
Egito começou a entrar em operação. Este foi o primeiro conjunto completo de
linhas de produção exportado pela indústria de fibra de vidro da China, criando
capacidade na fabricação de fibra de vidro para todo o Oriente Médio e Norte de
África.
As empresas privadas estão têm vindo a tornar-se os principais investidores
da indústria em África. Essas empresas são flexíveis na tomada de decisões
de negócios e altamente impulsionadas pelas oportunidades de mercado. Em
alguns países africanos com boas perspectivas de industrialização, as empresas
privadas chinesas representam uma participação muito elevada. Por exemplo,
das 396 empresas chinesas no Quénia, 80% são empresas privadas e 44% estão

envolvidas em investimentos e operações na indústria121. O estabelecimento de
zonas de desenvolvimento económico e tecnológico foi um elemento importante
da reforma e abertura da China. As zonas de desenvolvimento industrial, zonas
francas, zonas de alta tecnologia, zonas de alfândegas e zonas económicas
especiais que surgiram na China desde a década de 1980 desempenharam um
papel muito eficaz na industrialização e urbanização da China. Desde a aprovação
do primeiro lote de zonas de cooperação económica e comercial no exterior pelo
MOFCOM em 2006, as empresas chinesas investiram em 25 zonas-chaves de
cooperação económica e comercial em África e contrataram a construção de
vários parques industriais em África com investimento local, atraindo um grande
número de empresas industriais na China para investir em África (foto). Durante a
pandemia de COVID-19, devido ao seu status e função especiais, estas zonas de
cooperação económica e comercial desempenharam um papel importante para
ajudar as empresas a superar as dificuldades e retomar os negócios normais. As
zonas estabilizaram o emprego e ofereceram segurança às comunidades locais.
FIGURA

5

Tipos de parque industrial em África
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121 Pu Dake, Hao Rui, Pesquisa sobre Caminho de Investimento das Empresas Chinesas na Indústria Manufatureira de África, "Negócio Internacional", 2020 (03): 82-89.

Fonte: Facilitando o Desenvolvimento da Indústria Africana: Cooperação China-África em Parques
Industriais por YUAN Li, LI Qiyan e WANG Jinjie, Imprensa de Comércio e Negócio da China, setembro de
2020.
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Projeto da Zona Franca de Lekki na Nigéria
A Zona franca de Lekki é localizada na Península de Lekki, no sudeste de Lagos, a capital
económica da Nigéria. Tem uma área planeada de 30 quilômetros quadrados. Como um
dos resultados da Cimeira do FOCAC em Pequim em 2006, foi investido e construído em
conjunto pela China-África Lekki Investment Co. Ltd. e o governo de Lagos.
O lado chinês detém 60% das ações e o lado nigeriano detém 40%. Até o momento,
138 empresas foram registradas no parque, cobrindo setores como armazenamento de
petróleo e gás, fabricação de móveis, produção de roupas, comércio e logística, produção
de tubos de aço e necessidades diárias, com um investimento total acordado de cerca de
US$ 1,5 bilião.
Dentre essas empresas, 75 (46 com financiamento chinês e 29 com financiamento
estrangeiro) assinaram formalmente acordos de investimento, concluíram a construção e
iniciaram a produção. A Zona Franca de Lekki forneceu mais de 1.500 empregos diretos
para a área local e criou mais de 10.000 empregos indiretos122. O Parque criou um “Fundo
de Desenvolvimento Comunitário”, que retira dinheiro todos os anos dos fundos de
construção do projeto investidos no Zona Franca de Lekki para apoiar as comunidades
vizinhas numa tentativa de melhorar a infraestrutura, participar de instituições de caridade
pública locais e conduzir intercâmbios culturais.
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King Deer Cashmere Co. Ltd. - Projeto de Fabricação de Têxteis em Madagascar
Madagascar King Deer Cashmere Co. Ltd. foi fundada em 1997. É uma subsidiária integral
estabelecida na África do Sul pela Inner Mongólia King Deer Cashmere Co. Ltd, na
República de Madagascar. Usando a caxemira como matéria-prima, a mesma produz
centenas de produtos em três categorias, tricô, tecelagem e roupas. Os produtos são
exportados para os Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e muitos países europeus.
King Deer Co. Ltd.tem desenvolvido as suas atividades em África há 24 anos. Sendo
a maior e a mais conhecida empresa têxtil chinesa em Madagascar, junto a outras
empresas da indústria têxtil, apoiou a industrialização de Madagascar. King Deer optou por
investir e construir uma fábrica em Madagascar porque o país desfruta de um ambiente

122 Observação Financeira: A cooperação de capacidade de produção China-África impulsiona o
desenvolvimento econômico africano, Xinhuanet, 18 de julho de 2018. http://www.xinhuanet.com/
overseas/2018-07/18/c_1123145058.htm

de investimento único. Possui clima, temperatura e humidade agradáveis, é ideal para
a produção de caxemira e malharia, além de estabilidade na qualidade do produto e
notáveis vantagens em recursos de mão de obra.
No final de 2020, o projeto teve um investimento total de US$ 37,8 milhões, com uma
produção anual de US$ 70 milhões. No total, criou cerca de 7.000 empregos locais.
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Humanwell Group - Projeto de Fábrica Farmacêutica em Mali
Em 2015, a Humanwell África Pharmaceutical Co. Ltd. foi fundada e iniciou a produção
em Bamako, capital do Mali. É uma fábrica farmacêutica moderna com os mais elevados
padrões de construção na África Ocidental e a primeira fábrica farmacêutica localizada
no Mali.
A Humanwell África Pharmaceutical Co. Ltd. construiu três linhas de produção,
respetivamente para líquidos orais, injeções de grande volume e preparações sólidas
que produzem principalmente xaropes, suspensões e LVP. Aliviou muito a falta de
medicamentos no Mali e nos países vizinhos.
Um resultado deste investimento foi a queda em 30% nos preços dos xaropes e
medicamentos LVP no mercado do Mali,123 e os materiais de embalagem externa, como
caixas, rótulos e garrafas de xarope também estão a ser adquiridos localmente, o que
atraiu fabricantes de materiais de embalagem a investir no Mali. Também promoveu o
desenvolvimento da logística no Mali a certo grau.
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Longrich - Projeto de indústria inteligente na Nigéria
Em 2013, a Longrich entrou no mercado nigeriano. A sua primeira ação foi a realização de
pesquisas de campo para conhecer melhor a cultura local. Ao observar a vida das pessoas
locais de todas as classes, Longrich desenvolveu uma compreensão direta dos costumes
locais e dos negócios em todo o país.
Em 2018, a Longrich iniciou a construção de uma nova fábrica inteligente na Zona Franca
de Lekki, na Nigéria, com uma área de construção de 40.000 metros quadrados. Assim que
a fábrica for estabelecida, será classificada como uma das principais fábricas inteligentes da
Nigéria e até de toda a África. Produzirá produtos de saúde, cosméticos e detergentes. Ao
mesmo tempo, a fábrica também fornecerá serviços de processamento OEM para marcas
locais importantes na Nigéria e se expandirá para todo o mercado africano.

123 Pessoas que deram iniciativa ao medicamento "made in Mali" Africa Pharmaceuticals (1) |
"Common Dream" (segunda série), Business WeChat News, 22 de junho de 2002. https://finance.
sina.com.cn/wm/2021-06-22/doc-ikqciyzk1201073.shtml
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China CTEXIC Corporation - Projeto de indústria têxtil em Benin
O CBT é operado e gerenciado pela China CTEXIC Corporation. É o maior empregador
industrial do Benin, com funcionários de mais de 1.000 famílias.
O seu desenvolvimento de produto, o desenho de processo e o controle de qualidade
estão entre os melhores da África Ocidental. Os seus tecidos cinza de algodão puro
são fornecidos principalmente para as fábricas de estamparia e tinturaria da empresa
holandesa VLISCO Group na Costa do Marfim e no Gana.

(III) Energia e Mineração: Transformando a Riqueza de
Recursos em Retornos Económicos Reais
A África é rica em recursos e a sua indústria de mineração tem boas perspectivas. Em
termos de minerais metálicos e não-metálicos, 11 países africanos têm mais de uma
variedade mineral em reservas, situando-se entre os dez primeiros do mundo. Em
termos de energia, a África do Sul é um dos dez maiores produtores de carvão
do mundo. As reservas de petróleo e gás comprovadas em África também são
abundantes. Quase 20 países africanos tornaram-se produtores de petróleo e
gás. Na última década, a produção de petróleo e gás em Angola, Nigéria, Chade,
Sudão e Egito cresceu rapidamente. Além disso, os campos de petróleo em águas
profundas no Golfo da Guiné e alguns países da África Oriental, onde os recursos
de petróleo e gás foram descobertos recentemente (como Uganda) podem se
tornar novas fontes de crescimento.
Desde 2000, as características do investimento na indústria de mineração de
África também mudaram devido ao aumento substancial no número de entidades
que comercializam recursos africanos. O indicador mais proeminente é que mais
transações de recursos são efetuadas com compromissos de investimento em
infraestrutura e das outras indústrias relacionadas. Os principais desafios enfrentados
pelo investimento na indústria de mineração de África são a estabilidade política e
económica, sistemas de tributação, recursos e infraestrutura. Pequenas empresas
de mineração e empresas de países em desenvolvimento estão mais dispostas a
investir em países ricos em recursos, com baixo nível de desenvolvimento e com
alto potencial de recursos, mas têm altos riscos políticos. As empresas maiores
tendem a investir em países ricos em recursos e estáveis politicamente, como
África do Sul, Botswana e Gana. O investimento bem-sucedido requer não apenas
a capacidade de operar em um ambiente que carece de trabalhadores qualificados
e infraestrutura, mas também a capacidade de formar trabalhadores qualificados
para a área local e fornecer infraestrutura como parte do investimento e comércio
de recursos. Para os países africanos ricos em recursos, o desafio é tornar as
disposições fiscais relevantes atraentes para o investimento estrangeiro em
recursos e garantir que os países possam obter benefícios sociais e económicos dos

projetos de recursos, incluindo receitas de recursos, receitas fiscais, infraestrutura,
capital e tecnologia. A compensação costuma ser o foco do debate sobre a política
de mineração desses países.
O investimento chinês na indústria da mineração de África começou na década
de 1990. Com o rápido crescimento da economia chinesa, as empresas chinesas
começaram a procurar as oportunidades de cooperação no exterior, incluindo
países africanos ricos em recursos, e começaram a investir em projetos de
recursos como petróleo, metais ferrosos e não-ferrosos por meio de investimentos
greenfield, participação acionária, fusões e aquisições. A distribuição de projetos de
investimento chineses na indústria de mineração de África se expandiu da Argélia,
África do Sul e Zâmbia, no início, para quase todo o continente africano hoje. De
acordo com estatísticas do MOFCOM, no final de 2019, o valor do investimento
direto da China na indústria de mineração de África atingiu US$ 11,02 bilhões,
representando 24,8% do investimento direto da China em África naquele ano. Uma
característica marcante do investimento das empresas chinesas na indústria de
mineração em África é que se concentram tanto no investimento a montante
e construção quanto na fundição e o processamento a jusante, bem como
infraestrutura de apoio, tal como fornecimento de energia e transporte. As empresas
chinesas conduzem projetos de processamento profundo de minerais em países
com recursos, e alguns também constroem nas zonas de cooperação para o
desenvolvimento e o uso dos recursos, o que pode impulsionar a industrialização
local e converter a força dos recursos em vantagens económicas para os países
de acolhimento.
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PetroChina - Projeto de Refino e Química no Chade
Alcançar a independência energética é um antigo desejo do Chade. Em abril de 2007, a
PetroChina descobriu petróleo de alta qualidade e fez um grande avanço na indústria de
petróleo do Chade.
Nos 15 meses seguintes, foi construída uma moderna instalação de processamento de
um milhão de toneladas de petróleo e gás e, apenas 18 meses depois, o primeiro projeto
químico e de refino do Chade, a refinaria de N'Djamena, foi concluída adotando alto
padrão e entrou em operação a uma “Velocidade Chinesa". Em menos de dois anos, foi
estabelecido um sistema industrial completo de petróleo.
Isso encerrou cinco décadas de importação de produtos petrolíferos refinados no Chade. O
Ministério do Petróleo e Energia do Chade afirmou que entre as 12 empresas petrolíferas
estrangeiras no Chade, a PetroChina é a que mais investe. A empresa é a maior em escala,
paga os impostos mais altos e contribui mais para a sociedade.

