DISCURSO PROFERIDO PELO EMBAIXADOR ANDRÉ PANZO
NA CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO DO PORTAL PARA A
COOPERAÇÃO NA ÁREA ECONÓMICA, COMERCIAL E DE
RECURSOS HUMANOS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Exmo. Senhor Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Leong Vai
Tac,
Exmo. Senhor Director-Adjunto do Gabinete de Ligação do Governo
Central, Dr. Yao Jian,
Exmo. Senhor Director-Geral Adjunto do Departamento dos Assuntos de
Taiwan, Hong Kong e Macau, Dr. Sun Tong,
Exmo. Senhor Presidente do IPIM, Dr. Jackson Cheong,
Exmo. Senhor Secretário Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dr. Chang Hexi,
Excelentíssimos Senhores Embaixadores,
Ilustres convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores:
É com muita satisfação que me expresso, hoje, em nome dos Países
de Língua Portuguesa aqui presentes, testemunhando a cerimónia de
inauguração do “Portal para a cooperação na área económica, comercial e
de recursos humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.
A criação deste instrumento virtual marca uma nova etapa na
comunicação entre os nossos países, tornando-a mais célere, mais
dinâmica, mais actualizada, em suma, torna-a mais interessante.
Os Países de Língua Portuguesa, membros do Fórum de Macau,
acolhem com curiosidade e grande expectativa este novo instrumento
que, utilizando os mais modernos meios tecnológicos, permitirá uma
efectiva concretização das recomendações ministeriais plasmadas no 4o
Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial, assinado
nesta cidade de Macau, em 2013.
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Junta-se, assim, a esta já consolidada plataforma económica e
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, esta outra nova
plataforma electrónica em que se pretende trocar informações sobre
produtos e recursos humanos, promovendo um intercâmbio em tempo
real.
A nova plataforma encurta as nossas distâncias, alargando a nossa
cooperação e concretizando a nossa vontade partilhada de uma
cooperação mais abrangente e mais pragmática.
Excelências,
Os Países de Língua Portuguesa membros do Fórum de Macau
desejam contribuir activamente para o sucesso deste projecto,
comprometendo-se em partilhar informação pertinente para que este
portal se torne um verdadeiro e útil instrumento de dinamização das
nossas relações comerciais.
Estamos convictos de que o portal hoje inaugurado se tornará,
muito em breve, um instrumento de excelência, permitindo no espaço de
um clique transformar os nossos esforços de aproximação, iniciados há
mais de uma década, numa mais pungente realidade.
Resta-nos, por fim, desejar o maior sucesso a esta iniciativa e
aproveitamos esta cerimónia solene para congratular o IPIM e o Fórum
de Macau, assim como as restantes entidades colaboradoras, pelo
meritório projecto que nos é hoje apresentado.
Bem Hajam!
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