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中葡論壇：聯繫中國與葡語國家的橋樑
Fórum de Macau: a ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa

本期季刊重點介紹中葡論壇最近

幾個月的活動及中國與葡語國

家之間的合作項目。

中葡論壇秘書長常和喜先生在

一次長篇訪談中強調了4月推出的中

國—葡語國家經貿合作及人才信息網

之重要性；中葡論壇常設秘書處聯絡

辦公室主任馬裡奧•文森特暢談「青年

企業家論壇」（葡語國家、澳門和中

國企業家出席的一個會議）的前景。

安哥拉駐中國大使若昂•加西亞•

比雷斯展望中國與葡語國家的關係及

未來的雙邊合作；EDP執行董事會成

員João Marques da Cruz憶述三峽集團

如何進入葡萄牙市場並暢談與其他葡

語國家的未來關係。

看 過 喬 安 娜 • 瓦 思 康 絲 勒 的 作

品——「八面靈龍」後，相信越來越

多澳門人會對葡語國家的文化發生

興趣。 「中國 ‑葡語國家文化週」將

涵蓋舞蹈、音樂、手工藝、藝術、烹

飪、戲劇等領域。

本期季刊還將提到新任中國駐葡

萄牙、莫桑比克和東帝汶大使，並回

顧中國與葡語國家間發生的主要事

件。

這一系列事件反映出中國與葡語

國家之間關係的發展和進步，而澳門

作為兩者間的中心和平台，進一步促

進了這種關係。
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A actividade do Fórum de Macau dos últimos meses e a 

cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

estão em destaque neste boletim.

O Secretário ‑Geral do Fórum de Macau, Dr. Chang Hexi, 

destaca numa longa entrevista a importância do Portal lançado em 

Abril enquanto o coordenador do gabinete de Ligação dos Países 

de Língua Portuguesa, Dr. Mário Vicente, fala das perspectivas do 

encontro que vai ocorrer entre empresários dos Países de Língua 

Portuguesa (PLP) com os seus congéneres de Macau e da República 

Popular da China.

No âmbito das relações da China com os Países de Língua 

Portuguesa o embaixador de Angola em Pequim, Dr. João Garcia 

Bires, assinala o futuro da cooperação bilateral e o membro do 

Conselho de Administração da EDP, Dr. Marques da Cruz, lembra 

como a China Three Gorges apostou em Portugal a pensar nos 

outros Países de Língua Portuguesa.

Numa altura em que cada vez mais a população de Macau se 

mostra interessada pela cultura dos Países de Língua Portuguesa 

como aconteceu com a obra de Joana de Vasconcelos, Valkyrie 

Octupus, a Semana da Cultural será uma excelente oportunidade 

para mostrar artistas plásticos, músicos, artesanato e danças, e 

gastronomia dos PLP e da China.

Neste boletim será feita ainda referência aos novos 

embaixadores da China em Portugal, Moçambique e Timor–Leste 

e uma retrospectiva dos principais acontecimentos que envolveram 

a China e os PLP.

Trata ‑se de um leque alargado de acontecimentos que mostram 

o desenvolvimento e progressos das relações entre a República 

Popular da China e os Países de Língua Portuguesa tendo como 

charneira e plataforma a Região Administrativa de Macau.

Comissão Editorial das Publicações Promocionais do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau

中葡論壇常設秘書處

宣傳刊物編輯委員會
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於政策溝通、設施聯通、貿易暢通、

資金融通和民心相通。其中，政策溝

通是重要保障，基礎設施互聯互通是

優先領域；貿易暢通解決投資貿易

便利化問題，消除投資和貿易壁壘；

民心相通包括教育、旅遊、醫療、科

技、文化等多層面的合作。我們也希

望「一帶一路」沿線國家能夠抓住機

遇，共建共營共享，實現合作共贏和

共同發展。

你認為中國經濟增速放緩會造成

中國在葡語國家的投資減少嗎？

我們知道，目前世界經濟增長乏

力，不確定因素增多。在世界經濟增

長放緩的情況下；今年上半年中國經

濟增長7%，非常不容易，因為這是在

10萬億美元經濟規模基礎上取得的增

長，而且這個速度在世界主要經濟體

中仍居前列。目前，中國經濟正在進

行結構調整、轉型升級，總體是機遇

大於挑戰。

中國對外投資也保持較快增長，

據中國有關部門公佈的數據顯示，今

年前七個月中國對外投資同比增長

20.8％，達到635億美元；對外承包工

程業務新簽合同額1,100億美元，同比

增長23.7％。

從2014年到2015年，中國與葡語國

家的貿易額減少。你認為這是一個偶

發的情況，或者是將持續的下降趨勢?

我剛已提到，目前全球經濟形勢

面臨非常多挑戰，全球經濟增長乏

力。由於全球貿易低迷，大宗商品價

格下跌，中國進出口從金額上看增速

放緩，但進口的大宗商品實物量並未

減少，甚至還有所增加。中國將在「

優進優出 」中實施更加積極的進口政

策，今後進口商品的數量還會更多。

Desde sempre, o Fórum de Macau 

tem vindo a promover a cooperação 

económica e comercial entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa através da 

Plataforma de Macau, tendo sido registado 

anualmente um aumento da envergadura 

dos negócios e o alargamento das áreas 

de cooperação, salientando, deste modo, 

cada vez mais o papel dessa Plataforma. Ao 

longo dos 10 anos da sua criação, tem ‑se 

empenhado na promoção do comércio, do 

investimento e da cooperação no âmbito de 

recursos humanos, bem como, no reforço do 

intercâmbio cultural entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa.

De acordo com o seu programa de 

actividades, realiza ‑se anualmente o Encontro 

de Empresários, de forma rotativa nos Países 

de Língua Portuguesa, organiza ‑se e participa‑

‑se em actividades económicas e comerciais 

quer na China, quer em Macau, instalando ‑se 

o Pavilhão para os Países de Língua Portuguesa, 

assim como, realizam ‑se seminários 

empresariais, reforçando a promoção do Fundo 

da Cooperação para o Desenvolvimento entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa. 

No presente ano, deu ‑se continuidade 

à promoção da cooperação empresarial 

nas áreas económica e comercial, tendo os 

Delegados dos Países de Língua Portuguesa 

feito o acompanhamento dos projectos de 

cooperação. Aproveitando as vantagens de 

Macau, desde a criação do Centro de Formação 

do Fórum de Macau, em 2011 até Setembro 

de 2015, foram realizados colóquios em 

diversas áreas, com o apoio e colaboração das 

universidades e da sociedade, tendo registado 

cerca de 700 participantes provenientes dos 

Países de Língua Portuguesa, da China e de 

Macau. Além disso, ao longo de sete anos 

consecutivos foi organizada a Semana Cultural 

da China e dos Países de Língua Portuguesa, 

de modo a promover continuadamente o 

intercâmbio cultural entre a China e o mundo 

lusófono, e ainda, a cooperação diversificada, 

dinamizando o papel de Macau enquanto 

plataforma.

Em Abril de 2015 foi inaugurado 
o Portal para a Cooperação na área 
Económica, Comercial e de Recursos 
Humanos entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa. Como tem corrido o 
funcionamento do portal?

Anunciada na 4.ª Conferência Ministerial 

do Fórum de Macau a construção de “uma 

plataforma, três centros”, em Macau, 

as autoridades do Governo da RAEM 

empenharam ‑se em implementar essa 

iniciativa. Com os esforços do Governo e as 

respectivas instituições foi lançado em Abril 

do corrente ano, o “Portal para a Cooperação 

na Área Económica, Comercial e de Recursos 

中葡論壇依托澳門平台推動中國和葡語國家交流合作
Fórum de Macau promove cooperação económica e comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa através da Plataforma de Macau

一直以來, 中葡論壇依托澳門平台

開展與葡語國家合作, 貿易規模

逐年增長, 合作領域不斷擴大, 澳門中葡

服務平台逐步體現。論壇成立十多年

來, 致力於貿易投資促進、推動人力資

源開發合作、加強中國和葡語國家文化

交流等。

根據工作計劃, 每年輪流在葡語國

家舉辦經貿洽談會, 持續在中國內地及

澳門參與和舉辦經貿活動, 設葡語國家

館、舉辦企業交流會, 擴大宣傳中葡合

作發展基金。今年繼續著力推動企業

商貿合作, 葡語國家派駐代表跟進合作

項目。「中葡論壇(澳門)培訓中心」

自2011年成立至今(2015年9月), 利用澳

門優勢, 在各大院校及社團協助下舉辦

了一係列不同領域的課程, 並到內地交

流學習,累計為葡語國家、中國內地及

澳門特區培訓了近700人。此外, 連續

七年舉辦「中國－葡語國家文化週」

不斷推動中葡文化交流, 促進多元產業

合作, 發揮澳門平台作用。

2015年4月，中國—葡語國家經貿合

作及人才信息網開通。網站運轉情況如

何？

中葡論壇第四屆部長級會議，宣

佈了在澳門建設「一個平臺，三個中

心」，澳門特區政府相關部門為此做

了大量工作。在特區政府和相關機構

的共同努力下，中國—葡語國家經貿

合作及人才信息網於4月正式開通。

據了解，截至目前，網站已有一萬八

千次點擊，有超過170個葡語國家及

本澳的供貨商登記，展示食品近1,000

件，有超過150位用戶及買家註冊；雙

語專業服務及人才庫現已有近100名來

自各地的雙語人才註冊，也有25家來

自葡語國家和澳門的雙語專業機構註

冊。網站內容還包括一些葡語國家經

貿概況、投資信息、投資環境、投資

項目、法規信息等。

網站上主要是巴西和葡萄牙的產

品，是否有意增加其它國家的產品信

息？

中國—葡語國家經貿合作及人才

信息網是作為提供相關信息服務的平

臺，裡面除了提供葡語國家食品資料

庫以外，還提供中國及葡語國家的最

新會展資訊、經貿資料及當地營商的

法規等信息。各葡語國家情況不同，

產品結構不同，凡是有意通過該網

站平臺提供相關產品信息的企業及

機構，都可以上網登記註冊。我們也

願意積極推動企業間開展多種形式合

作，進口更多葡語國家產品，我也希

望更多葡語國家的企業和商家能夠充

分利用中國—葡語國家經貿合作及人

才信息網，提供更多產品信息。

您於4月份強調今年的計劃之一是擴

大中葡合作發展基金的宣傳。宣傳是否

有效增強？有成果嗎，是什麼？

我們一直重視中葡合作發展基金

的宣傳工作，通過不同形式，向各方

進行宣傳，比如利用我們舉辦的推介

會、展會、座談會，包括秘書處例會

等活動，邀請基金工作人員進行宣

傳。我們上半年通過在澳門舉辦的葡

語國家與澳門企業對話會、中國與葡

語國家基礎設施建設部長級對話會

就基金進行宣傳，我們在葡萄牙還舉

辦了中葡基金推介會。此外，我們還

通過中葡論壇網站、臉書、微信公

眾號、中葡論壇季刊、專項宣傳刊物

等手段宣傳基金。總之，我們通過多

種形式開展對中葡合作發展基金的宣

傳。截至目前，我們通過不同場合

宣介基金達30餘次，受眾人數近2,000

人。

有關基金進展情況，截至目前，已

有20餘個項目入庫，投資決策項目有

2個，另有3個項目已完成內部立項程

序，今年底前完成投資決策。

澳門在珠三角這個快速發展地區

的定位，是否對論壇策略的加強有正

面影響？

澳門目前正致力打造世界旅遊休

閒中心和中國與葡語國家商貿合作服

務平臺，積極推進經濟適度多元發

展。同時，澳門與泛珠三角區域各省

份合作日益密切。近年來，泛珠區域

的合作不斷加強，整體上保持著協

調、可持續的發展態勢。正是由於澳

門積極打造中葡商貿服務平臺，澳門

本身與葡語國家緊密聯繫的優勢，可

以得到充分發揮。我們也知道，內地

省市也在積極開拓海外市場，在加強

與葡語國家合作進程中，澳門可以發

揮非常重要的作用。推動內地省份、

澳門與葡語國家的合作，也是常設秘

書處非常重要的一項任務，我們也希

望內地省份能夠充分利用澳門平臺角

色，實現與葡語國家的經貿交流。

論壇計劃聯結中國南部地區與葡語

國家的中小企業，是因為這個地區的

經濟增長有一定水平，基礎設施良好？

推動中國內地與葡語國家企業的

合作，一直是常設秘書處積極開展的

工作。我們在內地很多省份與企業、

商協會開展多次座談，也舉辦了很多

次葡語國家營商環境推介會。我們發

現，中國內地企業對葡語國家市場缺

乏了解。因此，我們覺得非常有必要

進一步加大對葡語國家營商環境及澳

門平臺的推介，使更多內地企業對葡

語國家有更多的了解。中國政府積極

支持企業開拓國際市場，鼓勵有實力

的企業與葡語國家開展多種形式的合

作。加強內地、澳門與葡語國家企業

間的合作，符合各方的利益，秘書處

願意在這方面發揮更大的作用。

有一些中國外交官希望海上絲綢

之路到達里斯本，並途經非洲所有的

葡語國家。你認為有實現這個想法的

潛力嗎？將遇到什麼挑戰？

中國是「一帶一路」的倡導者，

也是這一倡議的積極踐行者。 「一帶

一路」這一倡議體現了和平、合作、

發展、共贏的理念。通過參與「一帶

一路」建設，將有利於各國自身經濟

的發展。 「一帶一路」建設的重點在

 ‑
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Humanos entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa”. De acordo com dados obtidos, 

até à presente data, foram registados no 

portal mais de 18 mil cliques (click ‑through 

rate), foram inscritos mais de 170 fornecedores 

de bens e serviços dos Países de Língua 

Portuguesa e de Macau, foram expostos cerca 

de 1000 produtos alimentares e contabilizam‑

‑se mais de 150 utentes e compradores 

registados. No que diz respeito à base de 

dados de quadros profissionais bilingues do 

Portal, estão presentemente registados cerca 

de 100 quadros bilingues de diferentes países 

e territórios e 25 instituições bilingues dos 

Países de Língua Portuguesa e de Macau. Do 

portal constam também outras informações 

sobre a situação económica e comercial dos 

Países de Língua Portuguesa, informações 

de investimento, ambiente de investimento, 

projectos de investimento, dados sobre as 

diferentes legislações, entre outros dados.

Há intenção de alargar as 
informações constantes no portal a 
outros produtos para além daqueles 
apresentados maioritariamente pelo 
Brasil e por Portugal?

O Portal para a Cooperação na Área 

Económica, Comercial e de Recursos 

Humanos entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa é uma plataforma que procura 

proporcionar informações relacionadas 

com todos os países. Para além da base de 

dados dos produtos alimentares dos Países 

de Língua Portuguesa, propicia também 

informações actualizadas sobre convenções e 

exposições, economia e comércio, bem como 

legislação local para fins comerciais. Cada 

país lusófono tem as suas características 

próprias e as suas particularidades em termos 

de estrutura produtiva, caso as empresas e 

instituições estejam interessadas em facultar 

informações sobre os seus produtos nesta 

plataforma, podem utilizá ‑la para se registar. 

É nossa convicção que a diversificação da 

cooperação entre empresas e a subsequente 

importação de mais produtos dos Países 

de Língua Portuguesa pode ser promovida 

através desta rede electrónica. Espero que 

mais empresas e homens de negócios do 

mundo lusófono possam tirar o melhor 

partido deste Portal, colocando mais 

informações sobre os seus produtos.

Afirmou em Abril que um dos 
planos para este ano seria a maior 
divulgação do Fundo de Cooperação 
para o Desenvolvimento entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa 
criado em 2013. Esta divulgação foi 
efectivamente reforçada? E já teve 
resultados? Quais?

Temos atribuído uma grande importância 

à divulgação do Fundo de Cooperação para 

o Desenvolvimento entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa, tendo desenvolvido 

várias acções neste sentido. Por exemplo, 

convidámos funcionários do Fundo para 

várias apresentações em várias plataformas 

como feiras, palestras, seminários, assim como 

nas Reuniões Ordinárias do Secretariado 

Permanente. No primeiro semestre do 

corrente ano, foi feita divulgação do Fundo 

em várias ocasiões e, nomeadamente, na 

sessão de Intercâmbio entre os Países de 

Língua Portuguesa e Empresários de Macau, 

o Encontro Ministerial sobre Infra ‑estruturas 

entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, e ainda, realizámos, em Portugal, 

uma sessão de apresentação do Fundo de 

Cooperação para a Desenvolvimento entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa. 

Além disso, temos vindo a divulgar o Fundo 

nas redes sociais, no Portal do Fórum de 

Macau, na nossa página Facebook, na nossa 

conta WeChat, no nosso Boletim Trimestral e 

em vários materiais promocionais. Contudo, 

temos vindo a procurar vários mecanismos 

de divulgação do Fundo. Até ao presente 

momento, foram realizadas mais de 30 

sessões de apresentação em diferentes 

palcos, com cerca de 2 mil participantes. 

Quanto ao ponto de situação do 

Fundo, até à presente data, mais de 20 

projectos foram introduzidos na base de 

dados, 2 aprovados e estão 3 projectos 

cujos procedimentos interno para aprovação 

serão finalizados este ano com a respectiva 

avaliação.

Considera que o posicionamento 
de Macau na zona do delta do Rio 
das Pérolas, uma região em franco 
desenvolvimento, pode ser positivo 
para um reforço da estratégia do 
Fórum?

Actualmente, Macau está a empenhar ‑se 

a construir o “Centro Mundial de Turismo e 

de Lazer” e da “Plataforma de Serviços para 

a Cooperação Económica e Comercial entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa” 

assim como a promover a diversificação 

adequada da sua economia. Em paralelo, 

Macau tem uma relação cada vez mais 

estreita com as Províncias da Zona do 

Delta do Rio das Pérolas. Nos últimos anos, 

a tendência de desenvolvimento tem ‑se 

mantido num nível coordenado e sustentável 

com o reforço contínuo da cooperação 

entre as Zonas do Delta do Rio das Pérolas. 

Estando Macau a construir a “Plataforma 

de Serviços para a Cooperação Económica e 

Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa” as suas próprias vantagens de 

relacionamento estreito com os Países de 

Língua Portuguesa podem ser potencializadas 

e aproveitadas. Sabemos que o Interior da 

China está a explorar os mercados externos 

e, nesse processo de reforço da cooperação 

com os Países de Língua Portuguesa, 

Macau pode desempenhar um papel muito 

importante. Uma das importantes missões 

do Secretariado Permanente é a promoção 

da cooperação entre as províncias da China, 

Macau e os Países de Língua Portuguesa e, 

consequentemente, é o nosso desejo que 

as províncias da China possam aproveitar 

mais adequadamente e melhor o papel de 

plataforma de Macau, realizando intercâmbio 

económico e comercial com os Países de 

Língua Portuguesa.

