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Aprofundamento contínuo na 
cooperação regional para reforçar a 

captação de investimentos

Cultivo aprofundado do sector de 
convenções e exposições para ampliar 

o efeito impulsionador do sector

Realce do papel de Macau como 
Plataforma de Cooperação entre 

a China e os Países de Língua 
Portuguesa e participando em 

económicas e comerciais a nível 
internacional

Apoio ao desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas e 
à exploração de mercados por 

essas mesmas empresas

Processamento de pedidos 
de fixação de residência 

por investimentos e 
acompanhamento contínuo das 

actividades de offshore

Em resposta ao desenvolvimento da situação pandémica causada pelo novo tipo de coronavírus e às 
mudanças provocadas por esta em 2020, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 
(doravante designado por “IPIM”) ajustou, atempadamente, os seus planos de trabalho e implementou, 
de forma ordenada, as medidas e políticas administrativas do Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau, com foco nos seguintes cinco aspectos: aprofundamento contínuo na cooperação regional para 
reforçar a captação de investimentos; cultivo aprofundado do sector de convenções e exposições para 
ampliar o efeito impulsionador do sector; realce do papel de Macau como Plataforma de Cooperação entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa e participando em actividades económicas e comerciais a nível 
internacional; apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas e à exploração de mercados 
por essas mesmas empresas; processamento de pedidos de fixação de residência por investimentos 
e acompanhamento contínuo das actividades offshore. O IPIM integrou todas as tarefas-chave acima 
mencionadas e lançou uma série de medidas de apoio ao sector de convenções e exposições, às empresas 
de Macau e aos investidores nacionais e estrangeiros, por forma a ajudá-los a lidar com os efeitos da 
pandemia.

Síntese dos Trabalhos Desenvolvidos pelo IPIM em 2020
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持續深化區域合作
加大招商引資力度

Aprofundamento contínuo na cooperação regional 
para reforçar a captação de investimentos

No sentido de implementar os trabalhos relacionados com a cooperação regional e a captação de 
investimentos, o IPIM continuou, em 2020, a introduzir e a optimizar uma série de medidas, tais como, 
fornecimento do Serviço "One-Stop" para Investidores, lançamento de uma " Base de Informações 
Comerciais Compartilhada" (EC Smart), foco no aprofundamento das relações económicas e comerciais de 
Macau com Guangdong, Pequim e Xangai, assim como, com as províncias do Pan-Delta do Rio das Pérolas, 
expansão das funções dos gabinetes de representação no Interior da China. Em 2020, o IPIM assinou 3 
acordos de cooperação e memorandos com entidades económicas e comerciais e câmaras de comércio 
do Interior da China, com o intuito de promover a cooperação em matéria de exposições, investimento e 
intercâmbio comercial entre as diferentes partes.

O serviço “One-Stop”, lançado pelo IPIM há vários anos, tem prestado uma gama completa de serviços 
de assistência abrangente aos investidores durante a implementação dos seus projectos em Macau. No 
ano de 2020, o IPIM, através do serviço "One-Stop", atendeu 1.952 pedidos de informação na área de 
comércio e de investimento, recebeu e processou 239 novas propostas de investimento, acompanhou e 
contribuiu para a conclusão de 132 projectos de investimento (inclusive os projectos dos anos anteriores 
não concluídos, para além dos recebidos durante o ano de 2020); o serviço de notariado privado do IPIM 
recebeu um total de 162 pedidos de constituição de empresas em Macau. Entre estas actividades, o IPIM 
focou-se no acompanhamento de uma série de planos de investimento conducentes ao desenvolvimento 
da diversificação adequada da economia de Macau, abrangendo áreas como saúde e medicina tradicional 
chinesa, finanças modernas, tecnologia, cadeias de restauração populares do Interior da China, comércio 
electrónico transfronteiriço, manufactura de Macau entre outras.

Reunião Conjunta das Associações Comerciais do Interior da China e de Macau e o Fórum de Intercâmbio e 
Cooperação entre Empresários do Interior da China e de Macau, realizada online no dia 3 de Setembro
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Tendo como objectivo facilitar os investidores 
que pretendem criar negócios em Macau, o 
website do IPIM adicionou, em Outubro de 
2020, a " Base de Informações Comerciais 
Compartilhada " (EC Smart) integrando 8 
tipos de serviços de negócios de Macau, 
normalmente necessários durante as fases 
iniciais do processo de abertura de negócios, 
incluindo consultadoria de engenharia 
e  p re ve n çã o  d e  i n c ê n d i o s ,  b a n cá r i o , 
contabilidade, advocacia, logística, centro de 
serviços comerciais, etc.

