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Face ao desenvolvimento profundo e constante da globalização 

económica, a República Popular da China tem promovido 

activamente uma nova abertura externa da sua economia; os Países 

de Língua Portuguesa, dotados de terreno e espaço abundante e 

recursos naturais ricos, constituem uma forte complementaridade 

com a China Continental, destacando-se a relevância progressiva do 

papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Hoje em 

dia, a China tem aprofundada continuamente a cooperação com 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Princípe e Timor Leste, nas diferentes áreas tais como 

comércio e investimento, serviços de saúde e medicina, cooperação 

da capacidade produtiva, infraestruturas e cultura e educação.  

 

Ao mesmo tempo, os Países de Língua Portuguesa, espalhados pelos 

4 continentes,  designadamente, Europa, Á sia, Á frica e América 

Latina, com uma população superior  a 260 milhões de habitantes, 

quer os em fase de desenvolvimento com rendimentos  baixos e 

médios, quer os na elevação de transformação com médios ou altos 

rendimentos, quer os com altos rendimentos promovendo o 

desenvolvimento inovador, envidam os seus  esforços no sentido de 

desenvolver o comércio externo, promover o processo da 

industrialização e modernização nacional, podendo combinar, 

precisamente a sua visão de desenvolvimento com a mesma da 
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China Continental, nomeadamente na promoção profunda da 

cooperação internacional em capacidade produtiva e produção de 

equipamentos e no impulsionamento dos seus equipamentos, 

tecnologias, padrões e serviços na expansão empresarial para o 

exterior. Ambas as visões suportam-se uma à outra, favorecendo à 

criação de um novo enquadramento de desenvolvimento de 

complementaridade e de benefícios mútuos. 

 

Devido aos factores históricos, Macau tem mantido, há longa data, 

contactos estreitos em termos culturais, económicos e comerciais 

com os Países de Língua Portuguesa, tendo aproveitado as 

vantagens do princípio "Um País, Dois Sistemas", assim como os 

pontos fortes, como a congregação de culturas ocidentais e orientais, 

a harmonia humana diversificada, a rede ampla de mercado 

internacional, o número considerável de chineses ultramarinos e a 

economia livre e aberta. Sob o enquadramento do espírito das 

conferências ministeriais do Fórum para a Cooperação Económica 

e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Macau 

tem desempenhado, em pleno, as vantagens singulares de 

Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa, ajudando as empresas do Interior 

da China e as homólogas dos países lusófonos a desenvolverem a 

cooperação e o intercâmbio nas áreas tais como o comércio e 

investimentos, capacidade produtiva  e recursos humanos. Por 

consequência, a função de Macau como plataforma de cooperação 

obteve gradualmente reconhecimento. Foram envidados todos os 

esforços na prestação de serviços de apoio às empresas do Interior 

da China na “expansão para o exterior” e “atracção de investimentos 

externos”. 
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I. Condições e vantagens de Macau 

Para acelerar a construção da Plataforma de Serviços para a 

Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa (adiante designado por Plataforma de Cooperação enter 

a China e os Países de Língua Portuguesa), no Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau 

(2016-2020), foi mencionada a elevação da referida plataforma para 

um novo patamar. Foi já constituída a Comissão para o 

Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, presidida pelo Chefe do Executivo, com vista a 

conceber e intensificar o estudo e a elaboração, a nível superior, das 

respectivas medidas e políticas. De facto, Macau possui vantagens 

em diversos aspectos em assumir-se como plataforma de serviços 

acima mencionada. 

 

1) Apoiada pelas políticas do governo central chinês 

Tanto o 12.º como o 13.º planos quinquenais da República Popular 

da China assinalam de forma clara o apoio a Macau na construção 

da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa. Em 2003, o Governo da 

República Popular da China tomou a iniciativa de convocar o 1.º 

Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa (adiante designada por "Fórum de 

Macau"). O Fórum de Macau trata-se de um mecanismo inter-

governamental e multilateral de cooperação económica e comercial, 

tendo como principais objectivos a promoção e desenvolvimento 

económico e comercial, visando desenvolver o papel de Macau 

como plataforma de ligação entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, consolidar o intercâmbio económico, comercial e 
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cultural, promovendo ainda o desenvolvimento comum do Interior 

da China, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa. Até 2016, 

foram já realizadas, com sucesso, cinco edições do referido Fórum, 

e a sexta edição terá lugar em 2020. Além disso, foi estabelecido em 

Macau o respectivo Secretariado Permanente. Sob os esforços 

conjuntos dos governos participantes, desenvolvem-se estavelmente 

as relações económicas e comerciais entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa, com a expansão constante da área de cooperação 

e a elevação gradual do nível de cooperação, iniciando o novo modo 

de cooperação económico e comercial entre ambas as partes.  

 

2) Oportunidades de construção da Grande Baía Guangdong–

Hong Kong–Macau 

A Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau abrange nove 

cidades da Província Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, 

Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing), 

assim como duas regiões administrativas especiais, designadamente, 

Macau e Hong Kong, ocupa uma área total de 56.000 quilómetros 

quadrados, com cerca de 70 milhões de habitantes e contém um 

volume económico total superior a 1,5 biliões de dólares americanos 

e um volume total de comércio externo superior a 2 biliões de 

dólares americanos, sendo uma das regiões mais abertas e 

economicamente dinâmicas da China. As Linhas Gerais do 

Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong–

Hong Kong–Macau, promulgadas em Fevereiro de 2019,  define o 

papel de Macau enquanto plataforma sino-lusófona que se destina a 

prestar serviços profissionais a nível financeiro, jurídico e 

informático para as actividades de comércio e investimentos, 

cooperação industrial e regional e intercâmbio cultural e tecnológico 

entre as empresas localizadas na Grande Baía e os países lusófonos, 
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de forma a expandir, de mãos dadas, o mercado externo e o dos 

países lusófonos abrangidos pela iniciativa " Faixa e Rota". 

 

3) Rico e diversificado contexto histórico e cultural 

Devido a motivos históricos, Macau mantém ao longo dos anos 

profundos e extensos laços com os países de expressão lusófona e 

desempenha o papel de ponte de ligação e intermediária entre a 

China e os países lusófonos. A par disso, Macau congrega também 

uma grande comunidade de diáspora chinesa proveniente dos países 

do Sudeste Asiático. Mantém, presentemente, relações comerciais 

com mais de uma centena de países e regiões do mundo. Todos esses 

factores ajudam as empresas a desenvolver os seus negócios para os 

países lusófonos e países do Sudeste Asiático e mesmo para outras 

partes do mundo. 

 

4) Excelente localização geográfica e perfeita rede de transporte 

Macau está localizada na costa sudeste da China, adjacente a Hong 

Kong e Guangzhou, e 

encontra-se inserida no Delta do Rio das Pérolas, região onde se 

denota presentemente uma 

franca expansão económica. Possui redes terrestre, marítima e aérea 

relativamente perfeitas e convenientes, incluindo um aeroporto e 

diversos terminais marítimos de passageiros e de mercadorias. Com 

a conclusão da grandiosa Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a 

deslocação ao Aeroporto Internacional de Hong Kong pode ser feita 

em trinta minutos, permitindo uma ligação desimpedida a outros 

países. 

 

5) Livre fluxo de capitais e baixa taxa tributária 

Macau prossegue o sistema capitalista, e é também avaliada pela 
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Organização do Comércio 

Mundial (WTO, na sigla inglesa) como uma das economias mais 

livres do mundo para comércio e investimento. Desfruta do estatuto 

de porto franco e território aduaneiro autónomo, sem controlo 

cambial, sendo livre a entrada e saída de capitais. Além disso, vigora 

em Macau um sistema tributário simples com carga fiscal reduzida, 

sendo de 12% a tributação mais elevada sobre rendimento de 

pessoas colectivas. Além disso, não é devido imposto sobre a 

entrada de mercadorias (v.g., matérias-primas e equipamentos). 

Todos esses factores ajudam às empresas poupar nos custos e elevar 

a eficiência operacional. 