Existem planos do Fórum de ligar as 
pequenas e médias empresas da região 
do Sul da China com os Países de Língua 
Portuguesa, uma vez que esta zona está 
com níveis de crescimento económico e 
de infra ‑estruturas consideráveis?

A promoção da cooperação entre as 

empresas da China e dos Países de Língua 

Portuguesa, tem sido, de facto, um trabalho 

contínuo do Secretariado Permanente. Temos 

realizado várias palestras nas províncias 

da China com empresas e associações 

comerciais, além disso, organizámos 

seminários sobre promoção do ambiente 

de investimento e negócios dos Países de 

Língua Portuguesa. Temos verificado que 

as empresas chinesas têm uma falta de 

conhecimento sobre o mercado dos Países 

de Língua Portuguesa, pelo que é necessário 

que estas empresas possam aprofundar o 

seu conhecimento sobre os Países de Língua 

Portuguesa, através de mais promoção 

do ambiente de investimento e negócios 

dos países lusófonos e da plataforma de 

Macau. Do seu lado, o Governo da China 

apoia, empenhadamente, as empresas na 

exploração de mercados internacionais, 

estimulando as empresas com potencial 

para estabelecerem intercâmbio, em várias 

frentes, com os Países de Língua Portuguesa. 

O Secretariado Permanente estará sempre 

disponível para dinamizar o seu papel de 

elemento de ligação da cooperação entre 

as empresas da China, de Macau e dos 

Países de Língua Portuguesa, para que 

possam encontrar o correcto enquadramento 

correspondendo aos seus próprios interesses.

Alguns diplomatas chineses 
defendem que a rota marítima da seda 
termine em Lisboa passando por todas 
pelos Países de Língua Portuguesa em 
África. Considera que existe potencial 
para que isto aconteça? Que desafios 
podem surgir pela frente?

A China é a promotora e praticante 

activa da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, 

na qual estão incluídos os conceitos de paz, 

cooperação, desenvolvimento e benefício 

mútuo. A participação na construção da 

iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” favorece 

o desenvolvimento económico do próprio 

país. A sua orientação tem por base a 

conjunção de políticas, a interligação de 

infra ‑estruturas, a facilitação do comércio, a 

intermediação financeira e a comunicação 

entre povos. A conjunção de políticas é 

uma garantia importante, a interligação 

de infra ‑estruturas é a área prioritária, a 

facilitação do comércio pretende resolver a 

complexidade do investimento e comércio e 

eliminar barreiras, a comunicação entre povos 

inclui a cooperação em várias áreas, como a 

educação, o turismo, os cuidados de saúde, a 

ciência e tecnologia e a cultura. Esperamos 

que os países que se encontram nesta rota 

possam aproveitar as oportunidades para 

a construção e partilha conjunta, e ainda, 

o benefício e desenvolvimento mútuo 

resultante da cooperação. 

Acredita que a desaceleração da 
economia da China pode provocar uma 
redução do investimento chinês nos 
Países de Língua Portuguesa?

Como é do conhecimento geral, o 

crescimento económico mundial encontra ‑se 

numa fase decrescente e simultaneamente 

enfrentando factores de incerteza. Com o 

abrandamento da economia mundial, nos 

primeiros seis meses do corrente ano, a 

economia da China cresceu 7%, o que não foi 

fácil de atingir, crescimento que corresponde 

a um montante de 10 mil milhões de dólares 

americanos, ficando, num posicionamento 

mais avançado em comparação com outras 

principais economias mundiais. Actualmente, 

a economia da China encontra ‑se numa fase 

de ajustamento da sua estrutura, tendo dado 

um salto qualitativo, fornecendo, no conjunto, 

mais oportunidades do que desafios.

O investimento externo da China 

aumenta de forma célere. De acordo com os 

dados fornecidos pelas autoridades chinesas, 

o investimento externo da China aumentou 

20,8% nos primeiros 7 meses do corrente 

ano, em comparação ao período homólogo, 

atingindo 63,5 mil milhões de dólares 

americanos, e o valor dos novos contratos 

sobre projectos de construção no estrangeiro 

atingiram 110 mil milhões de dólares 

americanos, um acréscimo de 23,7%.

De 2014 para 2015 verificou ‑se uma 
redução nas trocas comerciais entre a 
China e os PLP. Acredita que este é um 
evento momentâneo ou a tendência de 
decréscimo veio para ficar?

Como já referido, hoje em dia, a 

conjuntura económica mundial encontra‑

‑se perante vários desafios e o crescimento 

económico a enfraquecer. O abrandamento do 

comércio internacional e a redução dos preços 

das mercadorias, reflectiu ‑se no valor das 

importações e das exportações da China, mas 

a quantidade de volume de mercadorias não 

foi diminuída, ao passo que foi aumentada. 

Com a implementação de políticas mais activas 

com base na “Importação e Exportação com 

Alta Qualidade”, futuramente será aumentada 

a quantidade de importação das mercadorias.
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Quais são as principais vantagens 
da cooperação com a República Popular 
da China?

Uma das grandes vantagens é que o 

novo modelo de cooperação não é baseado 

só em linhas de crédito, mas também no 

comércio. O Ocidente, com poucas excepções, 

sempre baseou as cooperações em matéria 

de ajuda financeira combinadas com 

enormes restrições, apesar de ultimamente se 

verificarem algumas mudanças.

Portanto, para Angola, a China é um 

parceiro fundamental para a construção do 

país em formação e desenvolvimento. Angola 

obteve receitas comerciais impressionantes 

provenientes da China, cooperação técnica 

em várias áreas, empréstimos em condições 

favoráveis  , e, consequentemente, a realização 

de um grande número de projectos de 

construção de infraestruturas que têm um 

impacto directo nas condições de vida da 

população.

Em suma, a parceria com a China tem 

ajudado a superar os desafios herdados das 

atrocidades da guerra, permitiu organizar 

a economia através da redução da inflação, 

défice orçamental e a dívida, elevando o PIB 

per capita.

「安哥拉冀與中國合作開發鑽石、銅、鐵、錳和農業」
“Angola quer desenvolver os diamantes, o cobre, 
o ferro, o manganês e o agronegócio com China”

安哥拉駐華大使João Garcia Bires

講述中安經貿關係對葡語國家

的整體發展，意義非凡。他承認無論

在過去還是現在，安哥拉的發展都離

不開中國的支持。

中安商業合作夥伴關係對安哥拉

有何重要性？

首先，我必須回顧中安合作關係

如何開始，現在的狀况和未來的方

向。如你所知，安哥拉經歷了一場漫

長戰爭，不少基礎設施遭到破壞；橋

樑、道路，甚至整座城市被摧毀；戰

爭奪去不少年輕生命，導致不少人受

傷、無數家庭支離破碎。

2002年安哥拉恢復和平後，國家

需要在全國重建框架內採取非常具體

的措施。在這階段，中華人民共和國

（「中國」）成爲安哥拉尊尚的、無

條件的合作夥伴。作爲一個起點，中

國政府於2004年3月通過中國進出口銀

行，向我國提供了20億美元貸款。

這些援助對我國經濟復甦至關重

要。我們把這些援助分配到新建或重

建諸如住房、各級院校、醫院、橋

樑、道路、港口和機場等基礎設施，

以及開展與經濟可持續發展、提高人

民生活水平而言不可或缺的項目。由

於我們正考慮開始我國的工業化進

程，後者對實現政府的宏圖，也同樣

重要。

安哥拉和中國之間的戰略合作伙

伴，正是在這樣的背景下誕生。這是

一個已經並將繼續證明在短、中、長

期而言對安哥拉有價值的聯盟。

除基礎設施外，構想中未來十年

與中國的合作中，哪些産業部門（農

業、工業、漁業....）會被認定爲重點

關注領域？

目前，我希望中國繼續成爲我國

的最佳合作夥伴，並希望中國提高在

我國發展項目的參與度。安哥拉正在

進行重建，所以相互合作

的基礎一直存在。

安 哥 拉 政 府 已 經 意

識 到 這 一 點 ， 希 望 在

不 久 的 將 來 開 拓 新 的

合 作 領 域 。 由 於 安 國

擁 有 優 越 的 自 然 條 件

（ 如 豐 沛 的 水 資 源 、

平均氣溫介乎19至26攝

氏 度 的 溫 和 區 間 ） ， 

甘蔗、棉花和咖啡等主

要農産品，將被考慮在

內（安國的咖啡世界聞

名——七十年代是全球

第四大生産國）。採礦

業，特別是鑽石、銅、

鐵、錳等的開採，也是

安哥拉願與中國共同開

發的領域之一。若前述

農業和採礦業得以大力

發展，將有助消化大量

勞動力。

與中國合作的主要優

勢是甚麽？

一 大 優 勢 是 ， 新 合

作模式不僅基於信貸額

度，同時也基於貿易。

除了少數例外，西方的

合作總是基於財政援助，伴以大量限

制條件——儘管近來有了一些變化。

因此，對安哥拉而言，中國是通

過培訓與發展人才，幫助安國建設國

家的一個關鍵合作夥伴。安哥拉在對

華貿易中享受巨額順差；在各個領域

獲中國的技術援助；獲中國以優惠條

件批出貸款，使大量直接惠及民生的

基建項目得以落實。

簡言之，與中國的夥伴合作關係

有助克服過去戰爭肆虐遺留下來的困

境；通過遏止通脹、降低財赤和債務

水平，實現了重整經濟秩序、提高人

均國內生産總值。

João Garcia Bires, Embaixador de 
Angola na China, fala da importância 

da relação comercial sino ‑angolana 
no desenvolvimento do País de Língua 
Portuguesa. O responsável admite que 
a intervenção chinesa foi e continua a 
ser fundamental para o crescimento de 
Angola.

Que dimensão teve a parceria 
comercial sino ‑angolana em Angola?

Em primeiro lugar, devo lembrar como 

essa parceria se iniciou, onde estamos e para 

onde vamos. Como se sabe, o país passou 

por uma longa guerra que devastou parte das 

infraestruturas. Pontes, estradas e cidades inteiras 

foram destruídas, muitos cidadãos ficaram 

feridos e inúmeras famílias foram separadas.

Tendo a paz ficado estabelecida em 

2002, o país precisava de dar passos muito 

concretos no âmbito da reconstrução 

nacional. Nessa fase, a República Popular da 

China surgiu como um parceiro privilegiado 

e incondicional para Angola. Como ponto 

de partida, em Março de 2004, o governo 

chinês, através do Eximbank, concedeu um 

empréstimo de dois mil milhões de dólares.

Estes recursos foram vitais para a 

recuperação da nossa economia. Foram usados   

na construção e reconstrução de infraestruturas 

tais como a habitação, escolas de vários níveis 

de ensino, hospitais, pontes, estradas, portos e 

aeroportos, bem como utilizados em projectos 

essenciais para o desenvolvimento sustentável 

e a melhoria da qualidade de vida para o 

nosso povo. Estes últimos são igualmente 

importantes se estivermos a pensar em iniciar 

a industrialização de um país, cumprindo assim 

o programa de governo.

Foi com este pano de fundo que a aliança 

estratégica entre Angola e a República Popular 

da China nasceu. É uma aliança que provou e 

continuará a revelar ‑se útil para Angola a curto, 

médio e longo prazo.

Além de infraestruturas, quais 
os sectores que são considerados 
prioridades no processo de cooperação 
com a República Popular da China para 
os próximos dez anos (agricultura, 
indústria, pesca,...)?

Por agora, eu gostaria que a China 

continuasse a ser o melhor parceiro do nosso 

país e que a sua participação em projectos de 

desenvolvimento fosse maior. Angola está a 

atravessar um processo de reconstrução, por 

isso há sempre uma base para a cooperação 

mútua.

O governo angolano está ciente disso, e no 

futuro próximo pretende iniciar ‑se em novas 

áreas de cooperação. Os principais produtos 

agrícolas como cana ‑de ‑açúcar, algodão e 

café pelos quais o país também é conhecido 

(quarto maior produtor do mundo na década 

de 70 do século passado) são mercadorias 

a serem levadas em consideração uma vez 

que o país tem condições privilegiadas para 

a produção, como grandes recursos hídricos 

e temperaturas médias a moderadas entre 

19 e 26 graus centígrados. A mineração, 

em particular de diamantes, cobre, ferro e 

manganês são também outras áreas que 

Angola gostaria de desenvolver em conjunto 

com a China, o que ajudaria a ocupar mão‑

‑de ‑obra.

若昂•加西亞•比雷斯
João Garcia Bires
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中葡論壇推動多領域合作
Fórum de Macau, um calendário de actividades permanente

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015

2015年首三個季度，中葡論

壇的活動沿著2013年11

月「中葡論壇第四届部長級會議」設

下的三大主綫——教育及培訓、經貿

合作、發展文化關係一一開展，形成

今年論壇活動主題的框架。

中葡論壇組織及參與在葡萄牙里

斯本、中國長沙（湖南省）、清遠、

南沙和中山（廣東省）、太原（山西

省）、南昌（江西省）等地的考察訪

問和會議活動，進一步促進中國和葡

語國家之間的經貿關係。

培訓方面，中葡論壇培訓中心舉

辦了一系列大小專題培訓、研討會

等，涵蓋商業法和國際法、培養中國

和葡語國家雙語人才、交通通訊基

建、環保，以及扶持中小企業政策等

不同領域。

截至2015年10月，論壇已完成的

工作包括：組織了有關安哥拉、佛得

角和幾內亞比紹等國的投資商機的工

作坊、安排了來自澳門和葡語國家的

商家直接洽談，以及接待了多位來自

上述國家不同經濟領域的代表。

今年前幾個月，論壇活動頻繁：

推出了「中國 ‑葡語國家經貿合作人

才信息網站」、開通了「澳門中葡

經貿論壇」微信官方賬號，又在「

澳門國際環保合作發展論壇及展覽

(MIECF)」中設有展位。

經過多姿多彩的活動，中葡論壇

重申將繼續在教育與培訓方面的既定

工作，以及加强中國與葡語國家之間

的經貿關係、促進文化交往。

接下來，中葡論壇將投入10月舉

行的「澳門國際貿易投資展覽會」

（MIF）。在論壇的支持下，來自中

國內地和葡語國家數以百計企業家將

匯聚澳門，善用澳門的平臺角色，物

色有助强化經濟關係的夥伴。

事實證明，MIF爲中葡論壇提供

了上佳機會，向與會者介紹論壇部

分新推出的工具，例如今年4月推出

的上述人才信息網站，以及一些有

助參觀者更好地進行業務的商業策

略。

網 站 （ h t t p : / / w w w .

platformchinaplp.mo）設有葡語國家

産品信息庫、（中文、葡語）雙語人

才信息庫、中國和葡語國家會展信息

庫，又提供相關國家的國內經濟和對

外經貿數據。

Ao longo dos três primeiros trimestres 

de 2015, a actividade do Fórum 

Macau centrou ‑se nas três grandes linhas 

de actuação definidas pela 4.ª Conferência 

Ministerial do Fórum de Macau realizada em 

Novembro de 2013.

Formação, cooperação comercial e 

económica e desenvolvimento de relações 

culturais moldaram a actuação do Fórum de 

Macau durante este ano.

Ao nível da actuação económica e 

comercial com vista a uma aproximação da 

China e dos Países de Língua Portuguesa 

o Fórum organizou e participou em 

visitas e encontros em Lisboa (Portugal), 

Changsha (Hunan), Qingyan (Guangdong), 

Nansha (Guangdong), Taiyuan (Shaanxi), 

Zhongshan (Guangdong) e Nanchang 

(Jiangxi).

O sector da formação, através do 

Centro de Formação, mereceu igualmente 

destaque com a realização de colóquios e 

encontros nas mais diferentes áreas como 

Direito Comercial e Internacional, Ensino 

e Formação de bilingues entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa, Infra ‑ 

 ‑estruturas de Transportes, Comunicação 

e Política Ambiental e Pequenas e Médias 

Empresas.

Até Outubro de 2015, o Fórum de Macau 

organizou workshops sobre oportunidades 

de investimento em Angola, Cabo Verde e 

Guiné ‑Bissau assim como encontros entre 

empresários de Macau e dos Países de Língua 

Portuguesa recebendo representantes dos mais 

diversos sectores económicos desses países.

Os primeiros meses do ano ficam 

igualmente marcados pelo lançamento do 

Portal para a Cooperação entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa e do WeChat 

do Fórum e pela participação na Exposição 

Internacional de Cooperação Ambiental de 

Macau (MIECEF) onde teve um pavilhão 

alusivo ao tema.

Após três trimestres plenos de 

actividades, o Fórum de Macau reitera a 

intenção de continuar a dar passos na 

formação, no estreitamento de relações 

comerciais e económicas e na promoção 

da cultura da China e dos Países de Língua 

Portuguesa.

Para tal, o Fórum de Macau irá marcar 

presença, em Outubro, na Feira Internacional 

de Macau (MIF), evento no qual centenas 

de empresários da China e dos Países de 

Língua Portuguesa – com o apoio do Fórum 

de Macau e aproveitando o papel de Macau 

como plataforma –, procuram negócios e 

parcerias que permitam reforçar as suas 

relações económicas.

A MIF revela ‑se uma excelente 

oportunidade para o Fórum de Macau 

apresentar alguns dos instrumentos lançados 

que permitem um melhor conhecimento 

empresarial e que, consequentemente, 

levam a mais e melhores negócios como é o 

caso do Portal destinado à cooperação entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa, 

lançado no passado mês de Abril.

O portal (www.platformchinaplp.mo) 

para além de disponibilizar uma base de 

dados sobre produtos dos Países de Língua 

Portuguesa apresenta também informação 

sobre profissionais  bilingues,  convenções 

e exposições na China e nos Países de 

Língua Portuguesa e dados económicos e 

informação económica e comercial.

A MIF será uma das melhores 

oportunidades para que sejam também 

criados laços empresariais entre pequenas 

e médias empresas dos vários países que 

estarão presentes em Macau em busca de 

novas parcerias e negócios.

Neste quarto trimestre de 2015, o Fórum 

de Macau concentrará esforços no “Encontro 

de Jovens Empresários da China e dos Países 

de Língua Portuguesa” considerado um dos 

pontos altos a sua actividade e que vai 

incluir encontros entre dirigentes e homens 

de negócios da província chinesa de Jiangsu, 

a norte de Xangai, e empresários de Macau 

e dos Países de Língua Portuguesa.