Apesar da interrupção dos fluxos de recursos 
humanos entre Macau e o Interior da China 
em virtude da pandemia, registada em 2020, 
o IPIM manteve sempre os laços económicos e 
comerciais entre os dois lados. Em Setembro, 
foi realizada, em formato online, a Reunião 
Conjunta das Associações Comerciais do 
Interior da China e de Macau e o Fórum de 
Intercâmbio e Cooperação entre Empresários 
do Interior da China e de Macau – 2020, sendo 
o IPIM uma das entidades organizadoras. 
O evento, contou com a participação de 
mais de 180 especialistas, académicos e 
representantes de empresas dos dois lados. 
Durante este evento, subordinado ao tema 
“Aprofundamento da Cooperação, Resposta 
aos Desafios, Inovação e Desenvolvimento”, 
foram discutidas, em conjunto, formas de 
apoiar os sectores industrial e comercial 
do Interior da China e de Macau para que 
consigam lidar eficazmente com o impacto 
da pandemia, tendo sido, ainda, trocadas 
ideias sobre a participação na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau e a construção 
de “Faixa e Rota”.

Intervenção do Presidente do IPIM, Lau Wai Meng, na Reunião 
Conjunta das Associações Comerciais do Interior da China e 
de Macau e no Fórum de Intercâmbio e Cooperação entre 
Empresários do Interior da China e de Macau

O Senhor Ao constituiu uma empresa de produção e venda 
de dispositivos médicos em Zhongshan através dos Serviços 
Convenientes para o Registo Comercial nas nove cidades da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau do IPIM

O Senhor Chan constituiu uma empresa de comércio de produtos 
alimentares em Zhuhai através dos Serviços Convenientes para o 
Registo Comercial nas nove cidades da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau do IPIM
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Em termos de cooperação Guangdong-Macau, o IPIM tem participado na construção da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau através de desenvolvimento de uma série de trabalhos tais como: 
acompanhamento da construção do "Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau" em Hengqin, 
prestação de "Serviços Convenientes para o Registo Comercial nas Nove Cidades da Grande Baía de 
Guangdong-Hong Kong-Macau" e dos "Serviços de Informação sobre o Comércio da Grande Baía", 
organização de delegações de empresas de Guangdong e Macau para participar em exposições e 
conferências de ambos os lados e enriquecer o sector com elementos da Grande Baía, assim como, o 
aprofundamento da cooperação económica e comercial entre Macau e Hengqin. Até finais de 2020, o Parque 
Industrial de Cooperação Guangdong-Macau já contava com 24 projectos aos quais foram concedidos 
terrenos e que envolvem vários sectores, nomeadamente turismo e lazer, indústrias culturais e criativas, alta 
tecnologia,  investigação e desenvolvimento nas áreas de ciência e educação, comércio e logística, etc. Entre 
estes, 4 projectos já se encontram concluídos. De forma a implementar os 2,57 quilómetros quadrados de 
terreno no "Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau", foi oficialmente lançada, a 31 de Dezembro 
de 2018, uma nova ronda de recrutamento de projectos de investimento no dito Parque Industrial, sob 
a orientação do IPIM e a colaboração do Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin. A nova ronda de 
recrutamento de projectos de investimento possui requisitos de posicionamento industrial mais claros para 
os projectos concorrentes, incidindo sobre indústrias de alta tecnologia, indústrias emergentes estratégicas, 
indústrias de serviços de alto valor e projectos favoráveis à construção da "Faixa e Rota" e da "Grande 
Baía Guangdong-Hong Kong-Macau". As candidaturas para a nova ronda de recrutamento de projectos de 
investimento foram encerradas a 16 de Janeiro de 2020, tendo o IPIM recebido, durante o dito período, 
133 candidaturas abrangendo os mais diversos domínios. Actualmente, encontra-se concluída a avaliação 
de 123 projectos elegíveis. Por outro lado, o IPIM e as autoridades das áreas económicas e comerciais da 
Província de Guangdong deram continuidade à realização de eventos como a “Feira de Produtos de Macau-
Guangzhou 2020”, a “2020 Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau” (GMBPF), 
organizaram também a participação de representantes de empresas e indústrias de Macau em convenções 
e exposições que decorrem em Guangdong, a título de exemplo “Feira de Importação e Exportação da 
China” (Feira de Cantão), “Exposição Internacional da Rota da Seda Marítima do Século XXI - Guangdong 
2020”, “Exposição Internacional de Medicina Tradicional Chinesa - Zhuhai”. Com o objectivo de aprofundar 
a cooperação económica e comercial entre Macau e Zhuhai, o IPIM organizou a participação de delegações 
em eventos realizados em Zhuhai, como a "Cimeira dos Empresários de Macau e Zhuhai 2020" e realizou 
visita de intercâmbio para a delegação empresarial de Macau na Nova Zona da llha de Hengqin em Zhuhai.

