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Gabinete do Secretário

Evento: COQUETEL EM COMEMORAÇÃO À DATA NACIONAL
DA REPÚBLICA DA CHINA (TAIWAN)
DATA:
HORA:
LOCAL:

6 de outubro de 2016 – quinta-feira
19 horas e 30 minutos
Centro Cultural do Escritório Econômico e Cultural de Taipei
Rua São Joaquim, 460 – 2º andar – Liberdade
São Paulo - SP

- Gostaria, antes de tudo, de agradecer pela preciosa doação (5 mil dólares) dada pelo

Centro Cultural do Escritório Econômico e Cultural de Taipei para a CEDESP Ana Lapini,
entidade que oferece atividades de contra turno escolar para jovens com idade entre
15 e 19 anos na região de Parelheiros. Hoje são 340 jovens atendidos! O dinheiro
doado em 2015 foi utilizado para conclusão do refeitório. Trago o muito obrigado
destes 340 jovens!
- No Brasil é comum chamarmos Taiwan de Ilha Formosa (herança dos navegadores
portugueses que em 1544 chegaram à ilha).
- Ilha Formosa é um nome adequado para nos referirmos a um lugar tão gracioso.
- Muitas das características de Taiwan são admiráveis. Sua economia apresenta
aspectos de modernidade que causam inveja a países da Ásia-Pacífico.
- - Taiwan é um exemplo de luta pela democracia e desenvolvimento econômico!
- Seu PIB (nominal): US$ 523,5 bilhões (em 2015)
PIB per capita: US$ 22.288 (em 2015)
Posição no ranking econômico mundial: 21º (em volume de PIB 2015)
- Símbolo arquitetônico desta posteridade: Taipei 101, edifício considerado o terceiro
mais alto do mundo, atrás do Burj Khalifa, dos Emirados Árabes, e do Abraj Al Bait Towers,
da Arábia Saudita.

- Fala-se de um bem-sucedido modelo taiwanês, que poderia ser imitado por países
em desenvolvimento, tanto no que diz respeito à organização do mercado, quanto à
forma de governança.
- Duas vantagens competitivas são, no entanto, as principais responsáveis pelo
progresso alcançado: a prudente distância política do continente, que facilitou a
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sucessivas gerações de chineses instalarem-se, durante séculos, em fuga da
instabilidade interna do outro lado do estreito; e a conveniente proximidade
geográfica do mercado chinês, que tem permitido aos formosinos agirem como
intermediários para o comércio e investidores na China.
- Mas por trás deste desenvolvimento temos também um grande investimento na área
da educação.
- Taiwan ou Formosa tem muito a nos ensinar!
- Muito obrigado!

