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ENQUADRAMENTO 

Depois de mais de três décadas de elevado crescimento 

(cerca de 10% por decénio), a expansão económica da 

República Popular da China (RPC) moderou nos três 

últimos anos, desacelerando, substancialmente em 2014 

(+7,3%). Está em curso o período de crescimento mais 

lento desde 1990, pois os principais “motores 

convencionais" que levaram ao crescimento fulgurante 

da China desde a abertura do país em 1981, como a 

forte dependência das exportações de produtos 

manufaturadas e o maciço investimento, nomeadamente 

em construção/imobiliário, impulsionados pelo Governo, 

perderam um pouco do seu brilho. 

Em finais de 2013, o Partido Comunista Chinês (PCC) 

comprometeu-se a dar passos determinantes, atribuindo 

ao mercado um "papel decisivo" na alocação de 

recursos, sendo este um sinal de que está disposto a 

regredir no processo de controlo da economia por parte 

do Estado, sendo, para já, notório que a implementação 

integral das reformas associadas a esta agenda se está a 

revelar um gigantesco desafio, diretamente associado ao 
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imenso conjunto de interesses instalados que tem de 

enfrentar.  

“Motores convencionais", que 

levaram ao crescimento 

fulgurante da China, desde a 

abertura do país em 1981, têm 

vindo a perder brilho desde 

2010 

O Presidente chinês, Xi Jinping, pretende, 

adicionalmente, que o país tenha um papel mais 

interventivo a nível internacional, apostando numa 

política externa mais proactiva e colocando de lado a 

abordagem “fechada”, seguida pelos seus antecessores. 

Em 2013, a China superou os Estados Unidos da América 

(EUA) como maior nação comercial do mundo – em 

Paridade do Poder de Compra (PPP), sendo que o PIB do 

país também superou o dos EUA em 2014 em PPP – e 

continuará a procurar acordos de comércio livre a nível 

bilateral. Se os EUA prosseguirem com o bloqueio da 

adesão da RPC a um bloco comercial multilateral da 

China, a Parceria TransPacífico poderá ser usada para o 

desenvolvimento de estruturas regionais alternativas.  

Tendencialmente, a estrutura das exportações deverá 

alterar-se para um cabaz de produtos cada vez mais 

complexo e de maior valor acrescentado, com as 

empresas autóctones a incorporarem uma crescente fatia 

dessa produção, devendo ainda vir a observar-se um 

maior peso dos serviços na economia, o que levará a que 

a quota nas exportações mundiais de bens e serviços da 

China aumente, paulatina, mas de forma consistente, até 

2050.  

Paralelamente, um crescimento firme da procura interna 

deverá conduzir a um ritmo de crescimento das 

importações superior ao das exportações, tendência que 

levará a balança comercial para uma situação deficitária, 

algo que não se perspetiva na atual década.  

Sichuan, uma das 31 províncias que constituem a RPC, 

está localizada no curso superior do rio Yangtze (o maior 

da Ásia e o 5.º maior do Mundo), no sudoeste da China. 

Tem uma área total de 486 052 Km
2
. O PIB em 2014 

atingiu 2 853,666 mM CNY, ano em que a população 

residente se situou em 81,4 milhões e o rendimento per 

capita atingiu 9 686 PPP$ (à cotação PPP de 3,6192 

CNY/USD).  

Setor privado em Sichuan 

cresceu rapidamente nos 

últimos anos. A participação das 

atividades não-estatais no PIB 

da província subiu de 46,9% em 

2006 para 59,8% em 2013  

Tendo Chengdu como capital, Sichuan é uma província 

rica em recursos naturais e tem o setor industrial mais 

desenvolvido na região, sendo considerada o principal 

centro de negócios e comércio da região ocidental da 

China. 

É também uma das principais bases de produção agrícola 

na China ao nível do arroz, trigo, citrinos, pêssego, cana-

de-açúcar, batata-doce e ervas chinesas.  

Além das suas características naturais muito específicas 

(interioridade, montanhas, socalcos/terrenos agrícolas) e 

porque essas especificidades existem, a história desta 

província não é dissociável de dois 

marcos/acontecimentos que moldaram e continuarão a 

moldar, de forma indelével, a história recente da 

província: a Great Western Development Strategy 

(GWDS) apresentada infra e o sismo de 2008.     

