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NATUREZA DE TAIWAN
DESTAQUE
A Montanha Jade de Taiwan é a mais alta da Ásia Leste.
Cerca de 20% da área terrestre do país são protegidas.

A República da China – RC está localizada no Pacífico
Ocidental, entre o Japão e as Filipinas. Sua jurisdição estende-se aos arquipélagos de Penghu, Kinmen e Matsu e outras
ilhotas. A área total da ilha principal de Taiwan e demais ilhas
é de cerca de 36.197 km2. Com uma dimensão próxima a
dos Países Baixos (Holanda), mas com uma população de
cerca de 23 milhões, Taiwan é mais populoso do que 3/4
(três quartos) de todas as outras nações do mundo. Taiwan,
propriamente dito, possui mais do que seu esplendor natural incomparável. A zona montanhosa varia entre picos que
atingem mais de 3.000 metros, incluindo a Montanha de
Jade (Yushan), o pico mais alto da Ásia de Leste, e colinas
florestadas que ocupam mais de metade da sua área total.
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Imagem do relevo marinho localizado na área do nordeste
de Taiwan e da costa Yilan, o qual é famoso por suas
rochas em forma de vela. (Courtesy of Ke Zhih-cheng)

NATUREZA DE TAIWAN

A ilha é caracterizada por montanhas vulcânicas, planaltos,

temperado. Estes tipos de clima, combinados com solos

planícies costeiras e baías. Também fazem parte do encan-

férteis e chuvas abundantes, transformam Taiwan em um

tador território de Taiwan, as Ilhas Diaoyutai, à nordeste

paraíso agrícola, onde se pode produzir todos os tipos de

de Taiwan, e um número de ilhas do Mar do Sul da China,

frutas e vegetais. Esse clima propicia um ambiente para-

incluindo as Tungsha (Pratas), Nansha (Spratly), Shisha

disíaco para atividades recreativas. No Inverno, pode-se

(Paracel) e Ilhas Chungsha (Banco de Recifes Macclesfield).

observar a neve nas encostas da Montanha Hehuan, no distrito de Nantou e, em seguida, viajar 200 km para o aprazí-

Situado no curso das correntes oceânicas quentes, vindas

vel distrito de Pingtung, para apreciar mergulhos livres nos

da costa oriental do continente asiático, Taiwan é afortunado

recifes de corais, junto ao ponto mais ao sul da ilha.

por possuir zonas climáticas que variam entre o tropical e o
As ilhas menores têm suas próprias atrações naturais,
como os pilares basálticos nas Ilhas de Penghu e as fontes

PANORAMA
Área terrestre total:

marinhas de água termal, ao longo das margens da Ilha

36.197

Comprimento de Taiwan:
Largura de Taiwan:

Verde e da Ilha de Guishan.
km²

394 km

144 km

Pico mais alto de Taiwan:

Montanha Jade (3.952 m)
Área agrícola de Taiwan:
Temperatura média:
Janeiro :
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18°C

7.930 km²

O espectro de zonas climáticas, do tropical ao temperado,
e a grande variedade no relevo de Taiwan proporcionam
uma riquíssima abundância de flora e fauna. São conhecidas
cerca de 125 espécies de mamíferos, 788 espécies de
pássaros, 134 espécies de répteis, 42 de anfíbios, 454 tipos
de borboletas e ainda 3.265 tipos conhecidos de peixes que
habitam em Taiwan. A vegetação da ilha engloba 881 espécies de samambaias, 4.875 tipos de plantas angiospérmicas
e 36 espécies de gimnospermas. Para proteger os ecossis-

22°C
Julho :

Flora e Fauna

29°C

temas onde essas plantas e animais vivem, o governo tem
cerca de 20% do território reservado, em áreas protegidas,
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que englobam 9 parques nacionais e um parque nacional

a Era do Gelo, quando os níveis dos oceanos desceram

natural, 22 reservas naturais para ecossistemas especiais,

drasticamente, e o salmão não conseguiu completar a

6 áreas de reserva florestal, 20 refúgios de proteção de

migração entre a água doce e a salgada, ficando retido.

animais selvagens e, ainda, 37 habitats destinados aos

Para proteger estas espécies em perigo, foi criado o

animais selvagens de grande porte.

Refúgio do Salmão-de-Formosa, situado na parte superior
do Rio Dajia, no Parque Nacional Shei-pa.

Entre as espécies mais famosas da fauna de Taiwan,
salienta-se o Salmão-de-Formosa (Oncorhynchus masou

PARQUES NACIONAIS

formosanus). Crê–se que o peixe tenha ficado preso nas
águas geladas das montanhas do centro de Taiwan durante

Kinmen

Yangmingshan

Shei-Pa
Taroko

Yushan

Antes de ser solta novamente na natureza, leoparda
recebe tratamento para uma infecção ocular no Instituto de
Pesquisa de Espécies Endêmicas, localizado no condado de
Nantou, centro de Taiwan. (Chen Mei-ling)

6

Taijiang

Kenting

Marina do Sul
Penghu

Recife de Dongsha
(Tungsha)
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POPULAÇÃO
DESTAQUE
Existem 16 tribos indígenas oficialmente
reconhecidas em Taiwan.
A nação abriga mais de 530.000 novos imigrantes,
sendo que a maior parte deles é proveniente da China
Continental e do Sudeste Asiático.

Embora Taiwan possa ser conhecido como uma sociedade
constituída, predominantemente, por Chineses Han, em
que mais de 95% da população tem antepassados dessa
etnia, sua origem é muito mais complexa. As sucessivas
ondas de imigrantes chineses, que começaram a chegar no
século XVII, pertenciam a diferentes subgrupos de línguas
ou dialetos que não eram entendidos, uns pelos outros, e
com diferentes hábitos e costumes. Hoje em dia, contudo,
essas diferenças são imperceptíveis, sendo este, o resultado da união e do matrimônio entre pessoas de diferentes origens, além do uso do Mandarim como língua chinesa
comum. Taiwan tem funcionado como um caldeirão cultural, não apenas para os diversos subgrupos de origem Han,
mas também para os povos indígenas Malaio-Polinésios
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Mulher tirando uma foto (selfie) com seu filho no Parque Dahu,
localizado na cidade de Taipei. (Chen Mei-ling)

POPULAÇÃO

PANORAMA
População:

23.603.121

habitantes (2019)

Estrutura da População:
0-14 anos:
15-64 anos:

12,75%

71,96%

Taxa bruta de natalidade (2019):

7.426
7.44

Taxa bruta de mortalidade (2019):

Povos indígenas:

95,4%

2,4%

15,28%

Novos imigrantes:

Expectativa de vida (2019):

80.9
77.7
anos

anos
Mulheres:
84.2
anos

2,2%

e imigrantes procedentes de todo o mundo. Nos anos mais
recentes, tem–se verificado a entrada de novos migrantes
da China Continental e do Sudeste da Ásia, maioritariamente,
por meio de casamentos interculturais. Presentemente, o

culturas dessa parcela da população. Como exemplo disso,
foi criada a Televisão Indígena de Taiwan e publicada o Ato
Básico dos Povos Indígenas.

número total de novos imigrantes ultrapassa os 530.000.

Esta convergência e interação de correntes humanas em
Taiwan ajudaram a transformá-lo numa sociedade aberta
e visionária, que incorporou diversos elementos da civilização de todo o mundo, de modo distinto e harmonioso.

Em Taiwan, tem havido uma crescente valorização do
legado cultural de 16 subgrupos oficialmente reconhecidos
da língua Austronésia, que constituem pouco mais de 2%
da população. Tanto organizações públicas como privadas
eivaram esforços para revitalizar e preservar as línguas e
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(por 1.000 habitantes)

65 anos ou mais:

Homens:
Etnia:
Chineses Han:

(por 1.000 habitantes)
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HISTÓRIA
DESTAQUE
Colonizadores holandeses e espanhóis estabeleceramse em Taiwan, no início do século XVII.
No final de 1940 e início de 1950, cerca de 1,2 milhões de
pessoas mudaram-se da China Continental para Taiwan,
juntamente com o então governo da República da China.

A República da China foi fundada em 1912, na China
Continental. Nessa época, Taiwan encontrava-se sob o
domínio colonial japonês, como resultado do Tratado de
Shimonoseki, de 1895, no qual a corte chinesa Qing cedeu
Taiwan ao Japão. O governo da República da China começou a exercer sua jurisdição sobre Taiwan no ano de 1945,
após a rendição do Japão, no final da 2 ª Guerra Mundial.
O governo da República da China mudou-se para Taiwan
em 1949, durante a Guerra Civil com o Partido Comunista
Chinês. Desde essa época, a RC continuou a exercer
jurisdição efetiva sobre a principal ilha de Taiwan e um
número de ilhas mais pequenas nas proximidades. Taiwan e
a China Continental passaram a ser dirigidas por diferentes
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Estátua do leão dos ventos, erguida no condado de Kinmen, a qual
tem a utilidade de afastar os maus espíritos, trazendo fortuna e
prosperidade. (Chin Hung-hao)

HISTÓRIA

governos. As autoridades em Pequim nunca exerceram
soberania sobre Taiwan, nem sobre outras ilhas atual-

1683

das áreas costeiras ocidentais e do sul de Taiwan.

mente administradas pela República da China.

Linha do Tempo Histórica
A seguinte cronologia tem como pilar a história registrada

1885

Taiwan foi declarada uma província do Império Qing.

1895

Após a derrota, na Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894 -1895),
o governo Qing assinou o Tratado de Shimonoseki, cedendo a

em Taiwan, desde os últimos 400 anos, embora tenha sido

soberania de Taiwan ao Japão, que governou a ilha até 1945.

a pátria de povos Malaio-Polinésios, durante muitos milênios.

1500s

Os navegadores Portugueses, ao passarem por Taiwan,

As forças da dinastia Qing (1644 -1912) tomaram o controle

19111912

Os revolucionários chineses derrubaram o Império Qing,

1943

Durante a II Guerra Mundial, o líder da RC, Chiang Kai-shek,

estabelecendo a República da China - RC.

deram à ilha o nome de Ilha Formosa ou Ilha Bonita.
Taiwan continuou a receber a visita de pequenos grupos

reuniu-se com o Presidente dos EUA, Franklin Roosevelt,

de comerciantes chineses, pescadores e piratas.

1624

A Companhia Holandesa das Índias Orientais estabeleceu

Após a conclusão da conferência, foi emitida a Declaração

uma base no Sudoeste de Taiwan, iniciando uma transfor-

do Cairo, na qual se afirmou que: “...Formosa (Taiwan) e a

mação na prática e na produção de grãos, empregando

Ilha dos Pescadores (Penghu) deveriam ser devolvidas à

trabalhadores da China Continental nas suas plantações

República da China ...”

de arroz e de cana de açúcar.