 

 

 

6) Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e 

Comerciais entre o Interior da China e Macau 

O Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais 

entre o Inteiror da China e Macau (CEPA, na sigla inglesa) entrou 

em vigor em 2004. Foram assinados, posteriormente, dez 

suplementos e, em 2017, dois acordos relativos à versão actualizada 

do Acordo CEPA. Em 2018, foi assinado o Acordo sobre Comércio 

de Mercadorias no âmbito do CEPA. Actualmente, o CEPA abrange 

várias áreas económicas e comerciais, designadamente, comércio de 

mercadorias, comércio de serviços, investimentos, cooperação de 

tecnologia económica e facilitação de comércio e investimentos. É  

de salientar que as mercadorias de Macau que entram no mercado 

do Interior da China, isentas de direitos aduaneiros sob o 

enquadramento do CEPA, incluem já os produtos vantajosos dos 

países lusófonos, como vinho, nozes, bolachas, bolos, café e bebidas, 

o que simboliza que o processamento, em Macau, da matéria-prima 
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desses países satisfaz os dispostos e requisitos acerca do certificado 

de origem para entrar no mercado chinês, gozando da política de 

isenção de direitos aduaneiros. 

 

7) Isenção fiscal e acordo em matéria fiscal 

Em 2019, o Governo da RAEM procedeu à isenção do imposto 

complementar de rendimentos sobre os rendimentos obtidos ou 

gerados em países de língua oficial portuguesa pelas empresas de 

Macau. Em simultâneo, Macau celebrou, sucessivamente, o Acordo 

para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Matéria de Impostos sobre o Rendimento com cinco países, 

incluindo a China Continental, Portugal, Moçambique, Cabo Verde 

e Bélgica, com vista a evitar a dupla tributação em matéria de 

impostos sobre o rendimento, ajudando a reduzir a carga fiscal de 

pessoas colectivas e individuais das empresas multinacionais. Além 

disso, Macau celebrou acordos de troca de informações em matéria 

fiscal com 16 países, incluindo a Dinamarca, Ilhas Faroé, Islândia, 

Noruega, Finlândia, Suécia, Gronelândia, Austrália, Índia, Jamaica, 

Malta, Japão, Guernsey, Reino Unido, Argentina e Irlanda, com o 

objectivo de, através da troca de informações e cooperação conjunta, 

combater a evasão fiscal transfronteiriça e construir um ambiente 

fiscal internacional justo. 

 

8) Protecção jurídica e conveniente comunicação linguística 

Como a estrutura administrativa da função pública e o sistema 

jurídico da Região Administrativa Especial de Macau provêm de 

Portugal, sendo semelhantes com os sistemas administrativos e 

jurídicos de outros países de expressão lusófona, Macau tem 

condições para ajudar a China e os Países de língua portuguesa a 

inteirar-se sobre o respectivo regime e sistema de outra parte, 
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promovendo, ainda mais, o intercâmbio e a cooperação económica 

e comercial. Além disso, as línguas chinesa e portuguesa são línguas 

oficiais de Macau, podendo as empresas redigir os contratos 

simultaneamente em chinês e português. Tudo isto, aliado ao facto 

de Macau possuir muitos talentos bilingues em chinês e português, 

que prestam serviços profissionais de mediação, designadamente 

serviços de tradução no âmbito de negociações e cooperações 

comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, bem 

como serviços nas áreas de contabilidade e jurídica. 

 

9) Procedimentos administrativos simples para facilitar a 

exploração de negócios 

São simples os procedimentos administrativos para exploração de 

negócios em Macau, podendo, além disso, contar com a assistência 

e apoio dos organismos públicos. A título de exemplo, o Instituto de 

Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) 

disponibiliza o serviço “One-Stop” para investidores, abrangendo a 

consultadoria, avaliação de projectos, notário para tratar dos 

trâmites para a constituição de sociedades, orientações sobre 

procedimentos para novos investimentos, pedido de licenças e 

alvarás, e procura de parceiros de cooperação, entre outros, com a 

prestação e apoio durante todo o processo de implementação de um 

projecto de investimento. Além disso, as empresas podem também 

participar nas visitas de estudo e de intercâmbio ao exterior sob a 

organização do IPIM, participando, quer como expositor, quer como 

visitante profissional, nas feiras que se realizam em diversas partes 

do mundo, especialmente nos Países de Língua Portuguesa, 

com vista a inteirar-se sobre as oportunidades de desenvolvimento 

no exterior. 
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10) Serviços profissionais e formação de bilingues em chinês e 

português 

As Instituições de Ensino Superior e instituições académicas e de 

formação de Macau continuam a formar profissionais bilingues em 

chinês e português, e prestam serviços de intermediação 

profissionais, designadamente nos domínios de tradução, serviços 

financeiros, jurídico e de contabilidade, , em benefício do 

intercâmbio cultural, do investimento comercial e da cooperação 

industrial e regional entre a China e os Países de Língua Portuguesa. 

O Centro de Formação do Fórum para a Cooperação Económica e 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) 

foi estabelecido em 2011, tendo organizado, periodicamente, 

seminários para técnicos e governos da China Continental, de 

Macau e dos Países de Língua Portuguesa, no sentido de, através de 

conferências temáticas, visitas e intercâmbio, reforçar a experiência 

e o intercâmbio nos domínios de gestão hoteleira, gestão de turismo, 

administração pública, fiscalidade e política fiscal, promoção de 

investimento, medicina tradicional chinesa, direito comercial e 

internacional, reforçando o nível profissional dos formados. 

Condições e Vantagens 
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II. Serviços disponibilizados pela Plataforma de Serviços Para a 

Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa 

 

i. “Três Centros” 

Com o objectivo de impulsionar a construção da Plataforma de 

Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa, durante a 4.ª Conferência Ministerial do Fórum 

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

de Língua Portuguesa (Macau), realizada em 2013, o Governo 

Central Chinês assinalou explicitamente o apoio a Macau na 

construção de “Três Centros”, nomeadamente, o “Centro de 

Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa”, o Centro de Convenções e Exposições para a 

Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa” e o “Centro de Serviços Comerciais para as 

Pepquenas e Médias Empresas da China e dos Países de Língua 

Portuguesa”, visando concretizar, de forma ordenada, tanto online 

como offline a construção dos referidos centros, prestando apoio às 

empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa no 

desenvolvimento dos seus negócios. 

 

1. Portal para Cooperação nas Á reas Económica, Comercial e 

de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa (Portal de Informação) 

Trata-se de um portal (www.platformchinaplp.mo) onde são 

disponibilizadas informações 

em diversas áreas, nomeadamente informações comerciais 

relacionadas com a China e os 

Países de Língua Portuguesa. O referido Portal de Informação 
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dispõe de: 

a) Base de Dados dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa – contém 

informações sobre produtos alimentares e bebidas dos países 

lusófonos, bem como informações relativas a fornecedores ou 

distribuidores; 

b) Base de Dados de Talentos Bilingues em Chinês e Português 

e dos Fornecedores de Serviços 

profissionais – contém informações e formas de contacto de 

talentos bilingues em português e chinês, provenientes da China 

Continental, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa, nas áreas 

de tradução, serviços jurídicos, contabilidade, convenções e 

exposições, e logística, bem como informações e formas de contacto 

dos fornecedores de serviços. 

c) Dados sobre Convenções e Exposições que se realizam na 

China e nos Países de Língua 

Portuguesa – divulgação de informações sobre as principais 

convenções e exposições que se realizam na China Continental, em 

Macau e nos Países de Língua Portuguesa. 

d)Dados económicos e comerciais e legislações comerciais vigentes 

nos Países de Língua Portuguesa – contendo as informações mais 

recentes sobre os Países de Língua Portuguesa, nos domínios 

económico e comercial, ambiente de negócios e projectos de 

investimento. 

 

O referido portal dispõe de serviços online de consultadoria e de 

registo gratuito de utilizadores. Após verificação, os 

fornecedores/agentes de produtos alimentares dos Países 

de Língua Portuguesa podem divulgar no referido banco de dados 

informações sobre as suas empresas bem como sobre os produtos de 
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que os mesmos são distribuidores ou agentes. 

As organizações de serviços profissionais e os talentos bilingues 

podem também carregar 

informações pertinentes para o referido banco de dados para 

disseminação pública. 

 

 

 

 

 

2. Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países 

de Língua Portuguesa 

Com vista a promover a cooperação entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa, designadamente no sector alimentar, os 

fornecedores ou agentes dos produtos alimentares 

dos países lusófonos podem, através do Centro de Exposição de 

Produtos Alimentares dos 

Países de Língua Portuguesa ou de outros postos de exposição 

desses produtos, instalados 

no Interior da China e em Macau, mostrar os seus produtos aos 

comerciantes e contactar potenciais compradores. 