Em Outubro e Novembro multiplicam ‑ 

 ‑se também as acções culturais em vários 

locais da cidade de Macau que contam 

com mostras culinárias, peças de teatro, 

espectáculos de dança, música, artistas 

plásticos e feiras de artesanato de algumas 

da província de Guangdong e dos Países de 

Língua Portuguesa.
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澳門國際基建論壇簽署120份協議
Fórum internacional em Macau permite assinatura de 120 acordos

「中山 ‑澳門 ‑葡語國家深化合作座談會」發揮澳門平臺作用 
Reunião sobre cooperação entre Zhongshan, Macau e os Países de 
Língua Portuguesa aprofundou o papel de Macau como plataforma

據「第六屆國際基礎設施投資與

建設高峰論壇」，該論壇總共

簽署約120份協議（涉及25億美元項

目）。

超過1,000名來自15個國家和地

區，包括拉丁美洲和加勒比地區，以

及來自葡語國家的人士出席該論壇。

同期，中葡論壇常設秘書處舉辦

了「中國‑葡語國家基礎設施建設部長

級對話會」。

在為期兩天的論壇期間，促成了

澳門企業與非洲國家共簽署4份文件

（包括莫桑比克和幾內亞比紹)基礎設

施建設項目協定所簽署。

下一屆國際基礎設施投資與建設

高峰論壇將於2016年6月2日和3日舉

行。

澳門建造商會會長鄧漢昌表示，

與中國和葡萄牙公司企業合作有利於

開發葡語國家項目。

他說：「有些中國公司已在澳門

立足多年（…），葡萄牙公司也是如

此——因為澳門是中國與葡語國家之

間的平臺——我們有良好的律師和進

出口業務辦事處的連繫網絡，所以有

機會與具實力的中國企業合作開拓葡

語國家市場」。

7月30日, 中山市楊文龍副市長率代

表團訪問中國—葡語國家經貿合作

論壇（澳門）常設秘書處，就加強中

山、澳門以及葡語國家的合作進行座

談。

常和喜秘書長首先對中山市代表

團來澳表示熱烈歡迎, 並就中國與葡語

國家經貿合作、人力資源合作、文化

交流以及澳門中葡商貿合作服務平臺

作了介紹, 並希望在今年年初彼此交流

的基礎上, 通過澳門服務平臺深化葡語

國家與中山翠亨新區交往合作。楊文

龍副市長表示, 中山與葡語系七國有合

作基礎, 雙方有廣闊的合作空間, 希望

借助澳門的紐帶作用, 加强與澳門、葡

語國家的合作, 重點探討三方面工作: 

一是大力推進與澳門合作共建中山翠

亨新區項目; 二是大力推動葡語系國家

經貿產品倉儲基地; 三是推動中山 ‑澳

門 ‑葡語國家全方位深度合作。座談會

上雙方代表還分别進行了相關方面的

介紹和推介, 並就所關心的問題進行了

互動交流, 彼此表達積極發展雙方經貿

交流和合作的意願。

中山與澳門、葡語國家的產業結

構、市場結構具有很强的互補性, 合作

潛力巨大, 這次座談會是葡語國家與中

山加強交流、增進合作的契機，通過

彼此推介營商環境、投資資訊和商機, 

有利推動潛在項目的合作, 促進共同

發展, 為中國內地、葡語國家及澳門企

業, 尤其中小企業提供合作機會, 進一

步發揮澳門作為中國與葡語國家商貿

合作服務平臺作用。

O Vice ‑Governador do Município de 

Zhongshan, Dr. Yang Wenlong chefiou 

uma delegação para visitar o Secretariado 

Permanente do Fórum para a Cooperação 

Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa (Macau) e 

participou no encontro para o reforço da 

cooperação entre Zhongshan, Macau e os 

Países de Língua Portuguesa no dia 30 de 

Julho.

鄧漢昌在「第六屆國際基礎設施

投資與建設高峰論壇」 (當中包括中

國與葡語國家基礎設施的部長級會議)

閉幕時講話。

O 6.º Fórum Internacional sobre o 

Investimento e Construção de Infra‑

‑estruturas terminou com a assinatura 

de cerca de 120 acordos para projectos 

que envolvem 2,5 mil milhões de dólares, 

informou a organização.

O fórum contou com a presença de mais 

de mil participantes de 15 países e territórios, 

incluindo da América Latina e Caraíbas, e 

também dos países de língua portuguesa.

Entretanto, o Secretariado Permanente 

do Fórum para a Cooperação Económica e 

Comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa (Macau) organizaram o Encontro 

Ministerial sobre Infra‑estruturas entre a China 

e os Países de Língua Portuguesa em Macau.

Dos acordos assinados no decurso dos 

dois dias do Fórum, quatro foram assinados 

por empresas de Macau para projectos de 

construção de infra ‑estruturas em países 

africanos, nomeadamente Moçambique e 

Guiné ‑Bissau.

O Secretário ‑Geral, Dr. Chang Hexi, 

em primeiro lugar, expressou as calorosas 

boas ‑vindas à Delegação de Zhongshan 

e apresentou o papel de Macau como a 

plataforma de serviço para a cooperação 

comercial entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa nas diversas áreas, entre as 

quais, a cooperação económica e comercial, 

de recursos humanos, de intercâmbio 

cultural entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa. O Secretário ‑Geral sublinhou 

também a vontade de desenvolver o 

intercâmbio mútuo iniciado este ano, fazendo 

votos para que os contactos e a cooperação 

entre os Países de Língua Portuguesa e a 

Nova Zona de Cuiheng sejam consolidados 

através da plataforma de serviço de Macau.

O Vice ‑Governador do Município de 

Zhongshan, Dr. Yang Wenlong, por sua vez 

referiu que Zhongshan e os Países de Língua 

Portuguesa têm um grande potencial de 

cooperação e deseja que a cooperação com 

Macau e os Países de Língua Portuguesa seja 

reforçada, aproveitando o papel de Macau 

como a ponte de ligação. O Vice ‑Governador 

de Zhongshan apresentou uma análise 

projectada em três eixos: 1. Promover com 

grande esforço a realização dos projectos 

da Nova Zona de Cuiheng de Zhongshan 

em cooperação com Macau, 2. Promover 

com grande esforço a construção da base 

de armazém dos produtos comerciais e 

A próxima edição do Fórum Internacional 

sobre o Investimento e Construção de Infra‑

‑estruturas terá lugar nos dias 2 e 3 de Junho 

de 2016.

O presidente da Associação de 

Engenharia e Construção de Macau, Tang 

Hon Cheong, disse que as parcerias com 

empresas chinesas e portuguesas são uma 

mais ‑valia para facilitar o desenvolvimento 

de projectos nos Países de Língua Portuguesa.

“Há empresas chinesas estabelecidas 

em Macau há anos (…) e mesmo empresas 

portuguesas – porque Macau é a plataforma 

entre a China e os países de língua portuguesa 

– temos boas redes de contactos, escritórios 

de advogados e de empresas de importação 

e exportação, por isso há a possibilidade de 

parcerias com grandes empresas chinesas 

para atacar o mercado nos Países de Língua 

Portuguesa”, afirmou.

Tang Hon Cheong falava no 

encerramento do 6.º Fórum Internacional 

sobre o Investimento e Construção de Infra‑

‑estruturas, no âmbito do qual decorreu o 

Encontro Ministerial sobre Infra ‑estruturas 

entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa.

económicas dos Países de Língua Portuguesa, 

3. Promover a cooperação profunda e global 

entre Zhongshan, Macau e os Países de 

Língua Portuguesa.

Ainda nesta reunião, os representantes 

das duas partes fizeram apresentações e 

efectuaram intercâmbio sobre os assuntos 

de interesse comum, expressando o desejo 

de desenvolver activamente intercâmbio e 

cooperação económica e comercial.

Zhongshan, Macau e os Países de 

Língua Portuguesa conjugam uma forte 

complementaridade em termos de molde 

industrial, estrutura de mercado, bem como 

grande potencialidade de cooperação. 

A Reunião apresentou ‑se como uma 

oportunidade para consolidar intercâmbio 

e aumentar cooperação entre os Países de 

Língua Portuguesa e Zhongshan.

Através das apresentações das duas partes 

sobre ambiente de negócios, informações de 

investimento e oportunidades comerciais, 

encorajou ‑se a promoção da cooperação 

nos projectos potenciais, fomentando o 

desenvolvimento comum, disponibilizando 

oportunidades de cooperação às empresas 

do Interior da China, dos Países de Língua 

Portuguesa e Macau, nomeadamente as 

pequenas e médias empresas, aprofundando 

mais o papel de Macau como a plataforma de 

serviço para a cooperação comercial entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa.

6月/JUNHO

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015
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中國和葡語國家的雙語教育：需求不断增長
Formação de bilingues entre a China e os Países de Língua Portuguesa: 
uma necessidade em crescimento

中國 ‑葡語國家經貿合作論壇（澳

門）於9月7日至8日舉辦了「中

國 ‑葡語國家雙語人才培養及教學研討

會」。

研討會的目的，是探討語言在發

展雙邊經濟關係的重要性，以及界定

澳門在培養雙語人才方面所扮演的角

色。

研討會一連兩天在澳門理工學院

舉行，來自中國內地、葡萄牙以及其

他葡語國家的院校教師和高等教育專

家聚首一堂，討論如何應對與日俱增

的雙語人才需求。

研討會上，不同機構的代表還分

享了以能用中、葡雙語（文）作口語

和書面溝通的專業人才爲對象，進行

培訓的概念和方法。

討論過程中，幾位講者一再强調

研討會對促進中國與葡語國家間經貿

關係的重要性，以及它與進一步加强

澳門作爲上述國家之間合作機制的平

臺作用之相關性。

澳 門 理 工 學 院 葡 語 教 學 研 究 中

心 主 任 卡 洛 斯 · 阿 森 索 · 安 德 烈

（Carlos André）博士稱，澳門憑著獨

特平台優勢，將繼續成功扮演中國與

葡語國家之間的中介角色。

關 於 中 國 與 葡 語 國 家 之 間 的 關

係，André博士認爲北京「深知單單

加强葡語教學，並不足够，須同時加

强漢語教學」。他說，開辦葡語課程

的內地院校數目「急劇」增加。

多位學者的與會，讓他們了解到

其他葡語國家也在經歷同樣的增長趨

勢。巴西是一個很好的例子。

巴西利亞大學對外葡語教研中心

教育主任Veronika Vinecky博士稱，在

巴西，面向外國留學生的葡語教學，

方興未艾。

Vinecky博士解釋說：「自1980年

代起，巴西利亞大學即開辦對外葡語

課程，而近年巴西國內學習葡語的興

趣，有可觀增長。」

至於漢語教學，學者認爲，隨着

葡語國家之間經濟聯繫的加强，直接

促成學習這種語言的興趣。

對於里約熱內盧天主教大學孔子

學院（中方）院長喬建珍博士而言，

「越來越多巴西人希望到中國看看，

也想學習漢語」。喬博士認爲，向

巴西公衆推行漢語教學，是一種挑

戰——「漢語的語法比較簡單，比如

它沒有詞形變化、它的詞沒有性別之

分等等。」

僱主的需要

有來自澳門工商界代表出席今次

會議，是本次研討會的一大亮點。

中葡論壇常設秘書處陳敬紅副秘

長在研討會期間稱，應該拉近學術界

與商界之間的距離，「不單要知道（

受訓人員的）數量，關鍵是要知道哪

些方面需要加强（人才開發）」。

在嘉賓發言環節中作分享的，有

澳門中國企業協會代表、中國工商銀

行（澳門）董事長朱曉平博士、澳門

銀行公會主席王軍博士、國際葡語市

場企業家商會執行委員會主席吳川源

博士，以及澳門註册會計師公會會員

大會主席陸丹青博士等。

理工學院的安德烈博士稱，該研

討會對高等院校的一大貢獻，是讓校

方「在課程設置方面保持彈性，以適

應市場需要這方面，有清晰概念」。

安德烈博士認爲葡語教學應採用

「多學科應用」的策略。他說：「我

們應把語言培訓和諸如經濟、管理等

應用學科結合，讓他們瞭解有關領域

應掌握的所有詞匯和用語。」

巴西利亞大學的Vinecky博士同意

上述觀點。「在大學裏，我們看不到

學生將面對的挑戰，所以，教師們參

與這些活動，有助瞭解院校外面正在

發生什麽事，回來可以跟同學分享就

業市場的趨勢，並據以指導學員的學

習。」

葡萄牙科英布拉大學文學院院長

José Pedro Paiva博士稱，研討會也起

到撞擊思維的作用，引出了爲教師開

辦暑期課程的意念，或將使「來自中

國院校的教師改進葡語教學」，成爲

事實。

除由中葡論壇和澳門理工學院共

同舉辦外，活動還得到高等教育輔助

辦公室的支。

O Fórum de Macau organizou durante os 

dias 7 e 8 de Setembro sobre Ensino e 

Formação de Bilingues entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa.

A iniciativa teve como objectivo a 

discussão da importância da língua nas 

relações económicas bilaterais assim como 

definir o papel de Macau na formação de 

bilingues.

A necessidade crescente no mercado 

de quadros bilingues reuniu ao longo de 

dois dias, no Instituto Politécnico de Macau, 

professores e especialistas de instituições 

de ensino superior da China e dos países 

lusófonos.

O evento serviu para que as várias 

entidades presentes pudessem partilhar 

metodologias e conceitos de ensino que 

optimizem a formação de profissionais que 

saibam escrever e falar Português e Chinês.

Ao longo das intervenções, os vários 

oradores reiteraram a importância do evento 

para a promoção das relações económicas e 

comerciais entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa e a pertinência de reforçar ainda 

mais o papel de Macau enquanto plataforma 

deste mecanismo de cooperação.

O Prof. Carlos André, coordenador do 

Centro Pedagógico e Científico da Língua 

Portuguesa do Instituto Politécnico, disse 

que Macau está numa posição estratégica 

e continuará a ter sucesso no papel 

intermediário entre a China e os países 

lusófonos.

Relativamente à relação da China com 

os Países de Língua Portuguesa o académico 

defende que Pequim já “tem consciência que 

não basta intensificar o ensino do português 

mas que é preciso intensificar o ensino do 

chinês”, relembrando que as universidades 

da China que ensinam Português estão a 

crescer “exponencialmente”.

A participação de vários académicos 

permitiu que estes percebessem as tendência 

de crescimento também em outros Países de 

Língua Portuguesa como é exemplo caso do 

Brasil.

A Prof.ª Verônika Vinecky, coordenadora 

pedagógica do Núcleo de Ensino e Pesquisa 

em Português para Estrangeiros da 

Universidade de Brasília, disse que o ensino 

de Português no Brasil a alunos estrangeiros 

está a crescer.

“Desde a década de 1980 que a 

Universidade de Brasília tem um programa 

que ensina Português a estrangeiros. Nos 

últimos anos no Brasil houve um crescimento 

considerável no interesse pela aprendizagem 

de Português”, explica a professora.

Já no que toca ao ensino de Mandarim nos 

Países de Língua Portuguesa, os académicos 

defendem que o estreitamento das relações 

económicas contribuiu directamente para o 

aumento de interesse na aprendizagem da 

língua.

Para Ana Qiao Jianzhen, directora do 

Instituto Confúcio na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, “há cada vez 

mais brasileiros a querem visitar a China mas 

também a aprenderem a língua”. Quanto aos 

desafios de ensinar ao público brasileiro a 

língua chinesa, a académica acredita que “é 

mais fácil gramaticalmente uma vez que não 

tem conjugações, não tem masculino, nem 

feminino”.

As necessidades dos empregadores
Outras das novidades deste seminário 

passou pela participação de representantes 

do sector industrial e comercial de Macau.

A coordenadora do Gabinete de Apoio 

ao Fórum de Macau, Dra. Echo Chan, afirmou 

à margem das conferências que as relações 

entre a formação académica e as empresas 

devem ser mais estreitas. “O importante não 

é saber apenas a quantidade [de pessoas 

a formar] mas saber em que áreas devem 

ser desenvolvidos os conhecimentos”, 

sublinhando a importância das discussões.

Do painel de convidados fizeram parte 

o Dr. Zhu Xiaoping, representante da 

Associação das Empresas Chinesas de Macau 

e presidente do Conselho de Administração 

do Banco Industrial e Comercial da China, 

o Dr. Wang Jun, em nome da Associação de 

Bancos da China, o Dr. Eduardo Ambrósio, 

presidente da Comissão Executiva da 

Associação Comercial Internacional para os 

Mercados Lusófonos e a Drª. Stella Lok, em 

representação da Associação de Contabilistas 

Registados de Macau.

O Prof. Carlos André, disse que o 

seminário foi um excelente contributo 

para que as instituições de ensino superior 

“tivessem a noção precisa de que é preciso 

flexibilizar os currículos e adaptá ‑los às 

exigências do mercado” .

O docente acredita que deve ser 

“aplicada a multidisciplinaridade”. “Devemos 

trazer, para a formação em línguas, disciplinas 

como a economia, a gestão, o direito para 

que se conheça todo o vocabulário e léxico 

necessário”, afirmou.

A Prof.ª Verônica Vinecky reiterou a ideia. 

“Quando estamos dentro da Universidade, os 

professores não conseguem ver que desafios 

os nossos alunos vão enfrentar. Por isso, é 

importante para o professor participar nestas 

iniciativas para perceber o que realmente se 

passa e transmitir aos alunos as tendências 

do mercado de trabalho e encaminhar o 

aluno”, afirmou.

O Dr. José Pedro Paiva, director da 

Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, disse que a iniciativa foi também 

mote de inspiração, tendo surgido a ideia 

de lançar cursos de Verão para docentes 

dando a possibilidade a “professores das 

universidades chinesas de melhorar a 

formação em Português”.

Além do Secretariado Permanente do 

Fórum a organização do evento contou com 

o apoio do Instituto Politécnico e do Gabinete 

de Apoio ao Ensino Superior.

