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Sumário das Actividades do IPIM em 2013 

 
No ano de 2013, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 

(IPIM) desenvolveu continuamente uma série de acções focadas na cooperação 

económica e comercial com o exterior, na construção da plataforma de serviços 

comerciais, na promoção da diversificação adequada da economia de Macau e no 

apoio às Pequenas e Médias Empresas (PMEs) com vista à sua expansão de negócios. 

Em paralelo, deu continuidade à prestação de serviços multidimensionais na área 

económica e comercial, aos investidores e à comunidade empresarial, através de 

vários instrumentos regulares, incluindo “One Stop Service” para Investidores, 

Serviços de Promoção Comercial, Serviços de Offshore, Serviços de Apreciação de 

Pedidos de Fixação de Residência por Investimento e Serviços de Informação 

Económica Comercial.  

 

No âmbito da promoção do investimento em Macau 
 

Em 2013, através do “One Stop Service” ao investidor, o IPIM deu atendimento a 

1.897 potenciais investidores e 1.940 inquéritos e registou a entrada de 307 projectos 

de investimento (não inclusive os projectos de serviços comerciais offshore). 

Concluíu o acompanhamento de 182 projectos de investimento, dos quais 16 foram 

aprovados pela Comissão de Investimentos e entraram na fase de implementação, 

enquanto 286 processos de constituição de empresas foram finalizados pela nossa 

notária privativa. Em relação aos serviços de bolsas de contacto, o IPIM ajudou na 

realização de 6.825 bolsas de contacto empresarial nas diversas feiras e conferências 

comerciais, locais e externas, em 2013, das quais resultou a celebração de 215 

protocolos de cooperação envolvendo um valor de negócios superior a MOP 13,59 

mil milhões.  

 

Na área de actividades offshore, a partir da rectificação da política local sobre as 

instituições dessa categoria em 2005, os processos de serviço offshore aprovados pelo 

IPIM, até 31 de Dezembro de 2013, totalizaram 719, tendo-se contabilizado 457 

instituições de serviço offshore licenciadas. 

 

No tocante aos serviços para a fixação de residência por investimento, o IPIM recebeu, 

em 2013, um total de 587 pedidos de fixação de residência temporária relativos a 

“Quadros Dirigentes e Técnicos Especializados”, tendo aprovado 251 pedidos dessa 

natureza. Deram entrada, no mesmo período, 105 pedidos de fixação de residência 
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temporária por “investimentos e projectos de investimento relevantes”, com 41 

pedidos desta categoria aprovados.  

 

Promoção da cooperação económica e comercial com o exterior e impulso 
à construção da plataforma de serviços comerciais 
 

No ano de 2013, o IPIM prosseguiu no reforço das relações de cooperação económica 

e comercial entre Macau e o exterior, promovendo integralmente a cooperação 

económica entre Macau e as Províncias de Guangdong e Fujian e a Região do 

Pan-Delta do Rio das Pérolas, assim como o intercâmbio económico e comercial com 

outras províncias e municípios do Continente Chinês, fortalecendo, continuamente, as 

ligações económicas com os Países de Língua Portuguesa, a União Europeia, a Rede 

Global de Empresários Chineses e outras entidades internacionais, por forma a 

dinamizar as funções de Macau como plataforma de serviços comerciais. Foram 

organizadas ou apoiadas as missões empresariais de Macau às diferentes regiões para 

a participação em feiras e exposições e visitas de estudo, prestando apoio, ao mesmo 

tempo, às câmaras de comércio, associações e empresas do exterior na sua 

participação nas actividades de intercâmbio económico e comerical em Macau. Foram 

também convidados os organismos de coordenação económica e empresas do exterior 

para participarem em conferências em Macau, e acolhidas, mais ainda, as visitas de 

estudo a Macau pelas delegações dos diferentes organismos de coordenação 

económica, câmaras de comércio e associações. 