 

1) Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de 

Língua Portuguesa 

O referido Centro, instalado no Centro Comercial da Praça do Tac 

Seac, localizado no centro de Macau, constitui um ponto para 

exposição física de produtos alimentares dos países lusófonos, 

estando lá patentes mais de um milhar de produtos alimentares e 

bebidas, de variados tipos, provenientes dos países lusófonos, 

incluindo alimentos naturais, enlatados e processados, café e vinho, 
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entre outros. Os fornecedores ou agentesexibem os seus produtos 

através do referido Centro. Por outro lado, os comerciantes podem 

igualmente, através do seu telemóvel ou tablet PC fazer a 

digitalização (scanning) do código biodimensal QR, patente em 

cada produto, aceder às informações sobre os produtos ou sobre 

agentes desses produtos. Parte dos produtos suportam também 

transacções em regime B2C. 

 

2) Postos de Exposição de Produtos Alimentares dos Países de 

Língua Portuguesa em Macau e no Interior da China 

Com vista a facilitar os cidadãos e empresas a inteirar-se sobre os 

produtos dos Países de 

Língua Portuguesa, foram sucessivamente instalados os postos de 

exposição a respeito, em seis hotéis e estabelecimentos de 

restauração de Macau (Hotel Riviera, Beverly Plaza Hotel, Emperor 

Hotel, Metropole Hotel, The Plaza Restaurant, Companhia de 

Produtos e Produções Especiais da China), e também em mais de 20 

cidades do Interior da China, incluindo nos gabinetes de ligação e 

de representação do IPIM em Hangzhou, Chengdou, Shenyang, 

Fuzhou, Guangzhou e Wuhan. Além disso, através de cooperação 

com as associações comerciais, câmaras de comércio e empresas, a 

rede de postos de exposição foi também sucessivamente expandido 

para Jiangmen, Foshan, Changsha, Guiyang, Chongqing, Ningbo, 

Shanghai, Suzhou, Yangzhou, Hefei e Tianjin, tudo isto no intuito 

de ajudar os produtos dos países lusófonos a desenvolver novos 

mercados. 

 

3) Entrada dos produtos alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa no mercado do Interior da China, através de 

Macau 
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O Grupo de Trabalho Interdepartamental do Centro de Distribuição 

de Produtos Alimentares dos Produtos dos Países de Língua 

Portuguesa, composto por representantes dos Serviços de Alfândega, 

Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de 

Finanças, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau e do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 

organiza periodicamente sessões de esclarecimento e visitas de 

estudo, com vista a permitir às empresas inteirar-se dos 

procedimentos de inspecção e de quarentena, regimes tarifários e 

das formalidades aduaneiras inerentes. 

 

3. Centro de Convenções e Exposições para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa 

A exposição constituiu uma importante plataforma para o 

intercâmbio e a cooperação entre os diversos sectores. Realizam-se 

em Macau, todos os anos, acima de um milhar de convenções e 

exposições. As empresas e os investidores da China e dos Países de 

Língua Portuguesa podem, através da participação nas diversas 

convenções e exposições que se realizam em Macau, reforçar o 

intercâmbio e a cooperação. São constantemente adicionados nas 

convenções e exposições de grande envergadura de Macau 

elementos dos países lusófonos. De destacar: 

 

a) Feira Internacional de Macau (MIF) – é uma feira comercial 

de grande envergadura que se realiza todos os anos em Macau, 

destinada a promover a interacção comercial e o investimento 

entre a China Continental e os Países de Língua Portuguesa, e 

mesmo o negócio com outros países do mundo, através de 

exposição, fóruns e bolsas de contacto. Desde 2016, a MIF 
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convida, todos os anos, um País de Língua Portuguesa e uma 

província ou município do Interior da China como “País Parceiro” 

e “Província/Município Parceiro”, respectivamente, os quais 

possuem pavilhões próprios, em que são organizadas várias 

sessões de fóruns de bolsas de contacto. 

 

b) Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua 

Portuguesa (PLPEX) – Com vista a promover com maior 

dinamismo os produtos e serviços dos Países de Língua 

Portuguesa, a partir de 2017, a Exposição de Produtos e Serviços 

dos Países de Língua Portuguesa será apresentada, pela primeira 

vez, como uma exposição independente, a realizar-se 

concorrentemente com a MIF, com vista a criar sinergia. O 

recinto para a exposição divide em quatro zonas de exposição, 

nomeadamente, a zona de exposição de organismos 

governamentais/ de promoção do comércio, associações 

comerciais e câmaras de comércio, zona de exposição de 

produtos alimentares, zona de exposição de produtos não 

alimentares e zona de exposição de serviços. 

 

c) Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental 

de Macau (MIECF, na sigla em inglês) – Enquanto plataforma 

de intercâmbio e de cooperação entre os sectores de protecção 

ambiental das províncias e regiões que constituem o “Grupo 9+2” 

(incluindo Guangdong, Fujian, Sichuan, Yunnan, Hunan, 

Guizhou, Jiangxi, Guangxi, Hainan e as regiões administrativas 

especiais de Macau e Hong Kong) e as suas congéneres 

internacionais, o MIECF reforçou a articulação entre a Região 

do Pan-Delta do Rio das Pérolas com a União Europeia. Além 

disso, os organismos de protecção ambiental da referida região 
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deslocaram-se à União Europeia e aos Países de Língua 

Portuguesa, para realizar visitas de estudo aos projectos 

ambientais daqueles países, e também fizeram intercâmbio com 

os operadores e as empresas ligadas à protecção ambiental. 

 

d) Exposição de Franquia de Macau (MFE, na sigla inglesa) – 

Como certame anual do sector de franquias do mundo, a MFE é 

realizada sob a forma de carnaval, englobando o comércio, 

intercâmbio cultural, compras, lazer e entretenimento. A MFE 

atrai anualmente a participação de empresas provenientes de 

vários países. 

 

e) Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de 

Infraestruturas (IIICF, na sigla inglesa) – Como plataforma 

internacional de intercâmbio e de cooperação para o sector de 

infraestruturas, todos os anos, o IIICF reúne profissionais dos 

sectores político, comercial e académico de todo o mundo, em 

particular dos países abrangidos pela Iniciativa " Faixa e Rota", 

da Região de Pan-Delta do Rio das Pérolas, da Grande Baía 

Guangdong–Hong Kong–Macau, dos Países de Língua 

Portuguesa e dos países europeus, os quais irão abordar os temas 

das infra-estruturas do mundo e as tendências de 

desenvolvimento. Ao longo do evento, serão publicados o Índice 

do Desenvolvimento de Infra-estruturas nos Países Abrangidos 

pela Iniciativa Faixa e Rota e o Relatório da Análise do Índice 

do Desenvolvimento de Infra-estruturas nos Países Abrangidos 

pela Iniciativa Faixa e Rota. Em 2019, foi publicado, pela 

primeira vez, o Índice de Desenvolvimento sobre a Participação 

da China na Construção de Infra-estruturas dos Países de Língua 
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Portuguesa, com vista a disponibilizar dados referenciais para a 

promoção do estabelecimento do sistema de índices na área de 

infra-estruturas. 

f) Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para 

a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa de Macau, apoiada pelas Empresas Públicas 

Centrais da China - A fim de ligar intimamente as empresas 

públicas centrais da China, as empresas de Macau e as empresas 

dos Países de Língua Portuguesa e de reflectir a atenção e o apoio 

que o Governo Central tem prestado à construção de Macau 

como plataforma de cooperação entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa, assim como à promoção do desenvolvimento 

da diversificação adequada da economia de Macau, a Cimeira foi 

realizada em Macau, em 2017, pela primeira vez, onde foram 

celebrados vários projectos de cooperação relacionados entre as 

empresas dos Países de Língua Portuguesa, as empresas públicas 

centrais da China e as empresas de Macau, em torno de áreas a 

construção de infra-estruturas, turismo e finanças. A nova edição 

será realizada em 2019, na mesma cidade, tendo como foco a 

construção de infra-estruturas, finanças características de Macau 

e tecnologias inovadoras.  