1626

e o Primeiro-Ministro britânico, Winston Churchill, no Cairo.

1945

A República da China, o Reino Unido e os Estados Unidos

Aventureiros espanhóis estabeleceram uma base ao norte

emitiram, em conjunto, a Declaração de Potsdam, ordenando

de Taiwan, mas foram expulsos pelos holandeses, anos

a rendição incondicional do Japão e o imediato cumprimento

depois, em 1642.

da Declaração do Cairo. Após a II Guerra Mundial, os representantes do governo da República da China - RC aceitaram

1662
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Temendo a conquista da dinastia Ming (1368 -1644) pelos

a rendição das forças japonesas e a restituição de Taiwan. O

Manchurianos, os chineses leais a Ming, sob o comando de

Chefe Executivo da Província Taiwanesa, Chen Yi, enviou um

Zheng Cheng-gong, ou Koxinga, expulsaram os holandeses

memorando ao então governador geral japonês de Taiwan,

de Taiwan e constituíram a sua autoridade na ilha.

afirmando que: “...como Chefe Executivo da Província de
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Taiwan na República da China, ...recupero todo o território
legal, povo, administração, instalações e estabelecimentos

1952

Foi assinado o Tratado de Paz entre a República da China
(Taiwan) - RC e o Japão, no Taipei Guest House (edifício

políticos, econômicos e culturais e bens de Taiwan

histórico). Tratado este, que, formalmente, pôs fim ao estado

(incluindo as ilhas Penghu).”

de guerra entre as duas partes. De acordo com o Artigo 2º

1947

A constituição da República da China foi promulgada no dia

do Tratado de São Francisco, de 1951, ficou reconhecido que

1º de janeiro, entrando em vigor no dia 25 de dezembro. Em

o Japão renunciava a todos os direitos, títulos e reivindica-

março e nos meses seguintes, as tropas da RC, enviadas a

ções em relação às ilhas de Taiwan (Formosa) e de Penghu

partir da China Continental, suprimiram uma grande revolta

(Pescadores), assim como ilhas Spratly e Paracel. Como con-

dos residentes de Taiwan, que havia sido provocada pelo

sequência da guerra, foram considerados nulos e sem efeito,

incidente de 28 de fevereiro.

1948

todos os tratados, convenções e acordos entre China e

A guerra, em larga dimensão, instalou-se na China Continental

Japão concluídos antes de 9 de dezembro de 1941.

e no governo da República da China, sendo liderada pelo
Kuomintang (KMT – Partido Nacionalista) e os rebeldes

1954

Temporárias para a Extinção da Rebelião Comunista, que se
sobrepuseram à Constituição e ultrapassaram, grandemente,

1958

da China Continental, que se prolongou por mais de 40 dias.

“Período de Terror Branco”, o qual dura até 1991, quando as

1949

1966

Foi estabelecida, em Kaohsiung, ao sul de Taiwan, a primeira

O governo central da República da China mudou-se para

Zona de Processamento para Exportação. A criação destas

Taiwan, seguido por 1,2 milhões de pessoas oriundas da

zonas especiais impulsionou Taiwan na direção de uma

China Continental.

nação desenvolvida, estabelecendo um paradigma a ser
seguido por outros países.

Em 25 de outubro, ocorreu a Batalha de Kuningtou, na Ilha
Kinmen, em que as forças armadas da República da China derrotaram os comunistas, na costa Noroeste da ilha.
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Em 23 de agosto, iniciou-se, nas Ilhas Kinmen, um duelo de
artilharia entre as tropas da República da China e as forças

os poderes presidenciais. Inicia-se, assim, o chamado
Disposições Temporárias são levantadas.

Foi assinado, em Washington D.C., o Tratado de Defesa
Mútua entre a República da China e os EUA.

do Partido Comunista Chinês. Foram decretadas Medidas

1968

Foi lançado o sistema de ensino obrigatório com duração
de 9 (nove) anos, em um período no qual menos de uma

Foi, assim, instalada a Lei Marcial em Taiwan (administração

dezena de países possuía sistemas educacionais de ensino

ordinária da justiça), que permaneceu vigente até o ano de 1987.

obrigatório com igual ou superior extensão mínima.
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1971

1979

Em 25 de outubro, a Assembleia Geral das Nações

1992

Representantes governamentais, autorizados de

Unidas aprovou a Resolução 2.758 da ONU, reconhecendo

ambos os lados do Estreito de Taiwan, encontraram-se,

a República Popular da China (RPC) como o único represen-

pela primeira vez, em Hong Kong e, em posteriores

tante legítimo da China no organismo global. Assim, a

reuniões e negociações, chegando ao acordo sobre

República da China se afastou das Nações Unidas.

o reconhecimento e entendimento de vários temas.

Ativistas democráticos foram detidos e feitos prisioneiros, em

1995

Iniciou-se o programa do Seguridade Nacional de Saúde.

1996

A República da China realizou a sua primeira eleição

manifestações na cidade de Kaohsiung, no episódio e seguimento que ficou conhecido como o Incidente de Kaohsiung,
o qual acabou por guiar a formação e o desenvolvimento do

direta presidencial, na qual Lee Teng-hui, do KMT

Partido Democrático Progressista (PDP) em 1986.

(Partido Nacionalista), e seu colega de partido,
Lien Chan, arrecadaram 54% dos votos.

1987

A Lei Marcial, em vigor desde 1949, perdeu seu efeito
regulamentar, cessando, assim, todas as proibições na

2000

Chen Shui-bian e Annette Hsiu-lien Lu, do Partido
Democrático Progressista (PDP), foram eleitos,

formação de novos partidos políticos, terminando, além

respectivamente, presidente e vice-presidente. Com a

disso, com a censura sobre os meios de comunicação.

posse da nova gestão, terminou, assim, o governo KMT

A democratização da nação taiwanesa alcançou elevado

(Partido Nacionalista), com mais de 50 anos consecutivos,

dispositivo, iniciando-se o intercâmbio individual entre

ocorrendo, pela primeira vez, a transferência do poder

pessoas por meio do Estreito de Taiwan.

executivo de Taiwan entre dois partidos políticos.

1991

As Provisões Temporárias e Efetivas vigentes durante
o Período de Mobilização Nacional para a Supressão da

2002

Organização Mundial do Comércio – OMC.

Rebelião Comunista foram abolidas. A partir do ano 1991
até 2005, a Constituição da República da China passou por
7 (sete) revisões.

18

A República da China - RC tornou-se membro da

2003

O Poder Legislativo, conhecido por Yuan Legislativo,
decretou o Ato de Referendo, estabelecendo a base legal

Taiwan tornou-se membro da Cooperação

para os cidadãos da República da China poderem votar,

Econômica Ásia-Pacífico.

diretamente, em assuntos de importância local e/ou nacional.
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2004

O primeiro referendo nacional foi realizado em conjunto

2011

O centenário da República da China foi celebrado em Taiwan.

2012

O então presidente Ma Ying-jeou e o seu novo parceiro

com a terceira eleição presidencial direta, na qual Chen
e Lu foram reeleitos com ligeira maioria.

de partido, Wu Den-yih, representando o KMT (Partido

2005

O Poder Legislativo (Yuan Legislativo) transpôs

Nacionalista), foram eleitos presidente e vice-presidente,

um pacote de alterações constitucionais, reduzindo,

respectivamente, da República da China - RC, obtendo

inclusive, o número de assentos em sua esfera para

51,6% por cento dos votos.

cerca de metade, de 225 para 113. Introduzindo o sistema
de “um distrito, dois votos”, para as eleições legislativas.

2008

2013

Taiwan assinou um acordo de cooperação econômica com
a Nova Zelândia e um acordo de parceria econômica
com Singapura.

Ma Ying-jeou e Vincent C. Siew, do KMT (Partido
Nacionalista), foram eleitos presidente e vice-presidente,

Participou na 38ª Assembleia da Organização Internacional da

respectivamente, da República da China (Taiwan) - RC,

Aviação Civil, na qualidade de convidado do presidente

obtendo 58% dos votos, registrando-se, nesse diapasão,

da organização.

a segunda transferência do poder executivo do governo
taiwanês, entre dois partidos políticos.

2014

Em fevereiro, Wang Yu-chi, Cônsul para os Assuntos do
Continente, reuniu-se formalmente com Zhang Zhijun, diretor

2009

A República da China participou na Assembleia Mundial da

do gabinete dos Assuntos de Taiwan, da China Continental,

Saúde como observador, marcando a sua primeira atuação

em Nanjing, marcando o primeiro contato oficial entre os

e presença numa atividade das Nações Unidas, desde a sua

chefes das agências governamentais responsáveis pelas

retirada em 1971.
O Presidente Ma Ying-jeou assinou o instrumento de ratificação
do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

2010
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relações no Estreito.
Manifestantes

do

Movimento

denominado

de

Girassol

(Sunflower Movement) ocuparam o Legislativo para registrar
oposição à aprovação do Acordo Comercial de Serviços
Através do Estreito, impedindo sua aprovação.

A República da China e a China Continental assinaram o

11.130 candidatos são eleitos em todo o país, para nove

Acordo Estrutural de Cooperação Econômica do Estreito

categorias distintas de representantes governamentais locais,

(ECFA, sigla em inglês), com o objetivo de institucionalizar

um número recorde, ficando, o evento, conhe-cido como as

as relações econômicas e comerciais no Estreito de Taiwan.

eleições locais dos “nove–em–um”.
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HISTÓRIA

2015

O Presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, e o líder da China

2018

Transição de Taiwan. Neste mesmo ano, a presidente Tsai

novembro, marcando o primeiro encontro do mais alto nível,

emitiu um pedido de desculpas às vítimas de perseguição

entre as duas partes, em 66 anos.

política durante o período denominado de “Terror Branco”
no país, o qual durou de 1949 até 1991, ratificando a decisão

Taiwan, dessa maneira, assinou o Acordo para a Facilitação

da comissão em eliminar os registros criminais.

do Comércio da OMC, submetendo seu pedido para
admissão na organização.

2016

2019

presidente e vice-presidente, respectivamente.

Ásia a permitir uniões LGBT.

2020

A presidente Tsai Ing-wen e seu vice, Lai Ching-te, do Partido

O PDP conquistou a sua primeira maioria no sistema

Democrático Progressista (PDP), foram reeleitos e venceram

legislativo taiwanês, após assegurar 68 dos 113 lugares.

as eleições presidenciais de 2020 com 57,1% dos votos.