O sismo (7,9 na escala de Ritcher) com epicentro na 

província de Sichuan, a 80 Km da capital (Chengdu) e 

que se fez sentir em Shangai (a 1 700 Km de distância), 

na sequência do qual morreram e/ou foram dadas como 

desaparecidas quase 90 000 pessoas e foram destruídas 

as infraestruturas e a habitação de 4 800 000 pessoas.  

Sismo que assolou a província 

de Sichuan em 2008 (7,9 na 

escala de Ritcher), provocou a 

morte/desaparecimento de 90 

mil pessoas, deixou 4,8 milhões 

sem habitação e fez o país 

incorrer em custos de 

reconstrução superiores a 190 

mM$ 

A CATDAT (base de dados mundial sobre o nível de 

destruição provocado pelos terramotos) coloca este como 

o 2.º terramoto mais dispendioso do período 1900 a 
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2013, estimando-se que os custos de reconstrução já 

tenham ultrapassado os 190 mM$ (em PPP), montante 

que o coloca a seguir ao ocorrido no Japão em 2011 

(mais de 240 mM$). 

Coloca-se, naturalmente, a questão dos custos de 

oportunidade em que as autoridades nacionais e 

provinciais incorreram ao ter de alocar estas verbas tão 

elevadas para a reconstrução de infraestruturas básicas, 

habitação de milhões de pessoas, quando poderiam ser, 

pelo menos parcialmente, alocadas ao desenvolvimento 

económico e social da província.  

Sichuan é composta por 21 divisões ao nível de 

prefeitura: 18 cidades ao nível de prefeitura (incluindo a 

capital que tem nível sub-provincial) e três prefeituras 

autónomas. As 21 prefeituras são subdivididas em 183 

divisões ao nível de condado (49 distritos, 15 cidades 

condado, 115 condados e quatro municípios). 

Além de Chengdu, a província tem nove cidades com 

população superior a 500 000 habitantes – Mianyang, 

Nanchong, Shuangliu, Luzhou, Leashan, Zigong, 

Panzhihua, Pixian e Neijiang. 

Capital: Chengdu 

Localização: planície oeste da bacia da província 

Área: 12,390 Km
2
  

Divisões administrativas: 9 distritos, 4 cidades 

condado e 6 municípios 

População (2014): “Grande Chengdu”, 14 047 625 

(Urbana: 7 415 590); 

PIB (2014): 163,7 mM$ (1 006 mM CNY); 

Indústrias chave: indústria farmacêutica, 

processamento de alimentos, automóvel, aeroespacial, 

metalurgia, finanças, TIC, comércio, petroquímica, 

turismo. 

Chengdu reúne um conjunto privilegiado de razões para 

aí fazer negócios, pois é o centro ocidental de logística, 

comércio, finanças, ciência e tecnologia da China. O 

volume total das importações e exportações da Zona de 

Desenvolvimento Industrial Hi-tech de Chengdu (CHDT) 

está classificado em 3.º no país e o Chengdu Tianfu 

Software Park, com sede na CHDT, diz respeito à maior 

empresa da Ásia especializada em IT e uma das 10 bases 

nacionais da indústria de software da China. Por outro 

lado, a cidade tem uma longa história de Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), tendo mais de 6 000 

equipamentos médicos e farmacêuticos registados. Cerca 

de 260 empresas Fortune 500 têm negócios em 

Chengdu. A 12.ª edição do Fortune Global Forum 

(junho de 2013), realizou-se em Chengdu. A cidade 

apresenta uma excelente infraestrutura de 

telecomunicações e dez países, incluindo os EUA, 

Alemanha, França e Austrália, têm aí consulados, sendo 

a 3.ª cidade com o maior número de consulados gerais 

na China (depois de Xangai e Guangzhou). O comboio 

expresso Chengdu-Europa, inaugurado em abril de 

2013, é a mais rápida ligação ferroviária de transporte de 

mercadorias entre a China e a Europa (Lodz, Polónia). 

Desde 1 de setembro de 2013, que foi implementada 

uma política de isenção de vistos de 72 horas, com o 

objetivo de captar investimento, tornando a cidade mais 

acessível ao mundo A cidade é servida pelo Aeroporto 

Internacional Chengdu Shuangliu e será a 3.ª cidade na 

China com dois aeroportos internacionais. 