Em termos de acções de intercâmbio económico-comercial com outras províncias e cidades do Interior da 
China realizadas em 2020, o IPIM organizou a participação de empresas e de representantes dos sectores 
relevantes em eventos como 16.ª edição de “China Expo Forum for International Cooperation” (CEFCO), 
“China International Fair For Trade in Service 2020”, “2020 China International Fair for Investment & Trade 
and The Belt and Road Investment Congress”, “3.ª Exposição Internacional de Importação da China” e 
“Semana Internacional do Sector das Convenções e Exposições – Xiamen 2020”. Em Setembro, o IPIM e a 
Direcção dos Serviços de Turismo deslocaram-se ao Interior da China para realizar a “Semana de Macau em 
Pequim”, um RoadShow de grande dimensão, que visa reforçar as vantagens da promoção das convenções 
e exposições de Macau no Interior da China e promover a imagem de Macau como uma cidade segura e 
apropriada para visitar. Na “Sessão de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições Pequim-Macau”, 
o representante do IPIM realizou uma apresentação focada no desenvolvimento do sector de convenções e 
exposições de Macau.
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Em 2020, o IPIM alargou, novamente, as funções dos seus Gabinetes de Representação no Interior da 
China, estendendo, a mais locais do Interior da China, um conjunto de serviços externos nos mais diversos 
domínios, nomeadamente de investimento, convenções e exposições, etc. Ao mesmo tempo, os Gabinetes 
de Representação tomaram iniciativa de visitar empresas, câmaras de comércio e serviços governamentais 
com o objectivo de incentivar e ajudar as ditas entidades a aprofundar os contactos e a cooperação 
com Macau, a fim de criar laços económicos e comerciais entre ambas as partes. Durante todo o ano, os 
Gabinetes de Representação realizaram, na totalidade, 681 visitas e recolheram mais de 3.450 documentos 
informativos sobre clientes. De modo a fazer face à inclusão da Direcção dos Serviços de Turismo no âmbito 
da Secretaria para a Economia e Finanças, os Gabinetes de Representação visitaram, em 2020, 62 serviços 
e empresas de turismo do Interior da China, assim como, criaram e distribuíram infografias relativas à 
entrada em Macau sem necessidade de quarentena, na esperança de promover vigorosamente a imagem da 
cidade como destino turístico saudável e seguro junto do sector do turismo do Interior da China. Por outro 
lado, a fim de ajudar os jovens de Macau a realizar estágios no Interior da China e a aprofundar os seus 
conhecimentos sobre o ambiente de trabalho e o desenvolvimento socioeconómico da região, o IPIM tem 
vindo a lançar, desde 2017, programas de estágios que incluem o “Programa de Recrutamento de Jovens 
para Estágios em Gabinetes de Representação no Interior da China”, “Programa de Recomendação de Jovens 
para Estágios em Empresas do Interior da China”, entre outros. Até ao final de 2020, os programas contaram 
com 41 inscrições, 19 participantes e 17 estágios concluídos.

Fotografia de grupo da delegação empresarial de Macau na 
“16.ª edição da China Expo Forum for International Cooperation” 

(CEFCO 2020)

Fotografia de grupo da delegação empresarial de Macau na 
Exposição Internacional de Importações da China 2020 (CIIE)

“Sessão de Promoção sobre Turismo, Convenções e Exposições 
Pequim-Macau” realizada no contexto da Semana de Macau em 

Pequim

Programa de Estágio para os Jovens de Macau organizado pelos 
Gabinetes de Representação no Interior da China do IPIM
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Em 2020, várias actividades de convenções e 
exposições foram canceladas ou adiadas devido 
à situação pandémica. Até 31 de Dezembro, um 
total de 275 eventos de convenções e exposições 
(incluindo 248 convenções e 27 exposições) 
programados para serem realizados de Fevereiro a 
Dezembro foram cancelados ou adiados, sendo que 
196 foram cancelados e 79 foram adiados.

Os eventos de convenções e exposições cancelados 
devido à situação pandémica incluem o “Fórum 
e  E x p o s i çã o  I nte r n a c i o n a l  d e  C o o p e ra çã o 
Ambiental de Macau 2020” (2020MIECF), previsto 
originalmente para ser realizado em Março. 
Enquanto várias exposições e convenções de grande 
dimensão organizadas pelo IPIM, tais como a 25.ª 
Feira Internacional de Macau (MIF), a Exposição de 
Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 
2020 (PLPEX), o 11.º Fórum Internacional sobre 
o Investimento e Construção de Infra-estruturas 
(IIICF) e a Feira de Produtos de Marca da Província 
de Guangdong e Macau 2020 (GMBPF), foram 
realizadas presencialmente e em formato online, 
consol idando e aumentando a ef icácia  das 
convenções e exposições de marcas de Macau, bem 
como, promovendo o desenvolvimento do sector de 
convenções e exposições orientada para o mercado 
e em direcção profissional.