A PetroChina forneceu mais de 30.000 empregos e contratou mais de 5.200 funcionários
chadianos, com uma taxa de localização de mais de 70%124. A PetroChina doou material
de escritório e roupas para governos locais e organizações não governamentais, ajudou
na construção de mais de 60 poços de água e construiu 3 escolas primárias ao longo do
gasoduto.
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China Kingho Energy Group - Projeto de minério de ferro Tonkolili em Serra Leoa
O minério de ferro Tonkolili, de Serra Leoa, é atualmente a maior mina única de magnetita
do mundo. Devido a fatores como a flutuação dos preços internacionais do minério
de ferro, o projeto foi temporariamente suspenso. No início de 2020, o Grupo China
Kingho Energy assumiu o projeto e obteve parte dos direitos minérios. Eles relançaram
oficialmente o projeto em setembro de 2020. Em março de 2021, todo o projeto estava
pronto e funcional, conectando toda a cadeia industrial, desde a produção da mina até o
transporte ferroviário e o transporte marítimo.
O novo minério de ferro Tonkolili cobre uma área total de 408 quilômetros quadrados e
tem reservas de aproximadamente 13,7 bilhões de toneladas125. O projeto está equipado
com um sistema completo de logística ferroviária e portuária. É planeada a construção
de um parque industrial integrado de ferro e aço para mineração, processamento e
fundição. Isso dará um novo impulso à indústria de mineração e aço do país.
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Projeto “ Grupo Internacional Vencedor ” na Guiné
Em 2015, o Grupo China Weiqiao Pioneering, o Grupo Singapore Winning, o Grupo
China Yantai Port Group e a Guinea UMS formaram o consórcio “Winning International
Group”. China Weiqiao é responsável pela mineração, Winning Group pelo transporte
marítimo, UMS pelo transporte terrestre e Yantai Port Group pelo transporte de bauxita,
foi realizado o pleno desenvolvimento dos recursos de bauxita da Guiné e do comércio
marítimo. Em 2020, com a produção de bauxita atingindo 82,4 milhões de toneladas, a
Guiné tornou-se o segundo maior exportador de bauxita do mundo126. O projeto é um dos
maiores projetos de criação de empregos da Guiné. De acordo com estimativas do Fundo
Monetário Internacional (FMI), o projeto contribui com mais de 10% para o PIB da Guiné

124 Retrospectiva na cooperação de energia China-Chade a partir do comissionamento do projeto de campo de petróleo Chade 2.2, China Petroleum News Center, 25 de junho de 2019. http://
news.cnpc.com.cn/system/2019/06/25 /001734158.shtml
125 O projeto de minério de ferro Xintang Kerili de Serra Leoa foi colocado em operação, Xinhuanet, 21 de março de 2002. http://www.xinhuanet.com/2021-03/21/c_1127236852.htm
126 O volume de exportação de bauxita da Guiné em 2020 foi de 82,4 milhões de toneladas, um
aumento anual de 24%. Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da República da Guiné, 24
de fevereiro de 2020. http://gn.mofcom.gov.cn /article/jmxw/202102/20210203040793.shtml

e sustenta mais de 10.000 empregos diretos e mais de 30.000 empregos indiretos127. O
governo da Guiné estima que um trabalhador guineense no Grupo pode sustentar uma
família com 10 a 15 pessoas.
O Grupo também gera uma quantia estável de impostos em dólares, melhorou os
recebimento e pagamentos em divisas da Guiné, reforçou a confiança das organizações
internacionais na economia da Guiné e atraiu mais empresas e investidores.

(IV) Processamento Agrícola: Agregando Valor e
Ampliando a Cadeia de Suprimentos
A agricultura é o maior setor económico de África, com a produção respondendo por
15% do PIB do continente. Mas a agroindústria africana está subdesenvolvida. Embora
o continente tenha 25% das terras aráveis do mundo, representa apenas 10%
da produção mundial. A sua produção agrícola também é distribuída de forma
desigual. A produção agrícola do Egito e da Nigéria em conjunto responde por
1/3 do total do continente, e a dos 10 principais países representa 75%. Afetada
pela história e pela situação atual, a África está profundamente envolvida no
mercado internacional, pois obtém divisas através de culturas comerciais voltadas
para a exportação e depois importa grãos do mercado internacional, mas a sua
produção doméstica de alimentos é insuficiente. As exportações agrícolas de África
foram ainda mais atingidas pela pandemia da COVID-19. Para piorar a situação,
muitos países produtores implementaram restrições à exportação de grãos e os
preços dos alimentos aumentaram, tornando mais difícil para os países africanos a
obtenção de alimentos.
A base agrícola de África é caracterizada como infraestrutura inadequada, incluindo
terras agrícolas e instalações de irrigação, investimento insuficiente em maquinário
agrícola, limitados fertilizantes químicos, variedades melhoradas de culturas, baixo
investimento em ciência e tecnologia e modelos de produção arcaicos. Diante
de novos desafios, como as mudanças climáticas, conflitos regionais e eventos
extremos, a segurança alimentar e o desenvolvimento agrícola de África são
vulneráveis. A construção de uma agroindústria moderna e o aumento da
capacidade de desenvolvimento agrícola são importantes para o continente realizar
a segurança alimentar e o desenvolvimento económico, o que requer que os países
africanos apresentem políticas agrícolas abrangentes e direcionadas para superar
vários obstáculos em toda a cadeia de valor agrícola.

127 Zhang Pan, Inovando um modelo de desenvolvimento adequado para as condições nacionais da Guiné-Entrevista com Zhang Bo, Presidente do Shandong Weiqiao Venture Group, China
Investment (chinês e inglês), 2019 (20): 56-58.

A agricultura de África tem um enorme potencial de desenvolvimento e apresenta
grandes oportunidades de investimento. A McKinsey128 estima que se a África
alocar mais terra para o plantio, aumentar a produção unitária das principais
culturas alimentares e aumentar o plantio de culturas de alto valor (como frutas,
vegetais e flores), sua produção anual média pode chegar a US$ 880 bilhões em
2030. Alguns países litorais, como Angola, Camarões, Costa do Marfim, Etiópia,
Gana, Quénia, Madagascar, Moçambique, Nigéria, Sudão e Tanzânia, têm amplas
oportunidades de negócios no setor agrícola. Se este tipo de "revolução verde"
acontecer em África, aumentará diretamente o valor da produção agrícola, enquanto
leva a mais oportunidades de investimento em muitas outras indústrias a montante
e a jusante, como o mercado de fertilizantes químicos a montante e o processamento
industrial de produtos agrícolas a jusante.
Como um grande país agrícola, a
China acumulou experiência em
gestão de produção agrícola e
tecnologia prática adequadas às
condições dos países africanos. A
cooperação agrícola entre a China
e a África tem uma história longa
e uma base sólida. A cooperação
agrícola tradicional baseada no
apoio desempenhou um papel
importante nas relações ChinaÁfrica. Desde 2006, como uma
medida importante do FOCAC, a
China tem combinado o apoio
com o investimento agrícola,
construindo centros demonstrativos
de tecnologia agrícola em África e
introduzindo sementes aprimoradas
e te cnolo gias de plantio da
China. De maneira direcionada,
com base nas condições reais dos
países de acolhimento, a China aprimorou as habilidades dos agricultores locais e
trouxe melhorias qualitativas à produção agrícola local.

128 Leões em movimento: O progresso e o potencial das economias africanas, McKinsey Global
Institute, 1º de junho de 2010.

Por exemplo, a Academia de Ciências Agrícolas de Hunan forneceu assistência
ao Centro Demonstrativo de Arroz Híbrido de Madagascar desde 2007129. Após a
introdução de 112 toneladas de sementes de alta qualidade em 22 regiões do país,
seu maior rendimento por hectare atingiu 12 toneladas, e o rendimento médio por
hectare atingiu 6 toneladas, superior à produção local. Depois de anos de trabalho
árduo, os agricultores do país agora aceitam o arroz híbrido e são defensores ativos
do seu plantio. O centro demonstrativo em Ruanda pesquisou, experimentou e
demonstrou a adaptabilidade do arroz em casca e fungos à agricultura tradicional
local, também forneceu treinamento técnico a associações de mulheres,
associações de produtores de arroz em casca e outras organizações. Nos últimos
anos, a China tem feito esforços para promover o investimento agrícola orientado
para o mercado entre as empresas chinesas em África e apoiar os países africanos
na melhoria de sua capacidade de desenvolvimento agrícola independente. A
China investiu e estabeleceu pelo menos 120 empresas agrícolas em África e
investiu uma série de projetos de produção de cultura comercial recorrendo a vários
meios, como o investimento greenfield, participação acionária, fusões, aquisições
e arrendamento. A tendência atual mostra que as empresas chinesas estão a se
tornar mais ativas no investimento na agricultura africana e no processamento de
produtos agrícolas por meio dos centros demonstrativos de tecnologia agrícola
e parques industriais agrícolas. Ao mesmo tempo, estão a expandir da produção
agrícola para armazenamento, logística, processamento e comércio internacional.
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Grupo CGCOC - Projetos de Agricultura Verde na África Ocidental
Em 2006, o Grupo CGCOC foi convidado pelo governo nigeriano a investir cerca de US$
10 milhões para construir a Fazenda Wara. Com base neste projeto, em 2008 a empresa
Yuan Longping Hi-Tech Agriculture Co. Ltd. estabeleceram uma joint venture na Nigéria
chamada Green Agriculture of West África Co. Ltd.
Em 2013, o Grupo CGCOC começou a desenvolver e investir em parques industriais
agrícolas de África, com um investimento total aproximadamente US$ 20 milhões. Em
2014, o Grupo CGCOC uniu forças à Yuan Longping Hi-Tech Agriculture Co. Ltd e outras
empresas e institutos de pesquisa científica para estabelecer a CGCOC Agriculture
Development Co. Ltd. Em 2019, registrou o Centro de Pesquisa China-África para o
Desenvolvimento da Agricultura Verde na Nigéria.
Além do cultivo de sementes, tecnologias de produção e plantio de alimentos básicos,
como arroz, milho e painço, o CGCOC também promoveu e demonstrou tecnologias
aplicáveis, como cultivo de vegetais, cultura em confinamento e biogás, e ajudou países

129 Segurando firmemente a "segurança alimentar" como "nariz da vaca" para a revitalização
rural, Phoenix.com.cn Hunan, 22 de outubro de 2020. Https://i.ifeng.com/c/80mK2lpwosa

como Nigéria e Burkina Faso para estabelecer a produção de sementes. Suas sessões de
formação em tecnologia agrícola já treinaram mais de 3.000 pessoas. No final de 2019,
foram estabelecidas cooperativas de produção de sementes com mais de 5.000 famílias
agrícolas em sete comunidades na Nigéria, criando dezenas de milhares de empregos e
ajudando a aumentar a renda local.
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Wynca - Projetos de produtos agrícolas na África Ocidental
A rede global de vendas da Wynca cobre mais de 130 países e regiões, com 8 subsidiárias
na América do Norte, América do Sul, África Ocidental e outros países e regiões
importantes, e investimento direto estrangeiro superior a US$ 100 milhões. Os registros
de produtos de pesticidas cobrem 90 países e mais de 2.000 itens. A marca comercial
“Wynca” foi registrada com sucesso em 26 países. Em 2020, seus negócios no exterior
representaram 33% da receita anual da empresa130. A Wynca Sunshine Agric Products
& Trading (GH) Co. Ltd, sediada em Accra, capital do Gana, foi anteriormente conhecida
como Sunshine Agric Products & Trading (GH) Co. Ltd. Em dezembro de 2009, a Wynca
investiu cerca de US $ 5 milhões para adquirir 70% de suas ações. O principal negócio
da Wynca Sunshine envolve mais de 20 variedades de pesticidas, ferramentas agrícolas e
organossilício. Possui três subsidiárias, na Costa do Marfim, Nigéria e Mali, e uma planta
de preparação de água. Os seus principais mercados são os países da África Ocidental,
incluindo Gana, Togo, Benin, Costa do Marfim, Burkina Faso, Nigéria e Senegal.

Coluna 2: Trabalho de Bamboo - Construindo a Cadeia de Valor da Indústria de
Bamboo na África Oriental
Mais de 20 países africanos têm bamboo nativo. Os recursos de bamboo em África
representam quase 10% do total mundia131l, mas esses recursos permanecem em grande
parte sem uso. Em agosto de 2016, o Programa de Desenvolvimento de Bamboo da
Holanda-China-Leste de África, financiado pelo governo holandês e apoiado pelo governo
chinês, foi lançado em Pequim.
Sob a coordenação da Organização Internacional de Bamboo e Rattan, com a experiência
que a China e a Holanda têm no desenvolvimento da cadeia de valor do bamboo, design
de produto, marketing e padronização, o projeto ajuda Uganda, Etiópia e Quénia a explorar
o potencial dos seus recursos do bamboo. O projeto também promove o crescimento
económico verde regional, combate a mudança climática e a degradação da terra, expande
o comércio e reduz a pobreza. Por exemplo, a Etiópia planeia estabelecer um “Centro de
130 "Zhejiang Xin'an Chemical Group Co., Ltd. Relatório de Responsabilidade Social de 2020", 13
de abril de 2002. http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-13/1209677392.PDF
131 [Investir na África] O potencial da indústria de bambu na África não deve ser subestimado | China Investment, The Paper, 5 de janeiro de 2020. https://www.thepaper.cn/newsDetail_
forward_9866289

Bamboo China-África”, que trará novas oportunidades para a indústria de bambu do
país. Uma empresa chinesa construiu o primeiro hotel totalmente feito de bamboo em
África, no maior parque nacional de Uganda, considerando turismo cultural como o ponto
final da cadeia de valor.
No futuro, os três países terão um bom potencial de desenvolvimento e oportunidades
de investimento nas áreas como carvão de bamboo, construção de bamboo, produtos
domésticos de bamboo, alimentos de bamboo e artesanato de bamboo.

III. Contribuições de Empresas Chinesas
Durante a Pandemia

A

Súbita proliferação da pandemia da COVID-19 levou o mundo à mais
séria crise de saúde pública desde o final da Segunda Guerra Mundial,
chamando a atenção e o pensamento do mundo para uma comunidade
global de futuro compartilhado. Desde o início da pandemia, a China tem feito
esforços em conjunto para combater a pandemia com os países africanos.

(I) Contribuições de Empresas Chinesas em Resposta ao
Surto em África
As empresas chinesas têm participado amplamente da cooperação ChinaÁfrica no combate à pandemia. Como um forte complemento à assistência
intergovernamental, empresas em diferentes áreas têm explorado seus pontos
fortes únicos, como independência, bases locais, tomada de decisão rápida e
flexibilidade de ação, o que demonstra plenamente suas vantagens em termos de
eficácia, experiência e tecnologia.