Milken Institute atribuiu (2015) 

a Chengdu, entre 266 cidades 

chinesas analisadas, a melhor 

performance em termos de 

“ambiente para negócios” 

A síntese das características mais marcantes de Chengdu, 

acima elencadas, é consistente com o facto de o Milken 

Institute a ter classificado como a cidade chinesa com 

melhor performance em termos de “ambiente para 

negócios” (2015). Baseado em nove componentes, o 

indicador criado pelo Milken Institute (Best-Performing 

Cities China Index), posicionou Chengdu no topo do 

ranking das 266 cidades chinesas incluídas na análise. 

Capital humano, apoio do Governo central, indústria 

aeroespacial de ponta e design de aeronaves, fabricação 

de produtos eléctricos e eletrónicos, esta mais 

recentemente desenvolvida, impulsionam o sucesso 

recente da região. A proximidade com o rio Yangtze e a 

topografia montanhosa fez desta cidade o berço da 

indústria militar. Com as suas vantagens geográficas e a 

sua base industrial, Chengdu tem servido como motor de 

crescimento, impulsionando o desenvolvimento 

económico das regiões vizinhas. A uma escala global 

tem-se posicionado como porta de entrada para os 

países que chegar ao mercado chinês, tornando 

Chengdu como um dos prováveis motores económicos 

da próxima onda de desenvolvimento da China. O ritmo 

de crescimento acelerado da cidade e o seu desempenho 

excecional fazem com que esteja colocada no Top 10, 

em sete dos nove componentes do índice. 

Sichuan é uma província com diversas atrações 

turísticas. Tem pontos de interesse turístico 

classificados como património natural e cultural mundial 

como o Jiuzhai Valley, Huanglong, Dujiangyan, Qincheng 

Mountain, Mt.Emei e-Leshan, Giant Buddha e a floresta 

de pedra em Xingwen County, o “parque geológico 

mundial”. O Santuário do Panda Gigante de Sichuan é o 

lar de 30% da população mundial restante. Composto 
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por 7 reservas naturais e 9 Scenic Parks, e abrangendo 

mais de 9 245 km², este habitat não serve apenas para a 

preservação dos pandas gigantes, mas também para 

proteger outras espécies, como o leopardo da neve, 

pandas vermelhos e leopardos. O Chengdu Panda 

Research Base está localizado a cerca de 7 Km ao norte 

do centro da cidade e é outro ótimo lugar para se 

familiarizar com estes mamíferos ameaçados de extinção, 

através de um museu de motivos, hospital e centro de 

informações. Fundada em 1987, o Chengdu Panda 

Research Base tem crescido desde a sua fundação e é a 

principal atração turística da cidade e da província (2,1 

milhões de visitantes em 2013).   

POLÍTICA 

Sichuan foi estabelecida como província durante a 

dinastia Manchu (1644-1911). Durante a Guerra Sino-

Japonesa de 1937/45, houve um grande afluxo de 

pessoas e de novas ideias provenientes da China costeira, 

o que resultou em amplo desenvolvimento económico, 

tendo muitas fábricas e postos comerciais sido 

transferidos a partir do litoral para Sichuan e 

estabelecidos uma série de centros industriais, 

especialmente em Chongqing (região que foi separada 

de Sichuan) e em Chengdu. 

Devido ao seu isolamento geográfico, inacessibilidade, 

extensa área, população numerosa, Sichuan é quase 

autossuficiente em termos económicos. A área é 

facilmente defensável e a geografia tem incentivado o 

separatismo político. Durante a guerra com o Japão, 

Chongqing (então integrada na província) foi sede do 

Governo nacionalista de 1938/45 e os japoneses nunca 

foram capazes de penetrar nessa área. Após o 

estabelecimento da República Popular da China em 

1949, o crescimento económico e populacional da 

província foram rápidos, especialmente depois de as 

rotas de transporte para aí terem sido estendidas. 