深耕會議展覽業
擴大產業帶動效應

Cultivo aprofundado do sector de convenções e exposições 
para ampliar o efeito impulsionador do sector

Inauguração do 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento 
e Construção de Infra-estruturas (IIICF) em Macau

Discurso do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, na cerimónia de 
abertura do 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e 

Construção de Infra-estruturas (IIICF)

Discurso do Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, 
na Segunda Reunião de Trabalho do Fórum Internacional sobre o 

Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF)



2020 年度活動報告 
Relatório de Actividade 2020
2020 Annual Report

8

Adicionalmente, em 2020, o IPIM acompanhou 188 
projectos de actividades no domínio das exposições 
e convenções através do Serviço “One-Stop” para 
Licitação e Apoio em Macau de Convenções e 
Exposições, tendo-se verificado um decréscimo de 
30% em comparação com o período homólogo. Tais 
projectos incluem 113 conferências, 58 exposições 
e 17 convenções compostas por conferências 
e exposições, abrangendo diversas áreas como 
medicina especializada, seguros, educação, finanças, 
tecnologia de informação e engenharia electrónica. 
Vale  a  pena refer i r  também que o  “Fórum 
Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação” 
do Fórum Boao para a Ásia, que contou com o 
IPIM como uma das entidades organizadoras, teve 
lugar, pela primeira vez, em Macau em Novembro 
de 2020. O evento reuniu cerca de uma centena de 
oradores de destaque e cerca de mil representantes 
de 18 países e regiões, que participaram de forma 
offline e online.

Por outro lado, através da cooperação com 
entidades coordenadoras, o IPIM tem recrutado 
jovens locais como funcionários temporários nas 
actividades de exposição e convenção de grande 
escala, visando proporcionar oportunidades práticas 
neste tipo de eventos à geração mais jovem, e 
por outro lado, criar condições para despertar 
o interesse destes jovens por actividades desta 
natureza, o que pode resultar na constituição de 
forças de reserva de talentos para impulsionar um 
desenvolvimento ainda mais propício e sólido deste 
sector em Macau.

Em 2020, a fim de unir esforços para aproveitar as 
oportunidades do desenvolvimento da “integração 
dos dois eixos offline e online” do sector de 
convenções e exposições, assim como, para 
promover o desenvolvimento contínuo deste sector 
rumo à profissionalização e à mercantilização, o 
IPIM realizou uma série de acções de formação 
online que incluiu temas como técnicas práticas com 
bancos de dados ICCA, estratégias para lojas em 
cadeia, conferências mistas, aplicação de tecnologias 
de inteligência artificial no sector de convenções 
e exposições e planos de gestão de crises para 
eventos de convenções e exposições. Estas acções 
de formação atraíram a participação de mais de 900 
pessoas.

Cerimónia de abertura da 25.ªMIF, 2020MFE e 2020PLPEX

Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais 2020 
e Fórum sobre Oportunidades de Negócio nas Actividades de 

Franquia e em Cadeias de Lojas de Marcas Internacionais 2020, 
realizado durante o mesmo período das três exposições

Feira de Produtos de Marca de Guangdong e Macau atraiu a visita 
de residentes e turistas

Acções de formação online, realizadas pelo IPIM, para ajudar 
o sector empresarial a contextualizar as actuais tendências de 

desenvolvimento



2020 年度活動報告 
Relatório de Actividade 2020

2020 Annual Report

9

Em 2020, a situação pandémica afectou 
igualmente o trabalho do IPIM não só 
na organização de visitas de diferentes 
delegações aos Países de Língua Portuguesa, 
mas também no convite a personalidades de 
Países de Língua Portuguesa para realizarem 
intercâmbio no Interior da China e em Macau. 
Levou ainda ao adiamento da 6.ª Conferência 
Ministerial do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa e o Encontro de 
Empresários para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa. Apesar desta situação, 
no sentido de promover a construção da 
plataforma de cooperação entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa em Macau, 
o IPIM deu continuidade aos seus trabalhos 
de cooperação económica e comercial com 
os Países de Língua Portuguesa através de 
uma combinação de métodos online e offline, 
promovendo de forma contínua a construção 
de Três Centros (Centro de Distribuição 
dos Produtos Alimentares dos Países de 
Língua Portuguesa, Centro de Convenções e 
Exposições para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa e Centro de Serviços Comerciais 
para as Pequenas e Médias Empresas da China 
e dos Países de Língua Portuguesa).