 

4. Centro de Serviços Comerciais para as Pequenas e Médias 

Empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa 

O Departamento de Promoção Económica e Comercial com os 

Mercados Lusófonos do IPIM proporciona uma série de serviços 

externos não só para as empresas dos Países de Língua Portuguesa 

que pretendem expandir o mercado no Interior da China, como 

também para as companhias chinesas, de Macau e das outras regiões 

que visam desenvolver os seus negócios nos países lusófonos, 
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incluindo: 

 

 

 

1) Conduta do Comércio China–PLP 

A Conduta do Comércio China–PLP proporciona serviços de apoio, 

como equipamentos de hardware, consultoria de negócios, 

encaminhamento de negócios e bolsas de contacto, permitindo às 

empresas avançarem, efectivamente, em direcção aos seus 

objectivos. Os serviços incluem a oferta das instalações de hardware, 

como escritórios temporários e salas de reunião, a título gratuito; 

solicitações de informação sobre o comércio local e o serviço de 

agência única para constituição de sociedades; contacto e apoio na 

fase preliminar, exploração e negociação de projectos; procura do 

estabelecimento de parcerias adequadas; e prestação de ajuda no 

estabelecimento de ligações com as entidades fornecedoras de 

serviços profissionais de Macau (incluindo serviços jurídicos, de 

contabilidade e de consultadoria comercial, entre outros). 

 

2) Visitas de estudo económicos e comerciais aos Países de 

Língua Portuguesa  

Por um lado, O IPIM organiza ou apoia a participação de delegações 

empresariais dos Países de Língua Portuguesa, nas visitas de estudo 

à China Continental e a Macau. Por outro lado,  organiza ou apoia 

delegações empresariais da China Continental e Macau para 

participarem nas convenções e exposições económicas e comerciais 

e nas actividades de captação de negócios e visitas de prospecção 

aos Países de Língua Portuguesa, incluindo o Encontro de 

Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa. O referido “Encontro 



 

                                                                    
Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa de Macau apoiada pelas Empresas Públicas Centrais 

da China 2019 
 

20 
 

de Empresários” trata-se de uma actividade para a negociação e 

cooperação entre empresas, promovida em conjunto pelos 

organismos de promoção do comércio da China Continental, Macau 

e dos Países de Língua Portuguesa, tendo sido realizado, 

rotativamente, desde 2005, em diferentes países lusófonos. Ao 

longo dos anos o referido Encontro tem atraído a participação de 

grande número de empresas da China Continental e dos Países de 

Língua Portuguesa, e, através de bolsas de contacto, tem contribuído 

para a cooperação entre empresas, designadamente nos domínios de 

infra-estruturas, serviços financeiros, imobiliário, produtos 

alimentares, agricultura, turismo, energia, comércio e protecção 

ambiental, medicina, logística, engenharia civil e moda. 

 

3) Promoção Económica e Comercial com os Mercados 

Lusófonos 

Realiza, de vez em quando, seminários, workshops, sessões de 

apresentação, bolsas de contacto e outras actividades promocionais 

de desenvolvimento económico e comercial do Interior da China, de 

Macau e dos Países de Língua Portuguesa, para divulgar as 

informações relacionadas com o ambiente de investimento dos 

mercados lusófonos. 

 

4) Promoção e publicidade para as empresas e os produtos dos 

Países de Língua Portuguesa 

O IPIM organizou, em diversas províncias e cidades do Interior da 

China, a Actividade Promocional e a Sessão de Bolsas de Contacto 

alusivas aos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa. 

Nos termos de Macau, teve lugar, a partir de 2018, o “Vamos 

Desfrutar – Mercado com Destaque para os Produtos do Mundo 

Lusófono e Macau”, duas vezes por ano, aproveitando as feiras e os 
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espectáculos característicos dos Países de Língua Portuguesa, 

actuações de canções e danças, demonstrações de culinária desses 

países e workshops característicos, para promover os produtos de 

qualidade elevada e a cultura dos referidos países. 

 

ii. Serviços financeiros sino-lusófonos 

Os serviços financeiros integrais de Macau, incluindo as finanças 

características, prestam apoio financeiro às empresas dos Países de 

Língua Portuguesa, assim como às do Interior da China e de Macau, 

que pretendam desenvolver os seus negócios nos referidos países. 

Os elementos de serviços financeiros sino-lusófonos incluem o 

serviço de liquidação em RMB, o de financiamento para as 

empresas e o de locação financeira.  

 

1) Serviço de Liquidação em RMB 

Encontram-se instalados, em Macau, os bancos de liquidação em 

RMB, tendo acumulado experiência no que respeita às operações 

transfronteiriças de liquidação em RMB.  A par disso, foi criado o 

sistema de liquidação imediata em tempo real em RMB (RMB 

RTGS) , com a participação de um total de 28 instituições 

financeiras, de modo a simplificar, ainda mais, o processo de 

transferência interbancária e expandir o uso transfronteiriço de 

RMB, providenciando serviços financeiros seguros e rápidos para a 

cooperação comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa. 

 

2) Serviço de financiamento 

Macau está empenhado, actualmente, em aperfeiçoar a construção 

de infra-estruturas financeiras. Entre estas, foi construída a 

plataforma de transacção financeira para a emissão de obrigações, 
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tendo sido publicados dois documentos orientadores relevantes. Em 

Julho de 2019, o Ministério das Finanças da China emitiu, em 

Macau, pela primeira vez, os títulos públicos no valor de 2 mil 

milhões de RMB. A par do referido, a rede dos bancos de Macau já 

cobriu vários Países de Língua Portuguesa, de forma a prestar 

serviços de financiamento transfronteiriço a diversas empresas dos 

referidos países. 

 

3) Serviço de locação financeira 

O Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira e o 

Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira de Macau 

entraram em vigor em Abril de 2019. Várias instituições financeiras, 

incluindo os bancos financiados pelos capitais portugueses, 

começaram a desenvolver negócios de financiamento e locação 

financeira em Macau, prestando apoio financeiro para que as 

empresas do Interior da China, de Macau e dos Países de Língua 

Portuguesa expandam os seus negócios. 

 

4) Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa em Macau 

O estabelecimento do Fundo de Cooperação para o 

Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

foi anunciado pela parte chinesa, em 2010, durante a 3.ª Conferência 

Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), com uma 

dotação de mil milhões de dólares americanos. Está vocacionado 

principalmente para o investimento em projectos de infra-estruturas, 

de transporte, telecomunicações, energia, agricultura e de recursos 

naturais de interesse mútuo, da China e dos Países de Língua 

portuguesa. A par disso, o IPIM e os seus seis gabinetes de ligação/ 
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representação na China Continental prestam serviços facilitadores 

de pedido de transferência, recepção de documentos e consulta. Na 

actualidade, o Fundo já financiou projectos realizados em 

Moçambique, Angola, Brasil e Macau, dedicados a áreas como a 

agricultura, a hidroelectricidade e as finanças.  

 

iii. Serviços de empreendedorismo inovador sino-lusófono 

A fim de promover o intercâmbio no empreendedorismo inovador 

entre os jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa, o 

Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau 

proporciona serviços de apoio, como o espaço de 

empreendedorismo, formação comercial e actividades de 

intercâmbio, para as equipas de empreendedorismo juvenil do 

Interior da China, Macau e Países de Língua Portuguesa. Em 

simultâneo, a Direcção dos Serviços de Economia de Macau criou o 

Programa de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para 

Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa, em Novembro 

de 2017, no sentido de encorajar os empreendedores jovens de 

Macau a realizarem intercâmbio de estudo nos países lusófonos, 

explorando as oportunidades de investimento e desenvolvimento.  

 

 

 

 

iv. Rede de contactos local 

Macau criou vários estabelecimentos relacionados com os Países de 

Língua Portuguesa, para prestar serviços de apoio e contactos às 

empresas e aos funcionários das empresas do Interior da China, de 

Macau e dos Países de Língua Portuguesa, incluindo:  
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1. Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa (Macau) 

O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa localiza-se em Macau, e encarrega-se de implementar as 

decisões tomadas pela Conferência Ministerial do Fórum de Macau. 

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau é coordenado 

conjuntamente pelos representantes destacados pelos respectivos 

governos, da China Continental, de Macau e dos Países de Língua 

Portuguesa, podendo prestar serviços de apoio às empresas da China 

Continental, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa, 

nomeadamente na consultadoria e ligação, na cooperação entre 

empresas e no emparelhamento de projectos. 