Em 1955, a ex-província Xikang, junto ao Planalto do 

Tibete, foi incorporada na província de Sichuan, e em 

1997 a parte oriental de Sichuan, centrada em 

Chongqing, foi separada de Sichuan, agora dividida em 

18 municípios ao nível de prefeitura (dijishi) e três 

prefeituras autónomas (zizhizhou). A província é dividida 

em condados (Xian), distritos autónomos (zizhixian) e 

municípios-condado (xianjishi), sendo estas as unidades 

administrativas mais importantes, porque é através delas 

que o Governo exerce controlo. 

As prefeituras autónomas: Prefeitura Tibetana de Aba, 

com sede na Ma'erkang (Barkam); Prefeitura Autónoma 

Tibetana de Ganzi e Prefeitura Autónoma de Liangshan 

Yi, com capital em Xichang. Como regra geral, as 

prefeituras autónomas representam pouco mais do que 

um símbolo cultural das minorias locais. O controlo real 

das unidades é exercido pelo Governo central em 

Chengdu. Os grupos étnicos, no entanto, desfrutam do 

seu próprio modo de vida, preservam a sua língua e 

tradições culturais com um mínimo de interferência por 

parte do Governo provincial. Três condados na província 

tornaram-se as primeiras áreas a dissolver as comunas, 

prática que se espalhou a todo o país. Alguns projetos e 

instituições relacionadas com material militar foram 

transferidos para Sichuan em meados da década de 60 

do século XX e a separação de uma grande parte do leste 

de Sichuan para formar o município de Chongqing foi 

uma perda significativa, mas a província manteve-se uma 

das maiores e mais populosas do país.  

Em comparação com as regiões leste e central, a região 

ocidental da China é, historicamente, a menos 

desenvolvida. A esse fato acresce que as políticas de 

desenvolvimento regional adotadas na década de 80 

(Séc. XX), agravaram essas desigualdades, pois levaram a 

uma ainda maior concentração da riqueza nas regiões 

costeiras. Nesse contexto, na década de 1990, os líderes 

chineses começaram a demonstrar maior preocupação 

com o enorme fosso entre as regiões ocidentais e 

orientais. Para diminuir este fosso, o Governo central 

adotou, em 1999, a Great Western Development 

Strategy (GWDS). As principais políticas e medidas da 

GWDS incluem o estabelecimento de condições 

preferenciais para a região ocidental, em termos de 

tributação, direitos de uso da terra, empréstimos 

bancários favoráveis e transferências fiscais. O Governo 

também tem investido fortemente na área dos 

transportes e na melhoria das infraestruturas. 

Motivado pelas condições 

naturais da província e com o 

impulso provocado pela Great 

Western Development Strategy, 

o peso de Sichuan no PIB total 

da RPC, na 1.ª década do Séc. 

XXI, cresceu de 17,1% para 

18,7% 
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Embora seja reconhecido que muito há ainda para 

realizar para que a GWDS possa atingir em pleno os seus 

objetivos, a sua implementação induziu uma ligeira 

alteração no desequilíbrio inter-regional, tendo a quota 

da região ocidental no PIB total da RPC aumentado de 

17,1%, em 2000, para 18,7%, em 2010.  

Entretanto, a atual liderança chinesa tomou uma posição 

ainda mais proactiva nesta questão, redirecionando a 

ênfase para a melhoria das infraestruturas, proteção 

ambiental e desenvolvimento social, iniciativas que foram 

incorporadas no programa para a Desenvolvimento 

Económico e Social em curso (2011/15) e que se espera 

venham a ter continuidade nos próximos programas 

quinquenais de desenvolvimento. 

O Comité de Sichuan do PCC e do Governo provincial 

atribuem grande importância à abertura de Sichuan ao 

exterior, promovendo o investimento e o comércio 

internacional. Sichuan tem estabelecido relações de 

cooperação económica e comercial com cerca de 200 

países e regiões. EUA, Alemanha, Coreia do Sul, 

Tailândia, França e Singapura estabeleceram consulados 

em Chengdu e algumas atividades de cooperação 

económica e comercial de Sichuan - Hongkong, Sichuan 

- Macau, Sichuan - Zhejiang, Sichuan - Beijing, Sichuan - 

Chongqing foram implementadas com sucesso, bem 

como a cooperação com o sudeste asiático, União 

Europeia, Rússia e Ásia.