A presidente Tsai Ing-wen, oficialmente, pediu desculpas, em
nome do Governo, às pessoas da nação indígena, pela dor e
pelos maus tratos causados durante os séculos passados.
O Ato de Desenvolvimento de Línguas Indígenas foi
promulgado para preservar e promover as línguas nativas
das 16 tribos indígenas taiwanesas reconhecidas oficialmente.
Taiwan sediou, também, a Universidade de Verão de
Taipei de 2017.
O Formosat-5, o primeiro satélite de observação da Terra,
de resolução máxima, construído no país e operado pela
Organização Espacial Nacional de Taiwan, foi lançado.
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Foi aprovada a lei especial legalizando o casamento entre
pessoas do mesmo sexo, tornando Taiwan o primeiro país da

A chefe do Partido Democrático Progressista (PDP), Tsai
Ing-wen, e o acadêmico, Chen Chien-jen, foram eleitos

2017

Em 31 de maio, foi inaugurada a Comissão de Justiça de

Continental, Xi Jinping, encontraram-se em Singapura, em

O PDP manteve sua maioria legislativa.
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O presidente e o vice-presidente da República da China
são escolhidos por eleição direta,
de quatro em quatro anos.
Nas eleições legislativas de Taiwan, cada eleitor vota por
meio de cédulas: uma para o seu distrito/município e
outra para os assentos gerais do legislativo.
A Constituição da República da China foi promulgada em
1º de janeiro de 1947, porém, logo após a sua criação,
iniciou sua vigência deixando de servir ao seu objetivo
principal, que era a democracia e o estado de direito.
Somente depois de 1987, quando a Lei Marcial foi definitivamente banida de Taiwan, começou a vigorar pelo
preceito democrático efetivo. Desde essa data, a constituição foi submetida a sete revisões - em 1991, 1992,
1994, 1997, 1999, 2000 e 2005 - de modo a torná-la mais
adequada e relevante à condição atual do país.
Uma das consequências mais importantes destas reformas foi, desde 1991, o reconhecimento pelo governo de
que a sua jurisdição deveria ser estendida, apenas, às
áreas sob seu controle direto. Como resultado, o presidente e os seus ministros passaram a ser eleitos, apenas,
pelos eleitores dessas mesmas áreas.
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A presidente Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressista
(PDP), sexta à esquerda, comemora sua reeleição ao lado de
seu vice, o candidato Lai Ching-te, quinto à esquerda, após a
eleição presidencial de Taiwan em 2020.
(Chin Hung-hao)

SISTEMA POLÍTICO

Consoante às reformas constitucionais promulgadas em
junho de 2005, o número de lugares no Poder Legislativo
Unicameral de Taiwan, conhecido como Yuan Legislativo,
foi reduzido de 225 para 113 e a duração do mandato dos
ministros foi aumentada de três para quatro anos. De
acordo com o novo sistema de eleições legislativas, cada
distrito eleitoral poderá eleger apenas um deputado. Cada
eleitor tem direito a apresentar dois votos: um voto para o
representante local do seu distrito/município e outro
para o seu representante central no Poder Legislativo
Unicameral (Yuan Legislativo). O poder de oficialização
de reformas constitucionais, assim, passou a ser exercido pelos cidadãos, por meio de referendos.

O GOVERNO CENTRAL
E AS CINCO DIVISÕES

YUAN
EXECUTIVO

YUAN
LEGISLATIVO

Levels of Government
O governo nacional engloba a presidência e cinco principais divisões, designadas Yuans. Os governos locais atuais
incluem 6 municípios especiais, 13 distritos e 3 municípios
autônomos, com o mesmo estatuto hierárquico que os
distritos. Com início em 2014, todos os responsáveis e
representantes de governos locais são, simultaneamente,
eleitos por sufrágio universal em todos os municípios e distritos de Taiwan, de quatro em quatro anos. Adicionalmente,
existem 198 municípios e cidades administrados pelo
país, bem como 170 distritos, incluindo seis montanhas
indígenas em municípios autônomos e especiais.
Os municípios especiais são entidades administrativas de
alto nível que obedecem à jurisdição direta do governo
central, com relevante papel e para o desenvolvimento
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Formula e implementa as
políticas governamentais

YUAN DE
VERIFICAÇÃO
E EXAMES

YUAN
JUDICIAL
YUAN DE
CONTROLE

Revê e promulga leis,
normas e regras, legisla,
realiza audiências sobre
assuntos políticos, examina
orçamentos, operações e
contas governamentais

Gerencia o sistema
civil de serviços

Supervisiona o sistema
judicial taiwanês

Atua com fiscalização,
impugnação e censuras
oficiais. Audita, por exemplo,
agências governamentais
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REGIÕES ADMINISTRATIVAS LOCAIS
Taipei (capital do país)
Nova Taipei
Cidade de Taoyuan
Cidade de Hsinchu
Distrito de Hsinchu
Distrito de Miaoli
Cidade de Taichung
Distrito de Changhua
Distrito de Penghu
Cidade de Tainan
Cidade de Kaohsiung

Cidade de Keelung

Distrito de Lienchiang

Distrito de Yilan

Distrito de Hualien
Distrito de Nantou
Distrito de Yunlin
Cidade de Chiayi
Distrito de Chiayi
Distrito Taitung

Distrito de Kimmen

Distrito Pingtung

6 Municípios Especiais
3 Municípios Autônomos
13 Distritos

Presidência e Governo
regional. Esta situação proporciona o acesso a maiores
fundos e oportuniza o estabelecimento de órgãos adicionais e empregos públicos. Os seis municípios especiais são,
segundo a dimensão da população, as cidades de Nova
Taipei, Taichung, Kaohsiung, Taipei, Taoyuan e Tainan.

28

O presidente e vice-presidente são eleitos diretamente pelo
sufrágio universal. Eles cumprem um mandato de quatro
anos, podendo ser reeleitos para um segundo mandato.
O presidente é o chefe de estado e comandante das forças
armadas; representa a nação nas relações internacionais e
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tem o poder de nomear os líderes de quatro divisões do
governo, incluindo o Primeiro-ministro, que lidera o Yuan
Executivo ou Gabinete, e deve se reportar regularmente
ao Legislativo. O Executivo Yuan compreende, dessa
maneira, o primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro e os
membros do gabinete que são responsáveis pela política e
administração. O primeiro-ministro é, oficialmente, o presidente do Yuan Executivo, sendo nomeado pelo Presidente
da República, devendo se reportar, com regularidade,
ao Poder Legislativo, conhecido como Yuan Legislativo.
As chefias dos ministérios, comissões e agências do
Yuan Executivo são nomeadas pelo primeiro-ministro e
compõem o Conselho do Yuan Executivo. Para melhorar
a eficácia administrativa, o Yuan Executivo passou por
uma reestruturação, reduzindo o número de órgãos do
Gabinete de 37 para 29.
Após a reorganização, que se iniciou no início de 2012,
o Poder Executivo, denominado de Yuan Executivo,
tornou-se composto por 14 ministérios, 8 conselhos, 3
agências independentes e 4 outros órgãos. De acordo com
a constituição da República da China, nem a nomeação do
Primeiro-ministro pelo Presidente, nem a nomeação dos
outros ministros pelo Primeiro-ministro, estarão sujeitas à
confirmação legislativa.
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No entanto, quando o Presidente nomeia os membros
do Yuan de Controle, do Yuan de Verificação e do Yuan
Judicial, as nomeações têm de ser confirmadas pelo
Poder Legislativo, conhecido como Yuan Legislativo. Os
deputados elegem o presidente do parlamento, ou seu
representante, dentre sua categoria.

Partidos Políticos
Tendo em conta o papel principal da Presidência da
República no funcionamento geral do governo, o termo
“partido do poder” indica qual será o partido político
a ocupar o Gabinete Presidencial. O Kuomintang (KMT
– Partido Nacionalista) se manteve na presidência em
Taiwan, por mais de cinco décadas, antes da vitória do
Partido Democrático Progressista (PDP), nas eleições
de 2000 e 2004. O KMT (Partido Nacionalista) recuperou
o poder com as vitórias nas eleições de 2008 e 2012.
O PDP venceu as eleições presidenciais de 2016,
sinalizando a terceira transição de poder, desde a
democratização do país.
Nas eleições legislativas de janeiro de 2020, o Partido
Democrático Progressista (PDP) conquistou 54% dos
assentos junto ao Legislativo, enquanto o Partido
Nacionalista - KMT conseguiu garantir 34%. Outros partidos importantes também estão presentes no Legislativo,
tais como: o Partido do Povo de Taiwan, o Partido do Novo
Poder e o Partido da Construção do Estado de Taiwan.
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RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
DESTAQUE
Mais de 170 países e territórios concedem privilégios,
dispensa de visto, visto eletrônico, e-visa e outros para
a entrada dos cidadãos taiwaneses portadores de
passaporte.
Taiwan é a única nação incluída no Programa Americano
de Dispensa de Visto mesmo sem manter relações
diplomáticas oficiais com os EUA.

A República da China é um estado soberano e
independente, que mantém a sua própria defesa nacional
e desenvolve as suas próprias relações internacionais.
Como consagrado em sua Constituição, o país tem como
princípio, “cultivar relações de boa vizinhança com outras
nações e respeitar os tratados e a Carta das Nações
Unidas. (...) promover a cooperação internacional, proteger a justiça internacional e assegurar a paz mundial.”
O objetivo final da política externa do país deverá ser o
de garantir um ambiente favorável para a preservação da
nação e o seu desenvolvimento em longo prazo.
O governo taiwanês está comprometido com sua abordagem de diplomacia firme, a qual objetiva o avanço da
assistência mútua para benefícios recíprocos.
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Caixa de suprimentos médicos sendo carregada em um voo
com destino aos aliados e parceiros de Taiwan, durante a
pandemia do coronavírus (COVID-19). (Chen Mei-ling)
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A Presidente Tsai, também visitou os aliados de Taiwan no
Caribe: Haiti, Federação de São Cristóvão e Neves(Névis),
São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia em sua Jornada
pela Liberdade, Democracia e Sustentabilidade, no período de 11 a 22 de julho. A visita presidencial incluiu paradas
em Nova York e Denver, nos Estados Unidos.