 

2. Federação Empresarial da China e dos Países de Língua 

Portuguesa 

A Federação Empresarial da China e dos Países de Língua 

Portuguesa registou-se em Macau em Junho de 2019, e é composta 

pelas associações comerciais e as associações dos empresários do 

Interior da China, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa. O 

seu Conselho Orientador é constituído pelas instituições de 

promoção de comércio das referidas regiões, as quais são capazes 

de prestar serviços de apoio para a troca de informações, procura de 

oportunidades de negócio, expansão de mercado e partilha de 

experiências entre os empresários. A Federação também organiza, 

de vez em quando, a participação nas actividades económicas e 

comerciais, em vários locais, e realizar bolsas de contactos.  

 

3. Consulados dos Países de Língua Portuguesa em Macau e 
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Cônsul Honorário 

Portugal, Angola e Moçambique estabeleceram consulado-geral / 

consulado em Macau; Cabo Verde e Guiné-Bissau destacaram um 

Cônsul Honorário em Macau; o Cônsul Geral do Brasil da Região 

Administrativa Especial de Hong Kong pode desempenhar funções 

consulares na RAEM, proporcionando condições facilitadoras e 

seguras para os contactos empresariais e populares. 

 

v.  Serviços profissionais bilingues em chinês–português 

1. Tradução  

Macau tem desempenhado a função de ponte de comunicação entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa, devido aos laços 

históricos. O território dispõe de muitos tradutores profissionais e 

empresas de tradução, dado que as línguas chinesa e portuguesa 

constituem as suas línguas oficiais. Várias instituições do ensino 

superior de Macau ministram cursos de língua portuguesa e de 

tradução e interpretação chinês–português e, em cada ano, muitos 

estudantes locais optam por prosseguir os seus estudos em Portugal. 

Além disso, o Instituto Português no Oriente também se dedica à 

formação de profissionais bilingues, através da oferta de cursos de 

português, os quais podem facilitar a comunicação entre as empresas 

chinesas e as suas homólogas portuguesas. 

2. Serviços jurídicos  

O sistema jurídico da Região Administrativa Especial de Macau, de 

raiz Continental, é semelhante aos sistemas jurídicos dos países de 

expressão lusófona, sendo que todos provêm de Portugal. Em 

Macau, há centenas de escritórios de advogados e mais de 400 

advogados inscritos, cerca de 60% dos quais dominam o português 

e 15% são bilingues (chinês–português), e mais de cem advogados-
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estagiários. Muitos advogados são titulares de licença de países 

lusófonos, tais como Portugal, Brasil e Timor Leste, tendo 

vantagens significativas em prestar serviços jurídicos e de tradução 

profissional e mesmo serviços de notariado para a cooperação 

económica e comercial entre a China e os PLP.  

3. Serviços de mediação e arbitragem 
A arbitragem constitui uma maneira de resolver os conflitos nas 

relações judiciais, além de instaurar acções judiciais. Sendo que a 

Convenção de Nova Iorque é aplicável a Macau, as decisões 

arbitrais proferidas em Macau podem ser executadas pelos tribunais 

da maioria das economias comerciais no mundo, incluindo os do 

Interior da China, nos termos do Acordo sobre a Confirmação e 

Execução Recíprocas de Decisões Arbitrais entre o Interior da China 

e a Região Administrativa Especial de Macau. O Centro de 

Arbitragem do World Trade Centre (WTC) de Macau, instituição 

dedicada às actividades de mediação comercial e arbitragem em 

princípio, conta com 25 árbitros, 17 mediadores e 124 mediadores 

com reconhecimento, provenientes de diversas áreas dentro e fora 

de Macau, como direito, finanças, construção, transporte, comércio 

internacional e tecnologias de informação, os quais estão 

disponíveis para oferecer serviços de arbitragem e mediação para 

conflitos comerciais entre a China e os PLP. 

4. Contabilidade 
Até ao fim de 2018, registaram-se 14 empresas de auditoria, 3 

empresas de contabilidade, 119 auditores e 188 contabilistas em 

Macau, que podem prestar serviços relacionados com a 

contabilidade para a cooperação empresarial sino-portuguesa. 
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vi. Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação 

Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

Encontra-se em construção preparatória, em Macau, o Complexo da 

Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa. O referido complexo abrange 

diversos elementos, incluindo, nomeadamente, trocas económicas e 

comerciais, serviços empresariais, convenções e exposições, 

exibições culturais e formação de talentos. Situado na Zona C dos 

Lagos Nam Van, o complexo ocupa um terreno com uma área de 

14.200 metros quadrados. Após a sua conclusão, servirá de recinto 

para a realização das futuras edições da Conferência Ministerial do 

Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa (Macau). Além disso, estará dotado 

de vários centros, nomeadamente: o Centro de Exposição de 

Produtos Alimentares e outros produtos típicos dos Países de Língua 

portuguesa; o Centro de Serviços Comerciais para as Empresas da 

China e dos Países de Língua portuguesa; o Centro de Formação; o 

Centro de Informação; o Pavilhão de Exposições sobre as Relações 

Económicas, Comerciais e Culturais entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa; o Pavilhão de Exposição alusivos ao 

Desenvolvimento Urbanístico de Macau ; bem como espaços de 

escritórios para os organismos governamentais, organizações e 

associações inerentes, da China e dos Países de Língua Portuguesa. 

vii. Actividades de intercâmbio cultural entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa 

Com o objectivo de promover o intercâmbio cultural entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa, Macau tem vindo a realizar o 

Festival da Lusofonia, desde 1998, onde se encontram instaladas as 
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tendas de culturas características dos Países de Língua Portuguesa e 

da comunidade lusófona residente em Macau, mostrando a sua 

música, artesanato e gastronomia típica, etc., e dando a conhecer aos 

cidadãos e turistas a essência cultural dos diferentes países e regiões 

de expressão portuguesa. Por outro lado, desde 2009, passou a ter 

lugar, anualmente, a Semana Cultural da China e dos Países de 

Língua Portuguesa, apresentando as culturas características da 

China e dos Países de Língua Portuguesa através de teatros, 

exposições e actuações artísticas, por forma a promover o 

intercâmbio e a integração cultural entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa, criando assim um ambiente cultural dos Países 

Lusófonos em Macau. A par disso, o Encontro em Macau – Festival 

de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 

actividade que se realiza desde 2018, empenha-se em promover o 

intercâmbio cultural sino-português, através da realização de 

actuações de canções e danças tradicionais, exposições de filmes, 

exposições artísticas, entre outras. 
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III. Conhecer o mercado dos Países de Língua Portuguesa 

Angola 

Perfil básico:  

Angola situa-se no sudoeste da Á frica e constitui um dos canais 

marítimos de grande importância no Centro e Sul da Á frica. O 

território abrange cerca de 1,25 milhões de quilómetros quadrados 

da área, com uma população superior a 28,8 milhões, sendo Luanda 

a sua capital. 

Ambiente de investimentos: 

O país possui condições naturais vantajosas, mantém-se estável 

politicamente e adopta políticas económicas estáveis, destacando-se 

a nível de recursos. Possui também amplo espaço integral a nível 

agrícola, dispondo de oportunidades significativas na indústria de 

fabricação e transformação, com potencial na cooperação em infra-

estruturas.  

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que, no ano 

2017/18, Angola se encontrava no 173º lugar em termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do Mundo, 

avançando duas posições relativamente ao ano anterior, com 

progressos na obtenção de electricidade e comércio transfronteiriço. 

Sendo o segundo maior país produtor de petróleo em Á frica, a 

exploração de petróleo e de diamantes são as suas indústrias-pilar, 

levando a que cerca de 60% do seu volume económico provenha da 

exploração de gás e petróleo e da refinação de petróleo. A par do 

referido, a indústria de construção civil também deu contributos 

importantes a nível económico, sendo que se reúnem no país 
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empreiteiros de construção civil de todo o mundo. Outras indústrias 

de grande importância incluem a agricultura, pesca e 

telecomunicações.  

 

Comércio com a China: 

Em 2018, o volume de comércio entre a China e Angola atingiu 

28,06 mil milhões de dólares americanos, entre os quais o valor das 

importações de Angola para a China registou 25,81 mil milhões, 

ocupando 92,0% do volume total. Os produtos importados incluem 

principalmente petróleo em bruto, produtos minerais, sal, enxofre e 

cal. A China exportou mercadorias para Angola no valor de 2,25 mil 

milhões de dólares americanos, ocupando 8,0% do volume total. Os 

produtos exportados incluem automóveis e componentes 

automóveis, produtos móveis e produtos mecânicos e electrónicos.    