 

Em articulação com a realização, em 2013, da 4ª Conferência Ministerial do Fórum 

para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa (ou “Fórum de Macau”), o IPIM tomou parte na organização do Encontro 

dos Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Seminário e Bolsa 

de Contactos sobre os Projectos do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorreu no mesmo período com 

foco na cooperação empresarial. Por ocasião do 10º Aniversário, em 2013, do 

estabelecimento do “Fórum de Macau” e da celebração do Protocolo de Cooperação 

entre Organismos de Promoção Comercial / Câmaras de Comércio da China 

Continental, dos Países de Língua Portuguesa e da Região Administrativa Especial de 

Macau (RAEM), o IPIM, juntamente com os Organismos de Promoção Comercial de 

todos os países e regiões membros do Fórum de Macau, celebraram o Protocolo 

Suplementar de Cooperação com base na parceria bem sucedida, tendo em mira 

reforçar e aprofundar a cooperação entre todas as partes intervenientes. 
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No sentido de aprofundamento contínuo da interacção económica com o Interior da 

China, os trabalhos prioritários consistiram na implementação do “Acordo-Quadro de 

Cooperação Guangdong-Macau” e na cooperação com os serviços de coordenação 

económica da Província de Guangdong no desenvolvimento conjunto das novas 

zonas-piloto de Hengqin (Ilha da Montanha) e Nansha, nomeadamente, 

acompanhamento das acções de promoção comercial para a introdução de projectos 

de investimento no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa no 

âmbito da cooperação entre Guangdong e Macau, apresentações sobre o Parque 

Industrial de Cooperação Guangdong-Macau em geral na RAEM, no mês de Julho, e 

recolha de projectos de investimento durante três meses, desde 1 de Agosto até 31 de 

Outubro. Ao mesmo tempo, o IPIM desenvolveu a colaboração com os serviços de 

coordenação económica da Província de Guangdong nas actividades promocionais no 

exterior e na organização conjunta de conferências e feiras comerciais em grande 

escala. 

 

Em 2013, o IPIM assinou, ao todo, 10 protocolos e memorandos de cooperação 

externa, tendo assim estreitado a parceria com os organismos / organizações de 

promoção comercial e as câmaras de comércio da China Continental e do exterior. As 

visitas de estudo ou de cortesia das delegações nacionais e estrangeiras, acolhidas pelo 

IPIM, totalizaram 48, tendo o IPIM diligenciado, mais ainda, na organização de 21 

missões empresariais ao exterior, as quais contaram com a participação de 893 

empresários locais. Foram também organizadas / apoiadas cerca de 387 empresas 

locais para a participação em 41 feiras e exposições fora de Macau.  

 

Fomento da indústria de convenções e exposições e lançamento do Serviço 
de Agência Única para a Licitação de Convenções e Exposições e o 
Respectivo Apoio 
 

Durante o ano de 2013, em articulação com as linhas de acção governativa do 

Governo da RAEM, no sentido de impulsionar a diversificação adequada da economia 

local, o IPIM diligenciou continuamente no fomento activo da indústria de 

convenções e exposições, designadamente cultivo de feiras e exposições locais de 

marca e reforço da cooperação com o Interior da China e outras regiões nesse sector. 

Em paralelo, foi promovido proactivamente o Serviço de Agência Única para a 

Licitação de Convenções e Exposições e o Respectivo Apoio, no sentido de introduzir 

mais convenções e exposições para Macau. No período em apreço, o Serviço de 

Agência Única para a Licitação de Convenções e Exposições e o Respectivo Apoio 
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deu seguimento a 28 projectos de conferências e feiras (incluindo 12 conferências, 12 

exposições e 4 conferências-exposições), dos quais 14 foram confirmados para a 

realização em Macau. Por outro lado, foi dado impulso ao desenvolvimento das 

indústrias emergentes, designadamente as de protecção ambiental, cultural e criativa, 

de logística e de medicina tradicional chinesa. 