1. Coordenação de recursos de todos os lados
Em março de 2020, quando a pandemia estava começando a devastar o mundo,
o Conselho Empresarial China-África explorou ativamente oportunidades para
responder rapidamente às necessidades dos departamentos relevantes nos
países de acolhimento, fornecendo-lhes os materiais de que mais precisavam. Na
assistência à África, as doações de empresas chinesas e a ajuda do governo chinês
foram independentes umas das outras, mas formaram uma sinergia para ajudar
os africanos a combater a pandemia e superar as suas dificuldades em conjunto.
Aos 4 de fevereiro de 2020, quando ainda não havia casos confirmados da
COVID-19 em África, a KPC Pharmaceuticals e a Sansure Biotech responderam ao
pedido do Ministério da Saúde da Etiópia e doaram uma unidade portátil de teste
de ácido nucleico e 500 reagentes de teste de ácido nucleico132. Organizado e
coordenado pelo Conselho Empresarial China-África, o equipamento levou 72
horas para chegar a Adis Abeba. Isso fez da Etiópia o terceiro país africano a ter

132 Juntando as mãos para lutar contra a epidemia, as empresas chinesas lutam contra a
epidemia com a Etiópia, CCTV News, 19 de maio de 2020. Https://news.e23.cn/guonei/2020-0519/2020051900497.html

capacidade de teste independente do novo coronavírus e a ajudou a combater a
pandemia.
Em 16 de março de 2020, a Jack Ma Foundation e a Alibaba Foundation anunciaram
que doariam 100.000 máscaras, 1.000 aventais de proteção, 1.000 máscaras
cirúrgicas e 20.000 kits de teste para cada um dos 54 países africanos133. Também
abordaram os problemas enfrentados pela população local, fornecendo materiais
para formação online sobre tratamento
clínico de pacientes com COVID e dando
apoio aos empresários locais.
De abril a junho de 2020, a pedido do
África CDC, o Conselho Empresarial ChinaÁfrica mais uma vez coordenou com Anhui
Biochem, Gooddoctor Pharmaceutical Group,
IAExp e outras empresas chinesas na doação
de 12.000 conjuntos de equipamentos de
amostragem de vírus e placas de Petri para
países africanos através de África CDC134. Ao
mesmo tempo, sabendo que havia uma
grande demanda de máscaras entre os
funcionários do CDC de África, a Zhejiang
WEPON doou máscaras de proteção.
Uma pesquisa em andamento mostra que, em maio de 2021, o Conselho
Empresarial China-África doou um total de US$ 5 milhões em dinheiro e materiais
para 20 países africanos e o CDC de África.
Além de doar suprimentos de prevenção à COVID, as empresas chinesas também
trouxeram produtos e tecnologias relevantes para a África. A BGI investiu na
construção de uma nova planta de produção de kits de teste de ácido nucléico
para corona vírus na Etiópia, que começou a operar em setembro de 2020. Em abril
de 2021, o laboratório “Huoyan” construído pela BGI no Aeroporto Internacional de
Bole, na capital da Etiópia, iniciou as suas operações. Este é o primeiro laboratório
aeroportuário de testes em África operado e administrado por uma empresa
chinesa. Ele fornecerá serviços de testes para passageiros que viajam entre a China
133 [Relatório especial] "Vivemos na mesma floresta": Jack Ma e Alibaba dão as mãos às Nações
Unidas para ajudar a África no combate ao Covid-19, Nações Unidas, 4 de maio de 2020. https://
news.un.org/zh/story / 2020/05/1056532
134 A Associação de Promoção de Inovação Médica China-África doou 12.000 conjuntos
de equipamentos de amostragem de vírus e placas de Petri para os Centros Africanos para
Controle e Prevenção de Doenças, Xinhua África, 14 de junho de 2020. https://www.sohu.
com/a/401799035_201960

e a África. Em abril, a SINOVAC Biotech assinou um acordo de cooperação com
as empresas egípcias para a produção local de vacinas contra COVID-19 da China
no Egito. Segundo acordo, 40 milhões de doses serão produzidas no primeiro ano
para atender a demanda do Egito, e o restante será exportado para os outros países
africanos.135

2. Uma entrega bem-sucedida de apoio
Nas últimas décadas, à medida que as empresas chinesas aceleraram seu ritmo
de globalização e a África se desenvolveu em passos constantes, as empresas
chinesas têm participado amplamente no desenvolvimento dos vários setores
em África, incluindo infraestrutura, engenharia de construção, maquinário elétrico,
indústria, tecnologia da informação, comunicações, e saúde. Durante a pandemia,
as empresas participaram ativamente da luta de África contra a COVID-19,
tornando-se uma importante garantia para a entrega efetiva do apoio da China a
estes países.
Em maio de 2020, a King Deer doou ao governo a única fábrica farmacêutica que
havia adquirido em Madagascar. Após uma reforma emergencial e greening, a
fábrica foi colocada em operação em poucos meses, produzindo medicamentos
antivirais desenvolvidos por instituições médicas de Madagascar. Como uma
empresa privada que opera em Madagascar há muitos anos e se desenvolve
juntamente com o país, a King Deer deu uma contribuição notável para a prevenção
e o controle da pandemia em Madagascar e foi reconhecida e respeitada pelas
suas ações.
Em março de 2020, a China State Construction doou suprimentos médicos para
a Argélia, incluindo 500.000 máscaras cirúrgicas médicas, 50.000 máscaras N95,
10 ventiladores de UTI, 2.000 conjuntos de aventais de proteção médica, 2.000
máscaras de isolamento e 600 pares de luvas médicas descartáveis136. Além disso,
empresas como COVEC, Banco da China, Projeto de Energia Eólica Longyuan
Mulilo, Hisense e Huawei doaram suprimentos médicos para países e regiões de
acolhimento.
Além de fornecer diretamente suprimentos médicos, as empresas chinesas também
forneceram vários tipos de assistência à população local com base em sua área e
experiência. Por exemplo, Star Times ajustou rapidamente seus programas, lançou
135 Segundo o ministro egípcio da Saúde e População, Hala Zayed, na entrevista coletiva em 9
de maio de 2021.
136 Os materiais anti-epidêmicos com apoio da China chegaram à Argélia, no People's Daily
Online-International Channel, 28 de março de 2020. http://world.people.com.cn/n1/2020/0328/
c1002-31652022.html

o “Relatório Especial COVID-19”, e cobriu as informações sobre pandemia global
divulgadas pela Organização Mundial de Saúde e a experiência bem-sucedida da
China, tornando-se um dos canais importantes para fornecer informações sobre
a pandemia para prevenir a infecção, aumentar a confiança e superar os tempos
difíceis.

3. Uma cooperação em múltiplas áreas
Combate ao COVID-19 e apoio a saúde pública em África requerem soluções
sistêmicas. As empresas chinesas em diferentes setores de diferentes origens têm
trabalhado arduamente nos seus respectivos campos, usando a tecnologia de ponta
global da Internet e aplicando sua capacidade de construção de infraestrutura para
fornecer soluções multidimensionais em vários campos.
O Alibaba é um exemplo. Como a principal plataforma de Internet da China, o
Alibaba tem forte capacidade de big data, computação em nuvem e IA (Inteligência
Artificial), que foi transplantada com sucesso para o processo de combate ao
COVID-19 em uma “Global MediXchange for Combating COVID-19”. O objetivo
é fornecer a médicos e enfermeiros na linha de frente em todo o mundo uma
plataforma para compartilhar experiências práticas e intercâmbios on-line, além
de fornecer às instituições médicas big data de IA e capacidade de computação
em nuvem.
As empresas chinesas têm usado seus recursos na construção de infraestrutura
e conhecimento técnico para desempenhar um papel ativo na construção de
instalações de hardware para combater o vírus. Ajudaram a África a estabelecer e
transformar várias instituições médicas para atender às condições do tratamento
de pacientes com COVID-19, ajudar individualmente os países a construir fábricas
locais de máscaras, vacinas, etc. e contribuir para os esforços locais no combate
ao vírus. No início da proliferação da COVID-19, muitas empresas privadas, como
o Shuofeng Group e a Tanzania-China Friendship Textile Company, converteram
linhas de produção para auxiliar na produção de máscaras em África. Uma vez
feito progresso na pesquisa e desenvolvimento de vacinas, a China e a África
rapidamente começaram a cooperar neste setor. Em 21 de abril de 2021, a fabricante
de vacinas estatal egípcia VACSERA e a SINOVAC Biotech assinaram dois acordos,
permitindo ao Egito produzir vacinas SINOVAC localmente.
Na construção de infraestrutura, a Afei Holding Co. Ltd empreendeu de forma grátis
a transformação das enfermarias de isolamento do Hospital Geral da Rota da Seda
de Adis Abeba. Uma equipa de projeto composta por mais de 30 funcionários de
ambos os países trabalhou sem parar para concluir a transformação em apenas 5
dias e, em seguida, entregou a instalação recém-transformada como uma unidade

para o hospital. Na Nigéria, empresas chinesas ajudaram os moradores locais a
transformar gratuitamente dois hospitais improvisados, fornecendo 450 leitos. Em
Angola, empresas chinesas ajudaram as instituições locais na transformação do
Hospital de Isolamento da Província do Huambo em apenas 3 dias137. Diante
da COVID-19, muitas empresas chinesas têm concedido doações e apoios em
combate à COVID-19 em África. Isso constituiu um fundamento para contribuições
sistemáticas de empresas chinesas para o trabalho de saúde em África. Enquanto
isso, a assistência à África por parte de empresas chinesas também foi reconhecida
e recebida por África e pela comunidade internacional. Em 21 de março de 2020,
o Grupo Huajian, uma empresa chinesa que investe e constrói fábricas em países
africanos, doou suprimentos de prevenção e controle de epidemias para a Etiópia
e sete outros países africanos.
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Shangdong COVID-19 Specialist Hospital no Zimbábue
O Hospital Shangdong no Zimbábue é o primeiro hospital privado chinês no Zimbábue
e o primeiro hospital especializado em COVID-19 do país que usa equipamento médico
chinês. O hospital entrou em serviço em julho de 2020. Possui 80 leitos e cinco níveis de
enfermaria. Em janeiro de 2021, introduziu equipamento profissional e pessoal técnico
da China para abrir um novo laboratório de testes de coronavírus, que foi aprovado pelo
Ministério da Saúde do Zimbábue e listado no diretório oficial de instituições de teste do
país. No final de janeiro de 2021, o hospital atendeu um total de 140 pacientes, 79 dos quais
saíram do hospital após a recuperação.

Hospital de Abu Osher China-Sudão - Projeto de subsistência PPP no Sudão
O Hospital Sudan Abu Osher é localizado a 140 quilômetros ao sul de Cartum, capital do
Sudão. É um hospital abrangente com foco em maternidade e pediatria e oferece os outros
departamentos com medicina interna, cirurgia e pediatria. O hospital foi estabelecido
conjuntamente pela PetroChina, Fundação Chinesa para Alívio da Pobreza, Organização
de Caridade parceiro sudanês Al-Birr & Al Tawasul e a Embaixada da China no Sudão. É
um projeto de subsistência de PPP no âmbito da cooperação entre os governos, as
empresas e as ONGs.

137 As empresas chinesas ajudam os países africanos a combater a epidemia, People's Daily, 26
de abril de 2020. https://www.fmprc.gov.cn/zfhzlt2018/chn/zfgx/jmhz/t1773621.htm

Ao longo do projeto, o governo sudanês forneceu apoio político, a PetroChina forneceu
fundos para o projeto e a Fundação Chinesa para Alívio da Pobreza forneceu experiência
profissional e as equipas profissionais, integrando efetivamente recursos de várias partes,
implementando com sucesso um novo modelo de cooperação internacional com a
parceria dos governos, empresas e organizações não governamentais.

(II) Impacto da RSC na Redução da Pobreza por Meio do
Investimento
A pobreza é um grande desafio para o desenvolvimento sustentável global e um
importante problema de responsabilidade social corporativa. No contexto da
cooperação China-África, as empresas chinesas participam ativamente na redução
da pobreza nos países africanos.
O cumprimento das responsabilidades sociais pelas empresas chinesas
está intimamente relacionado com a redução da pobreza em África.
As empresas chinesas cumprem as suas responsabilidades sociais em África,
salientando as suas responsabilidades para as partes interessadas, incluindo os
funcionários, as comunidades e os governos. Integram as suas preocupações
sociais e ambientais aos processos principais das suas operações de negócios,
estratégias corporativas, estruturas organizacionais e operações diárias. A redução
da pobreza também está incluída nos seus objetivos de responsabilidade social
corporativa. O objetivo das empresas chinesas para o cumprimento das suas
responsabilidades sociais e apoio à redução da pobreza em África é integrar
as suas vantagens em conhecimentos, capacidades de inovação e gestão de
negócios como capital social para resolver problemas sociais ou ambientais nas
áreas atingidas pela pobreza em África. As empresas visam concretizar isso através
da ética nos negócios, segurança da produção, saúde ocupacional, proteção
dos direitos e interesses legítimos dos trabalhadores, proteção ambiental, apoio
às instituições de caridade, doações para iniciativas sociais e proteção a grupos
desfavorecidos.
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Projeto de Des envolvimento de Algodão no Malawi, Moçambique, Zâmbia e
Zimbábue
Em 2009, a Qingdao Ruichang Textile Co. Ltd. da China, a Qingdao Huifu Co. Ltd. e o
Fundo de Desenvolvimento China-África fundaram em conjunto a China-África Cotton
Development Limited, adotando um modelo de produção baseado em pedidos "empresa
+ agricultores" para fornecer aos agricultores locais sementes de algodão, pesticidas,
fertilizantes químicos e ferramentas de plantio, ensinar o cultivo do algodão e comprar
sua colheita.

O projeto leva a tecnologia de cultivo, plantio, gerenciamento de campo e processamento
de algodão maduro da China às comunidades locais, aumentando significativamente a
qualidade do algodão e o rendimento por unidade. Também transforma o óleo de algodão
em óleo de cozinha, o que estende a cadeia industrial, aumenta o valor agregado e
economiza gastos com divisas na importação de óleo de cozinha.
Depois de um projeto piloto bem-sucedido no Malawi, o modelo foi rapidamente replicado
em importantes países produtores de algodão de África, como Moçambique, Zâmbia
e Zimbábue. O projeto tem sete fábricas de descaroçamento de algodão, duas fábricas
de prensagem de óleo de semente de algodão, uma fábrica de processamento de
sementes de algodão e três frotas de transporte138, empregando diretamente mais de
1.800 funcionários locais. Mais de 200.000 agricultores contrataram a empresa para plantar
algodão. O projeto beneficiou diretamente mais de 600.000 pessoas.