ATIVIDADE 

Sichuan, através da sua capital, é conhecida como uma 

das quatro principais bases de "ciência e educação" da 

China. A maioria das faculdades e universidades da 

província de Sichuan estão concentrados em Chengdu, 

fornecendo uma força de trabalho talentosa às indústrias 

locais. Além disso, as políticas governamentais têm 

prestado apoio fundamental à cidade/região. Como já 

anteriormente referido, a GWDS, lançada em 2000 pelo 

Governo central, procura trazer desenvolvimento ao 

interior montanhoso do país e colmatar o fosso 

económico entre as regiões costeiras e oeste da China. 

Através de incentivos fiscais e de investimento para as 

empresas estrangeiras e nacionais, esta política atribui a 

Chengdu uma vantagem competitiva em termos de 

custos face às suas homólogas costeiras e no âmbito do 

12.º Plano Quinquenal (2011/15), foi contemplado tornar 

Chengdu no centro de ciência e tecnologia, comércio e 

finanças da região do Grande Oeste da China e como 

planeado, a cidade vai continuar a alargar a sua atual 

base industrial para incluir automóveis, biofármacos, 

tecnologias da informação, logística, novas energias, 

novos materiais e produtos petroquímicos.  

Para alimentar ainda mais a ciência e a indústria 

tecnológica, em 1988, os governos central e local 

criaram a zona de desenvolvimento industrial Hi-tech de 

Chengdu (CHDT) e o Software Park Tianfu (2005), 

oferecendo uma série de taxas e de políticas fiscais 

preferenciais para atrair empresas de alta tecnologia. Em 

2014, o Conselho de Estado aprovou a criação de Tianfu 

New Area, que incide sobre a indústria avançada de 

fabricação, indústria de serviços de high-end e 

agricultura urbana moderna. Além disso, a localização 

interior e sua topografia são vantagens decisivas para se 

tornar uma base exclusiva para fábricas de aviões 

militares. O grupo Chengdu Aircraft Industry, a principal 

designer e construtor de jatos militares da China, 

continuará a expandir-se. 

Políticas governamentais têm 

prestado apoio fundamental à 

província, que tem beneficiado 

da entrada de volumoso 

investimento direto estrangeiro 

e da presença de mais de 

metade das empresas da 

Fortune 500  

As atividades industriais expandiram-se rapidamente 

na última década. Em 2013, o setor secundário foi 

responsável por 51,3% do seu PIB, em comparação com 

o nível de 36,5% em 2000. Hoje em dia, Sichuan é uma 

das províncias mais industrializadas da China ocidental. 

Enquanto as indústrias pesadas (67% do valor da 

produção industrial bruta em 2013), como o carvão, 

energia e ferro e aço, continuam a ser setores 

dominantes, a província também estabeleceu um setor 

de indústria leve, compreendendo materiais elétricos e 

eletrónicos, materiais de construção, processamento de 

madeira, alimentos e processamento de seda. 

Notavelmente, a produção de "equipamentos de 

telecomunicação, computadores e outros equipamentos 

eletrónicos" continuou a aumentar rapidamente a sua 

participação na produção industrial bruta, tendo 

aumentado de 5,5%, em 2010, para 10,3%, em 2013. 
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Em 2013, os produtos de alta tecnologia representaram 

51% do seu comércio total em termos de valor. O 

comércio total de produtos de alta tecnologia cresceu 

10,3% em 2013, para 32,9 mM$.  

Sichuan tem mais de 70 universidades e zonas de 

desenvolvimento industrial, que têm atraído um 

grande número de empresas de TI de renome 

internacional, como a Microsoft, Cisco, Intel, IBM e 

Motorola. É rica em ervas medicinais (cerca de 5 000 

espécies), sendo o lar de muitos médicos de medicina 

tradicional chinesa e forte em I&D da medicina chinesa 

moderna. Chengdu foi selecionada pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia para localização do primeiro centro 

de “Ciência e Indústria de Base Tecnológica para 

Medicina”.  