凸顯中葡平台作用
參與國際經貿活動

Realce do papel de Macau como Plataforma de 
Cooperação entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa participando em económicas e comerciais a 
nível internacional

“Série de Oportunidades de Negócios dos Países de Língua 
Portuguesa – Seminário Online” permitiu apresentar perspectivas 

de oportunidades de negócios em Cabo Verde

Actividades Promocionais e Sessões de Bolsas de Contacto 
alusivas aos Produtos dos Países de Língua Portuguesa

Actividades de exposição e comercialização realizadas no Centro 
de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua 

Portuguesa
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Discurso do Presidente do IPIM, Lau Wai Meng, no “33.º Fórum 
para a Promoção do Comércio Asiático” realizado online em 

Macau

Desde Julho de 2020, o IPIM tem lançado 
mensalmente a Série de Oportunidades de 
Negócios dos Países de Língua Portuguesa 
– Seminário Online, que, até ao final de 
Dezembro de 2020, se traduziu a divulgação 
nas redes sociais através de vídeos curtos 
e de infografias, de informações sobre o 
investimento e o ambiente de negócios nos 
Países de Língua Portuguesa, como Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além 
disso, foram lançadas várias iniciativas com o 
intuito de promover a cooperação económica 
e comercial entre o Interior da China, Macau 
e os Países de Língua Portuguesa, entre 
elas destacam-se a participação online 
em actividades económicas e comerciais 
organizadas pelos Países de Língua Portuguesa; 
optimização do Portal para a Cooperação nas 
Áreas Económica, Comercial e de Recursos 
Humanos entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa (Portal de Informação); melhoria 
contínua do Centro de Exposição dos Produtos 
Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e 
os produtos expostos nos Pontos de Exposição 
no Interior da China; realização de Actividades 
Promocionais e Sessões de Bolsas de Contacto 
Alusivas aos Produtos Al imentares dos 
Países de Língua Portuguesa em Guangzhou, 
Zhongshan e Zhuhai; introdução contínua de 
diferentes elementos dos Países de Língua 
Portuguesa em convenções e exposições 
económicas e comerciais organizadas ou co-
organizadas pelo IPIM; melhoria do serviço de 
Conduta do Comércio China-PLP, entre outras.

20 representantes de organismos de promoção comercial de 
economias asiáticas participaram no 33.º Fórum para a Promoção 

do Comércio Asiático
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Ao mesmo tempo, o IPIM mantém acções de 
intercâmbio e cooperação com organizações 
internacionais, entidades económicas e 
comerciais e empresas da ASEAN, UE, Países 
de Língua Portuguesa e países situados ao 
longo de “Faixa e Rota”. Por outro lado, 
também tem ajudado empresas do Interior 
da China e de Macau na procura de  parceiros 
internacionais e na expansão do espaço de 
desenvolvimento. Em Setembro de 2020, o 
33.º Fórum para a Promoção do Comércio 
Asiático, organizado pelo IPIM, teve lugar 
online pela primeira vez em Macau, onde 
contou com a presença de 20 representantes 
de organismos de promoção comercial de 
economias asiáticas. Em Outubro, realizou-
se em Macau a 17.ª Cimeira Mundial dos 
Empresários Chineses, com a Organização 
da União Mundial dos Empresários Chineses 
como organização anfitriã e o IPIM como 
organização parceira, também nos moldes 
online e offline. Estiveram presentes cerca 
de 300 representantes de empresas do 
Interior da China e de Macau, mais de 20.000 
representantes de empresários chineses de 
Hong Kong, Taiwan e outras partes do mundo 
participaram e assistiram à cerimónia de 
abertura através de vídeo. Em Dezembro, 
durante 11.º Fórum Internacional sobre o 
Investimento e Construção de Infra-estruturas 
( I I ICF) ,  real izou-se o  6º  Fórum para a 
Cooperação em Infra-estruturas entre a China 
e a América Latina, Reforço da Cooperação 
China–Europa para o Desenvolvimento 
Sustentável de Infra-estruturas em África 
e Sessão de Apresentação de Promoção 
de Invest imento nos Países  de L íngua 
Portuguesa, entre outros eventos, explorando 
oportunidades de cooperação na área de 
infra-estruturas entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, Europa e América Latina, 
e ajudando as empresas na exploração de 
oportunidades de negócios no mercado 
internacional.