Empresas chinesas usam seus próprios pontos for tes para investir em
África e ajudar na redução da pobreza
As empresas chinesas usam os seus próprios pontos fortes em produtos, tecnologia,
talento, capital e gestão da cadeia de abastecimento para impulsionar a redução
da pobreza por meio de investimentos, ajudar os países africanos a promover a
igualdade social e alcançar o crescimento inclusivo, isso por sua vez contribui para
o desenvolvimento sustentável no mercado africano.
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TEDA - Zona de Cooperação Económica e Comercial de Suez China-Egito
A Zona de Cooperação Económica e Comercial TEDA Suez China-Egito é um projeto
chave de cooperação económica e comercial entre a China e o Egito. No final de abril
de 2021, havia 102 empresas na zona, com um investimento real de mais de US$ 1
bilião. As vendas totais ultrapassaram US$ 2,5 biliões, os impostos pagos foram de quase
US$ 176 milhões, 4.000 empregos diretos foram criados e as indústrias relacionadas
geraram cerca de 36.000 empregos139. Quatro indústrias tomaram forma: novos materiais
de construção, equipamentos de petróleo, equipamentos de alta e baixa tensão e a
fabricação de máquinas.

138 O rei do algodão chinês é enraizado na terra de África Oriental-China-África, a indústria do
algodão permitiu 1 milhão de africanos dominarem as habilidades de produção, aumentarem a
renda e se tornarem prósperos, China Business Times, 6 de setembro de 2020. http: //www.acfic.
org.cn/fgdt1/minqifengcai/201809/t20180906_55820.html
139 De mãos dadas para construir o primeiro painel de amostra para uma comunidade de futuro
compartilhado, escrito por ocasião do 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Egito, Tian Shida,

O Parque tem instalações de apoio completas, incluindo uma incubadora para pequenas
e médias empresas, um centro de serviços de apoio abrangente, os apartamentos para
funcionários locais e as140 instalações de entretenimento, como parques de diversões. Além
de oferecer serviços básicos em limpeza, segurança, ecologia e manutenção dos
empreendimentos do parque, também oferece instalações como restaurantes, padarias,
ginásios, clubes de funcionários e bibliotecas, que enriquecem a vida cultural dos
funcionários locais.
O Parque pretende ser o mais avançado do mundo em integração entre cidade e indústria,
combinando trabalho, vida diária, meio ambiente e saúde.

Empresas chinesas realizam a redução da pobreza por meio de investimentos
de acordo com as condições dos países de acolhimento
Aproveitando ao máximo os pontos fortes dos países de acolhimento, as empresas
chinesas realizam a redução da pobreza por meio do investimento em uma
abordagem customizada considerando as diferentes causas da pobreza, de modo
a maximizar os benefícios gerais da redução da pobreza.
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China Railway 20th Bureau – Projeto do parque agrícola Wanbao de Moçambique
O Parque está localizado na cidade de Xai-xai, capital da Província de Gaza, Moçambique. É
o maior projeto cooperativo de plantio de arroz da China em África.
Cobrindo uma área de 2.000 a 2.600 hectares, o projeto integra o plantio, armazenamento,
processamento e comercialização de arroz. O investimento vem do Fundo de
Desenvolvimento China-África e é administrado pelo China Railway 20th Bureau. O
objetivo é ajudar Moçambique a realizar localmente a produção de importantes produtos
agrícolas. Desde 2012, 1.500 famílias foram treinadas e apoiadas no cultivo de arroz,
tornando-se produtores cooperativos bem pagos com domínio de máquinas e técnicas
agrícolas141. O Parque ajudou na construção de duas escolas e uma delegacia de polícia na
área local, forneceu serviços de veículos e doou arroz para o governo local, organizações e
comunidades locais, e apoiou as atividades das organizações e associações juvenis locais,
pessoas com deficiência e mulheres.

140 Parque Agrícola de Wanbao em Moçambique: o maior projeto de plantio de arroz da China
na África, Hunan Daily, 1 de junho de 2009. https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2019-06/01/
content_1392201.htm?div=-1
141 O Fundo de Desenvolvimento China-África, o Fundo Sino-Português e a Wanbao Africa
doaram 100 toneladas de arroz para as áreas afetadas pelo desastre em Moçambique, UNOSSC, 28
de março de 2009.

Em março de 2019, o intenso ciclone tropical “Idai” atingiu as cidades do centro e norte de
Moçambique, causando grande número de vítimas e danos às propriedades. O parque
doou imediatamente 100 toneladas de arroz para a área afetada pelo desastre e cooperou
com o Programa de Alimentos das Nações Unidas para apoiar totalmente a assistência
pós-desastre.142

142 Economia africana: uma crise na era pós-epidemia, referência econômica, 29 de fevereiro de
2020. https://www.fmprc.gov.cn/zfhzlt2018/chn/zjfz/jmzx/t1843274.htm

Parte III -Desafios e Destaques na
Cooperaçãode InvestimentoChinaÁfrica
I. O Ambiente de Investimento em África
na Percepção das Empresas Chinesas
(I) Lidando com o Impacto das Incertezas

D

urante uma época de profundas mudanças na conjuntura política e
económica global, a África entrou em uma nova fase de desenvolvimento
económico e social. É interessante verificar que o surto de COVID-19
acelerou essa tendência. Para as empresas chinesas, o continente africano ainda é
cheio de oportunidades e esperanças na era pós-pandemia, mas também existem
muitos desafios e incertezas.
A situação política geral em África está a melhorar , mas ainda há incertezas. Nos
últimos anos, o seu ambiente político melhorou, e a sociedade tornou-se mais
segura, com consenso social fortalecido no sentido da paz e do desenvolvimento,
e a escala e intensidade de vários conflitos diminuíram significativamente. No
entanto, em um cenário de desaceleração económica e impacto da COVID-19,
conflitos sociais ainda podem ocorrer e levar de volta a inquietações políticas
e riscos de instabilidade. Alguns países entraram em um período de transição
política, e as ameaças não tradicionais à segurança representadas pelo terrorismo
são difíceis de eliminar.
Problemas estruturais da economia são proeminentes, e o continente pode passar
por um período de crescimento baixo a médio. De modo geral, os países africanos
estão a prestar mais atenção ao desenvolvimento planejado de médio e longo prazo,
buscando diversificação económica e desenvolvimento autônomo sustentável, mas
ainda carecem de fundações e estruturas económicas robustas e diversificadas.
Afetadas pelo fraco crescimento económico global e pelas flutuações dos preços
das commodities, as economias africanas desaceleraram significativamente a
partir de 2014 e, em 2020, experimentaram a primeira recessão em mais de 20 anos

sob o impacto da COVID-19. Elas devem levar de 2 a 4 anos para retornar ao nível
pré-pandêmico143.
Existem flutuações políticas nos países anfitriões, aumentando a incerteza do
ambiente de investimento. Alguns governos africanos intervêm na administração
das empresas e, frequentemente, ajustam os regulamentos e regras, o que afeta
o ambiente operacional das mesmas. Por exemplo, um novo governo pode
reexaminar os contratos de projetos aprovados e assinados pela administração
anterior. Além disso, o protecionismo económico e comercial aumentou em alguns
países africanos devido ao ambiente internacional atual.
As taxas de câmbio experimentam flutuações significativas, causando perspectivas
instáveis de investimento. Os países africanos geralmente têm fontes limitadas
de receita cambial, e a taxa de câmbio é afetada pelas condições externas,
especialmente pela queda nos preços internacionais das commodities e pelas
políticas monetárias restritivas dos países desenvolvidos, fatos que podem causar
uma desvalorização acentuada da taxa de câmbio. De acordo com várias empresas
chinesas em África, mais de 70% das perdas das empresas de engenharia e
investimento devem-se à desvalorização da moeda do país anfitrião.
O suporte industrial é insuficiente, levando a altos custos de construção e produção.
De acordo com um levantamento realizado por um instituto internacional de
pesquisa para o desenvolvimento, a falta de condições materiais e imateriais de
investimento nos países africanos é um fator importante a limitar o investimento
local das empresas chinesas. A maioria desses países têm um sistema industrial
subdesenvolvido e depende de máquinas e equipamentos importados e
materiais de produção caros. Além disso, a má logística e os altos custos de
transporte em muitos países africanos levaram a um declínio na competitividade e
dificultaram o desenvolvimento das empresas a longo prazo. Ainda faltam aparatos
de infraestrutura tais como eletricidade, estradas, pontes e comunicações, em
especial energia e transportes, o que prejudica a produtividade e o lucro dos países
africanos. Embora a mão de obra seja barata em África, o custo de logística e
transporte é muito mais alto do que na China.
Existem diferenças significativas entre os países, e é difícil para as empresas
localizarem seus negócios. Existem 54 países em África e uma grande diversidade
étnica, ao mesmo tempo há grandes diferenças entre eles e a China em termos
de idioma e cultura. Por exemplo, a compra de terras em algumas áreas requer
a aprovação do governo, sendo ainda necessário pedir a autoridade tradicional
local para realizar uma cerimónia antes de realmente obter o direito de uso da
143 Economia africana: oportunidade em crise na era pós-epidemia, Economic Information
Daily, 29 de dezembro de 2020. https://www.fmprc.gov.cn/zfhzlt2018/chn/zjifz/jmzx/t1843274.htm

terra. Além disso, por razões históricas, os costumes e tradições de muitos países
africanos foram sujeitos a influências ocidentais, tornando ainda mais difícil para o
empresariado chinês compreender totalmente a situação.

(II) Lidando com um Ambiente Internacional Mais
Complexo
Com a lenta recuperação económica global após a eclosão da COVID-19,
vários problemas estruturais estão se tornando mais proeminentes, fazendo
com que a globalização enfrente obstáculos cada vez maiores, sob a ameaça
de que as regras multilaterais de comércio
e investimento sejam questionadas ou até
mesmo se desintegrem. No contexto da sua
luta com a China, os EUA e alguns outros
países desenvolvidos estão redefinindo
o valor estratégico de África, aumentando
sua atenção para o continente e, ao mesmo
tempo, promovendo a reforma do sistema
de financiamento do desenvolvimento,
tentando restabelecer seu domínio na
formulação das regras. Como resultado, o
ambiente internacional está se tornando
mais complexo para as empresas chinesas
investirem em África.
O desenvolvimento da economia global
continua lento e seu sistema de governança
está enfrentando ajustes profundos. Nos
últimos anos, o crescimento económico global
manteve-se seriamente anêmico devido a vários fatores, como o envelhecimento
da população, a desaceleração do progresso tecnológico, a reforma estrutural
ineficaz e a antiglobalização. Os últimos dados da UNCTAD144 mostram que em
2020, o investimento direto global caiu 40% em relação ao ano anterior, marcando
o nível mais baixo desde 2005. O choque pandêmico não só levou a graves perdas
na economia real, mas também desencadeou turbulência global em mercado de
capitais, aumento das saídas de capital e aumento dos riscos de dívida. Muitos
problemas e tensões de médio e longo prazo vêm se acumulando na economia
global, e o déficit de governança global tem se tornado cada vez mais proeminente,
criando obstáculos e desafios para a recuperação económica de países em todo o
mundo. Em particular, a globalização económica está enfrentando sérios desafios
144

UNCTAD, Relatório de Investimento Mundial 2020

colocados pelo unilateralismo e protecionismo, o que levará a uma reformulação
geral das regras globais de comércio e investimento e a um ajuste profundo do
sistema internacional de governança económica.
Algumas instituições financeiras de desenvolvimento dos Estados Unidos e da
Europa questionaram e interferiram no modelo de investimento e financiamento
da China, que explorou e implementou um modelo multinível de financiamento
para o desenvolvimento, combinando comércio, investimento e ajuda em África e
outras regiões. Essas estratégias alcançaram resultados consideráveis na quebra
do gargalo financeiro dos países anfitriões e no aumento de sua capacidade de
desenvolvimento independente.
Isso é ainda mais significativo dentro de um contexto em que o financiamento
tradicional para o desenvolvimento por parte da Europa e dos Estados Unidos
se concentrou em um sistema de ajuda por décadas e não conseguiu fechar as
lacunas económicas nos países em desenvolvimento.
O modelo de financiamento do desenvolvimento da China, portanto, representa um
desafio e exerce pressão sobre os países desenvolvidos, levando-os a promover
reformas em seus próprios sistemas.
Em junho de 2021, a cúpula do G7 realizada no Reino Unido reafirmou o aumento
do apoio ao investimento e financiamento à África, dizendo que o G7, juntamente
com instituições financeiras multilaterais, fornecerá nada menos que US$ 80 biliões
em apoio financeiro ao setor privado nos países africanos nos próximos cinco anos
para ajudar na sua recuperação económica e no seu desenvolvimento sustentável.
A “armadilha da dívida” foi explorada como uma ferramenta enganosa para
desacreditar o investimento chinês em África e contribuiu significativamente
para os sentimentos negativos dos governos africanos em relação às empresas
chinesas. Uma pesquisa da equipe da professora Deborah Bräutigam na Iniciativa
de Pesquisa Sino-Africana da Universidade Johns Hopkins mostra que os bancos
chineses estão dispostos a reestruturar os termos dos empréstimos existentes
e nunca realmente confiscar ativos de qualquer país, incluindo o porto de
Hambantota. A noção de “diplomacia da armadilha da dívida” retrata a China
como um credor explorador. Após uma inspeção mais próxima, no entanto, a
imagem é muito mais complexa. O desenvolvimento externo da China, como o
seu desenvolvimento doméstico, é um processo de tentativas e experimentação,
um processo de aprendizagem marcado por ajustes frequentes. Após a conclusão
do porto de Hambantota, por exemplo, empresas e bancos chineses viram seus
apoiadores serem empurrados de sua posição de influência e aprenderam que
precisavam de melhores estratégias para lidar com os riscos políticos. Eles estão
a desenvolver essas estratégias, fazendo um trabalho melhor na identificação de

oportunidades de negócios e saindo de onde sabem que não podem vencer. No
entanto, os líderes e pensadores dos EUA continuam a falar sobre o "colonialismo
moderno145" da China. Espera-se que o governo Biden continue a seguir a estrutura
existente da política dos EUA em relação à África, buscando redefinir seu valor
estratégico no mundo e na competição com a China. Ainda na frente económica,
continuará apoiando o investimento das empresas norte-americanas no continente
de maneira mais flexível e pragmática, mas há preocupações de que, na frente
política, o governo continuará a se concentrar em questões como a “democratização
política” em África e a influenciar a opinião pública e a comunidade internacional
contra a China, causando um impacto negativo na cooperação da China com a
África.
Toda essa estigmatização contra a China teve um impacto negativo nos negócios.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo China-Africa Business Council em
maio de 2021 entre seus membros africanos, os "principais problemas comunitários"
encontrados pelas empresas em África incluem a incompreensão das empresas
chinesas por residentes locais por razões políticas (42,6%) e relatos negativos da
mídia. (24,6%).