O comércio exterior da Sichuan cresceu fortemente nos 

últimos anos. É a principal base de exportação na região 

oeste e os principais mercados de exportação em 2013 

foram os EUA (20,9% do total), Hong Kong (11,7%), 

Países Baixos (6,2%), Malásia (7,0%), Índia (4,2%) e 

Vietname (3,6%). Os principais produtos de exportação 

incluem produtos de informática (30,9%), circuitos 

integrados (7,2%), aço (2,7%), vestuário (4,4%), 

produtos plásticos (2,8%) e calçado (3,2%). As principais 

fontes de importação em 2013 foram a Coreia do Sul 

(11,6% do total), Malásia (10,8%), Japão (10,6%), EUA 

(13,5%) e Taiwan (8,6%), com circuitos integrados, 

minerais, placas de circuito impresso e aparelhos de 

teste.  

Sichuan também beneficiou da entrada de 

investimento estrangeiro. Em dezembro de 2013, 

mais de metade das empresas da Fortune 500, que 

incluem a IBM, Intel e Microsoft, já tinha presença na 

capital da província. Além disso, motivada por incentivos 

(por exemplo, empréstimos e tratamento fiscal 

preferenciais), custos laborais relativamente mais baixos e 

o mercado de alto crescimento no oeste da China, 

empresas de automóveis como a Volvo, também se 

instalaram em Sichuan. No final de 2014, Chengdu já 

possuía 21 empresas montadoras e 246 empresas de 

autopeças, fazendo com que a indústria automóvel 

empregue mais de 80 000 pessoas. A expansão da 

infraestrutura de transporte também reflete a ambição 

de Chengdu para atrair mais empresas internacionais, 

que recebeu recentemente fundos para construir um 

novo aeroporto para complementar o existente, o quinto 

aeroporto mais movimentado do país.  

Investimento direto estrangeiro 

na província de Sichuan, 

aumentou de 1 208 M$ em 2006 

para 10 284 M$ em 2013 

Sichuan tem o maior mercado de consumo no oeste da 

China. Em 2013, o rendimento per capita anual 

disponível nas áreas urbanas, atingiu 35 056 CNY 

(+10,1%). Desde que a China liberalizou o setor de 

distribuição, o número de empresas estrangeiras dessa 

área em Sichuan aumentou, incluindo a Metro da 

Alemanha, Carrefour da França, Trust-Mart e Pacífico de 

Taiwan, Itoyokado do Japão e Parkson da Malásia. 

A “Expo China”, a “Expo Flor”, a “Expo Agricultura”, a 

feira de vinhos e doces, o “Sichuan Festival Internacional 

de TV” e a “Conferência de Desenvolvimento do 

Turismo” são outras iniciativas patrocinadas por Sichuan, 

que se tornaram em uma importante janela para o 

exterior e em uma marca para promover a província. 

Sichuan também participa na “Feira de Cantão”, na 

“China Investment Fair” e na “Hi biotecnologia Fair” de 

forma a construir uma melhor imagem, expandir a 

influência e ganhar reconhecimento.

 

MERCADO LABORAL 
 

Taxa de desemprego nas áreas 

urbanas ficou em de 3,2% em 

2013, evidenciando uma 

tendência de descida desde 

2002 (4,5%) 

A metodologia de cálculo da taxa de desemprego 

oficial publicada pelo Governo da RPC presta-se a 

controvérsia, pois, segundo diversos analistas, exclui 

cerca de 200 milhões de trabalhadores migrantes da sua 

análise 

No 2.º trimestre de 2015, a taxa de desemprego oficial a 

nível nacional (e mais duvidosa) nas regiões urbanas 

desceu ligeiramente de 4,05% para 4,04%. 

Relativamente a Sichuan, dados do China Regional 

 

 



 

 

7 

                
Departamento de Estudos // Sichuan // outubro 2015 

 

Dataset, divulgados em maio de 2015, referentes à taxa 

de desemprego registada nas áreas urbanas, apontam 

para um valor de 4,2% em 2011, 3,3% em 2012 e 

3,2% em 2013, o que evidencia uma tendência de 

descida desde 2002, ano em que se situou em 4,5%. 

 
 

POPULAÇÃO 
 

A maioria da população pertence à etnia han e está 

espalhada uniformemente pela província. Minorias 

significativas de tibetanos, yi, qiang e naxi residem na 

parte ocidental da província. Sichuan era a província mais 

populosa da China até ao momento em que Chongqing 

foi separada, o que fez de Henan a mais populosa 

atualmente (no entanto, com a inclusão dos imigrantes, 

Guangdong tem a maior população total). 