Participação Internacional
Taiwan é membro, de pleno direito, em 38 organizações
intergovernamentais, que são importantes instituições
internacionais atuantes na governança global. Também
integra agências subsidiárias, incluindo a Organização
Mundial do Comércio - OMC, a Cooperação Econômica
Ásia–Pacífico - APEC, o Banco de Desenvolvimento
Asiático - BDA e o Banco Centro-Americano de Integração
Econômica - BCIE. Goza, ainda, da condição de observador e demais status, em 20 organizações intergovernamentais e suas agências subsidiárias, incluindo o
Banco de Desenvolvimento Interamericano - BID, o Banco
Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento - BERD,
e em comitês da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE.
Como apoiador da soberania nacional e da dignidade e
bem estar dos povos, Taiwan coopera com a comunidade
internacional, de forma pragmática e profissional, sempre
que possível. Procura, igualmente, ampliar sua participação em organizações intergovernamentais e mecanismos
relacionados ao bem-estar e ao desenvolvimento humano,
tais como: a Organização Mundial da Saúde - OMS, a
Organização Internacional da Aviação Civil - OIAC, a ONU,
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a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima - UNFCCC
e a Organização Internacional de Polícia Criminal. Esses
esforços conquistaram o firme apoio de aliados diplomáticos e países que pensam da mesma forma.
Em 21 de março de 2019, 170 países e territórios concederam privilégios, dispensa de visto de entrada, visto eletrônico, e-visa, e demais prerrogativas para os cidadãos
de Taiwan, portadores de passaporte. Taiwan assinou,
ademais, acordos sobre datas de feriados de trabalho
com 17 países.

Relações Sólidas
Notadamente, dentre os 38 países inseridos no Programa
Americano de Dispensa de Visto (VWP, sigla em inglês),
Taiwan é o único que não tem relações diplomáticas
com os EUA, embora ambas as partes mantenham relações próximas. Na ausência de relações diplomáticas
formais, o Acordo de Relações com Taiwan (em inglês
TRA), assinado pelo Congresso dos EUA, em 1979, mantém-se em pleno vigor, proporcionando uma forte base
para a cooperação entre ambos os países (Taiwan e
EUA) suprindo qualquer possível ausência de laços diplomáticos formais. Os Estados Unidos reiteraram seus
compromissos de segurança sob o Acordo de Relações
com Taiwan - TRA e 6 garantias. Em 2018, o Ato de
Viagens de Taiwan foi aprovado, por unanimidade, pelo
Congresso dos EUA e sancionado pelo presidente dos
EUA, Donald John Trump. Essa legislação encoraja as
visitas de oficiais e funcionários,de todos os níveis, de
ambos os lados, destacando o forte apoio empenhado
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pelo Executivo e Legislativo dos Estados Unidos a Taiwan.

empenhados. Taiwan e a União Europeia também estão

Em 2020, a Lei de Iniciativa de Proteção e Aprimoramento

dedicados em ampliar a cooeração nos setores emer-

Internacional dos Aliados de Taiwan (Ato de TAIPEI) tam-

gentes, incluindo energia verde, novas tecnologias e

bém foi aprovada pelo Congresso dos EUA e sancionada

transformação digital. Ambos estão expandindo a colabo-

pelo Presidente Trump, demonstrando o apoio dos EUA

ração no campo dos direitos humanos, trabalhando juntos

às alianças diplomáticas de Taiwan em todo o mundo.

em tópicos de preocupação e interesse mútuos, incluin-

Também encorajou a participação de Taiwan em orga-

do igualdade de gênero, direitos LGBTI e direitos dos

nismos internacionais. À medida em que Taiwan e os

trabalhadores migrantes.

EUA expandem e ampliam sua cooperação, sua parceria
bilateral torna-se uma cooperação global.

Em 10 de abril de 2013, Taiwan assinou um acordo
pesqueiro com o Japão, após 17 rodadas de negocia-

A República da China e a Santa Sé mantêm relações

ções, desde 1996, ampliando o setor de pesca e de barcos

diplomáticas de longo prazo e possuem um compromisso

de Taiwan nas águas ao redor das ilhas Diaoyutai, no Mar

comum sobre a liberdade religiosa e a ajuda humanitária.

Oriental da China. Os fortes laços entre os dois lados estão

Tendo como base os valores universais da paz, liberdade,

evidenciados, analogamente, pela nova denominação do

democracia e respeito pelos direitos humanos, Taiwan

escritório da representação japonesa em Taiwan, que

continuará a ser um parceiro importante para a Santa Sé

era “Associação de Intercâmbio, Japão”, passando a ser

e outras nações, nos esforços para a promoção do amor,

“Associação de Intercâmbio – Japão - Taiwan”, em janeiro

da caridade e da paz mundial.

de 2017, assim como a “Associação Taiwanesa das
Relações da Ásia Leste”, modificou sua denominação para

Da mesma forma, compartilhando valores comuns como

“Associação de Relações Taiwan-Japão”, em maio de 2017.

democracia, liberdade e regulamentação legal, Taiwan
e a União Europeia, juntamente com outros países euro-

Taiwan e Japão sediaram seu quarto encontro anual so-

peus, expandiram a cooperação e o intercâmbio, por

bre questões marítimas, em Taipei, em 2 de dezembro

meio de inúmeras áreas e campos, tais como: economia;

de 2019. Realizado em total conformidade com os

tecnologia e cultura. Como exemplo, as ligações econô-

mecanismos de diálogo e cooperação marítima estabe-

micas e os laços comerciais entre Taiwan e os países

lecidos em 2016, o fórum explorou oportunidades para

Europeus são estáveis e estreitos. Cumpre destacar que

a colaboração em diversas áreas temáticas, tais como

a União Europeia é, para Taiwan, o quinto maior parceiro

pescaria e pesquisa científica.
Em novembro de 2015, Taiwan e as Filipinas concluí-ram

comercial e a maior fonte de valores estrangeiros diretos
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o Acordo para a Facilitação e Cooperação sobre a

O governo taiwanês está intensificando esforços para

Aplicação da Legislação quanto aos Assuntos de Pesca,

transformar a Ilha Taiping, localizada nas Ilhas Nansha

com o objetivo de salvaguardar a segurança dos pesca-

(Spratly), no Mar do Sul da China, em uma base para ajuda

dores de ambos os lados.

humanitária com suprimentos. Desde que assumiu a responsabilidade, em 2000, pela manutenção da presença

Em 19 de julho de 2016, a Presidente Tsai Ing-wen esta-

governamental na Ilha Taiping, assim como nas Ilhas

beleceu quatro princípios e cinco ações pertinentes às

Dongsha (Pratas), a Administração da Guarda Costeira

questões do Mar do Sul da China. Os quatro princípios

de Taiwan– AGC conduziu missões de respostas a

são: Em primeiro lugar, a disputa no Mar do Sul da

desastres, prestando ajuda humanitária e fornecendo

China deverá ser resolvida, pacificamente, de acordo

assistências individuais. A AGC está comprometida a

com o direito internacional e a lei marítima, incluindo a

prestar acentuada colaboração, tendo o apoio de seus

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Marítimo.

parceiros e países vizinhos, os quais estiverem alinhados a

Em segundo lugar, Taiwan deverá ser incluída em

política governamental de trabalho para o alcance da paz

mecanismos multilaterais destinados a resolver disputas.

e da estabilidade no Mar do Sul da China.

Em terceiro lugar, os Estados compreendidos terão a
obrigação de salvaguardar a liberdade de navegação e

Com uma área de 0,51km², a Ilha Taiping pode susten-

sobrevoo na região. Por último, os litígios deverão ser

tar a habitação humana e uma vida econômica própria.

resolvidos, deixando-se de lado as diferenças e pro-

Outrossim, preenche os critérios de ilha, conforme precei-

movendo-se o desenvolvimento conjunto. Mediante as

tua o Artigo 121 da Convenção das Nações Unidas sobre o

negociações conduzidas com base na igualdade, Taiwan

Direito Marítimo, frequentemente referida pelo acrônimo

encontra-se disposto a trabalhar com todos os estados

em inglês UNCLOS, sendo facultado ao governo taiwanês

interessados para promover a paz e a estabilidade no

todos os direitos associados às águas territoriais, zonas

Mar da China Meridional e para, conjuntamente com de-

contíguas, zonas econômicas exclusivas em 200 milhas

mais países, conservar e desenvolver recursos na

marítimas, e plataformas continentais, estando sob a

região. As cinco ações incluem a adoção de medidas de

supervisão do referido tratado multilateral UNCLOS.

proteção aos direitos de pesca do país, a participação
em consultas multilaterais, a promoção da cooperação
científica, o reforço para a resposta humanitária, contando
com o norteamento dos especialistas em direito marítimo.
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Cooperação Mútua (Win-Win Cooperation)
Na qualidade de cidadão modelo na sociedade global,
Taiwan continuará a promover a assistência humanitária e
o controle de doenças, ao mesmo tempo em que participará, ativamente, na diligência internacional como a finalidade de enfrentar sabiamente as alterações climáticas,
o terrorismo e o crime internacional. Há previsões para
Taiwan construir parcerias de longa duração com países
aliados e com objetivos idênticos, por intermédio do
apoio a interações governamentais; investimento comercial e trocas denominadas “população-para-população”,
trabalhando com os seus parceiros em todo o mundo,
objetivando manter e promover os valores universais da
paz, da liberdade, da democracia e dos direitos humanos.
A reação de Taiwan à pandemia do coronavírus (COVID-19),
com quarentenas obrigatórias, rastreamento de contato
de alta tecnologia e compartilhamento transparente de
informações, tornou-se conhecida, globalmente, como
sendo referência. O mundo denominou essa reação como
o Modelo de Taiwan. Seu sucesso permitiu a colaboração direta do povo taiwanês para o desenvolvimento e o
estudo de vacinas, incluindo aliados naturais, no combate
ao coronavírus. Esse apoio à saúde mundial ocorreu por
meio da Academia Sinica, que é a principal instituição
de pesquisa do país. Taiwan, outrossim, compartilhou
máscaras cirúrgicas, termômetros digitais, luvas, óculos
de proteção, jalecos, kits de teste rápido e outros equipamentos auxiliando os demais países. Acordos com nações
em todo o mundo sobre doações e trocas de tais itens
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médicos essenciais têm oportunizado a ampla cobertura
da mídia, conquistando ainda mais amigos no exterior.
Mudanças na sociedade, na liberdade econômica e na
transformação democrática em Taiwan, criaram um
ambiente fértil para o setor privado e as organizações
não-governamentais floresceram. A sociedade civil de
hoje desempenha um papel fundamental na garantia da
governança, a qual permite que Taiwan exerça seu poder
brando na arena internacional.
As ONGs ascenderam o perfil de Taiwan, ao se engajar
em vários projetos de cooperação internacional, estreitamente alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
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RELAÇÕES ATRAVÉS
DO ESTREITO
DESTAQUE
Em dezembro 1987, Taiwan suspendeu a limitação
de viajar para a China Continental a todos os que lá
tivessem familiares próximos.
Com a inclusão de rotas e voos diretos, em dezembro
de 2008, foram extintas as restrições para os viajantes
de Taiwan que estavam em visita à China Continental.

