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Sumário das Actividades do IPIM em 2014 

 

No ano de 2014, 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. 

Através de “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, o IPIM tem 

prestado apoio e serviços multidimensionais à comunidade empresarial e aos 

investidores. 

 

Em consonância com a implementação do Acordo-Quadro de Cooperação 

Guangdong-Macau, foi dada a maior prioridade ao aprofundamento da cooperação 

económica e comercial entre Guangdong e Macau, acompanhamento dos trabalhos de 

captação de investimento para o Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, 

assim como reforço de promoção comercial conjunta dos dois territórios nos Países de 

Língua Portuguesa e nas outras regiões ultramarinas, fortalecendo, mais ainda, a 

cooperação Guangdong-Macau no sector de convenções e exposições. No âmbito da 

construção da plataforma de serviços para a cooperação económica e comercial entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa, foram privilegiados os trabalhos de 

construção de “Uma Plataforma, Três Centros”. 

  

Os trabalhos importantes desenvolvidos pelo IPIM no ano de 2014 

No âmbito da promoção do investimento em Macau 

 

Em 2014, através do “One Stop Service” ao investidor, o IPIM deu atendimento a 

1.165 potenciais investidores e 1.167 inquéritos e registou a entrada de 241 projectos 

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

Concluíu o acompanhamento de 303 projectos de investimento. Especificamente, a 

Comissão de Investimentos finalizou o acompanhamento de 34 projectos de 

investimento, que já entraram na fase de implementação; enquanto 242 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 5.950 bolsas de 

contacto empresarial nas diversas feiras e exposições comerciais, locais e externas, 

das quais resultou a celebração de 195 protocolos de cooperação.  
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Na área de actividades offshore, a partir da rectificação da política sobre as 

instituições locais dessa categoria em 2005, os processos de serviço offshore 

aprovados pelo IPIM, até 31 de Dezembro de 2014, totalizaram 46, tendo-se 

contabilizado 446 instituições de serviço offshore licenciadas. 

 

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

em 2014, um total de 436 pedidos de fixação de residência temporária relativos a 

“Quadros Dirigentes e Técnicos Especializados”, tendo aprovado 277 pedidos dessa 

natureza. Deram entrada, no mesmo período, 80 pedidos de fixação de residência 

temporária por “investimentos e projectos de investimento relevantes”, com 45 

pedidos desta categoria aprovados.  

 

Fomento da indústria de convenções e exposições e lançamento do Serviço 

de Agência Ú nica para a Licitação de Convenções e Exposições e o 

Respectivo Apoio 

 

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, bem como a 

promoção activa do Serviço de Agência Ú nica para a Licitação de Convenções e 

Exposições e o Respectivo Apoio, quer em Macau quer no exterior, no sentido de 

introduzir mais convenções e exposições para Macau. Em 2014, foram realizadas 

visitas de estudo e de intercâmbio na Austrália, India, Alemanha e Singapura, entre 

outros países e regiões e, ao mesmo tempo, no decorrer das actividades de convenções 

e exposições organizadas/participadas pelo IPIM no exterior ou em Macau, foram 

promovidas as vantagens e as actividades de convenções e exposições em Macau, em 

prol da cooperação regional deste sector. Em 2014, o Serviço de Agência Ú nica para a 

Licitação de Convenções e Exposições e o Respectivo Apoio do IPIM, deu 

seguimento a 105 projectos de conferências e feiras, dos quais 19 foram realizados em 

Macau durante o ano de 2014.  

 

No ano de 2014, o IPIM providenciou apoio a 30 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, 14 missões empresariais de Macau ao exterior; o IPIM 
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organizou empresários de Macau para participarem em 39 feiras nas outras regiões, 

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

Portuguesa, tendo instalado, in loco, stands expositores.  

 

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

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

Cooperação Ambiental 2014 (2014 MIECF), a 19.ª edição da Feira Internacional de 

Macau (19.ª MIF), a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 

2014 e a Exposição de Franquia de Macau 2014 (2014 MFE).  

 

O 2014 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. A área exposicional 

desta edição, atingiu 16.000 metros quadrados, contando com a participação de 400 

empresas expositoras, provenientes de mais de 20 países e regiões, tendo atraído mais 

de 9.245 visitantes. A entidade organizadora providenciou ainda o serviço de 787 

bolsas de contacto empresarial e foram celebrados 26 protocolos de cooperação. 

 

A 19ª Feira Internacional de Macau (MIF) com uma área exposicional superior a 

30.000 m
2
, 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, dos quais 

Perú e Indónesia foram os países que marcaram presença pela primeira vez na feira. 

Durante os 4 dias da MIF, foram efectuadas 1.500 sessões de bolsas de contacto, 

celebrados 130 protocolos de cooperação in loco e organizadas 40 acções 

promocionais, nomeadamente fóruns, conferências e sessões de apresentação.  

 

À  semelhança dos anos anteriores atendendo à boa base de cooperação, a Feira de 

Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2014, organizada 

conjuntamente pelo IPIM e pelos Serviços do Comércio da Província de Guangdong, 

decorreu nos dias 31 de Julho a 3 de Agosto de 2014, tendo-se tornado gradualmente 

uma feira de marca de Guangdong e Macau. A Feira ocupou uma área de 6.000 m
2
, 

aproximadamente, com 284 stands de exposição em total, tendo registado mais de 

135.000 entradas e realizadas 879 sessões de bolsas de contacto e negociações in loco, 

o que contribuiu para a celebração de 4 protocolos de cooperação. 