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015
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「澳門國際投資貿易展覽會」子項目：
「葡語國家產品及服務展」 

MIF traz “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa”

中葡論壇常設秘書處官方「微信」開通
Secretariado Permanente do Fórum de Macau lança conta WeChat

由澳 門 貿 易 投 資 促 進 局 舉 辦 的 

「第二十届澳門國際投資貿易

展覽會」（MIF），將於10月22日至

25日舉行。

本届MIF將首次推出「葡語國家產

品及服務展」，按規劃，展場面積將

達2,000平方米。届時，「中國 ‑葡語國

家經貿合作人才信息網站」清單上的

企業和專業組織，將一併亮相。

「 產 品 及 服 務 展 」 給 予 有 關 企

業 向 公 衆 展 示 其 産 品 和 服 務 的 機

會。MIF期間，專設配對商務交流和

洽談的環節，充分發揮「信息網站」

的綫上和綫下功能。

自1996年起，MIF即成爲與澳門

有業務聯繫的企業展示自己的重要平

臺，到今天，更已成爲簽訂商貿協議

的平臺，歷來完成的多項協議，涵蓋

建築、服務、文化、旅遊、保育等多

個領域，以及特許經營權交易。

據澳門貿易投資促進局提供的數

字，今年展場總面積達3.7萬平方米，

預計將有1,900個單位參展，中國 ‑葡語

國家經貿合作論壇（澳門）（「中葡

論壇」）將是其中一個。

中葡論壇的葡語國家館將有來自

各葡語國家的代表進駐，論壇方面將

提供現場葡語 ‑普通話翻譯。

葡語國家產品及服務展在「促進

合作共創商機」的主題下，冀能達成

以下目標：充分利用國家「一帶一

路」戰略所提供的發展機遇；發揮好

中國與葡語國家之間的合作平臺作

用；促進傳統中醫藥的推廣應用；擴

大粵 ‑澳合作，以及善用廣東自由貿易

區所提供的商機。

中葡論壇常設秘書處將派代表出

席MIF的開幕式，以及「第二十届

MIF國際論壇」。

Entre os dias 22 e 25 de Outubro vai decorrer 

a 20.ª edição da Feira Internacional de 

Macau (MIF, na sigla inglesa) organizada 

pelo Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau (IPIM).

Pela primeira vez no evento será realizada 

a “Exposição de Produtos e Serviços dos 

Países de Língua Portuguesa”.

Estima ‑se que a mostra ocupe uma 

área total de dois mil metros quadrados 

onde estarão empresas de Países de Língua 

Portuguesa e organizações profissionais 

inscritas no Portal de Informação.

A exposição será uma oportunidade das 

empresas exporem os seus produtos e serviços 

ao público durante a MIF, estando planeadas 

no pavilhão sessões de intercâmbio e bolsas 

de contactos, como forma de intensificar 

a função on ‑line e off ‑line do Portal de 

Informação assim como estreitar as relações 

entre as empresas da China, dos Países de 

Língua Portuguesa e Macau.

A MIF tem vindo a destacar ‑se, desde 

1996, como uma importante montra das 

empresas ligadas a Macau e como plataforma 

de assinatura de vários protocolos em 

diferentes áreas que vão desde a construção 

à prestação de serviços, da cultura ao turismo, 

da restauração ao retalho ou até mesmo à 

representação de marcas.

Este ano, a organização prevê a 

instalação de 1900 expositores distribuídos 

por uma área de 37 mil metros quadrados, 

entre os quais estará o pavilhão do 

Secretariado Permanente para o Fórum de 

Cooperação Económica dos Países de Língua 

Portuguesa.

O Fórum de Macau irá marcar presença 

com um espaço onde estarão presentes 

os representantes dos diferentes Países de 

Língua Portuguesa juntamente com um 

tradutor de Mandarim.

O evento com o tema “Cooperação – 

Chave para Oportunidades de Negócio” 

tem como principais objectivos: aproveitar 

as oportunidades de desenvolvimento do 

projecto “Uma Faixa, Uma Rota”; servir 

como plataforma de cooperação Sino‑

‑Lusófona; promover a expansão da Medicina 

Tradicional Chinesa, alargar a cooperação 

entre Guangdong e Macau e disponibilizar 

oportunidades de negócio da Zona de 

Comércio Livre de Guangdong.

O Secretariado Permanente do Fórum 

para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa marcará a sua presença na 

cerimónia de abertura da feira assim como 

no Fórum Internacional da 20.ª edição da MIF.

為向澳門以致海內外企業公眾

及部門機關傳遞政務信息、

中葡論壇及澳門平臺的相關活動推廣

等最新資訊, 中國與葡語國家經貿合

作論壇常設秘書處正式推出「微信」

(WeChat)官方帳號, 歡迎各界人士透過

智能手機等流動裝置訂閱。

透 過 瀏 覽 中 葡 論 壇 常 設 秘 書 處 

「微信」(帳號名稱: 澳門中葡經貿論

壇), 除了可接收關於中葡論壇的資訊

外, 還可了解到澳門中葡平台最新的

活動信息, 讓廣大公眾和企業能即時

掌握中葡論壇及澳門平臺動向；關注

澳門中葡經貿論壇「微信」後將可以

獲取包括論壇常設秘書處開展落實包

括經貿投資促進、培訓及人力資源領

域，以及中國與葡語國家文化交流合

作的資訊。各界人士也可於「微信」

內搜尋“中國—葡語國家經貿合作論壇

(澳門)網站”的更多信息, 歡迎掃描以

下「微信」二維碼。

帳號名稱 : 澳門中葡經貿論壇

WeChat ID: GASPFRAEM

 

Para melhor divulgar informações 

governamentais e informações mais 

actualizadas sobre as actividades do Fórum 

para a Cooperação Económica e Comercial 

entre a China e os Países de Língua 

Portuguesa, bem como sobre a plataforma 

de Macau junto das empresas e residentes, 

serviços e instituições locais ou no exterior, 

o Secretariado Permanente do Fórum 

de Macau lançou a sua conta oficial de 

WeChat. O público poderá adicioná ‑la no 

WeChat através do seu telemóvel ou outros 

tipos de suportes electrónicos.

A conta WeChat do Secretariado 

Permanente do Fórum de Macau (nome da 

conta: Fórum Económico e Comercial entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa em 

Macau) disponibilizará informações sobre 

as actividades do Secretariado Permanente 

do Fórum de Macau, da Plataforma de 

Macau para a China e dos Países de 

Língua Portuguesa. O público em geral e as 

empresas poderão, por esta via, conhecer 

em tempo real a situação do Fórum de 

Macau e da Plataforma de Macau. Após 

adicionar a conta no WeChat, será possível 

obter informações sobre o intercâmbio e 

a cooperação nas vertentes da promoção 

económica, comercial e promoção do 

investimento, acções sobre a formação 

de recursos humanos concretizados pelo 

Secretariado Permanente do Fórum de 

Macau assim como o intercâmbio e a 

cooperação cultural entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa, entre outros 

temas.

O público poderá igualmente encontrar 

informações complementares no portal 

do Fórum para a Cooperação Económica 

e Comercial entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa (www.forumchinaplp.

org.mo). 

É também possível aceder à conta 

através do QR Code disponível no portal do 

Fórum ou ainda pesquisar pelo WeChat ID: 

GASPFRAEM.

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015
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中葡論壇（澳門）常設秘書處於本月中隨澳門特區政府代表團赴江西省

南昌市參與 「活力澳門推廣周•江西南昌」系列活動
O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa (Macau) deslocou ‑se a Nanchang, Província de Jiangxi, em Setembro 
juntamente com a Delegação do Governo de Macau, para participar na “Semana de Macau em 
Nanchang de Jiangxi e Promoção Dinâmica de Macau”

「澳門  ‑ 葡語國家  ‑ 江西投資對接會」 
成功舉辦, 彰顯澳門平臺作用 
Seminário sobre o Investimento entre Macau, Países de  
Língua Portuguesa e Jiangxi com Macau e o papel de Plataforma  
entre a China e os Países de Língua Portuguesa

9月/SETEMBRO

中葡論壇2015年活動情況
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「中國 ‑葡語國家文化週」即將舉行 
Semana Cultural da China e dos Países da  
Língua Portuguesa com nova edição

中葡論壇活動採用新合作模式
Próximas actividades do Fórum de Macau têm 
em vista novas formas de cooperação

「中國‐ 葡語國家青年企業家論壇」

將於10月21日在澳門舉辦。

「青年企業家論壇」由中國 ‑葡語國

家經貿合作論壇（澳門）（「中葡論

壇」）常設秘書處主辦，主旨是尋找新

的合作領域，並爲新進企業家克服種種

挑戰，提供可行方法。

據中葡論壇常設秘書處聯絡辦公

室主任馬里奧•文森特稱：「那想法

是，要爲來自中國內地、葡語國家和

澳門的年輕企業家找出活潑、動態

的新參與模式，好讓目前蘊藏在上述

國家和地區的投資潜力，得以充分發

揮。」

文森特强調，他仍希望活動最終能

「找出解决方案或備選替代方案，讓成

員之間的語言障礙减至最低，而我們也

能更好更深地增進論壇成員國之間的經

貿合作、人民交往和文化交流。」

中葡論壇將於10月23日出席「第五

届江蘇•澳門•葡語國家工商峰會」。峰

會由江蘇省倡議，旨在爲該省（以至中

國其他地方）與葡語國家之間尋找新的

合作模式。

江蘇是中國華東沿海省份，方圓

10.26萬平方公里，是全國第五人口大省

（約7,900萬人）。中國不少電子設備、

化工和紡織行業之出口大戶的總部，均

落戶江蘇。

「工商峰會」期間，中葡論壇還將

參與漁業和教育領域工作組的會議。工

作組的任務，是爲各該領域界定新的行

動計劃。

文森特認爲：「假使我們確實能從

會議中形成合作意向，那我們無疑更能

務實地走上新的臺階——或許能在短期

內看到具體成果。」

文森特主任總結說，包含在中葡

論壇2015年工作計劃中的這些（以及

其他）活動，將「一方面具體落實

《2013 ‑2016年經貿合作行動綱領》的

建議，另一方面爲我們的行動帶來更

多務實思維，從而撞擊出新的合作模

式、使成員間的合作更密切。」

Macau será palco no próximo dia 21 

de Outubro do Fórum de Jovens 

Empresários entre a China e os Países de 

Língua Portuguesa (PLP).

O encontro promovido pelo Secretariado 

Permanente do Fórum de Macau tem como 

principais objectivos descobrir novas áreas 

de cooperação e formas de superar eventos 

eventuais desafios para os novos empresários.

De acordo com Mário Vicente, coordenador 

do Gabinete de Ligação dos PLP no 

Secretariado Permanente do Fórum de Macau, 

“esta iniciativa procura de uma forma dinâmica 

a participação dos jovens empresários chineses, 

dos PLP e os macaenses na descoberta das 

potencialidades de investimentos existentes 

dos diferentes países”.

O responsável sublinha ainda ter 

expectativas de que no evento sejam 

encontradas “soluções ou alternativas para 

que se possa diminuir a barreira linguística e 

que se promova mais e melhor a cooperação 

económica e comercial, bem como a 

confraternização entre os povos e culturas”.

Na opinião do responsável este tipo de 

iniciativas “vem facilitar processos burocráticos 

morosos”.

Já no dia 23 de Outubro, o Fórum de 

Macau participa na 5.ª Cimeira para o 

Desenvolvimento Comercial e Industrial da 

Província de Jiangsu, Macau e Países de Língua 

Portuguesa, uma iniciativa proposta pela 

província de Jiangsu com vista a novas formas 

de cooperação com os PLP.

A província de Jiangsu, localizada na 

costa Este da China e com cerca de 102,600 

quilómetros quadrados, é a quinta província 

mais populosa do país com cerca de 79 

milhões de habitantes.

Jiangsu é líder mundial na exportação de 

equipamentos electrónicos, têxteis e produtos 

químicos.

À margem da cimeira, o Fórum de 

Macau irá participar na Reunião de Grupo de 

Trabalho para as áreas da pesca e do turismo, 

cujos encontros visam a definição de novos 

planos de acção.

“Creio que, caso se consiga de facto 

consolidar a cooperação estaremos 

definitivamente a projectar ‑nos para novos 

patamares, de uma forma mais pragmática e 

quiçá com resultados concretos a curto prazo”, 

afirma Mário Vicente.

O coordenador conclui que “estes e 

outros eventos introduzidos no Plano de 

Actividades do Fórum de Macau para o ano 

de 2015 “vêm, por um lado implementar as 

recomendações do Plano de Acção 2013 ‑16 

e, por outro lado, trazer mais pragmatismo às 

nossas acções fazendo com que novas formas 

de cooperação e aproximação entre players 

seja possível”.

第七届「中國 ‑葡語國家文化週」

將於10月16至25日在澳門舉

行。

本届活動將涵蓋舞蹈、音樂、手

工藝、藝術、烹飪、戲劇等領域，旨

在强化參與者之間的藝術合作、鞏固

中葡論壇的形象，以及鞏固「文化

週」作爲在文化領域創造新協同效應

的空間之形象。

舉辦「文化週」，彰顯澳門作為

「中國及葡語國家手工藝市集」 ‑ 10月16日 ‑22日, 氹仔嘉模墟

Feira de Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa
16 a 22 de Outubro, Feira do Carmo  ‑ Taipa

一個多元文化城市，以及作爲推廣葡

語（作爲交流、工作和創作的語言）

的一個平臺。

Entre os dias 16 e 25 de Outubro realiza ‑se 

a 7.ª edição da Semana Cultural da China 

e dos Países de Língua Portuguesa em Macau.

As actividades nos campos da dança, 

música, artesanato, artes plásticas, 

gastronomia e teatro pretendem reforçar a 

cooperação artística entre os participantes e 

consolidar a imagem do Fórum de Macau e 

da Semana Cultural da China e dos Países de 

Língua Portuguesa como espaço de criação 

de novas sinergias no domínio cultural.

A organização da Semana Cultural contribui 

para a afirmação de Macau como cidade 

cultural e plataforma de promoção da Língua 

Portuguesa como língua de comunicação, de 

trabalho e também de criação.

 1  João Augusto Pedro Isabel 

安哥拉/Angola

雕刻家/Escultura 

 2 Márcia Sales Martins 

巴西/Brasil

 3 Luís Rodrigues Lopes

佛得角/Cabo Verde

陶瓷家/Cerâmica

 4  Chen Yanshu e Hong Yuking 

汕頭, 中國/Shan Tou, China

 5 Joãozinho Duarte Gomes 

幾內亞比紹/Guiné ‑Bissau

雕刻家/Escultura

2

4

馬里奧•文森特
Mário Vicente

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015
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 6 João Donato

莫桑比克/Moçambique

陶瓷家/Cerâmica

 7 Paulo Reis

澳門/Macau

陶瓷家/Cerâmica

 8 Eliseu da Costa Pereira

東帝汶/Timor ‑Leste

 9 Fernanda Ribeiro 

澳門/Macau

 10 Islam Sekh

果阿 • 達曼和第烏

Goa, Damão e Díu

 11 Ekigicer Bento

聖多美和普林西比 

São Tomé e Príncipe

雕刻家/Escultura

6

7

8

「第七届中國一葡語國家文化週及葡語國家美食推介」
10月16日 ‑22日, 澳門旅遊塔皇家葡萄牙餐厅

Sabores do Mundo dos Países de Língua Portuguesa da 7.ª Semana Cultural 
da China e dos Países de Língua Portuguesa
16 a 22 de Outubro, Restaurante Tromba Rija – Torre de Macau

 12 Lamine Medina

佛得角/Cabo Verde

 13 Mafalda Maria Morais dos Santos

幾內亞比紹/Guiné ‑Bissau

 14 Humberto Inácio Nhantumbo 

莫桑比克/Moçambique

 15 Herculano Dillon de Jesus

澳門/Macau

 16 Ian Marc de Souza 

果阿 • 達曼和第烏

Goa, Damão e Díu

12

14

13

15 16

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015

22 23



葡語國家話劇 ‑ 10月16日 ‑21日, 崗頂劇院

Mostra de Teatro dos Países de Língua Portuguesa
16 a 21 de Outubro, Teatro D. Pedro V

中國及葡語國家藝術團歌舞表演 ‑10月19日 ‑21日, 議事亭前地

Espectáculo de Música e Dança de Artistas da China 
e dos Países de Língua Portuguesa
19 a 21 de Outubro, Largo do Senado

 17 Lareira Artes

莫桑比克/Moçambique

 18 Seiva Trupe 

葡萄牙/Portugal

 19 Tomato Leste

 東帝汶/Timor ‑Leste

 20 曉角話劇研進社和Art Fusion

 Associação de Representação Teatral 

HiuKoc e Art Fusion 

澳門/Macau

 21 Os Criativos

聖多美和普林西比 

São Tomé e Príncipe

 22 Master Jake

安哥拉/Angola

樂隊/Banda musical

 23 Mariene de Castro e Banda

巴西/Brasil

樂隊/Banda musical

 24 Bitori Nha Bibinha

佛得角/Cabo Verde

樂隊/Banda musical

 25 Grupo Acrobata e Mágico de Shantou

汕頭, 中國/Shantou, China

雜技舞蹈/Dança acrobática

 26 Binham e Star Candinha 

幾內亞比紹/Guiné ‑Bissau

樂隊/Banda musical

 27 Massukos  

莫桑比克/Moçambique

樂隊/Banda Musical

 32 Lai Sio Kit

22

26

28 27

29
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 28 Virgem Suta

葡萄牙/Portugal

樂隊/Banda Musical

 29 D’Voices Talik Murak 

東帝汶/Timor ‑Leste

樂隊/Banda musical

 31 Nu Barreto

 30 Alex da Silva

佛得角藝術家個人作品展覽 ‑10月22日至10月31日, 陸軍俱樂部何賢畫廊

Exposição de Arte Contemporânea de Cabo Verde
22 a 31 de Outubro, Galeria Ho Hin do Clube Militar de Macau

幾內亞比紹藝術家個人作品展覽 ‑10月23日至11月8日, 龍環葡韻住宅式博物館展覽館

Exposição de Arte Contemporânea da Guiné ‑Bissau
23 de Outubro a 8 de Novembro, Casa de Exposições Temporárias da Avenida da Praia, Taipa

澳門藝術家個人作品展覽 ‑10月22日至11月8日, 駐澳葡萄牙領事官邸

Exposição de Arte Contemporânea de Macau
22 de Outubro a 8 de Novembro, Residência do Cônsul ‑Geral de Portugal em Macau

 33 Eric Fok Hoi Seng  34 Bunny Lai Sut Weng

中葡論壇2015年活動情況
Balanço da actividade do Fórum de Macau em 2015
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今年首8月中國與葡語國家間貿易總額
Comércio entre China e Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Agosto

2015年1‑8月中國與葡語國家

進出口商品總值678.40億

美元，同比下降24.68%。其中中國自

葡語國家進口419.92億美元，同比下

降31.20%；對葡語國家出口258.48億

美元，同比下降10.96%。

2015年8月，中國與葡語國家進出

口額91.52億美元，環比下降13.48%，

其中中國自葡語國家進口60.99億美

元，環比下降16.68%；對葡語國家出

口30.53億美元，環比下降6.30%。

(中國海關總署)

As trocas comerciais entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa de Janeiro 

a Agosto de 2015 foram de US$67,840 mil 

milhões, um decréscimo homólogo de 24,68 

por cento.