 

Durante o ano, o IPIM providenciou apoio a 45 feiras e exposições de natureza 

comercial, decorridas em Macau (incluindo a intervenção como entidade organizadora, 

co-organizadora ou apoiante e participação nos respectivos trabalhos preparatórios), 

tendo organizado, em total, 21 missões empresariais ao exterior. No mesmo período, o 

IPIM mobilizou empresários de Macau para participarem em 41 feiras nas outras 

regiões, nomeadamente na China Continental, em Hong Kong e nos Países de Língua 

Portuguesa, instalando, in loco, stands expositores para a exibição de produtos e 

serviços.  

 

Entre os eventos promocionais de grande envergadura, sob a organização / 

coordenação do IPIM, destacaram-se o Fórum e Exposição Internacional de 

Cooperação Ambiental 2013 (2013 MIECF), a 18.ª edição da Feira Internacional de 

Macau (18.ª MIF), a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 

2013 e a Exposição de Franquia de Macau 2013 (2013 MFE).  

 

O 2013 MIECF foi realizado sob a organização do Governo da RAEM, a 

co-organização dos Governos das Províncias e Regiões do Pan-Delta do Rio das 

Pérolas e da Região Administrativa Especial de Hong Kong, e a coordenação do IPIM 

e da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental de Macau, tendo contado com 

mais de 10.100 participantes, dos quais figuraram mais de 6.800 operadores 

profissionais. O evento contribuiu para a celebração de 41 protocolos de cooperação 

in loco, tendo recolhido, na totalidade, 752 projectos na área de protecção ambiental e 

realizado 846 bolsas de contacto empresarial. 

 

A 18ª MIF chegou a registar um total de 116.000 entradas e organizar mais de 2.000 

sessões de bolsas de contacto. Durante os 4 dias da MIF, foram celebrados 98 

protocolos de cooperação in loco e efectuadas 51 acções promocionais, 

nomeadamente fóruns, conferências e sessões de apresentação. Notou-se uma área 

exposicional superior a 30.000 m2, a instalação de mais de 1.900 stands de exposição 

e a participação de expositores e representantes provenientes de mais de 50 países e 

regiões. 
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Organizada conjuntamente pelo IPIM e pelos Serviços do Comércio e Cooperação 

Económica com o Exterior da Província de Guangdong, a Feira de Produtos de Marca 

da Província de Guangdong e Macau 2013 decorreu durante 4 dias consecutivos na 

RAEM, no mês de Agosto. A Feira ocupou uma área de 6.000 m2, aproximadamente, 

com 269 stands de exposição em total, tendo registado mais de 137.600 entradas e 

realizado 966 sessões de bolsas de contacto e negociações in loco, o que contribuiu 

para a celebração de 17 protocolos de cooperação. 

 

A 2013 MFE atraíu cerca de 17.000 entradas. Para esse evento, foram organizadas 

1.545 sessões de bolsas de contacto e negociações, com mais de 93% dos 

intervenientes na qualidade de PMEs ou de novos empreendedores, resultando na 

celebração de 28 protocolos de cooperação in loco. 

 

No âmbito dos serviços providenciados às PMEs locais 
 

O IPIM está sempre empenhado no apoio às PMEs locais em prol da sua expansão de 

negócios, através de formação profissional, incentivo financeiro e várias medidas de 

apoio. No ano de 2013, o IPIM continuou a assistir as PMEs locais na identificação 

das oportunidades de mercado mediante uma série de acções promocionais, 

designadamente a organização de missões empresariais ao exterior para participação 

em feiras e exposições e visitas de estudo e intercâmbio, concessão de incentivo 

financeiro às PMEs para participação em feiras locais e externas, reserva de stands de 

exposição para as PMEs locais nos certames de grande envergadura em Macau, apoio 

na divulgação e publicidade empresarial, e realização de sessões de bolsas de contacto, 

intercâmbio e workshops, etc. Durante o ano, o IPIM concedeu incentivo financeiro a 

484 empresas e associações comerciais para a participação em 63 conferências e 

feiras locais e externas. 

 

 

 