 

A 2014 MFE atraíu cerca de 14.000 entradas. Para esse evento, foram organizadas 

1.304 sessões de bolsas de contacto e negociações, resultando na celebração de 6 
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protocolos de cooperação, nomeadamente os acordos de cooperação de franquia em 

cadeia de loja na área de restauração, lojas de produtos de marca, agenciamento de 

vendas de produtos e inter-governamentais. 

 

Promoção da cooperação económica e comercial com o exterior e impulso 

à construção da plataforma de serviços comerciais 

 

No ano de 2014, 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. 

 

No âmbito de estreita cooperação económica e comercial entre Guangdong e Macau, 

foi reforçada a cooperação na área de convenções e exposições das duas partes, na 

organização contínua da “Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e 

Macau 2014” e “Feira de Produtos Famosos de Macau-Guangzhou 2014”, a par disso, 

foi realizada, pela primeira vez, a Feira de Produtos Famosos de Macau-Jiangmen 

2014; foi reforçada a cooperação na captação de investimento no exterior, incluíndo, 

em Agosto, a organização conjunta com os Serviços do Comércio da Província de 

Guangdong, de um seminário de apresentação sobre o ambiente de investimento de 

Guangdong e Macau na Á frica do Sul e nos Emirados Á rabes Unidos (EAU); em 

Novembro, é de assinlar a realização conjunta com os Serviços do Comércio da 

Província de Guangdong e InvestHK, de Seminários de Captação de Negócios nos 

EUA, Canadá e México.   

 

No âmbito da construção da Plataforma de Serviços Económicos e Comerciais entre a 
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China e os Países de Língua Portuguesa, deu-se continuidade ao acompanhamento dos 

trabalhos da Plataforma de Partilha de Informações para Talentos Bilingues em 

Chinês e Português e o Intercâmbio, Interacção e Cooperação Empresarial, do Centro 

de Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias Empresas da China e dos Países 

de Língua Portuguesa, Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de 

Língua Portuguea e Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Ao mesmo 

tempo, deu-se continuidade à organização de delegações empresariais de Macau na 

participação do “Encontro dos Empresários para a Cooperação Económica e 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa-2014-Maputo” em 

Moçambique; foram convidadas as empresas dos Países de Expressão Portuguesa para 

a participação em actividades e visitas de estudo em Macau e na China Continental; 

foram organizadas ou co-organizadas as sessões de bolsas de contacto, seminários e 

vistas de estudo entre comerciantes da China Continental, Macau e Países de Língua 

Portuguesa, de modo a apoiar as empresas lusófonas na exploração de mercados do 

Interior da China. 

 

Simultaneamente, em termos do aprofundamento contínuo da cooperação económica 

e comercial com as diferentes províncias do Interior da China, os trabalhos prioritários 

consistiram no reforço da cooperação com o Pan-Delta do Rio das Pérolas, 

Chongqing-Macau e Beijing-Macau. Além disso, o 10a Feira de Cooperação 

Económica e Comercial da Região do Grande Delta do Rio das Pérolas, sob a 

coordenação conjunta da Província de Guangdong, Hong Kong e Macau, decorreu em 

Guangzhou, tendo o IPIM organizado uma delegação económica e comercial de 

Macau para participar no evento durante o qual, foi realizado um fórum de alto nível. 

 

Em 2014, o IPIM assinou, ao todo, 6 protocolos e memorandos de cooperação, 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 

104, tendo o IPIM diligenciado, mais ainda, na organização de 14 missões 

empresariais ao exterior, as quais contaram com a participação de 587 empresários 

locais. Foram também organizadas / apoiadas cerca de 221 empresas locais para a 

participação em 39 feiras e exposições fora de Macau.  

 

No âmbito dos serviços providenciados às Micro, PMEs locais 

 

O IPIM está sempre empenhado no apoio às micro, pequenas e médias empresas 
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locais em prol da sua expansão de negócios, através de formação profissional, 

incentivo financeiro e várias medidas de apoio. No ano de 2014, 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 micro, 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, por forma a apoiar na 

exploração de oportunidades dos mercados.  

 

Durante o ano de 2014, o IPIM concedeu incentivo financeiro a 645 empresas e 

associações comerciais para a participação em 96 conferências e feiras locais e 

externas (incluíndo 54 feiras e exposições locais e 42 no exterior). Além disso, 

recebeu pedidos de 19 PMEs locais sobre o incentivo financeio no âmbito das 

“Medidas de incentivos para a promoção do comércio electrónico”. Até finais de 2014, 

o Centro de Exposição de Produtos de Macau (Macao Ideas) acolheu cerca de 1.000 

peças de produtos provenientes de 110 PMEs organizações e expositoras locais; desde 

Maio de 2011 a finais de 2014, o número de visitantes ao referido centro atingiu 

67.594 pessoas. Forma realizados 6 Workshops/Seminários em 2014, com um total de 

541 participantes. 

 

 

 