Cerimónia de abertura da 17.ª Cimeira Mundial dos Empresários 
Chineses realizada em Macau

Representante do IPIM apresentou as vantagens e os serviços 
da plataforma de cooperação entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa na “Sessão de Apresentação de Promoção de 
Investimento nos Países de Língua Portuguesa” do 11.º IIICF
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支持中小企業發展
協助企業開拓市場

Apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas e à exploração de mercados por essas mesmas 
empresas

Com o objectivo de apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, especialmente para ajudar 
as de Macau a expandirem os seus mercados, o IPIM continuou, em 2020, a ter uma acção activa para 
oferecer Bolsas de Contacto a empresas nacionais e estrangeiras que necessitem deste tipo de serviços. 
Afectado pela pandemia, recorreu-se a softwares de conferência online para a realização de Sessões de 
Bolsas de Contacto deste ano, tendo estes sido aplicados à 25.ª Feira Internacional de Macau (MIF), à 
Exposição de Franquia de Macau 2020 (MFE) e à Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua 
Portuguesa 2020 (PLPEX). Foram acrescentados, pela primeira vez, ao evento as modalidades Bolsas de 
Contacto em Nuvem e Assinatura de Protocolos em Nuvem, serviços online de cooperação destinados a 
empresas de Macau, do Interior da China e do estrangeiro. Em 2020, o IPIM organizou um total de 1.939 
sessões de bolsas de contacto para empresas nacionais e estrangeiras e acompanhou 108 assinaturas de 
acordos.

As três exposições acrescentaram elementos online como 
Bolsas de Contacto em Nuvem e Assinatura de Protocolos em 

Nuvem

IPIM, Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de 
Macau e as associações e câmaras de comércio organizaram 

palestras online sob temas específicos direccionadas a 
pequenas e médias empresas

IPIM e Associação dos Jovens Empresários de Macau 
organizaram “Acções de Formação de Talentos em Marcas na 

Internet e Marketing de Comércio Electrónico de Macau” 

“Macao Ideas”, localizado no 19.º andar de Edifício China Civil 
Plaza, promove os produtos fabricados em Macau, produtos 

de marcas de Macau e produtos concebidos em Macau
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Para além das bolsas de contactos, o IPIM também tem incentivado as pequenas e médias empresas a 
participarem em exposições em Macau e no exterior, não apenas fornecendo subsídios de participação, 
como também organizando regularmente workshops e visitas de intercâmbio para estas empresas, 
facultando-lhes publicidade e apoio em termos de equipamentos e ajudando-as a explorar mercados e 
fontes de clientes, bem como, a aumentar a sua competitividade. Em 2020, o IPIM aprovou um total de 960 
pedidos de incentivos financeiros para a participação em feiras e exposições de empresas e associações, 
envolvendo 22 exposições em Macau e no exterior nos domínios de vestuário de casamentos e banquetes 
de casamentos, vinhos, produtos importados, gestão de crises ambientais, desenho industrial, saúde 
desportiva, decoração, entretenimento, entre outros. No mesmo ano, foram organizados/co-organizados/
coordenados um total de 10 workshops, envolvendo 990 participantes, sobre tópicos como gestão de 
empresas, marketing de marcas, comércio electrónico transfronteiriço e serviços de produtos. Em termos 
de assistência à publicidade das empresas, o IPIM tem apoiado as pequenas e médias empresas de Macau 
a fazerem uso dos canais do comércio electrónico para explorar o mercado, através do “Medidas de 
Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico (B2B)” e das “Medidas de Incentivos para a Promoção 
do Comércio Electrónico (Utilização das Plataformas B2C)”. Simultaneamente, o IPIM continua a promover 
os produtos “fabricados em Macau”, “marcas de Macau” e “concebidos em Macau” através do centro de 
exposição de produtos de Macau “Macao Ideas”.

No sentido de melhor exercer o efeito impulsionar das actividades do sector das convenções e exposições, 
promover o consumo ao nível comunitário de Macau, apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas na comunidade e atrair maior fluxo de pessoas e clientes, o IPIM continua a organizar visitas e 
consumo de empresários do sector a vários bairros, e a sua participação em actividades comunitárias. O 
IPIM, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (denominava-se por Direcção dos 
Serviços de Economia antes de 1 de Fevereiro de 2021), a Direcção dos Serviços de Turismo e as associações 
de indústria e de comércio dos diferentes bairros estabeleceram um mecanismo de comunicação, que 
tem como objectivo definir roteiros personalizados de visita aos bairros ou actividades especiais por parte 
de grupos participantes em convenções e exposições, nomeadamente organização de aprendizagem de 
artes marciais tradicionais, de confecção de pastelaria tradicional ou para a participação destes grupos em 
festivais de Macau. Foram ainda desenvolvidos previamente, trabalhos de coordenação com as associações 
de indústria e de comércio para permitir que os estabelecimentos comerciais dos bairros possam conhecer 
as actividades de convenção e exposição e as informações dos visitantes, permitindo que estes se preparem 
antecipadamente para estas visitas. As medidas e acções acima mencionadas não apenas tornaram 
mais rica e agradável a experiência dos participantes em convenções e exposições de Macau, como 
também desempenharam um papel positivo na promoção das pequenas e médias empresas dos bairros e 
impulsionar a economia comunitária. Embora, em 2020, o número de convenções e exposições realizadas 
tenha diminuído, o IPIM levou 1.669 empresários a visitar diferentes bairros, trazendo mais vitalidade ao 
desenvolvimento económico da comunidade.