145 A “armadilha da dívida” chinesa é um mito, theatlantic.com, https://www.theatlantic.com/
international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/

II. Os Problemas das Empresas Chinesas
e as Melhorias a Serem Feitas
(I) Resumindo os Problemas Expostos na Prática de Ir
Para o Exterior

A

s empresas chinesas têm uma história relativamente curta de “globalização”,
especialmente em África. Elas geralmente carecem de experiência
em investimento no ambiente estrangeiro e operações internacionais.
Nos últimos 20 anos, algumas falhas e deficiências também foram reveladas,
principalmente nas seguintes áreas:
Falta de planejamento de longo prazo
p a r a i n v e s t i m e nt o s e m Áf r i c a , c o m
certo grau de falta de visão estratégica.
Um grande número de pequenas e médias
empresas privadas não tem informações
suficientes sobre as leis, regulamentos e
costumes locais para apoiar suas decisões
de investimento, o que leva a uma falta
de direção e a altos riscos resultantes de
movimentos precipitados.
Coordenação insuficiente e competição
i nt e r na e nt r e as e mpr e s as chi ne s as .
Algumas empresas são limitadas por seus
próprios interesses de curto prazo, o que
torna mais difícil construir aglomerados
industriais em grande escala ou cadeias
industriais integrando os segmentos
primários, secundários e terciários.
Falta de experiência em negócios no exterior e capacidade de gerenciamento
de risco. Várias empresas chinesas não prestam atenção suficiente à localização
e não compreendem o ambiente social local, as políticas trabalhistas e de
investimento estrangeiro.
Desafios de comunicação intercultural. Embora grandes esforços tenham
sido feitos para promover a responsabilidade social corporativa, as empresas
chinesas raramente trabalham em conjunto com organizações e sociedades locais

e ocidentais, resultando em uma comunicação e integração inadequadas com as
comunidades.
Falta de apoio de agências de serviços profissionais. Faltam redes, agências
e serviços em finanças, direito, relações comerciais, tributação, recursos humanos,
segurança, resposta a emergências, relações públicas, etc.
As empresas estatais têm uma dependência de longo prazo das políticas
públicas e do financiamento preferencial para apoiar o seu desenvolvimento,
enquanto as EPCs ainda não estabeleceram modelos sustentáveis de investimento
e financiamento e sistemas de apoio.

(II) Compensando os Resultados Aquém do Esperado
Com o acúmulo de experiência, cada vez mais empresas chinesas que investem
em África passaram a resumir e a refletir sobre seus resultados aquém do esperado
e começaram a aumentar o investimento em capacitação para remediá-los.
Formulando estratégias de investimento razoáveis. As condições nacionais
dos países africanos variam muito, de modo que as empresas chinesas precisam
escolher indústrias e locais de forma racional, de acordo com o desenvolvimento
económico, a estrutura industrial e as condições de mercado do país anfitrião. É
necessário que essas empresas entendam completamente as informações de
mercado, fortalecendo a pesquisa industrial, a análise e a previsão de perspectivas,
combinando seus próprios pontos fortes com as condições do mercado local,
conduzindo, assim, a uma avaliação geral dos riscos de investimento para tomar
decisões informadas.
Desenvolvendo planos de negócios de longo prazo. Cada vez mais empresas
chinesas têm visto o potencial e as oportunidades de mercado de África e têm
reconhecido novas tendências para a cooperação Sino-Africana, que está a
transformar-se de simples transações e projetos de prestação de serviços em uma
cooperação baseada em investimentos. Um grupo de empresas chinesas que
antes se limitava ao comércio ou prestação de serviços no continente africano,
começou a mudar suas estratégias e estabeleceu uma meta de operação de longo
prazo. Por exemplo, a CRRC Zhuzhou Electric Locomotive exportou inicialmente
apenas locomotivas elétricas para a África. Em 2014, a empresa estabeleceu uma
joint venture com a Transnet, uma empresa de transporte estatal da África do
Sul, para fabricar, fornecer e manter componentes de equipamentos ferroviários
em África. Esse foi um movimento pioneiro em investimento no exterior para
empresas de equipamentos avançados de transporte ferroviário da China. Muitas
empresas envolvidas na contratação de projetos em África, como a China Railway

Construction Corporation e a China Road and Bridge Corporation, começaram a
integrar investimento, construção e operação, e investir em infraestrutura e parques
industriais em África.
Foco na sinergia industrial e colaboração mútua. As empresas chinesas
costumavam trabalhar sozinhas nos mercados africanos e raramente cooperavam
umas com as outras. Mais recentemente, elas se adaptaram às mudanças dos
mercados chinês e africano e investiram cada vez mais em África sob a forma
de cooperação industrial horizontal e vertical. No Congo (RDC), essas empresas
mudaram da mineração única para o processamento de ponta, como a fundição de
minério, estendendo a cadeia industrial até as duas pontas da “curva do sorriso”. Na
Guiné, com o modo “três países e quatro partes”, o Grupo Winning International tem
cooperado com empresas de mineração, portos, transporte marítimo e empresas
de transporte da China, Guiné e Singapura, e transformou Boqué na maior base
de exportação de bauxita do mundo, desempenhando um papel positivo no
desenvolvimento económico do país.
Aprimorando os recursos em resposta aos riscos. Em vista dos vários riscos
enfrentados pelos investimentos da China em África, as empresas chinesas
adotaram medidas mais diversas e aprimoraram suas capacidades de gestão de
risco. Essas incluem:
Contratação de mais agências contáveis, jurídicas, de consultoria, bem como outras
agências familiarizadas com as regras internacionais para serviços profissionais e
avaliação de riscos de investimento.
Simulação da situação económica, política e social e as tendências dos países
africanos com indicadores de agências de referência profissional.
Contratação de seguros especializados em riscos de investimentos internacionais
a fim de se proteger dos riscos políticos, de mercado e das taxas de câmbio.
Explorando estratégias de cooperação e modelos inovadores de
investimento e financiamento. Em resposta às novas condições e características
do mercado africano, as empresas chinesas exploraram novas estratégias de entrada
no mercado. Além do investimento greenfield, outras abordagens também foram
consideradas, como joint ventures, fusões e aquisições. Além disso, a cooperação
internacional trilateral foi promovida e estratégias e experiências bem-sucedidas no
mercado africano foram compartilhadas. Com base nos níveis variáveis de dívida
dos países africanos, as empresas chinesas também têm cooperado com governos
e instituições financeiras em África para explorar modelos de financiamento e
investimento em projetos sustentáveis e replicáveis, como o modelo PPP.

III. Novas Tendências de Investimento das
Empresas Chinesas em África
(I) Transformação e Melhorias dos Investimentos das
Empresas Privadas em África

N

os últimos anos, com o rápido desenvolvimento e atualização da
cooperação económica e comercial Sino-Africana, algumas tendências
óbvias surgiram no investimento das EPCs em África.

Transformação do investimento autônomo em coordenação multi agente.
O investimento das EPCs em África foi amplamente autônomo em sua fase inicial.
Um grande grupo de empreendedores privados foi ousado o suficiente para
tornar-se pioneiro, arriscar-se e estabelecer-se no complexo e mutante mercado
africano com seu empreendedorismo, eventualmente ganhando uma posição firme
no continente. Algumas dessas empresas construíram suas próprias vantagens
competitivas essenciais durante esse período. No entanto, a competição cada
vez mais acirrada na África impôs requisitos mais elevados de visão estratégica
e adaptabilidade aos empreendedores privados que desejavam ter sucesso no
continente, enquanto fraquezas como baixa eficiência e alto risco de investimento
autônomo estavam a ter um impacto crescente. Nesse contexto, as EPCs se
tornaram um modelo de coordenação simbiótica. Várias empresas e instituições
como o CABC, organizações internacionais, bem como empresas locais africanas
e outros agentes começaram a coordenar e alavancar as suas respectivas forças,
tornando o investimento na África mais coordenado e eficiente.
Mudança do investimento unilateral para cooperação bilateral. As empresas
privadas, na sua fase inicial de investimento na África, negligenciaram a cooperação
com as empresas africanas locais, o que, consequentemente, criou obstáculos
à sua integração nas redes económicas regionais. Nos últimos anos, surgiu um
modelo de cooperação estratégica bilateral entre as EPCs e empresas africanas.
Essa abordagem ajudou as empresas chinesas a se adaptarem rapidamente ao
clima de investimento desconhecido no continente e a obter assistência local
em termos de informações de mercado, pessoal e suporte da cadeia industrial.
Também pode facilitar de forma eficiente a melhoria tecnológica e a capacitação
de empresas africanas locais.
Elevando a cadeia de valor a par tir da ex tremidade inferior. Limitada por
fatores como infraestrutura industrial subdesenvolvida em África, os primeiros
investimentos das EPCs se concentraram principalmente em áreas de cadeia

de valor de baixo custo, como aquisição de matérias-primas e montagem e
processamento de produtos. Com o desenvolvimento de instalações de apoio
industrial e infraestrutura em alguns países africanos, algumas EPCs começaram
a dar ênfase à expansão ascendente da cadeia de valor, como, por exemplo, por
meio de transferência de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, de marketing
e logística. Nos últimos anos, contando com alguns aglomerados industriais
formados em alguns parques económicos e comerciais, as EPCs têm aumentado
a proporção de matérias-primas, sobressalentes e peças acessórias adquiridas em
África.
Expansão de indústrias tradicionais a emergentes. Os primeiros investimentos
em África por EPCs concentraram-se em campos tradicionais, como têxteis e
vestuário, calçados, ornamentos e varejo, pontos fortes tradicionais da China,
e acumularam vasta experiência. Com o crescimento da economia africana e a
atualização da cooperação industrial Sino-Africana, elas expandiram gradualmente
seus esforços para campos emergentes, como serviços modernos, novas energias,
manufatura ecológica e redes de comunicações digitais. Por exemplo, a StarTimes
estabeleceu filiais em mais de 30 países africanos, incluindo Nigéria e Ruanda, para
expandir o mercado local de TV digital146. Nos últimos anos, a economia digital
surgiu em África, motivando as EPCs a investirem em áreas relacionadas.

CASO

48

Greenroad Logistics - Rede de cadeia de suprimentos e logística em 18 países
No início de 2008, a Greenroad fundou sua primeira subsidiária no exterior, em Mali. Agora
possui filiais em 18 países africanos e prepara-se para abrir outras na África do Sul e no
Zimbábue.
A Greenroad, fundada em 1998, concentra-se em logística de projeto e prestação de
serviço logístico, com o objetivo de fornecer soluções completas, incluindo coordenação
doméstica, gestão de mercadorias, desembaraço alfandegário e envio para o destino final
para projetos internacionais.
Atualmente, a empresa está a construir uma cadeia de suprimentos em África, que usa
uma plataforma logística como transportadora, e oferece um serviço completo usando a
tecnologia blockchain. O objetivo é formar um novo tipo de sistema de serviço da cadeia
de suprimentos integrando logística, controle de qualidade, desembaraço aduaneiro,
financiamento, controle de mercadorias e rastreabilidade de mercadorias.

146 StarTimes: Dê total confiança e confie nos funcionários, www.Chinatradenews.com.cn, 19 de
maio. 2021 http://www.ccpit.org/Contents/Channel 4126/2021/0519/1343031 / content 1343031.
htm

A integração da cadeia de suprimentos desempenha um papel indispensável na
globalização. Ao criar um novo conceito de serviços dessa cadeia, a Greenroad fornece
a empresas de importação e exportação, empresas comerciais, agências e organizações
governamentais chinesas e africanas soluções de cadeia completa e serviços profissionais
eficientes.
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Hasan Int ’ l Fisheries Development Co. - Iniciativa Vila bela dos Pescadores
Benguela é uma benção da natureza. Oferece recursos pesqueiros abundantes e acolhe
uma pesca marinha com grande potencial ainda não explorado. Angola está no centro
dessa pescaria do Atlântico Sudeste.
Desde 2017, a Hasan International Fisheries Development Company associou-se ao
governo angolano na elaboração e implementação da “Iniciativa Vila Bela dos Pescadores
”, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da indústria
pesqueira em Angola com custos ambientais mínimos.
O projeto integra a aquacultura, pesca e processamento da cadeia de refrigeração na zona
costeira através de uma parceria de longo prazo com aldeias de pescadores naturais de
uma certa escala ao longo da costa de Angola. Ao mesmo tempo em que traz retornos de
longo prazo para a área, ela alcança o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, da
economia e da sociedade.
A “Iniciativa Vila Bela dos Pescadores”, além de criar mais de dez mil empregos, está
estabelecendo um fundo especial para a construção de escolas, hospitais e casas para
aumentar a sensação de ganho e felicidade dos residentes locais.
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E x po de Ec onomia e Comér c i o Chi na-Áf r i ca - Uma nova plat af or ma para
cooperação
A Expo de Economia e Comércio China-África, que visa construir, na nova era, um novo
mecanismo para a economia de cooperação comercial entre a China e a África, é a
primeira das “Oito Principais Iniciativas” da China, anunciada pelo Presidente Xi Jinping,
na Cúpula do FOCAC de Pequim 2018, constituindo, além de uma nova plataforma para
implementar as medidas económicas e comerciais do FOCAC, uma nova janela para a
cooperação económica, comercial e de investimento subnacional da China com a África.
A segunda Expo de Economia e Comércio China-África será realizada em Changsha,
província de Hunan, de 26 a 28 de setembro de 2021. Empresas de 34 países africanos
confirmaram sua participação. Durante a Expo, eventos relacionados como o Festival da

Marca de África, Concurso Africano de Café e Barista, Festival de Comércio Eletrônico
ao Vivo de Produtos Africanos e encontros internacionais on-line para empresas serão
realizados para exibir produtos de qualidade com características africanas.
A primeira Expo de Economia e Comércio China-África teve uma área de exposição de
mais de 40.000 metros quadrados, com estandes independentes erguidos por 53 países
africanos. A Expo de Economia e Comércio China-África virtual e o Hunan (Gaoqiao)
African Commodity Exhibition & Trade Hall construíram duas plataformas on-line e
presencial de longo prazo para a exibição e o comércio de produtos africanos147. Mais de
2.000 produtos africanos podem ser comprados no Hunan (Gaoqiao) Africa Commodity
Exhibition Hall.
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Zhejiang-Africa Service Center
Muitas EPCs estão localizadas na parte sul da China, especialmente nas províncias de
Jiangsu e Zhejiang. A província de Zhejiang, por exemplo, acrescentou um tremendo
ímpeto à cooperação subnacional entre Zhejiang e a África. Como um movimento
importante para explorar novos modelos de cooperação subnacional, o CABC ofereceu
grande apoio na criação do Centro de Serviços Zhejiang-África em Hangzhou.
O Centro também obteve apoio do governo provincial, de empresas e de institutos
académicos de Zhejiang. Seu objetivo principal é construir uma plataforma de serviço
unificada, fornecendo serviços económicos e comerciais, intercâmbios culturais, liberação
de informações e treinamento de talentos, etc.
Ele ainda coleta e publica informações sobre o desenvolvimento industrial na China e
em África e fornece vários serviços de informações para empresas chinesas e africanas.
Realizando programas de formacão para pessoas talentosas, coopera com universidades
em Zhejiang para fornecer melhor educação para estudantes africanos na China,
construindo, assim, uma plataforma para talentos africanos de alto nível. Trata-se de um
centro de serviços para empresas que se dedicam à atividade económica e comercial de
Zhejiang-África, fornecendo serviços completos necessários para empresas de ambas as
partes.