As importações da China dos Países de 

Língua Portuguesa foram de US$41,992 mil 

milhões, um decréscimo homólogo de 31,20 

por cento, enquanto as exportações da China 

para os Países de Língua Portuguesa foram 

de US$25,848 mil milhões, um decréscimo 

homólogo de 10,96 por cento.

As trocas comerciais em Agosto foram 

de US$9,152 mil milhões, um decréscimo de 

13,48 por cento face ao mês anterior.

As importações da China dos Países de 

Língua Portuguesa foram de US$6,099 mil 

milhões, um decréscimo de 16,68 por cento 

face ao mês anterior, enquanto as exportações 

da China para os Países de Língua Portuguesa 

foram de US$3,053 mil milhões, um 

decréscimo de 6,30 por cento face ao mês 

anterior. 

(Serviços da Alfândega da China)

進出口額 TROCAS COMERCIAIS

國家 
País

2015年1 ‑8月
Janeiro a Agosto 2015

2014年1 ‑8月
Janeiro a Agosto 2014

進出口問比 (%)
Variação em %

安哥拉 
Angola

1,422,663 2,496,070  ‑43.00

巴西 
Brasil

4,892,392 6,031,639 ‑18,89

佛得角 
Cabo Verde

2,759 3,498 ‑21,12

幾內亞比紹 
Guiné ‑Bissau

2,868 5,740 ‑50,03

莫桑比克 
Moçambique

157,166 142,406 10,36

葡萄牙 
Portugal

300,113 323,223 ‑7,15

東帝汶 
Timor ‑Leste

5,608 3,683 52,29

聖多美和普林西比 
São Tomé e Príncipe

408 263 54,89

中國對葡語國家進出口合計
Total

6,783,981 9,006,525 ‑24,68

金額單位：萬美元 Unidade: 10 mil USD

BRASIL

ANGOLA

PORTUGAL

MOÇAMBIQUE

TIMOR ‑LESTE

CABO VERDE

GUINÉ ‑BISSAU

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

中國與葡語國家進出口商品總值
Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa

中國與葡語國家進出口商品總值
Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa
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中國江蘇希望加強與安哥拉庫內內合作
Jiangsu, China, quer aprofundar cooperação com Cunene, Angola

2014年中國對安哥拉直接投資達3.7億美元
Investimento chinês em Angola atingiu US$370 milhões em 2014

中國駐安哥拉大使館表示，2014年

中國對安哥拉直接投資增長逾一

倍，達3.7億美元。

根據大使館經濟商務參贊處本月發

表《駐安哥拉中資企業社會責任報告

（2015年）》，2014年中國對安直接投

資總額，較2013年（1.8億美元）增長

105.5%，若與2009年（1,021萬美元）比

較，增幅更大。

報告稱：「自2010年中安兩國建立

戰略合作夥伴關係以來，雙邊經貿合作

持續、快速、健康發展，在貿易、能

源、基建等多個領域取得豐碩成果。」

報告指出：「安哥拉已成為中國在

非洲最重要的經貿夥伴國之一。」

(中葡論壇)

中國江蘇省南京市政府副秘書長楊

曉陽宣布，江蘇省擬與安哥拉庫

內內省開展幾個農業合作項目。

楊副秘書長在與庫內內省政府官員

的會議中說，合作的意願屬於兩省之

間結對項目之一。2013年庫內內省省長

António Didalelwa訪問中國探討行動方

針時，兩地政府討論了上述結對安排。

據安哥拉通訊社報導，楊曉陽還重

申有意增加兩省間在貿易、農業、住

房和水泥等領域的合作。

楊曉陽正率領一個由对外經濟合

作、貿易等部門領導以及正在庫內內

省實施項目的一些中國企业總經理組

成的代表團，對該省進行考察訪問。

(安通社)

A província de Jiangsu, China, pretende 

desenvolver diversos projectos de 

cooperação agrícola com a província do 

Cunene, Angola, anunciou em Ondjiva, o 

vice ‑secretário do governo municipal de 

Nanjing, Yang Xiaoyang.

O vice ‑secretário, que falava durante 

um encontro com membros do governo 

provincial do Cunene, disse que a vontade 

de cooperar enquadra ‑se no projecto 

de geminação entre as duas províncias, 

abordado entre os dois governos aquando 

da visita à China efectuada em 2013 pelo 

governador do Cunene, António Didalelwa, 

no sentido de procurar linhas de actuação.

Yang Xiaoyang reafirmou ainda o 

desejo da parte chinesa em ver reforçada 

a cooperação entre as duas províncias 

em sectores como o comercial, agrícola, 

habitacional e cimenteiro, entre outros, de 

acordo com a agência noticiosa Angop.

O responsável chinês lidera uma 

delegação que integra os responsáveis 

de cooperação económica externa, do 

comércio e directores gerais de empresas 

chinesas que desenvolvem projectos na 

província do Cunene.

(Angop)

O investimento directo da China em 

Angola mais do que duplicou no ano 

passado, para US$370 milhões, segundo 

dados da Embaixada chinesa naquele país 

africano.

O investimento chinês em Angola no 

ano passado aumentou 105,5 por cento 

em relação aos US$180 milhões investidos 

em 2013, de acordo com o relatório 

anual da Embaixada da China, publicado 

em Setembro. O relatório demonstra 

igualmente um aumento exponencial em 

relação a 2009, quando o investimento se 

cifrou em US$10,21 milhões.

“Desde o estabelecimento da parceria 

de cooperação estratégica entre a China 

e Angola, em 2010, o comércio bilateral 

entre os dois países tem se desenvolvido 

de forma sustentável, rápida e saudável, 

permitindo a ambos os lados obter 

resultados positivos em várias áreas, 

incluindo na cooperação nos sectores da 

energia e das infra ‑estruturas”, salientou o 

relatório da Embaixada chinesa.

“Angola tornou ‑se num importante 

parceiro comercial da China em África”, 

pode ler ‑se ainda no documento.

(Fórum de Macau)

江蘇
Jiangsu

7月/JULHO

9月/SETEMBRO
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巴西公司參加中國皮革展交易額達2.92億美元
Empresas do Brasil fazem negócios de 292 milhões de dólares 
em feira de calçado na China

中國將向巴西乳製品開放市場
China abre mercado aos produtos lácteos do Brasil

巴西製革工業中心稱，參加2015年

中國國際皮革展的巴西公司即時

簽署合同價值3,800萬美元，未來幾個月

將簽署的合同價值2.54億美元。

今年的展覽為皮革和製鞋行業中最

重要的活動，8月31日至9月2日在上海

舉行。1,000多家參展商和來自韓國、土

耳其、德國、意大利和美國等國約2.3

萬名參觀者出席了本次展覽。

巴西的參與，由「巴西皮革和鞋

履——巴西」[巴西出口投資促進局

（APEX ‑巴西）、巴西製革工業中心

（CICB）及巴西皮革，以及鞋履及手

工製品公司協會（Assintecal）的合作機

構]促成。

「 我 們 的 許 多 參 觀 者 滿 意

Inspiramais——材料設計和創新Salon的

製品，我們直接交易額為3,800萬美元，

未來12個月將有2.54億美元的長期業

務。」CICB主席José費爾南多•貝洛說。

該巴西製革工業中心是巴西皮革和

毛皮業中歷史最悠久的組織，成立於

1957年。

（巴西製革工業中心）

As empresas brasileiras que participaram 

na edição de 2015 da All China Leather 

Exhibition celebraram contractos imediatos no 

valor de 38 milhões de dólares e nos próximos 

meses de 254 milhões de dólares, informou o 

Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil.

A edição deste ano da feira, uma das 

mais importantes para o sector de cabedais, 

calçado e artefactos, decorreu em Xangai de 

31 de Agosto a 2 de Setembro e reuniu mais 

de mil expositores e 23 mil visitantes de países 

como Coreia do Sul, Turquia, Alemanha, Itália e 

Estados Unidos, entre outros.

A participação brasileira foi promovida 

pelos projectos Brazilian Leather e Footwear 

巴西農畜牧業和供應部部長Kátia 

Abreu在巴西利亞稱，根據該

部收到的文件，中國宣佈將向巴西的

乳製品開放市場。

Abreu稱，從今以後有意開拓中國

市場的巴西乳製品企業，可通過正式

渠道出口奶粉、奶酪和黃油等產品。

據估計，相關市場潛力達4,500萬美

元。

巴西媒體引述Abreu稱，經過自

1996年至今的冗長談判，巴西乳製品

入華終將成事。

她將於10月赴華，就此事與中方

最後落實細節。

中國是全球最大乳製品買家，2014

Components by Brasil – parcerias entre a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex ‑Brasil) com o Centro 

das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) 

e a Associação Brasileira das Empresas de 

Componentes para Couros, Calçados e 

Artefactos (Assintecal), respectivamente.

“Tivemos um bom número de visitantes, 

que ficaram satisfeitos com os projectos do 

Inspiramais, Salão de Design e Inovação de 

Materiais da América Latina, realizámos 38 

milhões de dólares em negócios imediatos e 254 

milhões de dólares em negócios a longo prazo, 

até 12 meses”, disse o presidente executivo do 

CICB, José Fernando Bello.

O Centro das Indústrias de Curtumes do 

Brasil é a mais antiga entidade do ramo dos 

cabedais e peles do Brasil, tendo sido fundado 

em 1957. 

(Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil)

年進口貨值達64億美元，相當於全球乳

製品貿易總額（470億美元）近14%。

(巴西農畜牧業和供應部)

A China anunciou ter aberto o seu 

mercado aos produtos lácteos 

brasileiros, de acordo com uma 

comunicação enviada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

afirmou em Brasília a ministra Kátia Abreu.

A ministra disse que a partir deste 

momento as empresas brasileiras que o 

pretendam podem ter acesso a um mercado 

com potencial para importar produtos 

lácteos brasileiros, principalmente leite em 

pó, queijos e manteiga, num valor próximo 

de 45 milhões de dólares.

Kátia Abreu, citada pela imprensa 

brasileira, disse ainda que deslocar ‑se ‑á à 

China em Outubro próximo, a fim concluir 

este processo da abertura do mercado chinês 

aos produtos lácteos brasileiros, depois de 

demoradas negociações iniciadas em 1996.

A China é o maior comprador de 

produtos lácteos, com importações no valor 

de 6,4 mil milhões de dólares em 2014, 

equivalentes a 14% dos 47 mil milhões de 

dólares transaccionados à escala mundial. 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento )

9月/SETEMBRO

9月/SETEMBRO
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中國與葡語國家經貿合作新聞
Notícias de cooperação económica e comercial da China e dos Países de Língua Portuguesa

30 31



澳門企業在佛得角打造休閒旅遊娛樂度假村項目
Empresa de Macau vai construir complexo 
turístico com jogo em Cabo Verde

澳門 勵 駿 創 建 有 限 公 司 在 澳 門

與佛得角政府簽署合同，在佛

國聖瑪麗亞（位於首都普拉亞對面）

興建一個佔地152,700平方米的「綜合

休閒旅遊娛樂項目」，並附設賭博設

施。

勵駿創建行政總裁、佛得角駐澳

門名譽領事周錦輝說，該旅遊項目投

資2.73億美元，項目應可在三年內完

成，預計五年回本。

佛得角還授予該澳門公司聖地亞

哥島25年的博彩特許經營權，其中15

年爲獨家經營權。

周 錦 輝 說 ， 上 述 項 目 有 兩 大 意

義。第一，作爲本地企業可借助澳門

作爲中葡平台優勢「走出去」，相當

難能可貴；第二，配合國家的「一帶

一路」發展戰略，體現澳門作爲海上

絲綢之路其中一個沿綫城巿的重要地

位，有助帶領澳門中小企「走出去」

，與海外夥伴共同發展與合作。

周說，預計項目涉及的酒店將擁

有30至40張賭桌和一些老虎機，其重

點是中場（公衆廳）博彩。

澳門行政長官崔世安和佛得角共

和國旅遊、投資和工業發展部部長

萊昂內薩·福特斯出席了項目的簽約

式。福特斯在發言時表示，感謝「全

體中國人民」自該國獨立的一刻開始

所給予的支持，她又回顧了今年5月

與中國簽署促進投資的諒解備忘。

福特斯在儀式後稱，綜合消休閒

遊娛樂項目的落實，「將意味著一場

深刻的變革，不僅在普拉亞，而是整

個佛得角。」

(macauhub)

A empresa Macau Legend Development 

Ltd. assinou com o governo de Cabo 

Verde, em Macau, um contrato para a 

construção de um complexo turístico no 

Ilhéu de Santa Maria, situado em frente 

da capital, Cidade da Praia, com uma área 

de 152.700 metros quadrados e que terá 

jogos de fortuna e azar.

David Chow Kam Fai, director executivo 

da Macau Legend Development e Cônsul‑

‑Honorário de Cabo Verde em Macau  

revelou que vai investir 273 milhões de 

dólares no projecto turístico e que o mesmo 

deverá estar concluído dentro de três anos 

e ser rentável em cinco.

Cabo Verde concedeu ainda à empresa 

de Macau uma concessão de jogo por 25 

anos para a ilha de Santiago 15 dos quais 

em exclusivo.

David Chow disse que o contrato 

mostra que Macau tem de facto um papel 

importante como plataforma económica 

e comercial entre a China e os países de 

língua portuguesa e mostra que a Região 

Administrativa Especial é uma das cidades 

importantes do projecto chinês “Uma faixa, 

uma rota”.

No que se refere ao jogo David Chow 

disse que pretende instalar entre 30 a 40 

mesas de jogo e “slot machines” destinadas 

ao turismo de massas.

Após a cerimónia que contou com 

a presença do Chefe do Executivo de 

Macau, Chui Sai On e da ministra do 

Turismo, Investimentos e Desenvolvimento 

Empresarial cabo ‑verdiana, Leonesa Fortes 

a responsável cabo ‑verdiana considerou 

queo projecto “vai significar uma mudança 

muito profunda, não só a nível local, na 

cidade da Praia, na região de Sotavento, 

mas em todo o Cabo Verde”.

Durante a cerimónia de assinatura 

do contrato, Leonesa Fortes, agradeceu 

a “todo o povo da China” pelo apoio 

prestado “desde o momento zero da 

independência” e lembrou a assinatura de 

um memorando de entendimento com a 

República Popular da China, em Maio, para 

o impulso ao investimento. 

(macauhub)

中國向佛得角交付兩艘巡邏艇
China entrega dois navios ‑patrulha a Cabo Verde

據佛得角當地媒體報道，中國正

式向佛得角政府交付兩艘巡邏

艇和一艘搜救艇，以支持該國海岸警

衛隊監測和巡邏領海。

該兩艘巡邏艇是中國最近交付給

佛得角一批設備的一部分，於今年3

月運抵佛國，交付之前，一應相關設

備已配備妥當。

其他支援项目包括：興建四個體

育場館、一家工廠（生産武裝部隊的

制服）、一批電腦設備和辦公用品，

總值5.855億埃斯庫多。

移交式在普拉亞港舉行。佛得角

國防部長Rui Semedo在儀式上强調海

洋和佛得角在大西洋走廊戰略位置的

重要性，並表示該兩艘巡邏艇可幫助

佛國提高領海安全，以及在面對諸如

國際販毒、海盜等罪行時能快速作出

反應。

佛得角海岸警衛隊指揮官Anildo 

Morais說，在接受中國相關專家培訓

後，佛軍方已經準備好利用這些巡邏

艇，在該國沿海區域巡邏。

(macauhub)

A China procedeu à entrega oficial de dois 

navios ‑patrulha e de busca e salvamento 

ao governo de Cabo Verde para apoiar a 

Guarda Costeira do país na fiscalização e 

vigilância das águas territoriais, noticiou a 

imprensa local.

Os dois navios ‑patrulha, que constam 

de um conjunto de equipamentos que a 

China entregou recentemente a Cabo Verde, 

chegaram ao país em Março deste ano 

mas, depois da preparação da guarnição 

e tripulação, só agora foram entregues 

oficialmente.

Os outros equipamentos incluem quatro 

ginásios, uma fábrica para a produção 

de fardamento para as Forças Armadas, 

equipamentos informáticos e material de 

escritório, avaliados em 585,5 milhões de 

escudos cabo ‑verdianos.

Na cerimónia de entrega, realizada no 

porto da Praia, o ministro da Defesa cabo‑

‑verdiano, Rui Semedo, destacou a importância 

do mar e da localização estratégica de Cabo 

Verde no corredor do Atlântico e salientou 

que os barcos vão ajudar o país a aumentar 

a segurança e responder às ameaças que 

emergem, como o tráfico internacional de 

droga, pirataria e outros crimes.

Por sua vez, o comandante da Guarda 

Costeira cabo ‑verdiana, Anildo Morais, 

indicou que, depois da formação dada pelos 

chineses aos militares cabo ‑verdianos, os 

navios já estão prontos a operar na zona 

costeira do arquipélago.

(macauhub)

福特斯和周錦輝簽署合同儀式 
Leonesa Fortes e David Chow Kam Fai assinam um contrato para a construção de um complexo turístico

佛得角
Cabo Verde
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中國支持幾內亞比紹建設公共住房
China apoia Guiné ‑Bissau a construir habitação social

中國支持幾內亞比紹魚類供應和水稻生產
China apoia abastecimento de pescado e produção de arroz na Guiné ‑Bissau

幾內亞比紹（「幾比」）政府官

員表示，中國將支持幾比政府

在Bissalanca（位於首都比紹市郊區）

建設250套住房。

該政府官員說，中國提供的支援

僅是整個項目（建設1,000套住房）的

第一階段。

該項目涉及建設樓高不超過四層

的樓房，以安置首都市中心Reno和

Mindara社區的居民。該兩區現有的

樓房將被清拆，讓出地皮以興建新的

住宅小區。

該政府官員沒有透露這個項目將

在什麼時候開始及其總成本是多少，

僅說新住房共佔地5公頃。

中國駐幾內亞比紹（「幾比」）

大使王華在該国首都比紹市宣

佈，中國將斥資1,000萬美元，提高幾

比國內市場的魚類供應。

據王華大使稱，中國政府此舉旨

在結束最近幾比國內市場海産供應短

缺的局面。

為開展此項目，王華宣佈，一家

新的中國漁業公司即將開始在幾比首

都比紹市運營，直接為400人提供就

業。

王華稱：「這是一家設備現代化

的公司，可加工漁民捕撈得的漁獲產

品並在全國（特別是在內陸地區）建

立銷售網絡。」

王大使還表示，中國打算幫助幾

比提高水稻生產，令該國能夠恢復出

口稻米。此外，30名年輕幾內亞農業

技術人員將於下週前往中國，接受養

殖技術培訓。

該 政 府 官 員 說 ： 「 房 地 產 行 業

是 一 個 政 府 承 諾 — — 是 為 國 家 發

展，並使經濟復蘇的活動之一。」

(macauhub)

A China vai apoiar o governo da Guiné‑

‑Bissau a construir 250 habitações em 

Bissalanca, arredores de Bissau, anunciou o 

Governo guineense.