Investimentos chineses:  

Até ao final de 2017, o volume acumulado de investimento directo 

por parte da China em Angola, foi de 2,26 mil milhões de dólares 

americanos. Actualmente existem mais de 200 empresas chinesas 

que estão a explorar o mercado angolano, envolvendo áreas como 

infra-estruturas, construção, comércio, imobiliário e fabricação, 

entre outras. 

 

Brasil 

Perfil básico:  
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O Brasil localiza-se no sudeste da América do Sul, sendo o maior 

país em termos de dimensão, população e recursos da América 

Latina. O território tem uma área  superior a 8,5 milhões de 

quilómetros quadrados, com uma população superior a 200 milhões, 

sendo Brasília a sua capital.  

Ambiente de investimentos: O Brasil possui um sistema jurídico 

aperfeiçoado, sendo enormes a sua dimensão de mercado, volume 

de recursos e impacto no mercado internacional, com um potencial 

considerável de desenvolvimento económico. Nos últimos anos, o 

governo tem adoptado uma serie de medidas de reforma para 

incentivar a economia, de forma a reduzir os custos de operação das 

empresas, elevando o nível de abertura do mercado. 

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, o Brasil alcançou o maior progresso a nível de facilidade 

de fazer negócios entre as regiões da América Latina e Caraíbas, 

encontrando-se no 109º lugar entre os 190 países e regiões do mundo, 

avançando 16 posições. Os progressos foram alcançados 

principalmente em aspectos como abertura das empresas, obtenção 

de electricidade, obtenção de crédito e comércio transfronteiriço.  

O sector de serviços registou a maior parte do PIB entre todos os 

outros, ocupando mais de 70% do PIB. Entre estes, o sector de 

turismo é consideravelmente competitivo a nível internacional. A 

par do referido, o Brasil é uma economia exportadora de produtos 

agrícolas, exportando produtos como soja, milho, açúcar de cana, 

café e tabaco. É  o país mais poderoso a nível industrial na América 

Latina, sendo que se tornaram avançadas a nível mundial as suas 

indústrias de energia nuclear, comunicações, componentes 

electrónicos e fabrico de aviões. 
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Comércio com a China:  

Em 2018, o volume de comércio entre a China e o Brasil alcançou 

111,24 mil milhões de dólares americanos, entre os quais as 

importações chinesas do Brasil atingiram 77,57 mil milhões, 

representando 69,7% do volume total. Os principais produtos 

importados incluem minérios de ferro, soja, petróleo, óleo de soja, 

polpa e açúcar de cana. As exportações da China para o Brasil 

atingiram 33,67 mil milhões de dólares americanos, ocupando 

30,3% do volume total. Os principais produtos de exportação 

incluem equipamentos de telecomunicações, artigos electrónicos e 

placas metálicas, entre outros. 

 

Investimentos chineses: Até ao fim de 2017, o volume acumulado 

de investimento directo da China no Brasil apresentava 3,206 mil 

milhões de dólares americanos, com mais de 200 empresas chinesas 

a desenvolverem negócios no Brasil, dedicando-se a áreas como 

petróleo, finanças, infra-estruturas de hidroelectricidade e 

agricultura. 

 

Cabo Verde 

Perfil básico:  

Cabo Verde localiza-se na região central do Oceano Atlântico, uma 

fortaleza marina de grande importância de transporte que articula 

com a América, Á frica, Europa e Á sia, sendo o cruzamento que liga 

os quatro continentes. Abrange um território de 4.033 quilómetros 
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quadrados e possui uma população de 546 mil pessoas, com cerca 

de 3 mil chineses no local, sendo Praia a sua capital.  

Ambiente de investimentos: 

Cabo Verde é politicamente estável, socialmente harmonioso e 

culturalmente diversificado. Com o povo puro e políticas de alto 

nível de transparência, o rendimento per capita e a qualidade de vida 

encontram-se no nível superior da Á frica. Graças à sua localização 

vantajosa e recursos marítimos abundantes, apresenta um grande 

potencial de desenvolvimento no sector de turismo e energias 

renováveis.  

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, Cabo Verde se encontrava no 131º lugar em termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do mundo, 

o melhor desempenho entre os países de língua portuguesa de Á frica. 

O país destaca-se em aspectos como a obtenção de licença de 

construção e execução de contratos (resolução de litígios 

comerciais).  

A economia cabo-verdiana depende sobretudo do sector dos 

serviços, que ocupa cerca de 75% do PIB. O sector do turismo é a 

fonte principal do crescimento económico e emprego, com 85% dos 

investimentos estrangeiros realizados em equipamentos e serviços 

de turismo. A par do referido, o país possui uma zona marítima 

económica exclusiva de 734 mil quilómetros quadrados, sendo rico 

em recursos pesqueiros, que, contudo, ainda não foram explorados 

completamente.  

Comércio com a China:  
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Em 2018, o volume de trocas comerciais entre a China e Cabo Verde 

foi de 78,557 milhões de dólares americanos, do qual a China 

importa mercadorias no valor de cerca de 290 mil dólares 

americanos de Cabo Verde, ocupando cerca de 0,4% do volume total. 

Os produtos importados incluem café, chá e condimentos. A 

exportação da China para 

Cabo Verde atingiu cerca de 78,266 milhões de dólares americanos, 

representando 99,6% do volume total. Estão envolvidos produtos 

como maquinaria eléctrica, equipamentos eléctricos, equipamentos 

audiovisuais e peças relevantes, máquinas e aparelhos e as 

respectivas peças.  

Investimentos chineses: Até ao fim de 2017, o volume acumulado 

de investimento directo da China em Cabo Verde chegou aos 14,63 

milhões de dólares americanos. Os principais projectos chineses de 

cooperação e investimento no país focam-se na construção, ligas de 

alumínio, comunicações e media televisivos. 

 

Guiné-Bissau 

Perfil básico:  

A Guiné-Bissau localiza-se na costa ocidental de Á frica. O território 

guineense abrange 36 mil quilómetros quadrados de área, e o seu 

mar territorial 8.120 quilómetros quadrados. Possui 88 ilhas, com 

uma população estimada de 1,9 milhões de pessoas, sendo Bissau a 

sua capital. 

Ambiente de investimentos: 
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A Guiné-Bissau é dotada de condições naturais consideráveis, onde 

é viável desenvolver indústrias de agricultura, pecuária e pesca, com 

poucos pré-requisitos para a entrada no mercado. Possui mão-de-

obra suficiente, com baixo custo, favorecendo as indústrias de nível 

inferior. Ao longo dos anos, o governo local tem-se dedicado ao 

combate à pobreza, através do desenvolvimento do estabelecimento 

da energia eléctrica, de projectos portuários, das redes de 

comunicações, das instalações de pesca, de aviação e do turismo, 

concretizando um crescimento económico estável e constante.  

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, a Guiné-Bissau se encontrava no 175º lugar em termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do mundo, 

avançando uma posição relativamente ao ano anterior. Alcançou 

progressos principalmente na execução de contratos (resolução de 

litígios comerciais). 

Sendo um país agrícola típico, 68% da população guineense vive da 

agricultura de subsistência, sendo as suas culturas principais arroz, 

caju, palma, mandioca e amendoim. As indústrias pesqueiras e 

florestais também são recursos de grande importância no local. Os 

produtos exportados de madeira são sobretudo utilizados como 

materiais de construção e móveis. Paralelamente, o sector de 

serviços ocupa ainda uma componente considerável na economia 

guineense, no qual se destacam os serviços de comércio e 

restauração. O país possui uma base fraca de indústria, levando a 

que os recursos minerais ainda não sejam explorados eficazmente.  
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Comércio com a China:  

Em 2018, o valor total das transacções comerciais entre a China e a 

Guiné-Bissau foi cerca de 37,47 milhões de dólares americanos. A 

China importou mercadorias guineenses no valor de 7,639 milhões 

de dólares americanos, ocupando cerca de 20,4% do volume total. 