(II) Grandes Empresas Privadas estão Atentas aos
Investimentos em África
A lista das 500 maiores empresas privadas da China é baseada na classificação da
receita anual das empresas acima de uma certa medida conduzida pela Federação
147 A primeira Expo de Economia e Comércio China-África produziu resultados frutíferos, www.
xinhuanet.com, 29 de junho de 2019 http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-06/29/c 1124688926.
htm

de Indústria e Comércio de Toda a China (ACFIC) 148. Em 2020, o limite para ser
listado entre as 500 principais empresas privadas era de mais de US$ 3 bilhões, e
a receita operacional total ultrapassava US$ 4 trilhões149.

A força de vontade crescente das 500 maiores empresas privadas
para investir no exterior
Em 2020, 243 das 500 maiores empresas privadas haviam investido no exterior.
O número de projetos / empresas de investimento no exterior atingiu 1858 (ver o
gráfico 6).
FIGURA

Investimento no exterior das 500 maiores empresas privadas 2015-2019
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Fonte: Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020 do ACFIC

Em 2019, as 500 maiores empresas privadas obtiveram receitas no exterior
(excluindo exportações) de US$ 673.598 milhões.

148 A Federação de Indústria e Comércio de toda a China (ACFIC), Câmara de Indústria e Comércio de toda a China (ACGCIC), foi fundada em 1953. É uma organização de massa e câmara de
comércio com empresas privadas e pessoas na economia privada em atividades como composição
principal e com características unificadas, econômicas e não governamentais, servindo como
auxiliar do governo na gestão e atendimento da economia privada.
149 Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020, ACFIC,
2020
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Fonte: Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020 do ACFIC
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Número de funcionários estrangeiros das 500 maiores empresas privadas
2015-2019


  

  


























































Fonte: Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020 do ACFIC

•A melhoria contínua na internacionalização e competitividade das 500
maiores empresas privadas
De acordo com o resultado da pesquisa ACFIC, as três principais motivações para
que as 500 maiores empresas privadas se tornem globais sempre foram, além
de expandir o mercado internacional, adquirir fatores como marca, tecnologia e
talento, bem como ter o acesso a matérias-primas. O número de empresas que se
concentram nesses três aspectos é de 355, 197 e 168, respectivamente. Além disso,
104 pretendem reduzir custos com mão de obra local e outros fatores.
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Zhejiang Holley Global Industry Development Co. - Parques industriais no exterior
A Zhejiang Holley Global Industry Development Co. Ltd. (Holley Global) apresentou uma
estratégia dupla de "parques industriais no exterior + negócios da cadeia de abastecimento
global", com o objetivo de construir plataformas industriais em todo o mundo e ajudar
mais empresas chinesas a "tornarem-se globais”. Em 2005, foi lançado o projeto da Zona
Industrial Tailandês-Chinesa de Rayong, com investimento da Holley Global. Em 2013,
a Holley Global investiu e desenvolveu o Parque Industrial Hofusan no México. Hoje, a
Holley Global apresentou um plano estratégico de desenvolvimento e operação de seus
"três grandes e três pequenos" parques industriais chineses em todo o mundo, incluindo
o norte e o leste de África, e ajudou quase 200 empresas de manufatura chinesas a
participarem da cooperação internacional por meio das plataformas.
WANG Licheng, Presidente do Conselho do Holley Group e CABC, disse que, nos
próximos três a cinco anos, a China irá alavancar os pontos fortes das empresas
chinesas em capacidade industrial, gestão e tecnologia para impulsionar a cooperação
de manufatura
Sino-Africana, que, definitivamente, se tornará uma nova fonte de
crescimento das trocas económicas, comerciais e de investimento China-África. Promover
ainda mais a industrialização de África e aumentar sua capacidade industrial é o objetivo
fundamental da cooperação industrial Sino-Africana. É uma expectativa mútua criar uma
parceria “win-win”, que preencherá lacunas na cadeia industrial de África e otimizará a
estrutura da China.
Como um veículo eficaz para a cooperação internacional em capacidade industrial, os
parques industriais Sino-Africanos tornaram-se plataformas eficazes para as empresas
chinesas converterem-se em globais. O serviço “One-stop”, o efeito de aglomeração
industrial e a operação da cadeia industrial oferecidos pelos parques podem ajudá-los a
se enraizar no mercado local, a explorar o mercado internacional e a alcançar resultados
“win-win”.

•O continuo interesse das 500 maiores empresas privadas

Atualmente, 60 das 500 maiores empresas privadas chinesas investiram em África,
mais do que na América do Sul (36) e na Oceania (46). Do ponto de vista dos tipos
de negócios, 18 empresas construíram fábricas em áreas locais e 16 estabeleceram
redes internacionais de serviços de marketing e logística.
FIGURA
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500 maiores empresas privadas em África de acordo com o tipo de negócio
(unidade: empresa)

Ano

2019

2017

Empresas que investem na região

60

55

Investem e constroem fábricas no exterior

18

12

Fazem aquisições no exterior

6

4

Envolvem-se no processamento e montagem no exterior

2

3

Desenvolvem recursos no exterior

4

6

Estabelecem centros de R&D no exterior

2

2

Estabelecem redes internacionais de serviços de marketing e logística

16

21

Envolvem-se em joint ventures agrícolas internacionais e cooperação

0

2

Constroem zonas de cooperação económica e comercial no exterior

0

2

Outros

15

Fonte: Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020 do ACFIC

•Principais problemas enfrentados pelas 500 maiores empresas privadas da China
em investimentos externos
As dificuldades causadas por fatores internos entre as 500 maiores empresas
privadas da China em tornarem-se globais incluem a falta de habilidades avançadas,
compreensão insuficiente de políticas públicas, do ambiente de investimento e de
informações de mercado dos países anfitriões, assim como escassez de capital.
Em termos de escassez de competências, de acordo com a mesma pesquisa,
186 empresas manifestaram falta de competências de gestão internacional, e 112
carecem de pessoal profissional e técnico. 210 empresas não estão bem informadas
sobre as políticas, o ambiente de investimento e a respeito do mercado dos países
anfitriões. 76 empresas não têm a capacidade de proteger a si mesmas e a seus

direitos no exterior, e 14 não são competitivas o suficiente em seus produtos e
serviços. São necessários esforços adicionais nessas áreas.
Em termos de fatores externos, protecionismo, unilateralismo, leis e políticas
imperfeitas dos países anfitriões tornaram-se as principais barreiras para as
empresas privadas que tentam se converter em globais.
FIGURA
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Dificuldades enfrentadas pelas 500 maiores empresas privadas da China na
exploração de mercados internacionais

Fatores externos

Número de empresas

Aumento do protecionismo e unilateralismo no comércio internacional

148

Leis e políticas imperfeitas dos países anfitriões

108

Flutuação da taxa de câmbio dos países anfitriões

91

Infraestrutura precária dos países anfitriões

78

Instabilidade política nos países anfitriões

72

Influência das políticas trabalhistas ou sindicatos dos países anfitriões

66

Influência da cultura e religião dos países anfitriões

60

Fraca ordem de mercado nos países anfitriões

52

Dificuldades na aprovação de investimentos nos países anfitriões

52

Desafios de segurança

39

Fonte: Relatório de pesquisa e análise das 500 maiores empresas privadas da China em 2020 do ACFIC

(III) Crescimento do Foco nas Novas Indústrias 150
Conforme já mencionado, o investimento das EPCs em África cobre uma ampla
gama de indústrias. Nos últimos anos, elas se alinharam com as tendências
industriais de África e, fazendo uso de seus pontos fortes, tornaram-se ativos em
indústrias emergentes com forte impulso. Em particular, nas áreas de manufatura
de média e alta tecnologia, farmacêutica, economia digital e indústria espacial.
A África mostra grande potencial de mercado e espaço de desenvolvimento, e
as empresas chinesas possuem uma vasta experiência. Espera-se que essas
150 [Entrevista com Eric Olander, Projeto China-África, Grupo de Pesquisa do China-Africa
Business Council, maio de 2021. Eric Olander é o co-fundador e editor-chefe do Projeto China-África (CAP). Ele tem 25 anos de experiência em mídia e observa há muito tempo a China e a África.
https://chinaafricaproject.com/author/eric/´]

indústrias se tornem campos importantes para investimento e cooperação entre a
China e a África na era pós-COVID-19.
Fabricação de média e alta tecnologia. Nas últimas duas décadas, muitos
países africanos promoveram vigorosamente a industrialização tendo a manufatura
como núcleo. No entanto, a disseminação da COVID-19 perturbou a cadeia
global industrial e de abastecimento, e os países africanos que foram duramente
atingidos tornaram-se mais conscientes da importância de atualizar seu setor de
manufatura e construir sua própria capacidade industrial. A África tem vantagens
tradicionais no desenvolvimento do seu setor manufatureiro, como uma grande
força de trabalho e um enorme potencial no mercado de consumo. Também pode
beneficiar-se de algumas novas oportunidades, como a crescente demanda por
produtos farmacêuticos, a rápida integração regional e a expansão da economia
digital. Se os governos africanos puderem aproveitar isso como uma oportunidade
para melhorar sua capacidade de governança e fornecer um apoio político mais
eficaz, um impulso maior pode ser gerado para a indústria manufatureira de África
na era pós-pandemia. No passado, os investimentos industriais da China em África
eram principalmente em manufatura de baixa tecnologia e trabalho intensivo,
como têxteis, roupas e couro. Nos últimos anos, o desenvolvimento da manufatura
de média e alta tecnologia em África, acelerou, e as indústrias de manufatura
com uso intensivo de tecnologia, como automóveis, equipamentos de transporte,
produtos eletrônicos e farmacêuticos, desenvolveram-se fortemente, mostrando
uma direção importante para as empresas chinesas investirem em África.

CASO

53

CCECC - Planta de montagem de vagões de bitola padrão na Nigéria
Em 9 de novembro de 2020, foi realizada uma cerimónia para a construção de uma fábrica
de montagem de material rodante investida pela China Civil Engineering Construction
Corporation (CCECC) em Kajola, Estado de Ogun, Nigéria, marcando a primeira fábrica
de montagem de vagões de bitola padrão na África Ocidental a se estabelecer na Nigéria.
O fluxo de passageiros da Ferrovia Abuja-Kaduna, construída e operada pela CCECC em
2016, dobrou a cada ano desde sua conclusão. Em resposta, o governo nigeriano decidiu
aumentar ainda mais o investimento no transporte ferroviário. A construção da fábrica de
montagem de veículos representará o primeiro passo para a indústria de fabricação de
equipamentos para vagões da ferrovia nigeriana.

A planta de montagem adota os padrões chineses de design, construção e gerenciamento
de operações, com componentes principais e materiais brutos e auxiliares produzidos no
mercado interno. A expectativa é montar e produzir 500 vagões por ano, incluindo vagões
abertos, vagões de contêineres planos, vagões-tanque e vagões-barracões, o que criará
5.000 empregos diretos e indiretos para a população local151.
O Ministério Federal dos Transportes da Nigéria acredita que o projeto dará à Nigéria a
capacidade de construir suas próprias ferrovias sem qualquer assistência externa nos
próximos 10 anos.
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Shenzhen Simi Electronics Co. - Fábrica de montagem de telefones celulares em
Uganda
Em 22 de novembro de 2019, uma fábrica de montagem de telefones celulares construída
pela Shenzhen Simi Electronics Co. Ltd. foi inaugurada no Parque Industrial de Namanve,
no distrito de Mukono. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, compareceu à cerimónia
e elogiou a participação ativa da China na construção de infraestrutura em Uganda para
ajudar a industrializar o país.
A fábrica, que representa um investimento total de US$ 15 milhões, possui três linhas de
produção e uma capacidade máxima de produção diária de 2.000 celulares convencionais
e 1.500 smartphones. Reporta-se que a fábrica da Simi em Uganda exportou o primeiro
lote de smartphones produzidos localmente para Marrocos durante o surto da COVID-19.
O projeto deve criar 500 empregos locais até 2021152. A fábrica é a segunda da Simi em
África, depois de uma fábrica de montagem de telefones celulares e laptops na Etiópia.