Desde que se mudou para Taiwan, em 1949, o governo
tem exercido sua própria jurisdição, incluindo a supremacia sobre as Ilhas de Penghu, Kinmen, Matsu e um
conjunto de outras pequenas ilhas, enquanto a China
Continental tem estado sob o controle das autoridades
de Pequim. Com a aceleração da democratização de
Taiwan, no final da década de 1980, muitas restrições
sobre as trocas econômicas com a China Continental
foram suspensas. Presentemente, Taiwan é um dos
maiores investidores da China Continental. Entre 1991
e o final de março de 2020, o investimento aprovado
na China compreendeu 44.056 casos, totalizando US$
188,5 bilhões. Em 2019, o valor do comércio através do
Estreito foi de US $ 149,2 bilhões. Nesse ano, os viajantes
da China fizeram 2,66 milhões de visitas a Taiwan.
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Avião da China Shanghai Airlines aproxima-se da pista do
Aeroporto Taipei Songshan, um dos muitos voos regulares
pelo Estreito, realizado desde 2009. (Chin Hung-hao)
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COMÉRCIO ATRAVÉS DO ESTREITO
Exportações
2019

2010

2001

Importações

US$

149

Peace and Stability
Total
bilhões

US$ 114 bilhões

US$ 10.99 bilhões
Fonte: Administração Aduaneira, Ministério das Finanças

Em junho de 2008, os diálogos institucionalizados entre a
Fundação Semioficial de Intercâmbio de Contingências e a
Associação de Relações Internacionais de Contingências,
ambas de Taiwan, reassumiram suas atividades, após um
hiato de 10 anos. Desde agosto de 2015, 11 negociações
foram realizadas, alternadamente, de ambos os lados
do Estreito de Taiwan, produzindo 23 acordos formais,
dos quais 21 já entraram em vigor, além de dois consensos. Mais significante, entre as negociações, consta o
Acordo do Quadro de Cooperação Econômica Através
do Estreito - ECFA, concluído em junho de 2010, que visa
institucionalizar o comércio e as relações econômicas
entre Taiwan e a China Continental.
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A fim de promover reformas internas completas, o país
requer um ambiente externo pacífico e estável, especialmente, no que diz respeito às relações com a China
Continental. A Presidente Tsai Ing-wen, desde que assumiu o cargo, em 20 de maio 2016, inclusive após sua
reeleição em 2020, tem trabalhado para construir um
relacionamento de negociação consistente, previsível e
sustentável através do estreito, baseado nas realidades
existentes e nas fundamentações políticas.
A posição inalterada do governo é a de manter o status
quo através do Estreito. Esse é o compromisso de Taiwan
com a região e o mundo. A paz, a prosperidade e o
desenvolvimento na Ásia são responsabilidades comuns
de todos os países da região. Portanto, questões por
meio do Estreito estão ligadas à paz regional. Taiwan
cumprirá suas responsabilidades de salvaguardar a segurança regional, continuando a estender a boa vontade e
mantendo relações estáveis, consistentes e previsíveis,
através do Estreito.
Nos últimos anos, a China estabeleceu pré-condições
políticas para trocas através do Estreito, unilateralmente
suspendeu as interações oficiais e exerceu continuamente
supressão política e coerção militar em Taiwan. No dia 2
de janeiro de 2019, a China propôs a exploração do modelo
“um país, dois sistemas” para Taiwan, interrompendo o
status quo da paz e estabilidade regionais. Diante da
agenda política cada vez mais agressiva da China, em 11 de
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março de 2019, a Presidente Tsai apresentou diretrizes,

realidade de que a República da China existe e que o povo

destinadas a fortalecer as medidas de segurança nacional,

de Taiwan tem uma inabalável fé no sistema democrático.

salvaguardar a soberania taiwanesa e garantir que as

A China tem sido encorajada a abraçar o apelo do pre-

gerações atuais e futuras tenham o direito de decidir o

sidente Tsai por “paz, paridade, democracia e diálogo”,

futuro de Taiwan. O Legislativo, neste contexto, aprovou

tendo em vista a promoção de Taiwan por interações

a Lei Anti-infiltração, a qual começou a vigorar em 15 de

positivas que realmente sirvam ao bem-estar das pessoas

janeiro de 2020, para evitar a interferência de forças hos-

em ambos os lados do Estreito. Por derradeiro, o governo

tis externas nos processos políticos do país.

continuará aprofundando a cooperação com os EUA,
o Japão e outros países com ideias semelhantes para

Além disso, o governo atual tem, ativamente, pressio-

combater as ameaças da China a Taiwan, promover a

nado a casa legislativa no intuito de aprovar emendas à

paz, estabilidade e prosperidade regionais e proteger os

Lei que venham a aprimorar as relações entre o povo da

interesses da nação.

área de Taiwan e da área continental. Todas as normas
aprovadas até o momento estabeleceram mecanismos de
supervisão democrática para acordos políticos através do

VISITANTES DA CHINA A TAIWAN

Estreito, conforme Artigo 5-3; gerenciamento aprimorado
das viagens dos funcionários públicos à China nos termos
dos artigos 9, 9-3 e 91; e multas ajustadas para investimento chinês não autorizado, para refletirem a gravidade
das violações, de acordo com o Artigo 93-1.

Abordagem Consistente
O governo continuará a tratar as questões das conexões
do Estreito com base na Constituição da República da
China, na Lei que rege as relações entre o Povo da Área
de Taiwan e da Área Continental, bem como, respeitando-se a vontade de sua população.
Adicionalmente, o Governo de Taiwan insiste junto às
autoridades da China Continental que considerem a
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Unidade: Milhões

2.683.093

visitas

4
3

Turistas

2
1
0
2006

Viagens a negócios e outras
2019
Fonte: Agência Nacional de Imigração, Ministério do Interior
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ECONOMIA
DESTAQUE
Taiwan foi o 17º maior exportador
de mercadorias em 2019.
Sob a Nova Política do Sul, Taiwan possui profundos
laços com 10 países membros da Associação das
Nações Asiáticas do Sul, 6 países da Ásia do Sul,
Austrália e Nova Zelândia.

Taiwan ocupa uma posição importante na economia
global. É um dos principais participantes na indústria
da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. A
República da China - RC é um importante ator no fornecimento de mercadorias no espectro industrial mundial.
De acordo com a Organização Mundial do Comércio - OMC,
Taiwan foi o 17º maior exportador e o 17º maior importador
de mercadorias em 2019. Foi, também, um dos maiores
detentores de reservas em divisas internacionais, em
dezembro de 2019. O Produto Interno Bruto (PIB) per
capita atingiu o valor de US$ 25.909 no mesmo ano
(2019). Em termos de PIB nominal, Taiwan situa-se próximo a Suíça e Polônia, enquanto o seu PIB per capita, que
exprime a paridade do poder de compra, equipara-se ao
da Suécia e da Dinamarca, sendo superior ao do Japão e
ao da Coreia do Sul.
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Acadêmicos indianos que estão estudando na Universidade
WuFeng, região sul de Taiwan, condado de Chiayi, realizam
estágio em uma fábrica operada pela Far East Machinery Co.
(Chin Hung-hao)
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Crescimento Econômico
Depois de resistir à crise financeira global, em 2009, a
economia orientada para a exportação de Taiwan teve
novo impacto em 2015, o que se atribui, principalmente,
à fraca procura de produtos eletrônicos de consumo,
em nível global, em conjunto com a queda do preço do
petróleo. A economia de Taiwan cresceu, apenas, 1,47%
e o volume comercial global decresceu 13,3%, no mesmo
ano. Desde 2016 a situação melhorou. As estatísticas
indicam que, embora em 2019 as exportações gerais de
Taiwan tenham diminuído 1,44%, as importações aumentaram 0,32%, o que possibilitou a expansão da economia

PANORAMA DO PRODUTO
INTERNO BRUTO (2019)
Nominal

Per capita

PPC per capita

(nominal)

(FMI)

US$611 bilhões

US$25.909

US$56.760

1,76%

Agricultura

35,8%
Indústria

PIB

62,42%
Serviços
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taiwanesa em 2,71%. Embora esse crescimento pareça
ser modesto, devido ao impacto da disputa comercial
dos EUA com a China, o avanço da produção doméstica, impulsionada pelo remanejamento de empresas de
manufatura, ajudou a compensar tal desempenho. O crescimento econômico teve visível recuperação em janeiro
e fevereiro de 2020, resultado das exportações e das
importações, respectivamente, 6,4% e 5,3%, além do valor
comercial geral, que tem subido 5,9%, a cada ano.
Pesquisas anuais oficiais das economias do mundo,
incluindo aquelas conduzidas pelo Fórum Econômico
Mundial, pela Inteligência de Risco no Ambiente
de Negócios, e pela Unidade de Inteligência do
The Economist, classificaram Taiwan, entre as principais
nações, ano após ano, com relação ao enorme crescimento de longo prazo, incluindo o desenvolvimento
tecnológico. Os resultados anunciados em 2019-2020
não foram exceção (veja tabela “Ranking de Pesquisa
Global” pág. 58-59).
Em julho de 2013, Taiwan assinou um acordo de cooperação econômica com a Nova Zelândia, sendo o primeiro
da República da China com um membro da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.
Outro acordo de parceria econômica foi, identicamente,
assinado com Cingapura em novembro do mesmo ano,
marcando o primeiro pacto taiwanês com um parceiro
econômico do Sudeste da Ásia. Ambos os acordos superaram os requisitos da OMC.
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TAXAS DE CRESCIMENTO ECONÔMICO
2015

1,47%
2,17%

2016

3,31%
2,75%

2017
2018

2,71%

2019

Fonte: Diretoria Geral do Orçamento, Contabilidade e Estatísticas.