O Executivo disse que o apoio a ser 

prestado pela China representa apenas a 

primeira fase de um projecto que visa a 

construção de um milhar de habitações.

Ao abrigo deste projecto serão 

construídos edifícios com uma altura máxima 

王華大使稱，這是中國政府與幾

比總統及該國農業部組織的一個特殊

計劃。 

(macauhub)

A China vai despender 10 milhões de 

dólares para melhorar o abastecimento 

de pescado no mercado doméstico da Guiné‑

‑Bissau, anunciou em Bissau o embaixador da 

China no país.

O gesto do governo chinês visa, de 

acordo com o embaixador Wuang Hua, 

acabar com a escassez de pescado que, nos 

últimos tempos, se faz sentir no mercado 

interno da Guiné ‑Bissau.

Para a materialização deste projecto, 

o embaixador da China anunciou que, em 

breve, uma nova empresa de pesca chinesa 

irá começar a funcionar em Bissau, dando 

emprego directo a 400 pessoas.

de quatro pisos, que se destinam a acolher os 

desalojados dos bairros de Reno e Mindara, 

situados no centro da capital, e cujas 

construções actuais vão ser demolidas para 

dar lugar a novos quarteirões residenciais.

O Governo não revelou para quando 

o inicio ou o custo total deste projecto de 

construção de habitações, mas adiantou que 

as novas habitações ocuparão uma área de 

cinco hectares.

“O sector imobiliário constitui, assim, uma 

aposta do governo para o relançamento das 

actividades económicas para o desenvolvimento 

do país”, sublinhou o governo.

(macauhub)

“Trata ‑se duma empresa moderna 

que passará a processar a captura da 

pesca artesanal e estabelecer uma rede de 

comercialização no país, particularmente 

nas províncias do interior”, sublinhou o 

diplomata chinês.

Entretanto, o embaixador revelou que 

a China pretende ajudar a Guiné ‑Bissau 

a aumentar a produção de arroz, fazendo 

com que o país comece a exportar cereal, 

tendo enviado 30 jovens e técnicos agrícolas 

guineenses para a China para receber 

formação sobre técnicas agrícolas.

De acordo com Huang Wua tratou ‑se de 

um curso especial organizado pelo governo 

chinês em colaboração com o ministério da 

Agricultura e a Presidência da República 

guineenses.

(macauhub)
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中國為莫桑比克輸電纜專案批出貸款
China concede empréstimo a Moçambique 
para linha de transporte de energia

政府發言人在馬普托稱，中國

將向莫桑比克批出4億美元貸

款，用於該國中北部的第二條輸電纜

專案。

莫桑比克衛生部副部長Mouzinho 

Saide在內閣會議後表示，4億美元的

貸款已確定，但據《消息報》報導，

他沒有提到該貸款將何時批出及相關

條件。

在這次會議上，除其他事項外莫

桑比克政府批准了6月11日簽定的貸

款協議——伊斯蘭開發銀行（IDB）

願意為連接贊比西亞省的Chimuara

和楠普拉省的納卡拉的輸電纜專案 

（總長超過600公里的路線）提供2億

美元。

太特省的部分地區和贊比西亞、

楠普拉、德爾加杜角和尼亞薩省的

全部地區目前從中部/北部電纜專案 

（始於松戈）獲得電力，任何對該線

路的干擾將使整個區域停電。

去年1月媒體報導稱，建設新電

纜專案需要4年，工程可能2015年開

始，因為（由於受到消費增長所產生

的用電壓力）目前中部心/北部電纜

專案的運作已接近其安全和負載限

制。

(macauhub)

A China vai conceder um empréstimo de 

400 milhões de dólares a Moçambique, 

o montante em falta para a construção de 

uma segunda linha de transporte de energia 

eléctrica do centro para o norte do país, 

anunciou em Maputo o porta ‑voz do governo.

Mouzinho Saíde, que é igualmente 

vice ‑ministro da Saúde, disse no final da 

reunião do Conselho de Ministros que o 

empréstimo de 400 milhões está garantido 

mas, de acordo com o matutino Notícias, 

de Maputo, não mencionou nem a data em 

que o empréstimo será concedido nem as 

condições do mesmo.

O governo de Moçambique apreciou e 

ratificou nesta reunião, entre outros pontos, 

o acordo de empréstimo celebrado a 11 de 

Junho, através do qual o Banco Islâmico 

de Desenvolvimento (BID) se prontificou 

a conceder 200 milhões de dólares para a 

linha de transporte que ligará Chimuara, 

na Zambézia, e Nacala, em Nampula, num 

percurso de pouco mais de 600 quilómetros.

Parte da província de Tete e a totalidade 

da Zambézia, Nampula, Cabo Delgado 

e Niassa recebem actualmente corrente 

eléctrica através da linha Centro/Norte 

que parte do Songo, sendo que qualquer 

perturbação deixa toda a região às escuras.

Em Janeiro passado foi noticiado que 

que as obras de construção da linha de 

transporte durariam quatro anos e que 

poderiam ter início ainda em 2015, tendo 

em conta que a linha Centro/Norte opera 

próximo dos seus limites de segurança e 

de carga devido à pressão gerada pelo 

crescimento de consumidores. 

(macauhub)

莫桑比克企业向中國訂購漁船
Empresa de Moçambique compra barcos de pesca à China

莫桑 比 克 國 家 漁 業 局 的 省 代 表

Momade Juízo說，一家由中

國擁有的莫桑比克公司Yinuo Pescas, 

Limitada已委託中國一家船廠建造9艘

船，這些船將用來在楠普拉省安戈謝

區沿海地區捕撈金槍魚。

Momade Juízo告訴《消息報》，

這些船隻應該在今年年底前到達安戈

謝，並已經配備好捕魚設備，但他沒

有透露所涉費用。

該代表說，這批新船將會以安戈

謝市為基地作業，該公司在該地已經

營四艘本地製木船（它們的特許證適

用於半工業捕魚作業），並已投資600

萬美元。

Juízo說與日本的金槍魚公司的談

判已經取得進展，日本公司正式表示

對在納卡拉—波爾圖海面附近捕撈

金槍魚感興趣，該公司的船隊有15艘

船，將來或有更多船隻。

根據對該地區的魚種潛力研究，

該專屬經濟區（從莫桑比克海岸線覆

蓋200海裡的區域）的金槍魚捕撈量，

低於目前最大捕撈限額。 

(Notícias)

A empresa moçambicana de capitais 

chineses Yinuo Pescas, Limitada, 

encomendou a um estaleiro naval da China 

nove embarcações para a pesca de atum 

na região costeira do distrito de Angoche, 

província de Nampula, informou o delegado 

provincial da Administração Nacional de 

Pescas.

Momade Juízo disse ao matutino 

Notícias, de Maputo, que as embarcações, 

cujo custo não divulgou, deverão chegar a 

Angoche antes do final do ano em curso e 

que vêm já equipadas com artefactos para a 

captura em cerco daquela espécie.

O delegado adiantou que as novas 

embarcações da empresa chinesa 

funcionarão a partir da cidade de Angoche, 

onde a empresa já opera com quatro 

unidades construídas localmente com recurso 

a madeira, licenciadas para a pesca semi‑

‑industrial, e nas quais investiu um montante 

equivalente a 6 milhões de dólares.

Momade Juízo informou terem ‑se 

registado avanços nas negociações com 

a Japan Tuna Company, que manifestou 

formalmente interesse em pescar atum na 

zona de costa de Nacala ‑Porto, com uma 

frota de 15 embarcações, com possibilidade 

de crescer.

As capturas de atum na zona económica 

exclusiva, que cobre uma extensão de 200 

milhas náuticas a partir da linha da costa 

moçambicana, estão neste momento abaixo 

do limite de exploração, de acordo com 

estudos existentes relativos às potencialidades 

daquela espécie marinha. 

(Notícias)

8月/AGOSTO

7月/JULHO
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中國願繼續與葡萄牙合作
China disponível para continuar a cooperar com Portugal

新任中國駐葡萄牙大使蔡潤在里

斯 本 表 示 ， 中 國 願 繼 續 與 葡

萄牙合作，他指出，今年是葡萄牙/

中國全球戰略合作夥伴關係建立10週

年。

這位大使在向葡萄牙總統遞交國

書時回顧說，當中國主席習近平在亞

速爾群島的特塞拉島時，葡萄牙和中

國已就雙邊關係和在各領域合作達成

重要共識。

葡萄牙總統阿尼巴爾·卡瓦科·

席爾瓦說，作為歐盟的一個成員國，

葡萄牙願意在歐盟/中國關係的發展

中發揮積極作用。

席爾瓦回顧說，「澳門的成功回

歸成為國際社會的一個典範」，澳門

在葡萄牙與中國關係的發展中發揮了

積極作用。

曾任外交部政策規劃司司長的蔡

潤接替黃松甫成為中國駐葡萄牙大

使。

(葡萄牙共和國總統辦公室)

A China está disponível para continuar a 

cooperar com Portugal, afirmou em Lisboa 

o novo embaixador da China em Portugal, Cai 

Run, que recordou celebrar ‑se este ano o 10.º 

aniversário do estabelecimento da Parceria 

Estratégica Global Portugal/China.

O embaixador, ao apresentar as cartas 

credenciais ao Presidente da República de 

Portugal, recordou igualmente terem Portugal 

e a China atingido consensos importantes 

sobre as relações bilaterais e cooperação em 

várias áreas, por ocasião da passagem pela 

Ilha Terceira, nos Açores, do Presidente da 

China Xi Jinping.

O Presidente Aníbal Cavaco Silva disse, 

por seu turno, que Portugal, enquanto 

país ‑membro da União Europeia, está 

disposto a desempenhar um papel activo no 

desenvolvimento das relações UE/China.

Cavaco Silva recordou o sucesso da 

entrega de Macau, “modelo que serve de 

exemplo para a comunidade internacional”, 

bem como o papel que Macau actualmente 

desempenha no desenvolvimento das 

relações entre Portugal e a China.

O embaixador Cai Run, que já dirigiu 

o Departamento de Planeamento Político 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

substituiu no cargo Huang Songfu.

(Presidência da República)

葡萄牙冀中國海南航空開通里斯本航線
Portugal quer chinesa Hainan Airlines a voar para Lisboa

葡萄牙經濟部長AntónioPires de 

Lima在里斯本稱，葡國政府正

就開辦中國至里斯本的直航航線，與

中國海南航空接觸。

De Lima告訴葡萄牙議會經濟與公

共工務委員會成員，政府同時正與墨

西哥政府接觸，洽商開辦飛墨國的航

線。

De Lima稱：「墨西哥和中國的航

企均有意辦成此事。對雙方來說，航

線的開通, 對經濟和旅遊發展意義重

大。」

葡經濟部長還稱，他已致函海南

航空（總部設於中國海南省府海口

市）闡述有關意願，表達在兩國間開

通直航的好處。

(macauhub)

O governo de Portugal está a desenvolver 

contactos com a companhia 

aérea da China, Hainan Airlines para o 

estabelecimento de uma ligação aérea 

directa, informou em Lisboa o ministro da 

Economia de Portugal.

 O ministro António Pires de Lima 

disse ainda aos membros da comissão 

parlamentar de Economia e Obras Públicas 

que, além da China, o governo está a 

desenvolver contactos de teor semelhante 

com o governo do México.

 “Tanto o governo mexicano como as 

entidades chinesas têm revelado interesse em 

materializar esta ligação directa que no caso da 

China seria muito importante tanto do ponto 

de vista económico como para o turismo”, 

declarou o governante no parlamento.

 Pires de Lima revelou ainda ter escrito uma 

carta ao presidente da Hainan Airlines, com 

sede e base em Haikou, na ilha de Hainão, 

referindo as vantagens de uma ligação 

directa entre os dois países.

(macauhub)

中國駐葡萄牙大使蔡潤和葡萄牙總統阿尼巴爾•卡瓦科•席爾瓦
Cai Run e Presidente Aníbal Cavaco Silva

7月/JULHO 9月/SETEMBRO
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中國分別委任駐葡萄牙、莫桑比克、東帝汶新大使 
China nomeia novos embaixadores para Portugal, 
Moçambique e Timor ‑Leste

據新華社報導，中國已分別委任

駐葡萄牙、駐莫桑比克、駐東

帝汶和駐另外四個國家的新大使。

中國外交部委任蔡潤為駐葡萄牙

大使，接替黃松甫；委任蘇健為駐莫

桑比克大使，接替李春華。

新任駐葡萄牙大使蔡潤，今年48

歲，持有法律學位，曾擔任外交部政

策規劃司司長、中國駐華盛頓大使館

的政治參贊等職。

劉洪洋將接替田廣鳳，出任駐東

帝汶大使。劉此前在駐印尼大使館工

作。

蘇健此前曾先後出任駐佛得角和

駐東帝汶大使。

(新華社)

A China nomeou novos embaixadores 

para Portugal, Moçambique e Timor‑

‑Leste bem como para quatro outros países, 

informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Para a embaixada da China em Portugal 

foi nomeado Cai Run, em substituição 

de Huang Songfu, enquanto para a de 

Moçambique foi designado Su Jian, que 

sucede no cargo a Li Chunhua.

O novo embaixador da China em 

Portugal, Cai Run, 48 anos, é formado em 

Direito e, entre outros postos que ocupou, 

foi conselheiro político na Embaixada da 

China em Washington, tendo já dirigido o 

Departamento de Planeamento Político do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Su Jian foi anteriormente embaixador da 

China em Cabo Verde e em Timor ‑Leste.

Em Timor ‑Leste, assume funções Liu 

Hongyang no lugar de Tian Guangfeng.

Liu Hongyang esteve anteriormente 

colocado na embaixada da China na 

Indonésia.

(Xinhua)

東帝汶總統開始訪華之旅
Presidente de Timor ‑Leste realiza primeira visita oficial à China

東帝汶總統魯瓦克已於9月對中

國進行他上任以來的首次官式

訪問。東帝汶外交和合作部長Hernâni 

Coelho和其他高層官員隨行。

公告解釋稱，中國是東帝汶1975年

11月28日宣佈獨立時，首個承認其政

府的國家；也是東帝汶2002年5月20日

恢復獨立後，首個與其建交的國家，

故魯瓦克是次訪華的目的之一是「向

中國表達謝意」。

東帝汶總統還表達了「對中國在

東帝汶發展的道路上所提供的幫助，

以及促進兩國合作」表示感謝。基於

東帝汶在亞太地區所處的地理位置，

兩國的合作「通過新絲綢之路的構

想，可望得以提升」。

魯瓦克邀請中國領導人於11月28日

到東帝汶，出席該國宣佈獨立40週年

誌慶。儀式將在Oecusse舉行。

(東帝汶總統辦公室)

O Presidente de Timor ‑Leste, Taur Matan 

Ruak realizou em Setembro a sua 

primeira visita oficial à China.

Taur Matan Ruak fez ‑se acompanhar 

do ministro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, Hernâni Coelho, e de outros 

responsáveis timorenses.

Em comunicado, o gabinete da presidência 

informou que a visita visa “agradecer à China 

por ter sido o primeiro país a reconhecer a 

declaração de independência de Timor ‑Leste 

a 28 de Novembro de 1975 e a estabelecer 

relações diplomáticas com Timor ‑Leste 

aquando da restauração da independência a 

20 de Maio de 2002.”

Durante a visita Taur Matan Ruak 

agradeceu o “contributo da China para o 

desenvolvimento de Timor e intensificar a 

cooperação entre os dois países”, cooperação 

que se pode intensificar “no âmbito da Nova 

Rota da Seda atendendo à localização 

geográfica estratégica de Timor ‑Leste na 

região Ásia/Pacífico.

Taur Matan Ruak convidou os dirigentes 

da China a participarem, a 28 de Novembro, 

nas comemorações do 40.º aniversário da 

proclamação da independência de Timor‑

‑Leste, marcadas para o enclave de Oecusse.

(Presidência da República de Timor ‑Leste)

蔡潤/Cai Run

蘇健/Su Jian

劉洪洋/Liu Hongyang

9月/SETEMBRO

8月/AGOSTO
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中國長江三峽集團公司和葡萄牙電力公司（EDP）: 
一個合作的故事
China Three Gorges na EDP  ‑ uma história de cooperação sino ‑portuguesa

合作案例
Histórias de Cooperação

2011年，中國長江三峽集團

公司通過收購葡萄牙電

力公司（EDP）21.35%股權，踏出在

葡語國家投資的第一步。

EDP  執行董事會成員João Marques 

da Cruz憶述合作的過程，又舉巴西的

例子，暢談其他加強中國和葡語國家

之間關係的大計

CTG如何及以什麼方式持有CEM

的股權？

目 前 C T G 以 兩 種 方 式 持 有 C E M

的股權。除了持有EDP 21％股權

外，2015年1月，CTG收購Energy 

Asia（一家總部在澳門的公司）50％

的股權。

以葡萄牙為例，CTG從政府購買

21.35％股權後，你認為還有增長機會

和新的投資機會嗎？有哪些？

有的。在新公司正在湧現的行業

（如旅遊、食品和港口）有大量投資

機會。特別是已經有很多來自中國的

投資進軍葡萄牙。

CTG收購股份後，媒體稱CTG有

興趣增持。幾年後CTG保持對EDP的

相同持股比例。是否其他股東無興趣

向CTG出售股份？為什麼CTG的持股

比例保持不變？

答案很簡單。私有化合同規定到

2016年5月CTG才可買入或賣出股票。

CTG將於何時達到其在EDP集團

在葡萄牙和巴西的可再生能源項目的

預想的參股投資（20億歐元）？

在可再生能源項目50％的目標已

經落實，在廣義上還包括水力發電，

而不僅僅是風電。

顯 然 ， 由 於 E D P 是 一 家 上 市 公

司，在董事會批准前，其交易可能不

會向市場披露，但我可以說，今年晚

些時候我們正在進行的交易將達到20

億歐元目標的75％。

一旦投資達到這一數額，投資將

會放緩或它們將繼續以同樣的速度進

行？

在第一階段，CTG必須遵守商定

的合同的規定。在下一階段，我們將

共同投入：這不會僅僅是CTG購買

EDP的資產，而是雙方在聯合項目聯

手投資。

塔尼亞•羅穆阿爾多獲任命為新任佛得角駐華大使
Tânia Romualdo nova Embaixadora de Cabo Verde na China

葡萄牙和安哥拉將於中國廣州設總領館
Portugal e Angola abrem consulados em Guangzhou, China

佛得角政府任命塔尼亞•羅穆阿

爾多（Tânia Romualdo）為新

任駐中國大使，接替上月離任的前

大使儒利奧•塞薩爾•弗萊雷•莫賴斯

（Júlio César Morais），莫賴斯駐華

長達10年。

據佛得角通訊社報導，佛國外長

豪爾赫•托倫蒂諾（Jorge Tolentino）

主持儀式，任命四位新大使（包括羅

穆阿爾多）及一位總領事。

據葡萄牙報章《全日報》報導，葡

萄牙計劃明年10月重開駐中國廣

州市（廣東省府）的總領事館。

該報報導，外交部和財政部已就開

設總領事館一事簽署聯合命令。

葡萄牙共同體國務秘書José Cesário

告訴該報：「10月上旬開始，一名外交

官將會負責籌建總領事館的工作——開

始採購設備、開始招募工作人員。」

安哥拉共和國也將於今年8月開設

駐廣州總領事館。安哥拉外交部已任

命外交官João Baptista da Costa擔任總

領事一職。

Da Costa大使曾在外交部的中央行

政服務部工作，並曾擔任安哥拉國外社

區和領事事務局局長。

(全日報)

托倫蒂諾表示：「我認為他們將

盡最大努力代表國家及捍衛國家利

益」，他們需要努力工作、時刻做好

準備，因為佛得角只是一個小國家，

且資源有限。

據佛政府資料顯示，出任駐華大

使前，羅穆阿爾多是總統辦公室內閣

主任，亦曾於駐比利時大使館、駐葡

萄牙大使館以及葡萄牙語國家共同體

工作。

(中葡論壇/佛得角通訊社)

O Governo de Cabo Verde nomeou Tânia 

Romualdo como Embaixadora do país na 

China. A diplomata sucede a Júlio César Morais, 

que terminou uma missão de 10 anos em 

Pequim no mês passado.

