
A “4.ª Exposição Internacional de Importação da China” terá lugar nos dias 5 a 10 de Novembro de 2021, no 
Centro Nacional de Convenções e Exposições de Xangai. No ano passado, a “3ª Exposição Internacional de 
Importação da China” ocupou uma área de cerca de 360 mil metros quadrados, onde cerca de 400 mil 
visitantes profissionais inscreveram-se para participar, contando-se um total de 612 mil entradas na 
exposição. Durante o período de exposição, através da combinação dos meios online e offline, mais de 2000 
expositores e compradores acordaram em 861 intenções de cooperação, no valor acumulado de 72.62 mil 
milhões de dólares americanos conforme estatísticas para o ano inteiro, representando, assim, uma subida de 
2.1% em relação à edição anterior do evento.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) irá organizar uma delegação 
empresarial local para participar na 4.ª Exposição Internacional de Importação da China, exibindo os seus 
produtos e serviços nos pavilhões a ser instalados nas zonas de exposição de “Produtos Alimentares e 
Agrícolas” e de “Comércio de Serviços”. As empresas participantes devem satisfazer as seguintes condições:

• Ser empresa constituída legalmente em Macau;
• Os produtos das empresas participantes na zona de “Produtos Alimentares e Agrícolas” devem 
            atender 
            às seguintes condições do IPIM:
       • Os produtos das empresas participantes devem ser fabricados em Macau, não sendo permitida 
            participar com produtos fabricados no Interior da China
       • Ser empresa distribuidora de produtos alimentares e bebidas provenientes dos Países de Língua 
            Portuguesa e devidamente registada em Macau.
• As empresas participantes na zona de “Comércio de Serviços” devem prestar serviços profissionais no 
           âmbito do mercado de língua portuguesa (incluindo serviços jurídicos, contabilísticos, de tradução e 
           outros serviços profissionais).

(Obs.: Tratando-se de uma exposição profissional, não é permitido proceder à venda de produtos no recinto 
da “Exposição Internacional de Importação da China”)

As empresas de Macau são bem-vindas a participar no evento. Após a apresentação dos respectivos 
documentos junto com o boletim de inscrição e obtida a aprovação do IPIM, as empresas participantes 
necessitam de efectuar o pagamento da respectiva taxa de participação, no montante de MOP10.000,00, após 
a conclusão do evento, será reembolsado MOP6.000,00 à entidade participante. A taxa de participação dá 
direito aos seguintes itens: 

• Um bilhete de avião de ida e volta Macau-Xangai-Macau (partida em 4 de Novembro de 2020 e 
            regresso em  11 de Novembro de 2021)
• Alojamento em hotel (um quarto com cama dupla – 7 noites)
• Carga básica para 1 metro cúbico (1CBM) (excluindo direitos aduaneiros e taxas de despacho 
            aduaneiro)
• Stand padrão especialmente decorado (2m x 3m)
• Um funcionário disponível para dar apoio contínuo ao stand de exposição
• Fornecimento de transporte nas deslocações entre o recinto da exposição e o hotel designado

Prazo de inscrição: até 2 de Abril de 2021
(Horário de atendimento: das Segundas às Sextas, das 9:00 às 13:00 e das 14:30 às 17:30 horas)
Local de inscrição: Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) (Avenida da 
Amizade, Edifício World Trade Center, 4.º andar) 
Linha telefónica para pedido de informações: 853-8798 9272; 87989167
Email: billylee@ipim.gov.mo; yokochang @ipim.gov.mo
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