Indústria farmacêutica. Em África, há um desequilíbrio entre a oferta e a
demanda no setor médico e de saúde, e a falta de capacidade de produção médica
é um problema sério. A disseminação de COVID-19 em todo o mundo criou uma
demanda ainda maior por produtos de cuidados médicos, medicamentos básicos
e vacinas em um curto período de tempo, destacando ainda mais a fragilidade
da medicina e dos sistemas médicos de África. De acordo com as projeções présurto da McKinsey, o mercado farmacêutico africano foi estimado em cerca de
US$ 65 bilhões em 2020153. A Comissão Económica das Nações Unidas para a
África estima que os países africanos gastaram US$ 10,6 bilhões adicionais em
151 [Empresa chinesa constrói a primeira fábrica de montagem de vagões ferroviários de bitola
padrão de África Ocidental na Nigéria, canal online internacional do People's Daily, 10 de novembro
de 2019 http://world.people.com.cn/n1/2019/1110/c1002-31446813.html]
152 [African Political and Economic Briefing, 8, 2019, Eurasian System Science Research Association, em 25 de novembro de 2019, https://www.essra.org.cn/view-1000-313.aspx]
153 Mckinsey & Company, África: Um continente de oportunidade para produtos farmacêuticos e
pacientes, 1º de junho de 2015 https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/africa-a-continent-of-oportunidade-para-farma-e-pacientes

saúde em 2020 como resultado da luta contra o coronavírus154. Desde o surto, os
governos africanos, tornando-se mais conscientes da importância de melhorar sua
capacidade de produção farmacêutica doméstica, formularam e lançaram políticas
para isso. A comunidade internacional também forneceu assistência financeira
e técnica, bem como apoio à África, o que traz novas oportunidades para sua
indústria de fabricação farmacêutica. A China tem promovido vigorosamente a
cooperação médica e de saúde com o continente realizando grandes esforços em
apoio a políticas públicas, apoio financeiro, recursos humanos e alinhamento de
projetos. Na Cúpula Extraordinária China-África de Solidariedade contra COVID-19,
realizada em junho de 2020, o Presidente Xi Jinping prometeu dar maior prioridade
à saúde pública na cooperação Sino-Africana. Espera-se que na era pós-pandemia,
a indústria farmacêutica se torne um campo importante para o investimento da
China em África.
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KPC Pharmaceuticals - Investimentos em serviços médicos em Uganda
Sendo uma empresa farmacêutica internacional com sede em África, com foco no sudeste
da Ásia e gradualmente voltando-se para os mercados europeus e americanos, a KPC
Pharmaceuticals investiu e estabeleceu subsidiárias no Quénia, Tanzânia, Nigéria e
Uganda, assim como se engajou na venda de medicamentos antimaláricos, de produtos
químicos e de dispositivos médicos.
A KPC vende medicamentos em Uganda há mais de uma década, principalmente para
tratamentos anti-malária. À medida que a economia do país se desenvolve, a KPC planeja
investir em instituições médicas em Uganda, incluindo departamentos ambulatoriais ou
pequenos hospitais com áreas de 1000-2000 metros quadrados ou mais, estabelecendo
gradualmente instalações como centros de exames de imagem, centros de exames
laboratoriais, centros de quimioterapia para câncer, pequenos hospitais, centros de diálise
e veículos médicos móveis. Também investirá em redes de farmácias para expandir e
fortalecer seu negócio principal de produtos farmacêuticos.
Por meio de cooperação profunda com instituições médicas locais em África e formações
de médicos, enfermeiras e outros profissionais, a KPC Pharmaceuticals fará mais
contribuições para melhorar o nível médico geral em África e promover cuidados médicos
e da saúde local.

154 UNECA, ECA estima bilhões de perdas na África devido ao impacto do COVID-19, 16 de março
de 2020 https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-estimates-billions-worth-losses-africadue-covid-19 de impact
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BGI - Produção Local de Reagentes COVID-19 na Etiópia
Em setembro de 2020, a fábrica de kits de teste COVID-19 com investimento e construção
pela BGI na Etiópia iniciou sua produção.
Representando um investimento total de cerca de US$ 5 milhões com produção e
equipamentos de teste, todos importados da China, a planta foi projetada para ter uma
capacidade anual de 6 a 8 milhões de kits e pode ser modificada para 10 milhões de
acordo com a demanda, basicamente atendendo às necessidades locais.155
A fábrica também pode produzir reagentes para testes de HIV, malária e tuberculose e
exportá-los para outros países africanos.
Em abril de 2021, o Laboratório COVID-19 do Aeroporto Internacional de Bole, investido
e construído pela BGI na Etiópia, entrou em operação. Esse é o primeiro laboratório
financiado e operado por uma empresa chinesa em África especializada na prestação de
serviços de testes COVID-19 a passageiros internacionais. A capacidade projetada é de
1000 amostras por dia, e o laboratório pode fornecer serviços de teste de ácido nucleico
para até 400 passageiros em 3 horas, de modo a atender às necessidades de passageiros,
aeroportos e companhias aéreas.
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VACSERA e Sinovac - Produção Local de Vacinas para COVID-19 no Egito
Em 21 de abril de 2021, em Pequim e Cairo, Sinovac e VACSERA do Egito realizaram uma
cerimónia de assinatura on-line para um acordo de cooperação sobre a produção local de
vacinas para COVID-19 da China no Egito. Conforme esse acordo, a Sinovac fornecerá à
VACSERA todas as informações técnicas relacionadas às vacinas, bem como assistência
técnica, incluindo inspeção das instalações de fabricação de vacinas, produção de
produtos locais com insumos básicos fornecidos pela Sinovac, controle de qualidade dos
produtos finais produzidos localmente, métodos de produção, tecnologias e manutenção
do equipamento. As vacinas serão exportadas para outros países africanos além do Egito.

Beijing TRT Group - Uma empresa de medicina chinesa de 452 anos na África do
Sul
Em novembro de 2016, a Beijing TRT (Africa) Co., Ltd. foi criada na África do Sul, com cinco
clínicas em Pretória, Durban e Joanesburgo.

155 As empresas chinesas estabeleceram a fábrica de kits de teste COVID-19 na Etiópia, www.gov.
cn, 22 de setembro de 2020. https://finance.sina.cn/intercept.d.html/?chname-finance=1[Covid-19
Fábrica de kits de teste estabelecida pela empresa chinesa na Etiópia, www.gov.cn, 22 de setembro
de 2020.https: //finance.sina.cn/intercept.d.html/?Chname=finance&times=1]

As clínicas TRT na África do Sul trataram com eficácia muitos pacientes com doenças
difíceis e complexas por meio de acupuntura, ventosas e outros métodos de tratamento
da medicina tradicional chinesa (MTC). O número de tratamentos diários aumentou
rapidamente, e dezenas de milhares de sul-africanos experimentaram a medicina
tradicional chinesa. Até 80% dos funcionários da TRT (África) são locais156, e a TRT
assinou um acordo de cooperação com a Universidade de Johanesburgo para fornecer
cursos de acupuntura a fim de treinar talentos em MTC necessários à empresa.
No futuro, a TRT continuará a investir nos principais países e regiões de África meridional,
leste e oeste de África e a oferecer serviços de MTC de alta qualidade ao povo africano.

Economia digital. Ao longo da última década, a África tem liderado o mundo
na taxa de crescimento de usuários da Internet, assim o grande potencial de
mercado do vasto continente está sendo gradualmente liberado. No final de 2019,
a África Subsariana tinha 477 milhões 157 de usuários de comunicações móveis,
representando 45% da população, de acordo com a GSMA. Em 2025, o número
de usuários de Internet móvel na África SubsarianaSubsariana excederá 600
milhões158. Durante a pandemia da COVID-19, muitas atividades de consumo
passaram de presencial para on-line, o que acelerou o crescimento da demanda
por serviços digitais em África. O processo de digitalização e a indústria digital
em África estão agora na “via rápida”, e os dividendos da economia digital estão
emergindo.
As EPCs como Huawei, Transsion e StarTimes atribuem grande importância
ao mercado africano. Após anos de investimento e preparação, elas ganharam
uma posição na indústria africana de informação e comunicação. Operadoras
de telecomunicações estatais, como a China Mobile e a China Telecom também
reconheceram o enorme potencial local e começaram a participar na construção
de infraestrutura digital em África. Em maio de 2020, a China Mobile, juntamente
com várias empresas de telecomunicações transnacionais e africanas autóctones,
declarou que vai cooperar na construção de cabos submarinos com um
comprimento total de 37.000 km conectando a África e o Oriente Médio, que se
tornará um dos maiores projetos de cabos submarinos em todo o mundo159. Várias
empresas de Internet bem conhecidas na China também investiram e operaram
em áreas relacionadas em África.
156 [Dezenas de milhares de pessoas experimentam TCM, China News, 3 de setembro de 2018.
http: //www.bj.chinanews.com/news/2018/0903/66975.html]
157

GSMA The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2020.

158 Metade da população de África Subsaariana provavelmente será usuário de dispositivos
móveis em 2025, Xinhuanet, 17 de julho de 2019. http://www.xinhuanet.com/tech/2019-07/17/c
1124764696.htm
159 2África, Construção de um dos maiores projetos de cabos ópticos submarinos do mundo,
Escritório Econômico e Comercial da Missão da República Popular da China à União Africana, 29 de
maio de 2020. http://www.mofcom.gov.cn/article/i /jiyil/k/202005/20200502968702.shtml
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Transsion Holdings - Produtos e serviços de Internet móvel em África
A Transsion Holdings conquistou a maior fatia do mercado africano de smartphones.
Com seu modelo maduro de produtos de Internet móvel, a Transsion lançou uma série
de produtos e serviços de Internet móvel que atendem às necessidades dos usuários
africanos por meio de inovação local.
A Transsion desenvolveu uma APP store (Palmstore), um hub de jogos (AHA Games), um
navegador móvel (Phoenix Browser), uma ferramenta de fluxo de dados (Simo) e outros
produtos. A empresa criou produtos, incluindo uma plataforma de streaming e download
de música (Boomplay), uma plataforma social de vídeos curtos (Vskit), um aplicativo de
fluxo de informações (Scooper), um aplicativo de leitura on-line (Ficool) e um aplicativo
de serviço de pagamento móvel (PalmPay). Boomplay é a maior e mais frequentemente
usada plataforma de streaming e download de música em África, com uma biblioteca de
10 milhões de músicas. Desde o seu lançamento em março de 2018, a Vskit acumulou mais
de 15 milhões de usuários, cobrindo dança, música, comédia, moda, estilo de vida, comida,
viagens e outros campos. A PalmPay estabeleceu uma parceria estratégica com a Visa
para fornecer serviços financeiros digitais e de pagamento móvel, na Nigéria e no Gana,
e está expandir-se ativamente para outros países africanos.
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StarTimes - O projeto “Acesso à T V por satélite para 10.000 aldeias africanas”
O projeto “Acesso à TV por satélite para 10.000 aldeias africanas” faz parte do Plano de
Intercâmbios Culturais e de Pessoas para Pessoas, que faz parte dos “Dez Planos de
Cooperação” entre a China e a África. Seu objetivo é fornecer acesso à TV via satélite a
10.000 aldeias em África.
O projeto foi realizado pela StarTimes em 25 países, incluindo a Nigéria, que priorizou
10.112 aldeias160 com mais de 150 residências próximas às áreas urbanas, oferecendo
garantia de eletricidade e sinalização, estabelecendo um sistema de operação sustentável.
Após o lançamento do projeto nas áreas locais, a StarTimes treinou 22.000 técnicos locais
para as aldeias em habilidades profissionais, instalação e serviços pós-venda de TV por
satélite.
O projeto “Acesso à TV por satélite para 10.000 aldeias africanas” facilita a atualização do
rádio e da televisão nos países africanos de sinais analógicos para digitais, acelerando a
digitalização em África.

160 StarTimes: 10.000 aldeias estão interconectadas para canalizar novas oportunidades para
a África, China Business Times, 11 de dezembro de 2020. https://www.thepaper.cn/newsDetail_
forward_10360522

Indústria espacial. A indústria espacial de África ainda está numa fase “infantil”,
mas alguns países africanos têm uma necessidade urgente de tecnologia espacial
e têm mercados em expansão. Na Agenda 2063, a União Africana propõe o
Plano Espacial Africano, delineando quatro pilares na indústria espacial de África
no futuro, nomeadamente observação da Terra, ciência espacial e astronomia,
comunicações por satélite e navegação e posicionamento.
O mercado espacial emergente de África atraiu empresas espaciais e operadoras
de satélite de vários países. De acordo com o Relatório Anual da Indústria Espacial
Africana 2019, publicado pela Space in Africa, uma consultoria de mídia espacial161,
a indústria espacial de África vale US$ 7,37 bilhões e espera-se que cresça para US$
10,29 bilhões nos próximos cinco anos162. Nos últimos anos, a China entrou em um
novo estágio de cooperação com países estrangeiros nesse campo, e o número
e a variedade de satélites e detectores sino-estrangeiros e satélites comerciais
internacionais têm aumentado constantemente, cobrindo sensoriamento remoto
civil, comunicações, exploração científica, etc. Atualmente, a cooperação entre a
China e a África no espaço é principalmente sobre assistência e suporte técnico, e
há um enorme potencial de investimento no futuro.
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ETRSS-1 - Primeiro Satélite da Etiópia
Em dezembro de 2020, a cerimónia de entrega do satélite ETRSS-1 foi realizada em
Pequim. Esse é o primeiro satélite terrestre artificial da Etiópia e o primeiro satélite de
sensoriamento remoto da cooperação entre a China e a África.
O ETRSS-1 foi desenvolvido e fabricado em conjunto pela China Aerospace Science and
Technology Corporation e cientistas etíopes para estudar a mudança climática da Etiópia.
A China fornece suporte de tecnologia espacial e deu um forte impulso ao desenvolvimento
do sistema espacial etíope e ao treinamento de pessoal, um exemplo bem sucedido de
cooperação Sul-Sul em mudanças climáticas. Isso mostra a força das empresas espaciais
chinesas sendo um bom começo para a cooperação comercial entre empresas chinesas
no espaço africano.