Os produtos importados incluem caju, gergelim, amendoim e 

madeira. O valor das exportações da China para a Guiné-Bissau 

alcançou 29,832 milhões de dólares americanos, representando 

cerca de 79,6%. Os principais produtos exportados abrangem os 

componentes mecânicos e eléctricos, produtos de alta tecnologia e 

têxteis 

Investimentos chineses: Até ao final de 2017, o volume acumulado 

de investimento directo da China na Guiné-Bissau atingiu 76,39 

milhões de dólares americanos. Os investimentos chineses no país 

foram realizados principalmente por empresas privadas e registadas 

por particulares no âmbito do comércio. 

 

Moçambique 

Perfil básico:  

Moçambique localiza-se na costa sudeste de Á frica, sendo a boca 

marítima e um corredor regional de transporte de grande 

importância. O território de Moçambique abrange cerca de 800 mil 

quilómetros quadrados de área, com uma população estimada de 

30,5 milhões de pessoas, sendo Maputo a sua capital. 

Ambiente de investimentos: 
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A sociedade moçambicana mantém-se estável a longo prazo, 

alcançando um crescimento económico acelerado, com vantagens 

geográficas destacadas. O país é rico em recursos minerais e naturais 

como carvão mineral, gás natural, florestas, hidráulica, agricultura e 

pesca. Nos últimos anos, o governo local tem aumentado os 

investimentos em infra-estruturas para desenvolver o sector de 

turismo, expandir activamente a cooperação e investimentos 

exteriores e conduzir esforços para aperfeiçoar os regulamentos 

sobre as políticas de investimentos estrangeiros, tentando melhorar 

o ambiente de negócios. 

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, Moçambique se encontrava no 135º lugar em termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do mundo, 

avançando três posições relativamente ao ano anterior. Alcançou 

progressos principalmente na obtenção de electricidade, pagamento 

de impostos e comércio transfronteiriço. 

Moçambique é um país baseado na agricultura, com 70% da sua 

população a trabalhar na produção e transformação na área. As suas 

culturas abrangem milho, arroz, soja e mandioca. A indústria ainda 

se encontra numa fase preliminar e, dada a sua abundância de 

recursos minerais, atraiu investimentos e exploração de várias 

empresas internacionais dedicadas aos recursos minerais. 

Comércio com a China:  

Em 2018, o valor total das transacções comerciais entre a China e 

Moçambique foi de 2,49 mil milhões de dólares americanos. A 

China importou de Moçambique mercadorias no valor de 630 

milhões de dólares americanos, ocupando 25,3% do volume total. 

Os produtos importados abrangem madeira, minério de ferro e o seu 
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concentrado e produtos agrícolas. As exportações chinesas para 

Moçambique atingiram cerca de 1,86 mil milhões de dólares 

americanos, representando 74,7%. Os produtos exportados são 

principalmente máquinas e equipamentos de transporte, têxteis, 

calçado, cereais, produtos cerealíferos e produtos metálicos.  

 

 

 

O Investimentos chineses:  

Até ao fim de 2017, o volume acumulado de investimento directo 

da China em Moçambique atingiu 873 milhões de dólares 

americanos. Existem cerca de 100 empresas a investir em 

Moçambique, com investimentos relacionados principalmente com 

agricultura, energia, minério, desenvolvimento imobiliário, hotéis, 

montagem de automóveis e retalho. 

 

Portugal 

Perfil básico:  

Portugal situa-se no sudoeste da Europa, abrange um território com 

uma área de 90 mil quilómetros quadrados e uma costa superior a 

800 quilómetros, com vários portos marítimos. Possui uma 

população de cerca de 10 milhões de pessoas, mais de 96% da qual 

são portugueses, sendo 0,2% representados por imigrantes chineses. 

A capital do país é Lisboa.  

Ambiente de investimentos: 



 

                                                                    
Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa de Macau apoiada pelas Empresas Públicas Centrais 

da China 2019 
 

39 
 

Portugal é um dos países-membros da União Europeia. Sendo um 

país seguro, possui infra-estruturas aperfeiçoadas, com nível 

elevado de industrialização. É  dotado de certas vantagens 

geográficas, que podem radiar aos mercados europeus e dos países 

lusófonos. Os seus rendimentos encontram-se no nível inferior entre 

os países-membros da UE. 

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, Portugal se encontrava no 34º lugar nos termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do mundo. 

Atingiu o primeiro lugar em termos de comércio transfronteiriço, 

pelo que leva apenas uma hora para tratar das formalidades de 

importações e exportações, sem custos nenhuns, nem limites às 

importações e exportações de mercadorias. 

O sector de serviços predomina na economia portuguesa, entre o 

qual a indústria de turismo se desenvolve satisfatoriamente. A par 

do referido, a transformação de cortiça é uma das indústrias-pilar da 

economia nacional portuguesa, com características tradicionais. 

Outras indústrias características incluem as do vinho, azeite, fábrico 

de calçado, farmacêuticos, modelagem e das energias renováveis. 

Comércio com a China: 

Em 2018, o volume do comércio bilateral de mercadorias sino-

português atingiu 6 mil milhões de dólares americanos, sendo as 

importações de Portugal para a China de 2,25 mil milhões de dólares 

americanos, ocupando 37,5% do volume total. Os produtos 

importados incluem os equipamentos de transporte, produtos 

minerais, polpa de celulose e papel. As exportações chinesas para 

Portugal atingiram cerca de 3,75 mil milhões de dólares americanos, 

representando 62,5%. Os principais produtos exportados abrangem 
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equipamentos mecânicos e eléctricos, têxteis e respectivas matérias-

primas, metais básicos e os seus produtos. 

Investimentos chineses:  

Até ao final de 2017, o volume acumulado de investimento directo 

da China em Portugal atingiu 110 milhões de dólares americanos, 

envolvendo sectores da energia, telecomunicações, equipamentos, 

finanças, água, seguros, consultoria e design de engenharia, 

produção e imobiliário.  

 

São Tomé e Príncipe 

Perfil básico:  

São Tomé e Príncipe é um país insular localizado no sudeste do 

Golfo da Guiné, no Centro e Oeste da costa da Á frica. Abrange um 

território de cerca de 1.001 quilómetros quadrados, sendo composto 

por duas ilhas principais, a Ilha de São Tomé e a Ilha do Príncipe, e 

outras 12 ilhas não habitadas. Possui uma população estimada de 

204 mil pessoas, 90% da qual são bantus. A sua capital é São Tomé.  

Ambiente de investimentos: 

Nos últimos anos, o governo são-tomense tem tomado medidas de 

forma activa para atrair investimentos estrangeiros, como a redução 

do imposto alfandegário, melhoria do ambiente de investimentos e 

criação de uma zona de comércio livre, tendo-se focado nos 

investimentos em infra-estruturas como portos e rede eléctrica, e no 

desenvolvimento das indústrias emergentes como o turismo, de 

forma a manter o crescimento económico. 
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O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, São Tomé e Príncipe se encontrava no 170º lugar em 

termos de facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões 

do mundo, o que registou um aumento de 0,3 na pontuação, subindo 

para 45,14 pontos, dado o seu progresso na execução de contratos 

(resolução de litígios comerciais). 

Nos termos de estrutura industrial, mais de metade da população do 

país dedica-se à produção agrícola, sendo o cacau a sua cultura 

principal, que representa uma proporção superior a 20% do PIB. A 

sua localização única, acrescida às paisagens naturais maravilhosas, 

propiciam ao país recursos abundantes de turismo, sendo que o 

sector de serviços, como o turismo, ocupa cerca de 70% do PIB. 

Comércio com a China:  

Em 2018, o volume de comércio entre a China e São Tomé e 

Príncipe atingiu 7,305 milhões de dólares americanos. A China 

importou de São Tomé e Príncipe mercadorias no valor de 50 mil 

dólares americanos, ocupando 0,7% do volume total. Os principais 

produtos importados incluem circuitos integrados e produtos feitos 

de papel. As exportações chinesas para São Tomé e Príncipe 

atingiram 7,255 milhões de dólares americanos, representando 

99,3%. Os produtos exportados são sobretudo calçado, automóveis, 

motocicletas leves, borracha máquinas e equipamentos electrónicos. 

Investimentos chineses:  

Até ao fim de 2017, o volume acumulado de investimento directo 

da China em São Tomé e Príncipe atingiu 380 mil dólares 

americanos. Actualmente, a China está a apoiar o país na construção 

de várias infra-estruturas. Em 2018, os contratos de empreitada 
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recém-celebrados pelos chineses em São Tomé e Príncipe somaram 

157 milhões de dólares americanos, registando um aumento de 

10258% em termos homólogos. 