Sichuan foi a 3.ª entidade sub-nacional mais populosa do 

mundo, depois de Uttar Pradesh, na Índia, e da 

República Socialista Federativa Soviética da Rússia, assim 

como uma das quatro únicas a atingir a marca de mais 

de 100 milhões de habitantes, estatuto que já não possui 

por força da separação de Chongqing. Atualmente 

ocupa o 4.º lugar na lista de subdivisões de país pela 

população (81,4 milhões, em 2014).  

INFLAÇÃO 
 

No médio e longo prazo, a evolução homóloga do índice 

de preços no consumidor (IPC) da província de Sichuan 

replica, com diferenças marginais, a evolução a nível 

nacional (RPC), em particular após 2010.  

Pormenorizando a análise a curto prazo, verifica-se que, 

nos últimos 12 meses, ocorreram seis registos com o 

indicador relativo a Sichuan abaixo do nacional (4.º 

trimestre de 2014 e 1.º trimestre de 2015), depois de já 

ter estado todo o restante ano de 2014 abaixo do 

mesmo, tendo nos outros seis meses ocorrido o inverso 

(2.º e 3.º trimestres de 2015). 

Em Sichuan, a variação homóloga do IPC foi de 1,8% em 

setembro, valor que compara com 1,6% para o registo a 

nível nacional. 

Apesar da inflação em Sichuan se manter ligeiramente 

acima da observada a nível nacional (em média 0,2 p.p. 

acima durante os últimos seis meses), a sua causa não 

deverá advir de maiores pressões inflacionistas por via da 

atividade económica. O nível de rendimento está a 

aumentar de forma consistente e nas áreas rurais, mais 
do que nas áreas urbanas, indicando um estreitamento 

da diferença de rendimento e uma estrutura de consumo 

intra província mais equilibrada, mas o diferencial do 

rendimento per capita, face ao total da economia, 

permanece negativo, não obstante vir a reduzir-se (em 

2002 a região tinha um rendimento per capita de 61,4% 

e em 2014 já era de 77,4%). A taxa de crescimento da 

economia da província tem permanecido acima da média 

nacional, mas evidenciando, contudo, uma maior 

desaceleração do ritmo de crescimento. 
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AD VERTÊNCIA 
Este documento foi elaborado pelo Departamento de Estudos da Caixa Económica Montepio Geral e é disponibilizado com intuito e 

para fins exclusivamente informativos. 

Todos os dados, análises e considerações nele contidas estão simplesmente baseadas no que estimamos ser as melhores 

informações disponíveis, recolhidas a partir de fontes oficiais e outras consideradas credíveis, não assumindo, todavia, qualquer 

responsabilidade por erros, omissões ou inexatidões das mesmas. 

As opiniões e previsões expressas refletem somente a perspetiva e os pontos de vista dos autores na data da sua elaboração, 

podendo ser livremente modificadas a todo o tempo e sem aviso prévio. 

Neste contexto, o presente documento não pode, em circunstância alguma, ser entendido como convite ao investimento, seja de 

que natureza for, nem como proposta ou oferta de negócio de qualquer tipo. 

Qualquer decisão de investimento deve ser devidamente ponderada, fundamentada na análise crítica, pelo investidor, de toda a 

informação publicamente disponível sobre os ativos a que respeita, suas características e adequação ao perfil de risco assumido, e 

devem ter em conta todos os documentos emitidos ao abrigo da regulamentação das entidades de supervisão, nomeadamente da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Nem o Montepio, na qualidade de emitente do documento, nem nenhuma entidade sua dominante ou dominada ou qualquer 

outra integrante do Grupo Montepio em que se insere, pode, consequentemente, ser responsabilizada por eventuais perdas ou 

prejuízos decorrentes de decisões de investimento que, quem quer que seja, tenha tomado, mesmo que por levar em conta 

elementos constantes deste documento. 

Por outro lado, uma vez que este documento não contempla qualquer tipo de informação privilegiada ou reservada, nem constitui 

nenhum conselho ou convite ao investimento, as empresas do Grupo Montepio mantêm o direito de, nos limites da lei, transacionar 

ou não, ocasional ou regularmente, qualquer ativo direta ou indiretamente relacionado com o âmbito deste relatório. 

O relatório pode ser reproduzido, desde que seja citada a fonte. 
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