Taiwan, identicamente, completou análises sobre a viabilidade de acordos de cooperação econômica com
a Indonésia e a Índia, tendo os resultados obtidos
sido divulgados em Jacarta, em dezembro de 2012, e
em Nova Déli, em setembro de 2013, respectivamente.
Nesse diapasão, espera-se que essa modalidade de
pacto econômico celebrado com Nova Zelândia e Singapura, bem como os demais Acordos de Cooperação

Com a adoção desse modelo, Taiwan esforça-se para
reforçar as suas ligações globais e regionais, por meio
de iniciativas tais como a Nova Política Dirigida do Sul,
cujo objetivo é diversificar os mercados internacionais de
nações, mediante a expansão de vínculos com membros da
Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), bem
como com o apoio do Sul da Ásia, da Austrália e da Nova
Zelândia. Taiwan, não obstante, continuará a monitorar o
desenvolvimento da integração econômica regional, tal
como, permanecerá procurando todas as oportunidades
possíveis para inclusões e participações.
Para melhorar o índice de investimento doméstico e o
nível da competitividade global do país, o Novo Modelo de
Desenvolvimento Econômico dará prioridade à promoção
da iniciativa das indústrias inovadoras “cinco–mais–dois”.

NOVO RASTREADOR DA POLÍTICA DO SUL

Econômica – ACE facilitem a participação de países nos

2019

blocos de integração econômica regional, incluindo-se a
Parceria Trans-Pacífico Compreensiva e Progressiva e a

16,5%

Parceria Econômica Regional Abrangente.

Abordagens de Desenvolvimento

17,2%

Desde maio de 2016, Taiwan adotou um Novo Modelo de
Desenvolvimento Econômico, o qual procura impulsionar
o crescimento, pela promoção da inovação, aumento

Comércio com os
18 países NSP*

Investimento nos
18 países NSP*

do emprego, assegurando a distribuição equitativa dos
benefícios econômicos.
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2016
*NSP: Nova Política do Limite Sul.
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PERFIL COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS (2019)
Volume total do comércio: US$ 614,9 bilhões
Exportações: US$ 329.2 bilhões

Investimento no estrangeiro registado:

US$6.85 bilhões

• Cinco maiores destinos

Importações: US$ 285.7 bilhões

Territórios Britânicos no Caribe

US$1.31 bilhões

Vietnã

US$915 milhões

Balança Comercial: US$ 43.5 bilhões excedentes
China Continental
(incluindo Hong Kong) 40,1%
ASEAN 16,4%

Singapura

US$636 milhões

Luxemburgo

US$604 milhões

Estados Unidos

US$561 milhões

Estados Unidos 14,1%
União Europeia 8,4%

Investimento estrangeiro registrado:

Japão 7,1%

Principais destinos
de exportação
Principais destinos
de importação
China Continental
(incluindo Hong Kong)
20,5%
Japão 15,4%

União Europeia
10,9%

Estados Unidos 12,2%

ASEAN 12,2%

Reservas em divisas estrangeiras:

US$478.1 bilhões
(dezembro/2019)
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US$11.2 bilhões

• Cinco maiores fontes
Territórios Britânicos no Caribe

US$3.12 bilhões

Países Baixos

US$2.29 bilhões

Japão

US$1.27 bilhões

Austrália

US$714 milhões

Hong Kong

US$647 milhões

O programa citado compreende os cinco setores emergentes e de alto crescimento de biotecnologia e farmacêutica,
enegia verde, defesa nacional, maquinário inteligente e Internet das Coisas. Engloba, da mesma maneira, dois conceitos
centrais: a economia circular e um novo paradigma para o
desenvolvimento na agricultura. Igualmente, englobando
o plano de desenvolvimento do Vale do Silício Asiático, na
cidade de Taoyuan, no norte de Taiwan. Essa iniciativa busca
cultivar os principais impulsionadores do crescimento futuro.
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O governo, similarmente, está promovendo o Programa
de Desenvolvimento de Infraestrutura de Futuro para atender às necessidades nacionais durante os próximos 30
anos. Este programa contém oito elementos principais, a
saber: desenvolvimento ferroviário, infraestrutura digital,
ambientes aquáticos, segurança alimentar, energia verde,
desenvolvimento urbano-rural, aumento das taxas de
natalidade e com a previsão para instalações de cuidados
infantis, e fomento ao talento e ao emprego.
Enquanto trabalha para promover indústrias inovadoras,
o governo também se mantém comprometido em proteger o meio ambiente. Com essas e outras metas mente,
o novo modelo econômico busca integrar, totalmente, a
reestruturação industrial, o planejamento nacional do uso

da terra e as estratégias de crescimento regional para
promover o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo
tempo, promover o uso de recursos energéticos verdes.
Na presente perspectiva, o governo taiwanês tem empenhado esforços para aumentar os níveis salariais e aprimorar o desenvolvimento reginal. Ao mesmo tempo, tem
buscado mitigar o impacto econômico ocasionado pela
pandemia do coronavírus (COVID-19), inclusive, diante do
longo e prolongado embate comercial EUA-China. Essas e
outras medidas devem melhorar a competitividade industrial e estimular, ainda mais, a economia de Taiwan em 2020.

POSIÇÃO NA PESQUISA GLOBAL
Posição

Países
Pesquisados

Placar da Competitividade Mundial (Maio 2019)

16

63

International Institute for
Management Development

Investimento no Clima (Dezembro 2019)

4

50

Business Environment
Risk Intelligence

Índice de prontidão em rede 2019 (Dezembro 2019)

26

122

Portulans Institute (Instituto Portulano)

Índice de Liberdade Econômica (Março 2020)

11

180

Heritage Foundation &
The Wall Street Journal

Facilidade na Realização de Negócios (Outubro 2019)

15

190

Banco Mundial

Índice de Competitividade Global 2019
(Outubro 2019)

12

141

Fórum Mundial Econômico

Tópico da Pesquisa (data de publicação)

58

Instituto de Pesquisa
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CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
DESTAQUE
Taiwan é um dos líderes mundiais na produção de
tecnologias de informação e comunicação.
Em outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial
classificou Taiwan no 12º lugar, em um total de 141
economias, no Relatório Global de Competitividade.

Em abril de 2014, o Conselho Nacional de Ciência (National
Science Council), sendo uma agência do governo dedicada e encarregada de promover o desenvolvimento
científico e tecnológico, apoiando a pesquisa acadêmica
e impulsionando os três parques científicos do país, foi
reorganizado e renomeado como Ministério da Ciência e
Tecnologia - MOST. Enquanto mantém e oferece continuidade às medidas e programas inovadores do seu antecessor, o Ministério da Ciência e Tecnologia – MOST, com
nova estrutura organizacional, objetiva, inclusive, focar na
pesquisa acadêmica sobre as necessidades da indústria,
uma vez que Taiwan conta com a ciência e a inovação
tecnológica como um dos principais impulsionadores do
seu crescimento econômico e do seu progresso nacional.
O sucesso das empresas de alta tecnologia de Taiwan pode

60

Turista admira as imagens de flores exibidas em alta resolução na
Exposição Taichung World Flora, realizada na metrópole central
de Taiwan. (Chin Hung-hao)

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ser atribuído ao generoso financiamento do governo taiwanês com vistas ao desenvolvimento científico aplicado. Com
o apoio governamental, o Instituto de Pesquisa Tecnológica
Industrial, o Laboratório Nacional de Pesquisa Aplicada e o
Instituto para a Indústria da Informação desempenharam
papéis importantes para impulsionar a ascensão de Taiwan
como uma potência tecnológica, por meio da pesquisa,
ajudando o setor privado com Pesquisa e Desenvolvimento
- R&D e com a exploração de novas tecnologias.

Suporte à Inovação
O Instituto para a Pesquisa de Tecnologia Industrial
(Industrial Technology Research Institute – ITRI) tem sido
fundamental no estabelecimento de várias empresas que

VOLUME DE EMPRESAS NOS TRÊS GRANDES
PARQUES CIENTÍFICOS DE TAIWAN (2019)
Parque científico
de Hsinchu

41,5%

Parque Científico do
Centro de Taiwan

30,3%

Parque Científico
do Sul de Taiwan

28,2%

VALOR DA PRODUÇÃO E COTA GLOBAL DE PRODUTOS
E SERVIÇOS FABRICADOS EM TAIWAN (2019)
N.º 1 no Mundo Todo
Valor da
Produção

Categoria

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia de Taiwan– MOST.
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Cota
Global

(US$ milhões)

(%)

Fabricação
personalizada de IC

40.352

71,43

Teste e embalagem de IC

13.973

48,7

Chlorella (algas verdes
unicelulares)
Bicicletas de alta
qualidade
Lâminas de silício

903 toneladas

45,12

1.979.000

28,6

2.312

20,96

576

41,71

N.º 2 no Mundo Todo
Dispositivos de
Navegação Portáteis
Substratos IC

2.425

23,3

Pequenos & Médios
Painéis de LCD (TFT)

7.562

20,17

22.072

18,74

Projeto e design em IC
Folha de cobre
eletrodepositada

US$35.42 bilhões US$25.87 bilhões US$24.12 bilhões

Quantidade

Placas de circuito
impresso

73.78
milhões m²
7.493

14,8
10,97

Legenda: IC – Circuitos Integrados (Integrated Circuits)
Fonte: Projeto de Serviços de Inteligência de Indústria e Tecnologia,
Ministério das Relações Econômicas.