O Ministro das Relações Exteriores cabo‑

‑verdiano, Jorge Tolentino, presidiu a uma 

cerimónia para conferir posse a quatro 

embaixadores e um cônsul ‑geral, incluindo 

Tânia Romualdo, noticiou a agência cabo‑

‑verdiana Inforpress.

Portugal vai reabrir no próximo mês de 

Outubro em Cantão, na província de 

Guangdong, na China, um Consulado‑

‑Geral, escreve o jornal Diário de Todos que 

se publica em Lisboa.

O jornal notícia que já foi assinado o 

despacho conjunto entre o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e o Ministério das 

Finanças para a abertura da representação 

consular.

O secretário de Estado das 

Comunidades, José Cesário, disse ao 

jornal que “ao longo da primeira quinzena 

de Outubro deverá iniciar funções um 

diplomata que terá por função proceder 

à instalação do Consulado Geral. Terá 

de identificar instalações e, mais tarde, 

Na cerimónia, Jorge Tolentino exortou os 

embaixadores cabo ‑verdianos a apostarem 

na “diplomacia económica” para uma melhor 

captação de interesses e recursos visando 

promover o desenvolvimento de Cabo Verde.

O governante disse ainda que, para um 

país de dimensões reduzidas como Cabo 

Verde, de “recursos limitados” e com uma 

“rede diplomática pequena”, é fundamental 

que cada embaixador e chefe de missão 

diplomática seja um “trabalhador incansável e 

sempre disponível” na procura de soluções e de 

resultados.

De acordo com informações do Governo 

cabo ‑verdiano, Tânia Romualdo desempenhava 

as funções de Directora de Gabinete na 

Presidência da República de Cabo Verde. A 

nova Embaixadora na China desempenhou 

também funções nas Embaixadas de Cabo 

Verde na Bélgica e Portugal, tendo igualmente 

representado o país junto da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa.

(Fórum de Macau/ Inforpress)

proceder ao recrutamento de pessoal.”

Angola deverá, por seu lado, abrir ainda 

em Agosto o seu Consulado Geral também 

em Cantão. Um despacho do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros de Angola nomeou 

o diplomata João Baptista da Costa para o 

cargo de Cônsul ‑Geral.

O embaixador João Baptista da 

Costa estava anteriormente colocado 

nos Serviços Executivos Centrais do MNE 

tendo anteriormente exercido funções 

como Director Geral do Instituto das 

Comunidades Angolanas no Exterior e 

Serviços Consulares.

(Diário de Todos)

João Marques da Cruz

9月/SETEMBRO

8月/AGOSTO
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co ‑investir: não é a CTG a comprar activos 

da EDP mas sim um trabalho conjunto em 

investimento em projectos em parceria.

A inversão da tendência de 
crescimento que se verificava no Brasil 
leva a CTG repensar ou mesmo adiar 
investimentos e a postura no mercado?

Não. Quando se fala em investimentos 

em energia quer eólica quer hídrica estamos a 

referir ‑nos a investimentos a muitíssimo longo 

prazo. Pensemos por exemplo na amortização 

de uma barragem que é em 75 anos. Por isso, 

a questão da conjuntura não é tão relevante 

como no caso de investimentos a curto ‑prazo.

Desta forma, claramente que a inversão 

do crescimento não afeta significativamente 

o interesse no país.

Que importância tem Moçambique 
na internacionalização da EDP?

Há uma grande diferença quando 

compararmos Moçambique com o Brasil. 

Neste último país a CTG e a EDP têm três 

investimentos conjuntos, a EDP tem uma 

empresa cotada no Brasil, portanto há 

actividade real, coisa que não acontece em 

Moçambique onde não temos nada.

Eu ponho Moçambique a par de outros 

Países de Língua Portuguesa e até mesmo 

de outros onde temos interesse em investir 

mas sobre os quais estamos abertos a 

analisar oportunidades, especialmente na 

área hídrica. Não  somos nós a escolher os 

projectos possíveis, mas sim é o governo a 

informar ‑nos sobre quais entende pretender 

concessionar.

Confirma o interesse da CTG na 
central norte do aproveitamento 
hidroeléctrico de Cahora Bassa (HCB)?

Nós temos interesse em investir mas não 

nos cabe adiantar em que projectos. Penso 

que cabe ao governo, que é quem concede 

os projetos, dizer aqueles que pretende abrir 

à iniciativa privada.

Estão previstas parcerias EDP/CTG 
em mais países lusófonos? Quais e para 
que tipo de projectos?

Foi criada uma parceria com a empresa 

de Hong Kong Hydro Global Investment Ltd. 

constituída em Fevereiro de 2015 e que, 

como o nome indica, pretende investir em 

barragens no mundo. É um bom exemplo do 

nosso esforço conjunto de investimento.

巴西的增長趨勢改變後是否導致

CTG重新考慮、甚至推遲相關投資和

市場地位？

不會。當涉及到能源、風能或水

力投資時，我們指的是一個非常長期

的投資。例如，對一座大壩的投資時

間將持續75年。因此，經濟增速下滑

的問題並不像短期投資那麼相關。因

此，很顯然這種增長的反轉並不會顯

著影響對該國的投資意向。

莫桑比克在EDP的國際化中的重

要性怎樣？

巴 西 與 莫 桑 比 克 相 比 有 很 大 區

別。在巴西CTG和EDP有三個聯合投

資項目。 EDP  也是一家巴西上市公

司，所以有真正的業務，在莫桑比克

情況不同——我們什麼都沒有。

我把莫桑比克和其他葡語國家放

在同一水平上，與我們有意投資的其

它國家（我們考慮這些國家的機會，

特別是在水電領域的機會時持開放態

度）也處同一水平。我們不是選擇可

能項目的人，當地政府才會公佈在哪

些項目中他們願意推出專營權。

你能否證實CTG對卡布拉•巴薩水

水力發電廠（HCB）的興趣？

我們感興趣的是投資，但不是由

我們來決定哪些項目。我認為政府

將決定批出哪些項目及是否對私人開

放。

EDP  /CTG與其他葡語國家之間

是否有更多合作夥伴計劃？在哪些國

家，是什麼樣的項目？

與香港公司——環球水電投資有

限公司的合營企業於2015年成立，正

如其名稱所示，該企業打算投資世界

各地的水壩。這是我們共同投資努力

的一個很好的例子。

O investimento em Portugal da companhia 

China Three Gorges (CTG), em 2011, 

com a aquisição de 21,35 por cento da 

empresa de electricidade de Portugal (EDP) 

foi o primeiro passo da empresa com vista 

os Países de Língua Portuguesa.

João Marques da Cruz, Presidente da 

Câmara de Comércio Portugal China e vogal 

do Conselho de Administração Executivo 

da EDP, conta esta história de cooperação 

e fala de outros planos que estreitam a 

relação da China com outros Países de 

Língua Portuguesa como o Brasil. 

De que forma participa a CTG 
na Companhia de Electricidade de 
Macau?

Neste momento, a CTG participa na CEM 

de duas maneiras. Além da participação dos 

21% detidos pela EDP, em Janeiro de 2015, 

a CTG adquiriu à EDP 50% da Energy Asia, 

uma sociedade de direito de Macau.

No caso de Portugal, após a compra 
da participação de 21,35 por cento ao 
Estado português considera que o país 
ainda tem oportunidades de crescimento 
e de novas negociações? Quais?

Claro que sim. Em sectores de criação de 

empresas de raiz como é o caso do turismo, 

bens alimentares e portos, por exemplo, onde 

existem variadíssimas oportunidades para 

investimento, em particular chinês, que tem 

sido muito forte em Portugal.

Aquando da compra da participação, 
a imprensa referiu ‑se ao interesse da 
CTG em aumentar essa participação. 
Alguns anos mais tarde a CTG mantém 
a mesma percentagem no capital da 
EDP. Encontrou desinteresse na venda 
por parte dos outros accionistas? A 
que se deve a esta manutenção da 
percentagem?

A resposta é simples. O contrato de 

privatização previa que a CTG, durante um 

período que termina em Maio do próximo ano, 

não podia nem comprar nem vender acções.

Quando será atingido o 
investimento previsto pela CTG (dois 
mil milhões de euros) em participações 
nos projectos de energias renováveis 
do grupo EDP em Portugal e no Brasil?

Já foram concretizados 50 por cento do 

objectivo em projectos de energias renováveis, 

no sentido lato do termo que também inclui 

energia hídrica e não somente eólica. 

Obviamente que sendo a EDP uma 

empresa cotada as transacções só podem 

ser comunicadas ao mercado após aprovadas 

pelos órgãos competente, mas posso dizer 

que estamos a trabalhar em transacções para 

que no final deste ano se atinjam os 75% do 

objectivo de dois mil milhões de euros.

Uma vez atingido esse montante, 
os investimentos irão abrandar ou irão 
continuar ao mesmo ritmo?

Numa primeira fase tratou ‑se do 

cumprimento da obrigação da privatização de 

dois mil milhões de euros através da compra 

de activos da EDP. Na fase seguinte vamos 

合作案例
Histórias de Cooperação
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的部分工匠、在亞速爾群島Nisa完成

的部件，以及葡萄牙出産的上佳布

料——我們的紡織工藝、我們製造物

件的能力，是有名的。」

瓦思康絲勒把兒時聽來、有關祖

父母如何旅經澳門的遠年記憶，以及

把一位風水師傅傳授的一些細節（包

括如何選擇要呈現的色彩），都投射

到展品身上。

瓦思康絲勒的展品在澳門作公開

展示，印證了葡萄牙與澳門藝術家社

群之間的聯繫，正在加强——這位葡

籍女藝術家如此獨特的展品，帶來80

位本地藝術家的作品，同場展出。

武神八爪魚也好，「八面靈龍」

也罷，瓦思康絲勒的這項杰作，是大

中華地區歷來第一個葡萄牙藝術家的

個人藝展，也是她本人歷來最大的單

一藝作。

Quando a empresária de Macau, Pansy Ho, 

desafiou Joana Vasconcelos para instalar 

a maior obra de sempre em Macau ninguém 

imaginava o que iria chegar ao território. 

Porém, a curiosidade pela obra da artista 

contemporânea portuguesa levou centenas 

de pessoas ao MGM, que, ao longo de vários 

meses, se deixaram impressionar pela Valkyrie 

Octopus.

Adornou o antigo palácio século XVII de 

Versalhes (França) com panelas e talheres 

de plástico e o mítico Arsenal de Veneza 

(Itália) com tampões higiénicos femininos. 

No entanto, foi em Macau que a artista 

contemporânea Joana Vasconcelos se 

superou com a Valkyrie Octopus que deixou 

ancorada na Grande Praça do MGM.

”Nunca me tinha ocorrido fazer uma coisa 

para um espaço tão grande nem tão especial 

como um casino. Foi uma proposta muito 

diferente” confessou a artista que se revelou 

surpreendida quando a empresária de Macau 

Pansy Ho a convidou para conceber uma peça 

de grandes dimensões que se enquadrasse na 

praça interior e ao mesmo tempo interagisse 

com o aquário gigante instalado. 

Mas mais do que a interação com o 

espaço a grande surpresa foi o impacto que a 

obra causou no público em Macau.

Ao longo de oito meses, a obra foi 

visitada por centenas de curiosos de todas 

as idades que se deixaram encantar pela 

Valquíria de oito braços – número da sorte na 

China – de 35 metros de comprimento, 20 de 

altura e 1200 quilos.

A peça feita a partir de quatro mil metros 

de tecido ornamentados com milhares de 

missangas e luzes LED foi apresentada a 

várias instituições como o Instituto Português 

do Oriente, a Cáritas Macau, a Associação de 

reabilitação “Fu Hong” de Macau, o Zonta 

Club, a Associação Comercial de Macau, a 

Associação de Apoio aos Deficientes Mentais 

de Macau, a União Geral dos Moradores de 

Macau, a Hong Kong Federation of Women,  

a Associação de Ténis dos Trabalhadores da 

Função Pública de Macau com presença do 

Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

Dr. Alexis Tam, entre outras.

Integrado no programa de promoção 

de arte do MGM tambénm universidades e 

escolas de Macau – como a Escola Portuguesa 

de Macau, o Colégio Anglicano e a School of 

Nations –, se dirigiram ao espaço central do 

hotel ‑casino não só para conhecer a peça 

como para conhecer Joana Vasconcelos que 

se deslocou a Macau para apresentar a obra.

Os pormenores da construção da peça 

foram revelados pela artista impressionando 

miúdos e graúdos. A Valkyrie Octopus foi 

totalmente costurada à mão no estúdio de 

Joana Vasconcelos com recurso às técnicas de 

croché de Nisa, tricô e outras, numa operação 

que levou cerca de 10 meses de preparação, 

em Portugal, e 10 noites de montagem, em 

Macau.

“Trago sempre várias coisas comigo, 

trago uma parte dos artesãos de Portugal, 

peças feitas em Nisa, dos Açores, tecidos 

portugueses, aquilo que se faz bem em 

Portugal. Nós somos conhecidos pelo têxtil 

e a capacidade que temos de manufacturar 

coisas”, revelou a criadora.

No trabalho estão impressas as 

memórias que Joana Vasconcelos tem de 

Macau resultantes das histórias que ouvia 

na infância sobre passagem dos avós pelo 

território, assim como detalhes que lhe 

foram dados por um mestre de feng shui, 

nomeadamente na escolha das tonalidades a 

serem apresentadas.

A passagem da obra da artista portuguesa 

veio afirmar os estreitamento dos laços entre 

Portugal e Macau no campo artístico tendo 

levado também à Praça do MGM mais de 80 

artistas locais.

Valkyrie Octupus foi a primeira instalação 

a solo da artista portuguesa na China e fica 

registada para Joana Vasconcelos como a sua 

maior criação até à data.
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從澳門視覺看瓦思康絲勒的藝術作品
O olhar de Macau sobre a arte de Joana Vasconcelos

當澳 門 女 商 人 何 超 瓊 向 喬 安

娜 · 瓦 思 康 絲 勒 （ J o a n a 

Vasconcelos）提出挑戰，要她到澳門

來，展示她歷來最偉大的作品時，沒

有人能想像這位葡萄牙當代藝術家會

帶來甚麽。但當她的杰作最終來到澳

門美高梅，與公衆見面，接下來幾個

月，懷著好奇慕名而來的觀衆，對展

品——「八面靈龍」——都留下深刻

印象。

瓦思康絲勒曾用塑料罐和刀具裝

飾建於十七世紀的（法國）凡爾賽

宮；曾以女性衛生棉條裝飾神話般的

（意大利）威尼斯兵工廠，然而，這

位女性當代藝術家創造的武神八爪魚

（即「八面靈龍」）所落戶的，是澳

門——澳門美高梅天幕廣場。

當何超瓊邀請瓦思康絲勒設計一

件大型室內裝置，既可與這裏的空間

相匹配，同時又可和已屹立大廳中央

的巨型水族箱相呼應，藝術家確實有

點訝異。她坦言：「我從來不曾爲這

麽大的空間，或者像賭場這樣的地方

做過創作。這個提議非常特別。」

但比這空間互動的課題更出乎女

藝術家意料之外的，是澳門公衆對作

品的迴響。

「八面靈龍」長35米、高20米，

重1,200公斤，由於是八爪魚，巨型觸

鬚的數目，正是中國文化中的幸運數

字——八。在展出的八個月裏，「靈

龍」娛樂了數以百計不同年齡的參觀

者。

展品耗用的裝飾布料長4,000米、

裝飾珠和LED燈數以千計。東方葡萄

牙學會、澳門明愛機構、澳門扶康

會、澳門崇德社（Zonta Club）、澳

門中華總商會、澳門弱智人士服務協

會、香港婦女聯合會、澳門居民總會

等多個團體，均曾組織會員到場參

觀。

澳門美高梅把大學和澳門的兩所

學校——澳門聖公會中學和聯國學

校——納入其藝術推廣計劃，學生來

到澳門美高梅天幕廣場，不僅僅是參

觀展品，更想一睹遠道自葡萄牙而來

的展品作者。

訪客有老有少，女藝術家，耐心

向他們解釋讓人印象深刻的展品背後

的製作細節：「八面靈龍」全部由

瓦思康絲勒在其工作室，以Nisa鈎針

法、編織以及其他技巧，逐件手縫。

在葡萄牙的前期準備花了十個月，運

抵澳門後，把一切半成品上架固定

好，又用了十個晚上。

「八面靈龍」的創作者說：「我

總是把幾樣法寶帶上：葡萄牙團隊
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Joana Vasconcelos
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廣州到珠海距
離在拉近
Diminuir as distâncias 
entre Zhuhai e Cantão