IPIM a orientar participantes da 17.ª Cimeira Mundial 
dos Empresários Chineses para visitar e consumir em 

bairros comunitários

IPIM organizou actividades de experiência da cultura de Macau 
nas zonas centro e sul, destinada a empresários participantes na 

Feira de Produtos de Marca de Guangdong e Macau 2020
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Em 2020, o IPIM continuará a implementar uma série de medidas de optimização das autorizações de 
fixacão de residência temporária para “Investimentos Relevantes” e “Quadros Dirigentes e Técnicos 
Especializados”, incluindo a conclusão da revisão e inspecção de casos aprovados, a reforçar os trabalhos de 
supervisão e verificação, a melhorar o processo de apreciação, assim como a aumentar a transparência da 
informação.

Relativamente a actividades offshore, o IPIM cessou prontamente a emissão de licenças ao exercício de 
actividades offshore após a promulgação da Lei n.º 15/2018, do dia 19 de Dezembro de 2018, que revogou 
o regime jurídico destas mesmas actividades. Todas as licenças de actividades offshore válidas mantiveram 
a sua validade até 31 de Dezembro de 2020 e tornaram-se caducadas a partir de 1 de Janeiro de 2021. Após 
essa data, todas as empresas offshore foram convertidas em empresas gerais de Macau. Desde a revogação 
do regime jurídico de actividades offshore que entrou em vigor em 19 de Dezembro de 2018, até em 31 de 
Dezembro de 2020, houve 42 empresas offshore que se converteram em empresas gerais.

處理投資居留個案
後續跟進離岸業務

Processamento de pedidos de fixação de residência 
por investimentos e acompanhamento contínuo das 
actividades de offshore

Funcionários do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência 
a receber os requerentes do Pedido de Autorização de Fixação de 

Residência Temporária 

Orientações sobre o Pedido de Autorização de Fixação de 
Residência Temporária
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應對疫情的相關工作

Trabalhos relativos à prevenção e ao controlo da 
pandemia

01

02

O IPIM lançou uma série de medidas de apoio às empresas de Macau e aos investidores locais, nacionais e 
estrangeiros, por forma a ajudá-los a lidar com os efeitos da pandemia. Tais medidas englobam os seguintes 
seis aspectos:

Em primeiro lugar, foi estabelecida uma linha aberta para consulta de informações de 24 horas. O IPIM 
criou essa linha aberta para garantir a prestação contínua do “Serviço “One-Stop” para Investidores” e dos 
“Serviços para o Desenvolvimento Empresarial”. Esta linha já recebeu um número elevado de chamadas 
sobre pedidos de informação. Durante a fase inicial da pandemia, o Serviço “One-Stop” para Investidores 
apoiou três fábricas de máscaras e quatro fábricas de produtos de desinfecção em Macau na obtenção de 
licenças para a produção dos respectivos produtos.

Em segundo lugar, foram prestados apoios ao sector de convenções e exposições na resposta à pandemia. 
Este sector foi um dos mais afectados e o IPIM esteve sempre atento à dimensão do seu impacto. 
Foi efectuado um inquérito por questionário sobre o “Impacto da situação pandémica no sector de 
convenções e exposições de Macau”, cujos resultados revelaram que os dois tópicos que as empresas 
entrevistadas mais preocupam são “medidas para atenuar as dificuldades causadas pela pandemia” 
e “direccionamento de apoios com vista ao desenvolvimento no período pós-pandemia”. O IPIM 
criou uma linha aberta especializada em convenções e exposições, no sentido de conhecer a situação 
real e as dificuldades de resposta à pandemia enfrentadas pelo sector em Macau, foi ainda possível 
ouvir as sugestões da indústria sobre medidas de assistência no período pós-pandemia e fornecer o 
Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições para acompanhar 
as actividades canceladas ou adiadas. Na fase inicial da pandemia, o IPIM prestou aconselhamento 
atempado relativo à prevenção da “pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus” ao sector 
de convenções e exposições de Macau, abrangendo aspectos de coordenação e gestão, higienização 
ambiental, entre outros, e apelou a que o sector de convenções e exposições de Macau, os organizadores 
de eventos e os comerciantes que se deslocassem a Macau participar neste tipo de actividades tomem 



2020 年度活動報告 
Relatório de Actividade 2020
2020 Annual Report

16

03 04
Em terceiro lugar, foi prestado apoio a empresas e 
investidores estrangeiros que se viram incapazes 
de se deslocar a Macau para resolver questões 
de abertura de negócios. Durante a pandemia, 
o IPIM tomou a iniciativa de contactar empresas 
e invest idores estrangeiros nesta s ituação, 
realizou videoconferências, respondeu a questões 
relacionadas com investimento e acompanhou, de 
forma proactiva, os pedidos de licença de negócio 
e outros procedimentos administrativos por parte 
destas empresas e investidores.