63

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

POSIÇÃO NA PESQUISA GLOBAL
Tópico da Pesquisa
(Data da publicação)

Posição/Classifi
Posição/Classificação
cação
(Categoria)

Países
Pesquisados

Instituições de Levantamento

Relatório Global de Competitividade
2019 (Outubro 2019)

04 (Capacidade de Inovação)

141

Fórum Mundial de Economia

Competitividade Mundial 2019
(Maio 2019)

13 (Infraestrutura tecnológica)
08 (Infraestrutura científi
científica)
ca)
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Anuário Internacional do Instituto de
Desenvolvimento Gerencial

passaram a comandar posições proeminentes no mercado
global, incluindo a empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, Semiconductor Manufacturing Co. e
a empresa taiwanesa de confecção de microeletrônicos,
United Microelectronics Corp., que estão entre os principais
fabricantes de circuitos integrados do mundo. O inovador
sucesso do instituto é melhor ilustrado pelo fato de que,
nos últimos 12 anos, já acumulou um total de 41 prêmios
em Pesquisas e Desenvolvimento – R&D, contando com
100 Prêmios e honrarias de grande prestígio, concedidas
pela revista americana R&D Magazine. Além disso, houve
indicação, pelo terceiro ano consecutivo, como um dos 100
Inovadores Globais da Derwent.
O NARLabs, por exemplo, possui a missão de estabelecer
plataformas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, além
de apoiar a pesquisa acadêmica, promover a ciência e a
tecnologia de ponta, fomentando o desenvolvimento de
mão de obra de tecnologia. Hospeda oito centros de pesquisa nacionais, cobrindo quatro áreas principais da terra e
do meio ambiente, adicionalmente, da tecnologia da informação e comunicação, da tecnologia biomédica e de políticas de tecnologia. Destaca-se que o satélite FORMOSAT-5
da NARLabs forneceu imagens de sensoriamento remoto
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para 35 operações de socorro e de desastres no país e
no exterior desde seu lançamento em 2017, salientando-se
o objetivo da organização em alcançar excelência global
com impacto local. Os resultados de sua pesquisa também receberam seis Prêmios de Contribuição de C&T com
especial destaque do Yuan Executivo em reconhecimento
às principais contribuições para a sociedade.
O objetivo, sem dúvida, é impulsionar a competitividade
global de Taiwan, proporcionando uma plataforma para a
transformação digital interna e externamente. O instituto
realiza Pesquisa e Desenvolvimento - R&D em produtos
inovadores da Tecnologia da Informação e Comunicação TIC e aplicações. O instituto, igualmente, desempenha um
papel fundamental no avanço e crescimento da TIC, nos
setores público e privado, servindo como uma fábrica de
ideias em relacionadas políticas para a promoção, cultivo
e captação de talentos. Nas últimas três décadas, mais de
480 mil profissionais receberam treinamento.
O ecossistema tecnológico de Taiwan fornece o ambiente
ideal para investidores globais que procuram estabelecer
uma presença na Ásia. Os investidores locais de risco, os

65

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SEIS PRINCIPAIS INDÚSTRIAS ESTRATÉGICAS
DA PRESIDENTE TSAI ING-WEN
INDÚSTRIA DIGITAL
E DA INFORMAÇÃO
INDÚSTRIA DA CIBERSEGURANÇA
E PROTEÇÃO

INDÚSTRIA DA TECNOLOGIA
MÉDICA E DA BIOTECNOLOGIA

provedores de serviços de engenharia e desenvolvedores
de tecnologia têm vasta experiência quanto à colaboração
em pesquisa e desenvolvimento de ponta.
Tudo isso se encontra em exibição na Taiwan Tech Arena
- TTA, um novo centro de inovação e startups que está
atraindo jovens empreendedores de todo o mundo. O
evento reúne aceleradores, empreendedores de capital
de risco e empresas. Dessa maneira, o TTA torna-se uma
plataforma para trocas globais e incubação de talentos.
Estima-se que 100 parcerias se formem por meio dessa
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INDÚSTRIA DA
DEFESA NACIONAL
E ESTRATÉGICA
INDÚSTRIA DA ENERGIA
VERDE E RENOVÁVEL
INDÚSTRIA DE ESTOQUES
ESTRATÉGICOS

conexão a cada ano, cultivando 2.000 empreendedores e
aumentando investimentos.
Depois de anos de dedicação dos setores público e
privado, por intermédio da expansão e desenvolvimento
de experiências na área da tecnológica e da informação,
os parques científicos de Taiwan, agora, abrigam grupos
de empresas que buscam avanços em campos como biotecnologia, computadores pessoais e periféricos, circuitos
integrados, nanotecnologia, optoeletrônica e máquinas de
precisão e telecomunicações.
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EDUCAÇÃO
DESTAQUE
Desde 2014, Taiwan implementou o sistema de ensino
obrigatório contemplando 12 anos educacionais.
Existem 152 universidades e faculdades em Taiwan.

A educação é um importante componente na elaboração
de políticas governamentais e representa uma grande parte do orçamento. Com uma ênfase crescente na obtenção
de uma educação terciária, aqueles com o título de uma
faculdade técnica ou um diploma universitário representam
46,5% da população de Taiwan com 15 anos ou mais,
refletindo um aumento de 9,4% em relação a última década.
Para oferecer aos alunos um período mais longo de aprendizado básico, o Ministério da Educação - MOE estendeu
a educação compulsória, em Taiwan, de 9 para 12 anos,
desde 2014. Todos os anos, em competições como as
Olimpíadas Internacionais de Ciências, há jovens estudantes de Taiwan conquistando prêmios em inúmeras
áreas, tais como: biologia, química, ciências da terra,
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As atividades extracurriculares desempenham um papel
cada vez mais importante no sistema educacional
de Taiwan. (Pang Chia-shan)

EDUCAÇÃO

matemática e física. Os recursos humanos e a força de
trabalho de Taiwan apresentam qualificação e têm contribuído, de forma acentuada, para o reforço da prosperidade econômica e da qualidade de vida.
Em 2013, o Ministério da Educação - MOE incorporou o
Conselho de Assuntos Desportivos, como parte dos
esforços governamentais para a promoção do desporto
universal e para todos. Como exemplo, Taipei acolheu a
Universidade do Verão de 2017, um dos maiores eventos
de esportes já recepcionado em Taiwan.
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Uma lista de universidades, dos centros de treinamento
e de idiomas, tal como o Mandarim, e informações sobre
o aprendizado da língua em Taiwan pode ser encontrada
nos sites do Ministério da Educação - MOE, no link Study
in Taiwan (www.studyintaiwan.org) e no Escritório de
Educação Global em Mandarim (ogme.edu.tw).

PANORAMA
Taxa de alfabetização (15 anos ou mais):

99%

(2019)

Programas de Bolsa de Estudo

Despesas do Governo com a educação,
ciência e cultura:

Bolsas de estudo concedidas pelo governo e pelas universidades de Taiwan estão disponíveis para todos os estudantes internacionais. O Programa de Bolsas de Estudo
de Taiwan oferece, a título de exemplo, subsídios para
estudantes interessados em graduação ou pós-graduação
nas mais diversas áreas e campos. Os candidatos interessados podem entrar em contato com as embaixadas e
escritórios de representação localizados em seus países ou
visitar o site do Ministério da Educação - MOE: www.edu.tw.

20,4%

Para incentivar os estudantes internacionais a aprenderem
o Mandarim em Taiwan, o Ministério da Educação - MOE
estabeleceu a Bolsa Huayu de Aprimoramento. Esse programa permite que estudantes estrangeiros realizem cursos de mandarim em centros de treinamento de idiomas,
afiliados em todo o país, além de aumentar a conscientização e a compreensão internacional da cultura e da
sociedade de Taiwan.

Estudantes matriculados em instituições de ensino superior:

do orçamento do governo central

(2020)

Instituições de ensino superior:

152

1.21

Total:

140 universidades e faculdades, 12 faculdades júniores

milhões

Programa de mestrado:

168.203
28.510

Programa de doutorado:

(2019)
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CULTURA
DESTAQUE
Taiwan é o centro da indústria da música
pop mandarim.
O Museu do Palácio Nacional, na cidade de
Taipei, abriga uma das maiores coleções de
artefatos chineses antigos do mundo.
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Taiwan é famoso por sua fascinante mistura de cultura
milenar, tradicional e moderna. Para mostrar a história
da nação e a diversidade cultural, museus foram concebidos em Taiwan, incluindo o Museu do Palácio Nacional
(National Palace Museum), o Museu Nacional de Taiwan,
o Museu Nacional de História, o Museu Nacional de PréHistória, o Museu Nacional de História de Taiwan, o Museu
Nacional de Literatura de Taiwan e o Museu Nacional de
Belas Artes de Taiwan. Taiwan também possui salas de
espetáculos em todo o país, incluindo o Teatro Nacional,
a Sala de Concertos, o Teatro Nacional Taichung, o Centro
Nacional de Artes Kaohsiung (Weiwuying) e o Centro de
Teatro Tradicional de Taiwan. As instalações de alto padrão
e qualidade fazem de Taiwan um centro para as artes na
Ásia, recepcionando eventos, tais como o Festival Internacional de Artes de Taiwan e o Festival de Artes de Taipei.

Azulejos decorativos clássicos revestem as paredes do Templo
Xianse, no distrito de Sanchong, na cidade de Nova Taipei.
(Chen Mei-ling)

CULTURA

A arquitetura tradicional é abundante, não apenas nos
magníficos templos do país, mas também nas muitas
estruturas antigas que foram revitalizadas para utilização
como centros comunitários, cafés, lojas e outros espaços
públicos. Na verdade, muitos aspectos das artes, ofícios
e costumes tradicionais chineses estão mais bem preservados em Taiwan do que em qualquer outro lugar. Por
exemplo, Taiwan é um dos poucos lugares que ainda usam
caracteres chineses tradicionais, e as competições de
caligrafia são, sempre, eventos populares.

expansão dos setores cultural e criativo do país é evidente
em muitas lojas de designers, mercados e exposições que
estão crescendo em número a cada ano.
Conduzindo-se pelas artes literárias e festivais folclóricos,
para a atmosfera aberta dos mercados noturnos, as tradições de Taiwan estão, intimamente, ligadas à vida cotidiana, somando-se à próspera cultura, em que o passado
oferece vitalidade e profundidade ao presente.

Princípios tradicionais do budismo, confucionismo e
taoísmo continuam a ser bem representados em tudo,
desde as celebrações em templos e literaturas até as
artes visuais e cênicas. Além disso, os visitantes podem
aprender sobre as heranças dos distritos Hakka, Holo
e dos povos indígenas do país. Taiwan também compartilha suas riquezas culturais com o mundo todo, por
meio de programas como os centros de recursos da
Academia de Taiwan.
Concomitantemente à preciosa cultura, as grandes cidades
de Taiwan são metrópoles prósperas que oferecem opções
de entretenimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Há grupos de dança moderna, altamente conceituados.
Quem estiver em Taiwan poderá apreciar as peças e espetáculos musicais vibrantes, uma vez que, inclusive, Taiwan
é o país do Mandopop ou Música Pop Mandarim. A indústria taiwanesa local do entretenimento, da televisão e do
cinema torna-se mais evidente tendo em vista seu ressurgimento e fortalecimento nos últimos anos, enquanto a
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Os piões compõem uma importante herança cultural local do
distrito de Daxi, na cidade de Taoyuan, no norte de Taiwan.
(Huang Chung-hsin)
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MÍDIA E
COMUNICAÇÃO
DESTAQUE
Taiwan lidera, em segundo lugar, a liberdade de
expressão na Ásia, conforme indicadores
apresentados pelo World Press Freedom Index
2020, lançado pelo “Repórteres Sem Fronteiras”.
O número de usuários de aparelhos de celulares
(smartphones) atingiu 95,2% em 2019.