到了今年12月底，首班沿珠江南

岸行走的新鐵路客車將開通，

届時從廣州到珠海，需時縮短至僅46

分鐘。新鐵路的珠海終點站，鄰近拱

北口岸，將大大方便往返澳門 ‑拱北的

內地和澳門旅客。

孫中山90年前撰寫《實業計劃》

時提出「中國國際化發展」。據當時

的構想，這一宏圖若得以落實，全國

修建的鐵路總長度將達16萬公里。如

今，孫先生當年的宏偉夢想早已超額

落實，而全長177公里的穗 ‑珠新鐵路

將經過孫先生的家鄉——中山，成爲

當年他宏願的一個小部分。

作爲新鐵路系統的組成部分，一條

貨運支綫將連接即將於2013年落成啓

用的珠海新貨運港。這意味著珠江三

角洲區內城市將首次接上全國鐵路網

絡。客運貨運兩綫鐵路對推動區內經

濟和房地産市場發展，意義非凡。

根據廣東省政府的規劃，要把珠三

角地區主要城市納入廣州市一小時鐵

路交通圈。規劃的宗旨，是省內中心

城市向周邊地區産生財富溢出效應，

同時，圈內城市居民可利用新鐵路每

天往返廣州市上班。估計圈內城市的

房地産價格將因此上升。

新鐵路開通，最受惠的，將是澳門

的賭場、酒店和旅遊行業。因爲全國

旅客可在廣州南站登車，不到一個小

時便抵達通往澳門的口岸，下了車，

徒步往辦過關手續。

珠海市正興建長38.5公里、 經橫琴

島通往珠海國際機場的支綫（在大型

賭場林立的氹仔設有一中途站）。此

外，連接新鐵路與澳門全新輕軌系統

的連接綫，也在構想中。

串連城市

新鐵路全長177公里，其中116公里

連接廣州南站和珠海，另有小欖至新

會（26公里）和珠海至珠海國際機場

和兩條支綫。最高時速爲200公里。

新綫串連珠三角南部的主要城市，

包括佛山、順德、江門和中山。全綫

設27個車站。旅客可選乘全程不停站

的直達班次（需時46分鐘）或停靠所

有車站（76分鐘）的列車。目前，乘

坐大巴從拱北到番禺（廣州南站所在

地），需時約90分鐘。

廣州南站到珠海北站的鐵路綫於

2011年1月7日開通，全程需時41分

鐘。廣州南站位於（廣州市）番禺

區。旅客可從該站乘高速列車往深

圳、香港、武漢和貴州。如需前往廣

州其他地區，須換乘地鐵。

廣州南站是廣州市三個鐵路樞紐站

之一。

延伸綫路

上述鐵路的可行性研究於2004年春

季完成，項目翌年被納入珠海市重點

工程之一。2004年7月14日，國家鐵道

部和廣東省政府同意成立「廣東珠三

角城際軌道交通有限公司」，雙方各

佔50%股份。合資公司負責輕軌的建

造和運營。

國務院於2005年3月16日批准該項

目。城際輕軌的走綫確定後，項目

於同年12月18日動工。該鐵路綫有

92.25%由橋樑構成。

原先的完工限期是2010年，以配合

廣州亞運會的舉行。但結果須延期。

2011年10月，廣東省政府和鐵道部

共同批准興建長38.5公里的延伸綫，

由拱北總站延伸至珠海金橋國際機

場。造價爲131.5億人民幣。延伸綫將

設七個車站，其中一個在橫琴島。按

規劃，該站將通過海底隧道支綫，連

接澳門將來的輕軌系統。

延伸綫由橫琴到三灶（珠海機場所

在地），全長15.7公里，其中包括長7

公里的鐵道橋（位於珠海市金橋區）

，預計於2013年完工。列車設計運行

速度爲每小時150公里，以全程需時25

分鐘算，往機場的客運能力爲每小時

2.4萬人次。目前從珠海市中心往珠海

機場，需時一小時。

未完成的綫路

鐵路開通的頭18個月，完成2,700

萬人次的客運任務，日均客運量達6萬

人次。系統使用和諧號CRH1型電力

動車，與通行全國的高速列車設計相

同，舒適寬敞、設備完善，且服務一

流。

該鐵路主要受惠人群，是佛山、江

門和中山的市民。他們出行廣州，比

此前方便快捷得多；但對珠海市的居

民而言，頗感不便，因爲珠海北站位

處該市偏北郊區，這意味著他們要開

車或坐30分鐘公交車（如果交通順暢

的話）前往北站。

珠海市政協委員曾志稱，工程拖

延過久，造成諸多不便。「這是一項

龐大的投資，（延期）會造成大量浪

費……當我外出公幹時，喜歡坐廣州

南設站的高鐵，但如果從珠海北出

發，我要多坐30分鐘車。」

拱北站的工程於2009年動工，但

進度一再延誤。首先是征地、移民不

太順利，繼而是鐵道部下轄的施工單

位因受外方拖欠9,000萬元遲遲不還所

累，陷入財政困難。

2011年7月浙江溫州發生動車相撞

的事故，成爲中國高速列車史上首宗

致命意外。這觸發一場爲期兩個月的

全國性列車安全檢查，進一步拖延了

穗珠城際輕軌的進度。

種種延誤，令珠海市民選擇繼續乘

坐每15分鐘一班、從市中心發車的快

速大巴。

一名經常往返兩市的楊姓商人稱：

「大巴的好處，在於直達廣州市中

心，而火車只能到廣州南，也就是番

禺，那是市郊，不是市中心。從番禺

你還得倒地鐵、公交或者打的。」又

說：「將來新鐵路開通，由於快捷方

便，會有很多人選乘，但大巴仍然有

市場——票價合理。」

從廣州到珠海北，城際輕軌頭等收

費44元、經濟位36元、學生票22元。

財富溢出

改革開放之初，中國宣佈成立四

個經濟特區，其一是毗鄰香港的深

圳，其二是毗鄰澳門的珠海。三十年

過去，深圳已躍升為擁有1,000萬人

口、GDP（去年）達1.1萬億元的全國

第四大富裕城市。反觀珠海，至今人

口僅150萬、去年GDP僅1,400億元。

造成這差距的因素之一，是深圳座

落在穗港鐵路綫上，而珠海則沒有鐵

路。投資者湧往深圳及其他穗港鐵路

沿綫城市。鐵路，再加上一流的公路

網，讓他們需要的原材料和要出口的

製成品可以貨暢其流。

珠海市政府希望透過開通客貨運

運輸，可以縮窄上述差距，爲南部珠

三角地區帶來繁榮。有了客貨運列車

服務，將可提升鐵路沿綫城市招商引

資、吸引遊客的能力，同時讓沿綫城

市的居民更容易接上全國鐵路網。

Em Janeiro de 2011 entrou ao serviço a 

primeira linha de caminhos ‑de ‑ferro de 

Zhongshan. A linha liga Cantão a Zhuhai, uma 

distância de 187 quilómetros, com paragens em 

Zhongshan, Zhongshan Norte e Xiaolan. Trata‑

‑se da primeira linha férrea de passageiros na 

região sul do rio das Pérolas e permitiu reduzir 

o tempo de viagem entre Cantão e Zhuhai 

para apenas 46 minutos. A estação terminal 

fica localizada em Gongbei, junto à fronteira 

com Macau, facilitando as deslocações a 

milhões de residentes no continente chinês. A 

estação de Gongbei entrou ao serviço em 31 

de Dezembro de 2012. 

A linha é a realização de parte do sonho 

de Sun Yat ‑sen vertido há mais de 90 anos 

no seu “Desenvolvimento internacional da 

China”, documento onde propõe a construção 

de 160 mil quilómetros de linhas de caminhos‑

‑de ‑ferro em todo o país. A sua terra natal em 

Zhongshan fica próximo do traçado da nova 

linha. 

Estas linhas férreas significam que, pela 

primeira vez, as cidades da região ocidental 

do delta estão ligadas por caminhos ‑de ‑ferro 

à rede nacional e têm um papel importante 

a desempenhar no desenvolvimento da 

economia e do mercado imobiliário da 

região. 

Fazem, além disso, parte de um plano do 

governo provincial de Guangdong de construir 

uma rede ferroviária que coloque as principais 

cidades do delta a uma hora de distância por 

caminho ‑de ‑ferro da capital Cantão. A ideia 

subjacente é a de disseminar a riqueza da 

província, permitindo ainda que as pessoas 

possam residir nas diversas cidades servidas 

pela linha e que viajem todos os dias para 

Cantão para aí trabalharem. Em consequência, 

os preços do imobiliário nestas cidades terão 

tendência a aumentar. 

Alguns dos principais beneficiários são os 

casinos, hotéis e a indústria turística de Macau. 

A nova linha permite que os visitantes de toda 

a China apanhem um comboio na estação 

Cantão Sul e cheguem à fronteira com Macau 

em menos de uma hora. A partir da estação 

podem seguir a pé até à fronteira.

Sob construção está um extensão de 38.5 

quilómetros de Gongbei até ao aeroporto da 

cidade que irá passar pela ilha de Hengqin. 

Haverá uma passagem na ilha da Taipa onde 

estão localizados grande parte dos casinos. 

Uma ligação com o Sistema de Metro Ligeiro 

de Macau está sob consideração.

A ligar cidades
A extensão total desta nova linha de 

passageiros é de 177 quilómetros, dos quais 

116 quilómetros são a distância entre a 

estação Cantão Sul e Zhuhai. Existe, além 

disso, um ramal entre a estação de Xiaolan 

e Xinhui, uma distância de 26 quilómetros. A 

linha permite uma velocidade máxima de 200 

quilómetros à hora. 

A linha passa pelas principais cidades da 

região sul do delta do rio das Pérolas, incluindo 

Foshan, Shunde, Jiangmen e Zhongshan e 

tem 27 estações. Os passageiros têm a opção 

de escolher entre um comboio expresso que 

leva 46 minutos de Cantão a Zhuhai ou o 

regular que leva 76 minutos e pára em todas 

as estações. Uma viagem semelhante em 

autocarro demora cerca de 90 minutos entre 

Gongbei, em Zhuhai, e Panyu, em Cantão, 

onde se situa o terminal ferroviário.

A linha entre Cantão Sul e Zhuhai Norte 

foi inaugurada a 7 de Janeiro de 2011, com 

uma viagem que demorou 41 minutos. A 

estação Cantão Sul situa ‑se em Panyu, nos 

arredores da cidade. Nesta estação as pessoas 

podem apanhar comboios de alta velocidade 

para Shenzhen, Hong Kong, Wuhan e Guizhou 

e para outras zonas de Cantão existe o 

metropolitano. 

Cantão Sul é uma das três estações de 

caminhos ‑de ‑ferro existentes na cidade. 

Rota aumentada
O primeiro estudo de viabilidade foi 

concluído na Primavera de 2004 e a linha foi 

incluída na lista dos grandes projectos para a 

cidade de Zhuhai em 2005. Em 14 de Julho de 

2004 o Ministério dos Caminhos ‑de ‑Ferro e o 

governo provincial de Guangdong acordaram 

na constituição da “Empresa de Transportes 

Ferroviários Ligeiros Urbanos de Guangdong 
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2015 活動  ‑ Eventos 舉辦地點  ‑ Local 

9/10
中葡論壇代表團赴中山及橫琴專案考察交流
Visita de estudo da Delegação do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau a Zhongshan e Hengqin

中山; 橫琴
Zhongshan; Hengqin

16/10 – 25/10
第七屆中國—葡語國家文化週系列活動
Actividades da 7.ª Semana Cultural da China 
e dos Países de Língua Portuguesa

澳門
Macau

 21/10 
 (09:30 ‑16:00)

中國與葡語國家青年企業家論壇 
Fórum de Jovens Empresários entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa

澳門威尼斯人金光會展
廳  ‑ L1 層
Centro de Convenções 
e Exposições da Venetian de 
Macau, L1

21/10
(15:00 ‑17:00)

中國與葡語國家省市長圓桌會
Reunião de Mesa Redonda dos dirigentes de Províncias 
e Municípios entre a China e os Países de Língua Portuguesa

澳門
Macau

22/10 – 25/10

參加第二十屆澳門國際貿易投資展覽會 (MIF)  (並設葡
語國家館) 
Participação na 20.ª Feira Internacional de Macau (MIF) (Insta‑
lação do Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa)

澳門威尼斯人 ‑ 度假村 ‑ 酒
店 
Venetian Macao ‑Resort ‑Hotel

23/10
(10:00 ‑11:30)

第五屆江蘇 ‑澳門•葡語國家工商峰會 
5.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da 
Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa

澳門金光大道會展中心米
蘭廳
Sala de Milão, Centro 
de Convenções e Exposições 
do COTAI, Macau

10月 
(在MIF期間)

Outubro 
(durante o período 

da MIF)

葡語國家漁業領域發展狀況及漁業食品貿易加工商機
推介會
Sessão de apresentação sobre o desenvolvimento das pescas 
e as oportunidades de negócio e processamento de produtos 
alimentares da pesca nos Países de Língua Portuguesa

澳門 
Macau

12 ‑15/11
中國與葡語國家旅遊會展高層研討會
Seminárío de alto nível sobre Turismo, Convenções 
e Exposições entre a China e os Países de Língua Portuguesa

澳門 
Macau

11月
(日期待定)
Novembro

(data a anunciar)

中葡論壇(澳門)培訓中心  ‑ 葡語國家商業及經濟活動監
察研修班
Colóquio de Inspecção das Actividades Comerciais e Económicas 
para os Países de Língua Portuguesa do Centro de Formação do 
Fórum de Macau

澳門
Macau

Rio das Pérolas”, numa parceria em partes 

iguais. Esta empresa ficou responsável pela 

construção e operação da linha. 

O Conselho de Estado aprovou o projecto 

a 16 de Março de 2005. As partes chegaram a 

acordo sobre o traçado da linha e os trabalhos 

de construção iniciaram ‑se a 18 de Dezembro 

de 2005. Cerca de 92,25% da linha corre 

numa plataforma elevada. 

A primeira data limite era 2010, para estar 

pronta para os Jogos Asiáticos de Guangzhou 

mas falhou.

Em Outubro de 2011, o governo de 

Cantão e o Ministério dos Caminhos ‑de ‑Ferro 

aprovaram a extensão dos 38,5 quilómetros a 

partir do terminal de Gongbei até ao aeroporto 

da cidade, uma obra no valor de 13.15 mil 

milhões de yuans que tem planeada sete 

estações, incluindo uma estação na ilha de 

Hengqin ligada ao sistema de metro ligeiro de 

Macau. Esta será uma ligação subaquática.

As estações entre Hengqin e Sanzao estão 

a uma distância de 15.7 quilómetros, sete dos 

quais passam pela ponte de Jinqiao.

O comboio fará a viagem entre o centro 

de Zhuhai e o aeroporto entre 25 minutos, 

uma viagem que anteriormente demorava 

uma hora. O comboio faz a viagem a 160 

quilómetros por hora com capacidade para 24 

mil pessoas.

Linha incompleta
A média diária de passageiros é de 

60 mil. A linha é percorrida por comboios 

CRH 1. Trata ‑se de comboios que têm o 

mesmo desenho dos de alta velocidade que 

existem na China, sendo confortáveis, bem 

iluminados, espaçosos e com um serviço de 

qualidade. 

Os principais beneficiários são os 

residentes de Foshan, Jiangmen, Zhongshan 

e Zhuhai, que podem deslocar ‑se a Cantão 

muito mais depressa e em melhores condições 

do que antigamente. 

A construção da estação de Gongbei 

iniciou ‑se em 2009 mas sofreu atrasos 

devido a problemas relacionados com a 

aquisição dos terrenos e com o realojamento 

das pessoas que ali viviam. Mais tarde, 

a construtora, uma empresa dependente 

do Ministério dos Caminhos ‑de ‑Ferro teve 

problemas financeiros quando não recebeu 

um crédito de 90 milhões de yuans, situação 

que causou ainda mais atrasos. 

Outro factor foi uma colisão em Julho de 

2011 entre dois comboios num viaduto em 

Wenzhou, na província de Zhejiang. Este foi o 

primeiro acidente fatal na China envolvendo 

comboios de alta velocidade e motivou uma 

revisão das medidas de segurança em toda a 

rede, que levou dois meses. 

A estação de caminhos ‑de ‑ferro 

de Gongbei foi inaugurada em 31 de 

Dezembro de 2012. Algumas pessoas 

continuam a não utilizar esta linha e a 

preferir os autocarros que partem do centro 

da cidade cada 15 minutos. “A vantagem 

do autocarro é que deixa os passageiros no 

centro de Cantão”, disse Yang Shuling, um 

homem de negócios que se desloca amiúde 

a Cantão. “O comboio vai até Panyu, nos 

arredores e não no centro da cidade, sendo 

ainda necessário apanhar o metro, um 

autocarro ou um táxi.” 

No início do período de reformas e 

abertura ao exterior, a China decidiu criar 

quatro zonas económicas especiais, duas das 

quais foram Shenzhen junto a Hong Kong e 

Zhuhai ao lado de Macau.

Distribuindo a riqueza
Nos 30 anos passados desde essa data, 

Shenzhen transformou ‑se na quarta cidade 

mais rica da China, com uma população de 

10 milhões de pessoas e um produto interno 

bruto de 1,1 biliões de yuans em 2013. 

Zhuhai, por seu turno, tem uma população de 

1,5 milhões de pessoas e registou um PIB de 

140 mil milhões de yuans, igualmente no ano 

passado. 

Uma das razões para esta disparidade 

é o facto de Shenzhen ser atravessado pela 

linha de caminho ‑de ‑ferro entre Hong Kong 

e Cantão, ao passo que Zhuhai não tinha 

caminhos ‑de ‑ferro. Os investidores afluíram 

a Shenzhen e outras cidades ao longo 

daquela linha que, juntamente com uma 

boa rede de estradas, permitia ‑lhes importar 

matérias ‑primas e exportar os produtos 

acabados. 

Com a construção das linhas de 

passageiros e de carga até Zhuhai, o governo 

de Guangdong pretendia anular essa 

diferença e fazer com que a região ocidental 

do delta do rio das Pérolas conseguisse mais 

prosperidade. As duas linhas farão com que 

as cidades ao longo do percurso fiquem mais 

atractivas para o investimento externo e para 

os turistas e que os seus residentes tenham 

um acesso mais fácil à rede nacional de 

caminhos ‑de ‑ferro.

活動聚焦 
Eventos em foco

專題報導
Dossiê Temático
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中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 

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

我們為你服務丶歡迎聯繫我們!
Estamos ao seu serviço. O seu contacto é bem ‑vindo!

GASPFRAEM

www.platformchinaplp.mo

網站
Página Electrónica