161

Espaço na África, Relatório Anual da Indústria Espacial Africana 2019

162 [Investment in Africa] Analysis and Outlook of African Space Industry Market, China Investment Reference, 25 de março de 2021. https://investgo.cn/article/gb/fxbg/202103/537840.html
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Notas de 500 Dinares - O primeiro satélite de comunicações da Argélia
A imagem de um satélite desenvolvido e lançado pela China aparece nas notas de 500
dinares emitidas pela Argélia em 2020.
É o primeiro satélite de comunicações da Argélia, desenvolvido pela China Aerospace
Science and Technology Corporation, lançado com sucesso por um foguete transportador
chinês Longa Marcha-3B em dezembro de 2017. A cerimónia de entrega em órbita foi
realizada entre a China e a Argélia em abril de 2018.
O satélite começou gradualmente a fornecer serviços para rádio e televisão do país,
acesso à banda larga, comunicações móveis, comunicações de emergência e outros
campos. A imagem do satélite na nota simboliza uma importante conquista da Argélia
no campo da ciência e tecnologia, bem como um importante progresso estratégico na
cooperação China-Argélia.
No combate à COVID-19, o satélite também prestou auxílio prático à população local,
prestando serviços de transmissão via satélite ao Canal Nacional de Educação e dando
aulas de reforço a alunos do ensino primário e médio cujas aulas foram suspensas devido
à pandemia.
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Serviço de monitoramento meteorológico via satélite 24 horas por dia, 7 dias por
semana, de Moçambique
Em janeiro de 2020, a Administração Meteorológica da China (CMA) realizou a cerimónia
de entrega do sistema FY-2 de recepção, processamento e aplicação de dados
meteorológicos de satélite construído para Moçambique, que se tornou o primeiro país de
África a usar o sistema, obtendo acesso a serviços de monitoramento meteorológico por
satélite 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorando efetivamente a sua capacidade
de estudar o tempo, prevenir e mitigar desastres.
Moçambique está localizado no sul de África, onde ciclones tropicais e outros desastres
meteorológicos são frequentes. Em 2019, o país ativou três vezes o Mecanismo de Apoio
a Emergências para Usuários Internacionais dos Satélites Meteorológicos FengYun na
Prevenção e Mitigação de Desastres, solicitando à Administração Meteorológica da China
o fornecimento de produtos de dados da região criados pelos satélites Fengyun.
Em junho de 2019, a Administração Meteorológica da China (CMA) e o Instituto Nacional
de Meteorologia de Moçambique assinaram um acordo de cooperação na aplicação do
satélite FengYun. O sistema de recepção e processamento de dados desse satélite doado
pela Administração Meteorológica da China deu a Moçambique a monitorização espacial.

IV. O Que as Empresas Chinesas Esperam
para o Fórum de Cooperação China-África
de 2021
“À medida que a UA implementa o plano de
desenvolvimento de África, a Agenda 2063,
a África tem procurado parcerias e amigos
para apoiar o continente. Procuramos
aqueles que levam a sério o futuro deste
continente; e quando dizemos parceiros
estratégicos e mencionamos parcerias
estratégicas, a China vem em primeiro
lugar e valorizamos muito essa parceria”.
- H.E. Amira Elfadil, Comissária da UA para Assuntos
Sociais

A 8ª reunião do FOCAC será realizada em Dacar, Senegal,
em 2021, o que certamente abrirá um novo capítulo na
cooperação China-África. Os fluxos anuais de IED da China
para a África aumentaram constantemente entre 2003 e
2018, período em que os fluxos aumentaram de apenas US$
74,8 milhões em 2003 para US$ 5,4 bilhões em 2018. Como
resultado, os stocks de IED da China em África cresceram
quase 100 vezes em relação aos EUA, ou seja, de US$ 0,49
bilhões em 2003 para US $ 44,4 bilhões em 2019 com uma
taxa média de crescimento anual de 35%. Dessa forma, a
China tornou-se o quinto investidor bilateral mais importante
de África e, com base nas tendências atuais, ela pode se
tornar o principal investidor em 2024.

O Fórum é uma grande oportunidade para todos os países africanos atraírem
investimento estrangeiro e expandirem a sua influência internacional. Em particular,
a cooperação reforçada no desenvolvimento industrial de valor agregado é do
interesse de longo prazo de ambas as partes, com a ambição de África tornarse o próximo centro de manufatura do mundo e os planos da China para o
desenvolvimento de dupla circulação. As empresas chinesas e africanas devem
antecipar a oportunidade de desfrutar de grandes benefícios mútuos das políticas
públicas.
FIGURA
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Investimento da China e contratação de projetos na África do Sul 2015 - 2016
Ano

2015

2016

233.17

843.22

453.98%

261.63%

Valor total da contratação do projeto da China na África do Sul (milhões de US$)

525.18

548.69

A contratação do projeto da China na África do Sul aumentou em relação ao ano anterior

36.23%

4.48%

Investimento direto da China na África do Sul (milhões de US$)
O investimento direto da China na África do Sul aumentou em relação ao ano anterior

Fonte: MOFCOM

Coluna 3: GONA - Oportunidades de investimento na economia digital de África
A Nigéria é a maior economia e o país mais populoso de África. Possui uma
infraestrutura de comunicação móvel relativamente completa e um ambiente forte para o
empreendedorismo na Internet. A Paystack é uma das três maiores empresas de serviços
de pagamento pela Internet da Nigéria. Fundada em 2015, ela criou originalmente uma
plataforma de pagamento para Shopufu, uma plataforma de e-commerce conhecida
como a plataforma de recepção de pagamento “mais rápida” na Nigéria. A Tencent investiu
no financiamento inicial da empresa em 2016 e no financiamento da série A em 2018.
A GONA, uma empresa nigeriana de Internet, desenvolveu um aplicativo móvel de
viagens, que oferece serviços de reserva de micro-ônibus e emissão de passagens on-line
para os residentes de Lagos, a maior cidade da África Ocidental. Em 2019, levantou vários
milhões de dólares da Crystal Stream, Unity Ventures, etc. no financiamento da rodada
pré-série A.

Em março de 2021, Didi Chuxing entrou oficialmente
no mercado sul-africano, oferecendo serviços de
recepção de veículos para passageiros locais em
Gqeberha, na Província do Cabo Oriental. Em um
mês, mais de 2.000 motoristas foram incluídos
no aplicativo Didi, permitindo que mais de 20.000
passageiros cheguem aos seus destinos de forma
segura e económica.
No âmbito do FOCAC, a cooperação e os intercâmbios
Sino-Africanos aumentaram substancialmente
em vários campos e foram alcançados resultados
notáveis. Em termos de capacidade industrial,
as duas partes têm feito grandes esforços para
construir parques industriais cooperativos, com
cerca de 100 parques industriais em construção ou
já em operação163. Isso deu um grande impulso ao
investimento das empresas chinesas em África e
à cooperação de capacidade industrial no exterior.
No entanto, não há dúvida de que a pandemia da
COVID-19 levou a fluxos de IED ainda menores da
China em todo o mundo, incluindo para a África.
Para muitas empresas chinesas, a futura cooperação económica, comercial e
de investimento com a África deve se tornar uma parte fundamental de seus
163 O Sr. Shadrack Kuyoh é Diretor Executivo Interino do Centro para Deslocamento e Política
Humanitária do Instituto de Políticas de África, Quénia. O FOCAC promove o desenvolvimento
comum da China e de África, 2021.7.1 https://africapi.org/center-forced-displacement

esforços para converterem-se em globais. Com base na análise anterior do
Relatório, na pesquisa das empresas membros do CABC e nas preocupações
dos empresários chineses, aqui estão algumas expectativas e sugestões sobre
cooperação económica e comercial e de investimento nas perspectivas de África,
China e empresas chinesas:

A

celerar a integração de África. À medida que o Acordo de Livre Comércio
Continental Africano (AfCFTA) entrou em vigor, devem ser feitos mais esforços
para apoiar a integração económica regional africana, facilitando o comércio
e o investimento interafricano, bem como promovendo a conectividade das
infraestruturas inter-regionais. Além disso, em linha com o Desenvolvimento
Industrial Acelerado para África (AIDA), com a UA e com a Visão de Mineração em
África (AMV), devem ser feitos esforços para focar e aumentar a cooperação de
investimento chinês na indústria transformadora e de adição de valor aos setores
mineiro, extrativo e agrícola.
Deve ser dado apoio às cidades portuárias africanas para construir zonas adequadas
à exportação e expandir todo o layout da cadeia industrial, desde o fornecimento de
matéria-prima, passando pela fabricação, processamento, inspeção e quarentena,
até o desembaraço aduaneiro, impulsionando, assim, o comércio transfronteiriço
e a exportação em África. Sugere-se que os produtos agrícolas africanos tenham
acesso ao “caminho rápido” para que mais produtos de alta qualidade como
carne bovina, frutas, frutas secas, soja e vinho possam ser exportados para a
China. Também é sugerido que as tarifas sobre produtos manufaturados de valor
agregado de países africanos sejam removidas para que esses produtos, que
fornecem empregos de alta qualidade para milhões de pessoas, possam ser
produzidos em grande escala e exportados para a China.

A

celerar a fabricação local na indústria médica africana juntamente com a
unificação dos padrões africanos. Atualmente, muitos países africanos têm
políticas de atração para a indústria médica, mas elas variam muito entre os países
africanos, e há uma falta de reconhecimento mútuo, o que reduz a disposição das
empresas com financiamento estrangeiro em investir em grande escala em África.
No entanto, a manufatura local é vital para as economias africanas, um desafio
que ficou especialmente claro com as restrições de fornecimento que surgiram
durante a pandemia de COVID-19. Estabelecer a UA e a sua organização de
certificação de padrões técnicos, bem como as organizações regionais africanas,
como a Agência Africana de Medicamentos (AMA), o mais rápido possível será
muito útil e complementará os esforços renovados do lado chinês para encorajar
o investimento na fabricação local de produtos farmacêuticos e médicos, em vez
de exportar.

A

celerar o investimento na economia digital. Atualmente, as políticas
sobre a economia digital variam muito entre os países africanos, e a falta de
infraestrutura reduz a disposição das empresas com financiamento estrangeiro de
investir em África em grande escala. No entanto, a economia digital é crucial para
o desenvolvimento africano. As empresas chinesas são incentivadas a apoiar o
desenvolvimento digital em África em todos os níveis, desde o aumento do acesso
à internet, passando pelo o aumento do armazenamento de dados e a capacidade
de banda larga, até a fabricação local e a redução dos custos de equipamento
digital, assim como o investimento em habilidades digitais e educação.

A

gilizar a construção conjunta do sistema de educação profissional. A
África tem grande potencial para possuir excelentes recursos humanos. De
acordo com as Nações Unidas, a proporção de pessoas com menos de 35 anos
em África representa 74,5% da população total. No entanto, os fracos sistemas de
ensino técnico-profissionais não podem fornecer recursos humanos adequados
com as habilidades necessárias para a industrialização, e é difícil para as empresas
estrangeiras em áreas locais recrutarem os trabalhadores que necessitam. A
eficiência operacional é, portanto, severamente limitada. Para melhor desenvolver
seus sistemas de ensino técnico-profissionais, os governos africanos devem
aumentar o apoio a políticas e contribuições financeiras, bem como se concentrar
na construção de um sistema de ensino técnico-profissionais em conjunto com
instituições internacionais e assistência de outros países. Além disso, as empresas
chinesas se comprometeram em apoiar continuamente o treinamento vocacional
de seus funcionários.

C

onstruir plataformas de ser viços e centros para empresas chinesas
i nves t i r em em Áf r ica . Uma plataforma de serviços unificados para
investimento em África deve ser explorada na China, incorporando consultoria
política, orientações sobre os países, assistência jurídica e outros serviços. Algumas
agências de serviço e associações comerciais também podem ser designadas
para fornecer esses serviços em determinados locais. Ao mesmo tempo, os países
africanos devem ser encorajados a criar centros de promoção de investimentos
também na China. Uma plataforma não governamental de promoção económica
e comercial e de investimento entre a China e a África é necessária para servir
às empresas chinesas, especialmente EPCs, engajadas na cooperação com o
continente africano. Orientação deve ser dada às instituições financeiras para
lidar adequadamente com os riscos da dívida, inovar as ferramentas de apoio ao
financiamento e resolver problemas financeiros, intelectuais e de negócios.

P

romover a cooperação central e subnacional Sino-Africana. Deve ser
dada prioridade a províncias como Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong e
Jiangxi em sua cooperação com suas contrapartes africanas para explorar potenciais
oportunidades de negócios e melhorar a qualidade da cooperação China-África.
Como um passo importante nesse sentido, recomenda-se o desenvolvimento de

aglomerados urbanos provinciais ou zonas de demonstração para cooperação
económica, comercial e de investimento com a África. As estruturas do Fundo
de Desenvolvimento China-África (Fundo CAD) e do Fundo China-África para
Cooperação Industrial (CAFIC) devem ser revisadas para permitir que mais
empresas busquem apoio para esses tipos de cooperação e diversifiquem tanto
os destinos de investimento em todo o continente africano quanto os tipos do
investimento para que fluam para mais setores.

I

ntegrar os recursos de todas as partes. Devem ser aumentados os esforços
para ajudar as empresas chinesas e africanas a resolverem mutuamente os
problemas na obtenção de vistos de trabalho e na entrada e saída de fundos de
investimento em África e na China.

A

s empresas devem relatar ativamente seus esforços ESG e integrar
os princípios ESG às sociedades locais. Projetos de cooperação devem
incorporar padrões ESG e proteção ambiental, bem como contribuir ativamente

com as comunidades locais. Tanto quanto possível,
a energia renovável deve ser a base do investimento,
evitando-se o investimento em combustíveis fósseis. As
empresas devem aumentar sua comunicação com os
governos locais, associações empresariais e demais partes,
a fim de estabelecer um relacionamento harmonioso
com as comunidades, fortalecendo a integração com a
sociedade local.

A

s empresas devem se concentrar na criação de
empr e gos l ocais e mel horar gradat i vament e
a int er nacionaliz ação de s uas s e des . Elas devem
aprimorar o talento local em África por meio de formações
e outros meios, garantindo, assim, que a proporção de
funcionários locais para empregos básicos exceda
90%, aumentando a proporção da população local na
gerência média para 60% e incluindo, de uma maneira
razoável, tanto o pessoal chinês quanto o africano na alta
administração. Na sua sede chinesa, indivíduos africanos
com capacidade técnicas que estão familiarizados com as
práticas internacionais e os mercados africanos, capazes de
operar e gerir em África, devem ser cultivados e colocados
em cargos de gestão nos departamentos de negócios.
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