 

Timor-Leste 

Perfil básico:  

Timor-Leste situa-se no extremo leste das Ilhas de Nusa Tenggara, 

do Sudeste Asiático, fazendo fronteira a oeste com Indonésia e a sul 

com a Austrália, através do Mar de Timor. Abrange um território de 

cerca de 15 mil quilómetros quadrados de área, com a população 

estimada de 1,21 milhões de pessoas, sendo Díli a sua capital.  

Ambiente de investimentos: 

Timor-Leste encontra-se ainda numa fase preliminar de 

desenvolvimento. À  medida que o planeamento estratégico de 

desenvolvimento a médio e longo prazo é implementado 

gradualmente, o país depende ainda maioritariamente da reserva de 

rendimento de petróleo. Prevê-se que, num futuro próximo, venha a 

entrar numa fase de desenvolvimento acelerado, sendo que as 

necessidades de construção de um número considerável de projectos, 

assim como os capitais próprios e apoio financeiro de forma diversa 

da sociedade internacional, criaram boas oportunidades para os 

investimentos e desenvolvimento das indústrias. 

 

O Doing Business 2019 do Banco Mundial indicou que no ano 

2017/18, Timor-Leste se encontrava no 178º lugar em termos de 

facilidade de fazer negócios entre os 190 países e regiões do mundo, 
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o que registou um aumento de 1,71 na pontuação, subindo a 41,6 

pontos. Tal facto demonstrou que o país reduziu os requisitos 

mínimos de capitais, facilitando a abertura de empresas.  

A economia timorense tem como foco a indústria, que ocupa 58% 

do PIB. Cerca de 10% da mão-de-obra dedica-se à produção 

industrial, em áreas como produtos têxteis, água potável e 

processamento de café. A indústria secundária reside no sector de 

serviços, sendo que as indústrias como comércio, restauração, 

hotelaria e construção alcançaram um desenvolvimento acelerado. 

A agricultura também é uma componente importante da economia, 

pelo que mais de 50% da população exerce actividades agrícolas.  

Comércio com a China:  

Em 2018, o volume de comércio entre a China e Timor-Leste foi de 

140 milhões de dólares americanos. A China importou de Timor-

Leste mercadorias num valor estimado de 3 milhões de dólares 

americanos, ocupando 2,1% do volume total. Os produtos 

importados abrangem principalmente circuitos integrados, produtos 

agrícolas, madeira serrada, etc. As exportações chinesas para Timor-

Leste atingiram 140 milhões de dólares americanos, representando 

97,9%. Os produtos exportados incluem aço, produtos agrícolas, 

automóveis, cimento e vestuário. 

Investimentos chineses:  

Até ao final de 2017, o volume acumulado de investimento directo 

da China em Timor-Leste atingiu 174 milhões de dólares 

americanos e os investidores são principalmente empresas privadas 

e indivíduos, envolvendo indústrias como restauração, hotelaria, 

lojas de departamento, materiais de construção e vestuário, etc.  
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 (Fonte das informações: Ministério do Comércio da China, 

Serviços da Alfândega da China, Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional) 

  



 

                                                                    
Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa de Macau apoiada pelas Empresas Públicas Centrais 

da China 2019 
 

45 
 

Contactem-nos 

 

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 

Tel: (853) 2871 0300 

Fax: (853) 2859 0309 

Email: ipim@ipim.gov.mo 

Página de Internet: www.ipim.gov.mo 

Endereço: Avenida da Amizade, no. 918, Edf. World Trade Centre, 

1-4 andares 

 

Macao Ideas 

Tel.: (853) 2870 0620 

Fax: (853) 2870 0621 

E-mail: macaoideas@ipim.gov.mo 

Endereço: Alameda Dr. Carlos d Ássumpção, n.º 263, Edf. China 

Civil Plaza, 19.ºandar, Macau 

 

Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de 

Língua Portuguesa 

Tel: (853) 2836 6827 

Fax: (853) 2852 2944 

Email: pec@ipim.gov.mo 

Endereço: Centro Comercial da Praça do Tap Seac Fracção R1 

 

Gabinetes de Representação do IPIM no Interior da China 

Gabinete de Representação em Hangzhou 

Tel: (86) 0571-2825 7336 

Fax: (86) 0571-2825 7350 

Email: info_hz@ipim.gov.mo 

Endereço: Room 1212, South Building of Zhejiang Jingmao 
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Building, No. 466 Yan’an 

Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China 

Código Postal: 310006 

 

 

Gabinete de Representação em Chengdu 

Tel: (86) 028-8626 2305 

Fax: (86) 028-8626 2735 

Email: info_cd@ipim.gov.mo 

Endereço: Room 506, Sheraton Chengdu Lido Hotel, #15, Section 

1, Ren Min Zhong 

Road, Chengdu, Sichuan Province, P.R. China 

Código Postal: 610015 

 

Gabinete de Representação em Shenyang 

Tel: (86) 024-2251 8733 

Fax: (86) 024-2251 8722 

Email: info_sy@ipim.gov.mo 

Endereço: Room 618, Sino-Korea Center, 124 Huigong Street, 

Shenhe District, 

Shenyang City, Liaoning Province, P.R. China 

Código Postal: 110013 

 

Gabinete de Representação em Fuzhou 

Tel: (86) 0591-8780 8660 

Fax: (86) 0591-2220 6788 

Email: info_fz@ipim.gov.mo 

Endereço: Room No.5, 18th Floor, Fujian International Youth 

Communication Center, 

No.83, , Dongjie Street, Gulou District, Fuzhou, Fujian, P.R. China 
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Código Postal: 350003 

 

Gabinete de Representação em Guangzhou 

Tel: (86) 020-3725 2101 

Fax: (86) 020-3725 2162 

Email: info_gz@ipim.gov.mo 

Endereço: 29-06B, Pearl River Tower, No.15 Zhujiang West Road, 

Tianhe District, 

Guangzhou, P.R.China 

Código Postal: 510623 

Gabinete de Representação em Wuhan 

Tel: (86) 027-82288577 

Fax: (86) 027-82267927 

Email: info_wh@ipim.gov.mo 

Endereço: Room 601, Tiandi Corporate Center 5, Wuhan, Tiandi, 

1628, Zhongshan 

Avenue, Jiang’an District,Wuhan,Hubei , P.R.China 

Código Postal: 430010 

 

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 

e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

Tel: (853) 8791 3333 

Fax: (853) 2872 8283 

E-mail: edoc@gfce.gov.mo 

Endereço: Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º Andar, 

Macau 

Página oficial: www.forumchinapip.org.mo 

 

Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong 

Tel.: (853) 2835 6660 
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Fax: (853) 2835 6658 

E-mail: macau@mne.pt 

Endereço: Rua de Pedro Nolasco da Silva 45, Macau 

Página oficial: https://www.cgportugal.org 

 

Consulado-Geral da República de Angola em Macau 

Tel.: (853) 2871 6237 

Fax: (853) 2871 6230 

E-mail: consulado.macau@mirex.gov.ao 

Endereço: Avenida Dr. Mário Soares, Edifício FIT, 7.º andar "I" & 

"H", Macau 

 

 

 

 

Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong 

Tel.: (852) 2525 7002 

Fax: (852) 2877 2813 

E-mail: Consulate@brazil.org.hk 

Endereço: Rooms 2014-2020, 20/F, Sun Hung Kai Centre 30 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 

 

Consulado-Geral da República de Moçambique em Macau 

Tel.: (853) 2850 8980 

Fax: (853) 2850 8955 

E-mail: consuladomocambique@live.com 

Endereço: Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, Cheng Feng Centro 

Comercial, 21.º andar J, Macau 

Página oficial: https://www.mozconsulate-macau.org.mo 
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Consulado Honorário da República de Cabo Verde em Macau 

Cônsul Honorário: David Chow Kam Fai 

Tel.: (853) 2822 2211 

Fax: (853) 2822 2266 

E-mail: david.chow@macaulegend.com 

Endereço: Avenida da Amizade 555, Macau Landmark, 21.º andar, 

Macau 

 

Consulado Honorário de Guiné Bissau em Macau 

Cônsul Honorário: Chan Meng Kam 

Tel.: (853) 2855 1999 

Fax: (853) 2872 1555 

E-mail: guinea_bs_macau@yahoo.com 

Endereço: Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 

13.º andar H, Macau 

 


