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Começa o projeto "O Xacobeo 2021 e a Rota da Seda: Caminhos 

para o Diálogo Leste-Oeste" 

 

O objetivo da iniciativa é promover as relações da Galiza com a China no horizonte do século 

XXI, a partir do contato e do diálogo entre o Caminho de Santiago e a Rota da Seda como 

itinerários para o encontro multicultural 

O projeto se origina da chamada de projetos "O Teu Xacobeo 2019", promovida pela 

Conselhería do Turismo e Cultura da Xunta de Galicia, à qual serão adicionadas contribuições 

para o financiamento das Cámaras municipais de Santiago, Corunha, Pontevedra e Lugo 

A iniciativa dedicará especial atençao ao Caminho portugués, ao Caminho Inglés e ao Caminho 

primitivo 

 

A IGADI, com uma forte relação desde a sua fundação em 1991, com a ação externa oficial da 

Galiza, bem como com a China e a Ásia, promove a realização deste projeto no contexto da 

atual Estratégia Galega de Ação Externa (EGAEX) promovida pela Xunta da Galicia desde março 

de 2018. Assim, a intenção explícita do projeto busca uma abordagem holística nas relações da 

Galiza com a China, além do posicionamento turístico do Xacobeo 2021. 

Para moldar esse objetivo final, o projeto visa, primeiramente, identificar uma rede de 

interesses galego-chineses de natureza multidimensional: institucional, econômico-comercial, 

acadêmica, sócio-cultural ou turística, para atuar como um hub plural e eficaz para as relações 

entre a Galiza e o gigante asiático no horizonte do século XXI. Neste sentido, o IGADI encoraja 

os usuários a fornecer qualquer contato relevante que possa ser de interesse para o projeto 

através de info@igadi.org. 

Em segundo lugar, e após identificar os principais atores das relações da Galiza com a China, o 

IGADI desenvolverá durante os meses do projeto um estudo que identifique os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças das relações entre Galiza e China, que envolvem a definição 

de um plano de ação para o posicionamento do Xacobeo 2021 na China. 

Finalmente, o projeto visa fortalecer o papel da Galiza e especificamente de Santiago de 

Compostela na União Europeia, como capital do diálogo UE-China. Desta forma, em 23 de 

outubro, o projeto será apresentado em Santiago de Compostela no contexto do 32º 

aniversário da Declaração do Itinerário Cultural Europeu e terminará com a apresentação do 

estudo final sobre as relações Galiza-China, em uma grande conferência em abril de 2020, com 

a participação instituições galegas, chinesas e europeias. 

https://www.igadi.gal/web/
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Ao longo dos meses do projeto, o mesmo contará com canais específicos nas redes sociais do 

Twitter e Facebook, bem como na rede social chinesa, WeChat. 

O projeto contará com a colaboração da Casa Asia, um órgão de diplomacia pública criado em 

2001 e composto pelo Ministério das Relações Exteriores, União Européia e Cooperação, a 

Generalitat da Catalunha e as prefeituras de Barcelona e Madri. 

 

https://twitter.com/XacobeoeChina
https://www.facebook.com/XacobeoeChina/