A diversidade da mídia e dos meios de comunicação
social de Taiwan reflete-se na multiplicidade de pontos
de venda e intensa concorrência dentro da indústria. A
imprensa taiwanesa opera em um ambiente de mídia que
é um dos mais livres da Ásia.
Taiwan foi classificada em 43º lugar no mundo e 2º
na Ásia, conforme o índice Mundial de Liberdade de
Imprensa, World Press Freedom Index 2020, lançado
em 21 de abril, pela empresa francesa “Repórteres Sem
Fronteiras” - RSF. Na pesquisa composta de 180 países e
territórios, Taiwan ficou uma posição atrás da Coreia
do Sul, com Japão, em 66º lugar; Hong Kong, em 80º;
Singapura, em 158º; e a China, em 177º. Noruega, e
Dinamarca foram as mais bem colocadas, nessa ordem.
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Taiwan possui um dos ambientes de mídia mais livres da Ásia.
(Pang Chia-shan)

MÍDIA E COMUNICAÇÃO

PANORAMA

A maioria dos tipos de mídia está envolvida e engajada em
uma formatação de transmissão para todos os setores por
meio da distribuição digital.

Estações de Rádio:

Estações territoriais de televisão:

Edições impressas de revistas e jornais, incluindo os quatro
maiores periódicos em circulação, continuam perdendo
espaço para os concorrentes da Internet. Aproveitando
os pontos fortes de Taiwan no campo da tecnologia da
informação e da comunicação, o lançamento de livros
digitais vem injetando uma nova vitalidade no curso das
comunicações em massa, bem como da indústria editorial,
que lançou 41.021 novos títulos, no ano passado.
A digitalização da televisão por cabo não só melhorou,
significativamente, a experiêcia visual dos telespectadores, como também desencadeou serviços de banda larga
mais inovadores e diversificados. Com a digitalização virtualmente concluída, a televisão por cabo tornou-se uma
plataforma importante para várias aplicações multimídia.

171

5

Operadores de televisão via cabo:

64
109

Empresas de radiodifusão por satélite:

(275 canais)
Editoras de Jornais:
Editoras de revistas:
Agências de notícias:

32

252

1.214
(Estatísticas de 2019)

Fonte: Ministério da Cultura e Comissão Nacional de Comunicações

TAXA DE PENETRAÇÃO
DOMÉSTICA DA TV DIGITAL

99,99%

21,03%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Comissão Nacional de Comunicações
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VISITANDO
TAIWAN
DESTAQUE
Cidadãos originários de 62 países e territórios podem
entrar em Taiwan sem necessidade de visto, por
períodos compreendidos de 30 a 90 dias.
Taiwan tem uma linha telefônica multilíngue exclusiva,
24 horas por dia, para informação sobre viagens e
turismo (0800-011-765)
Com sua fusão única de culturas, paisagens de tirar o
fôlego, culinária diversificada, vida excitante e agitada,
indústria calorosa, hospitalidade bem desenvolvida, Taiwan
é o destino ideal para todos os tipos de viajantes. Importante
salientar que cidadãos de 62 países e territórios são elegíveis para a entrada, com isenção total de visto por um
período de 30 até 90 dias.
Além de cerca de 1.100 quilômetros de linhas ferroviárias
convencionais, Taiwan possui um sistema de trilhos de alta
velocidade de 350 km, ao longo de sua costa oeste, trata-se
do famoso trem bala. Vale lembrar, nesse sentido, que o
Taiwan High Speed Rail -THSR, por exemplo, é o sistema
ferroviário de Taiwan. Todos os trens taiwaneses de alta velocidade permitem viagens entre Taipei e Kaohsiung, em 94
minutos. Essas duas cidades também estão equipadas com
sistema de trânsito rápido e em massa, de última geração.
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O Túnel Beihai, no condado de Lienchiang, foi originalmente
projetado para abrigar embarcações de desembarque militares,
mas agora oferece passeios de barco para turistas.
(Chin Hung-hao)

VISITANDO TAIWAN

Feiras internacionais para o Intercâmbio
Anualmente, o Conselho de Desenvolvimento do Comércio
Externo de Taiwan - TAITRA organiza exposições abrangendo
todo o espectro das indústrias. Os principais locais incluem
os salões de exposições, tais como o World Trade Center
de Taipei, número 1 e número 3, o Centro de Exposições de
Nangang, chamado de Nangang Exhibition Hall, bem como
o Centro de Exposições de Kaohsiung, ao sul de Taiwan. Para
mais detalhes, visite o site: www.taiwantradeshows.com.tw.

Endereço da Internet (Website)
e Linhas diretas (Hotline)
Departamento de Turismo
de Taiwan www.taiwan.net.tw

Inglês, Francês, Alemão, Malaio,
Indonésio, Japonês, Coreano,
Espanhol, Tailandês, Vietnamita

Linha direta de informação
de viagem 0800-011-765
(Hotline - 24 horas)

Inglês, Japonês, Mandarim

Agência Nacional de Imigração
www.immigration.gov.tw

Inglês, Indonésio, Khmer,
Mandarim, Tailandês, Vietnamita

Linha Direta de Informações
para Estrangeiros
0800-024-111

24 horas: Inglês, Japonês,
Mandarim
Das 9h às 17h, durante a semana:
Vietnamita
Das 13h às 17h durante a semana:
Indonésio, Khmer,
Tailandês

Informações gerais para visitantes
O governo taiwanês mantém inúmeros sites e linhas telefônicas para fornecer, aos cidadãos estrangeiros, informações
sobre viagens, vida e trabalho em Taiwan.

O Lago Sun Moon, no condado de Nantou, no centro de
Taiwan, é um local pitoresco para receber turistas e visitantes.
(Courtesia de Sun Moon Lake National Scenic Area Administration)
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Línguas
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VISITANDO TAIWAN
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PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS
Norte de Taiwan
Museu do Palácio Nacional: www.npm.gov.tw
Taipei 101 (Edifício com 101 andares): www.taipei-101.com.tw

Leste de Taiwan

Museu de Cerâmica de Yingge, Cidade de Nova Taipei:

Parque Nacional Taroko: www.taroko.gov.tw

www.ceramics.ntpc.gov.tw
Memorial Nacional de Chiang Kai-shek: www.cksmh.gov.tw
Templo Lungshan: www.lungshan.org.tw
Parque Nacional de Yangmingshan: www.ymsnp.gov.tw
Área Paisagística Nacional de Yilan e Costa Nordeste:

Áreas Recreativas Florestais de Taiwan: recreation.forest.gov.tw
Área Paisagística Nacional da Costa Oriental:
www.eastcoast-nsa.gov.tw
Área Paisagística Nacional do Leste e do Vale Rift:
www.erv-nsa.gov.tw

www.necoast-nsa.gov.tw
Área Paisagística Nacional de Guanyinshan e Costa Norte:
www.northguan-nsa.gov.tw

Centro de Taiwan

Sul de Taiwan
Parque Nacional de Kenting: www.ktnp.gov.tw
Área Paisagística Nacional de Alishan (Montanha de Ali):
www.ali-nsa.net

Área Paisagística do Lago Sun Moon: www.sunmoonlake.gov.tw

Área Paisagística Nacional de Siraya: www.siraya-nsa.gov.tw

Vila da Cultura Aborígene da Formosa - Taiwan: www.nine.com.tw

Área Nacional de Ciência da Baia Dapeng: www.dbnsa.gov.tw

Área Paisagística Nacional das Três Montanhas:

Área Nacional de Ciência Maolin: www.maolin-nsa.gov.tw

www.trimt-nsa.gov.tw
Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do

Área Nacional de Ciência Southwest Coast: swcoast-nsa.travel

Artesanato e Ofício de Taiwan: www.ntcri.gov.tw

Demais Ilhas

Município de Lukang: www.lukang.gov.tw

Parque Nacional Kinmen: www.kmnp.gov.tw

Museu Nacional de Ciências Naturais: www.nmns.edu.tw

Área Paisagística Nacional de Penghu: www.penghu-nsa.gov.tw

Parque Nacional de Yushan

Área Paisagística Nacional de Matsu: www.matsu-nsa.gov.tw

(Montanha de Jade): www.ysnp.gov.tw

Ilha verde e Ilha das Orquídeas:
tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands
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MAIORES FESTIVAIS E
EVENTOS PERIÓDICOS DE TAIWAN
Mês Festival e Evento*

Julho

Exposição Culinária de Taiwan

Jan.

Celebrações da Véspera
de Ano Novo

Ago.

Hohaiyan Gongliao Rock
Festival (Festival de música)

Fev.

Exposição Internacional
de Livros Taipei

Set.

Carnaval Internacional de
Natação do Lago Sun Moon

Festival das Lanternas
de Taiwan**

Out.

Festival do Ciclismo

Março

Festival Internacional de Mazu
(peregrinação religiosa)

Abril

Festival de Fogos de Artifício
do Oceano de Penghu

Maio

Festival dos Barcos de
Dragão Lugang

Junho

Atividade de Rafting no Rio
Xiuguluan

Festival de Arte Asiática do
Museu do Palácio Nacional
Nov.

Abertura da maratona
de surf em Taiwan

Dez.

Maratona de Taipei.

*Para maiores informações e
esclarecimentos, visite o site do Escritório
de Turismo em: eng.taiwan.net.tw
**O festival de lanternas de Taiwan é
realizado em uma cidade ou distrito
diferente, a cada ano. No ano de 2021
será realizado na cidade de Hsinchu.

Moeda
Novo Dólar de Taiwan (NT$ ou TWD)
Taxa de câmbio: NT$ 29,54 para US$ 1 (junho de 2020)

Fuso Horário
Todos os territórios tem o mesmo fuso horário,
Tempo Universal Coordenado (TUC) + 8 horas
(sem horário de verão ou de inverno)

Cartões de Crédito & Cheques de Viagem
A maioria dos cartões de crédito são geralmente aceitos. Os
Cheques de Viagem podem ser trocados nos bancos com câmbio
de divisas, em diversos hotéis e nas lojas destinadas a turistas.

Gorjetas
As gorjetas não são usuais em Taiwan. Existe o costume de
se efetuar a cobrança da taxa de serviço no importe de 10%
(dez por cento) sobre as tarifas de quartos, hospedagens,
refeições em hotéis e/ou restaurantes.

Eletricidade
AC 110 V / 60 Hz

Informação sobre Vistos
Departamento de Assuntos Consulares
Ministério das Relações Exteriores
Telefone: (+886-2) 2343-2888
Página: www.boca.gov.tw

Regulamentos Aduaneiros
Administração Aduaneira, Ministério das Finanças
Telefone: (+ 886-2) 2550-5500, ramal: 2116
Página: web.customs.gov.tw
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