Em quarto lugar, foi criada a Correspondência de 
Negócios de Produtos de Prevenção Pandémica. 
Durante a situação pandémica, o IPIM adicionou, 
na Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos 
Online, a coluna “Correspondência de Negócios de 
Produtos de Prevenção Pandémica”, com o intuito de 
providenciar uma plataforma de emparelhamento 
da oferta e procura deste tipo de produtos.

05 06
Em quinto lugar, foi prestado apoio às empresas de 
Macau, com actividade no Interior da China, para 
fazer frente à situação pandémica. Os Gabinetes 
de Representação no Interior da China do IPIM 
têm continuado a fornecer apoio às empresas de 
Macau que exercem actividade no Interior da China. 
Por exemplo, durante a pandemia, várias destas 
empresas candidataram-se, com sucesso, a planos 
de apoio locais, com a assistência dos Gabinetes de 
Representação.

Por último, foram encaminhadas informações 
sobre fornecedores de produtos de prevenção de 
pandemias, para os Países de Língua Portuguesa. 
Durante a pandemia, o IPIM recorreu ao serviço de 
“Conduta do Comércio China-PLP” para encaminhar 
informações sobre fornecedores de produtos de 
prevenção de pandemias aos Países de Língua 
Portuguesa, tendo promovida a cooperação para 
a aquisição deste tipo de produtos, por parte do 
Governo do Estado Brasileiro de Mato Grosso como 
exemplo de sucesso. O IPIM não apenas prestou 
assistência aos Países de Língua Portuguesa no 
combate à pandemia, desempenhou ainda o papel 
de Macau como plataforma de cooperação entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa.

as medidas de precaução adequadas durante as mesmas. Adicionalmente, à luz das mais recentes alterações 
na situação pandémica e de acordo com os documentos de orientação da Associação Global da Indústria 
de Exposições (UFI) e as directrizes de prevenção dos Serviços de Saúde, as recomendações foram sendo 
actualizadas em tempo útil para permitir que o sector empresarial implementasse, de modo rigoroso, 
a limpeza e desinfecção e as medidas de prevenção de pandemias para as actividades de convenção e 
exposição. A fim de garantir que os organizadores coloquem a prevenção pandémica em primeiro lugar ao 
realizar actividades, o IPIM enviou pessoal aos locais para inspeccionar as actividades seguidas pelo Serviço 
“One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de Convenções e Exposições, e exortou os organizadores a 
implementar medidas de prevenção de pandemias e outros trabalhos relacionados.
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Participação da delegação do IPIM no 5.º Exame das Políticas 
Comerciais de Macau, China efectuado pela Organização 

Mundial do Comércio

IPIM organizou e participou no “33.º Fórum para a Promoção 
do Comércio Asiático”

Para além dos trabalhos acima referidos, em 2020, o IPIM recolheu, analisou e pesquisou activamente dados 
e informações de Macau relacionados com comércio, investimento, convenções e exposições e a plataforma 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tendo ainda participado em reuniões de grupos de trabalho 
compostos por diferentes entidades governamentais, e manteve contactos com entidades económicas e 
comerciais internacionais, como a WAIPA e a ATPF, fornecendo-lhes informações e pareceres profissionais. 
Paralelamente, o IPIM tem continuado a actualizar o conteúdo da sua página electrónica e a optimizar as 
temáticas, incluindo informações económica e comercial de Macau, informações de mercado do Interior da 
China, apresentações dos Países de Língua Portuguesa, informações sobre organizações internacionais (World 
Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA), Associação Global da Indústria de Exposições 
(UFI), Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), Fórum para a Promoção do Comércio 
Asiático (ATPF), Associação Internacional de Exposições e Eventos (IAEE)), base de dados de fabricantes 
e exportadores de Macau, Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online, páginas electrónicas 
com informações da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, etc. A fim de implementar eficazmente 
as directrizes e políticas do Governo da RAEM, o IPIM promoveu activamente a construção do governo 
electrónico em 2020, e tem vindo a rever continuamente os trabalhos de gestão de pessoal e de optimização 
dos procedimentos administrativos por meio da plataforma de trabalho electrónico desenvolvida pelo 
Governo da RAEM e pelo IPIM.
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