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018年下半年，中葡論壇（澳
門）接連舉辦及參與了一系列
活動，活動範圍並不局限於澳
門，還廣泛涉及多個葡語國家。

在經濟及文化層面上，中葡論壇參與了 
「中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 ‑里
斯本 ‑2018」，同時舉辦「中國 ‑葡語國家
經貿合作論壇(澳門)成立十五周年交流酒
會」，在中國内地、澳門和葡語國家領導
人的見證下，慶祝論壇成立15周年的豐碩
成果，並回顧了論壇的發展歷程，以及展
望未來發展路向。

為落實2018年下半年工作計劃，中
葡論壇常設秘書處徐迎真秘書長和丁恬、
羅德高兩位副秘書長率團訪問葡語國家，
並與各國領導人會晤，共同研究加强各方
合作的新思路。此前，莫桑比克、葡萄
牙、聖多美和普林西比的駐華大使接受專
訪，並強調葡語國家與中國的合作，以及
澳門平台所發揮的重要性。而這恰巧也是
中國國家主席習近平出訪葡萄牙的重要目
的之一。

習主席是次出訪，對兩國雙邊關係
發展及中國「一帶一路」倡議的推進產生
深遠影響。正如習主席所説，葡萄牙是連
接陸上絲綢之路和海上絲綢之路的重要樞
紐，故在中葡開展「一帶一路」合作上具
有天然優勢。習主席與葡萄牙總統馬塞洛
亦讚揚了中葡論壇在促進中國與葡語國家
經貿合作關係中發揮的顯著作用。

在這樣的背景下，本刊特意報導了
港珠澳大橋的開幕與通車情況。港珠澳大
橋是粵港澳大灣區建設的重要基建。大灣
區將珠江三角洲的九個城市與兩個特別行
政區連接起來，促進其在經濟、文化、社
會等方面的協同發展，將其打造成世界上
最大的經濟區和創新中心。

本刊還特意專訪了中葡論壇常設秘
書處的新任副秘書長黃偉麟。黃偉麟由澳
門特別行政區政府任命，主管文化和語言
事務，標志著兩者對促進中葡合作關係的
重要性。此外，在剛剛結束的第10届中國 ‑
葡語國家文化週中，眾多來自葡語國家、
中國内地以及澳門的藝術家為市民及旅客
帶來了精彩紛呈的繪畫、音樂、歌唱表演
和美食盛宴。故此，本刊透過豐富的圖文
報導，將這項璀璨的文化盛會重現於讀者
眼前。 

segundo semestre de 2018 ficou marcado por intensa ac‑
tividade do Fórum de Macau não só localmente mas tam‑
bém junto dos Países de Língua Portuguesa.

A nível económico e cultural o Fórum participou 
em Lisboa no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e numa ce‑
rimónia para assinalar na capital portuguesa o 15.º aniversário da ins‑
tituição, que contou com altos representantes da China Continental, 
de Portugal, dos Países de Língua Portuguesa e de Macau.

Foi uma oportunidade para dar a conhecer o que foi feito pelo 
Fórum desde a sua criação há 15 anos e os planos para os próximos 
anos.

No âmbito das decisões tomadas para execução duran‑
te o segundo semestre do ano, a Secretária ‑Geral Xu Yingzhen e os 
Secretários ‑Gerais Adjuntos, Ding Tian e Rodrigo Brum visitaram to‑
dos os Países de Língua Portuguesa que integram o Fórum de Macau, 
onde se reuniram com os seus responsáveis e estudaram formas para 
reforçar a cooperação.

A cooperação entre Moçambique, Portugal e São Tomé e 
Príncipe e a China, bem como o papel do Fórum e da plataforma de 
Macau nestas relações, são tema de entrevistas com os embaixadores 
dos três Países de Língua Portuguesa junto da República Popular da 
China.

As entrevistas coincidem com a visita do Presidente da China, 
Xi Jinping a Portugal, uma deslocação considerada de grande impor‑
tância nas relações bilaterais e na estratégia da China para as iniciati‑
vas Faixa e Rota e da Nova Rota Marítima da Seda onde, na opinião 
do Chefe de Estado chinês, “Portugal tem um papel a desempenhar 
fazendo a ligação dos dois grandes projectos chineses.”

De destacar igualmente o facto de o comunicado conjunto assina‑
do pelo Presidente Xi Jinping e o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa elogiar o papel do Fórum de Macau no contexto das relações 
económicas e comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

É no mesmo contexto que abordamos nesta edição do boletim a 
abertura da ponte Hong Kong ‑ Zhuhai ‑ Macau, importante peça na estra‑
tégia da China destinada a criar a Grande Baía Guangdong ‑Hong Kong‑
‑Macau, que pretende fazer a ligação económica, cultural e social de nove 
cidades da província de Guangdong e das duas Regiões Administrativas 
Especiais de Hong Kong e de Macau e tornar a região na maior área eco‑
nómica do mundo e num centro de inovação e criatividade.

A nomeação por parte do Governo de Macau de um novo 
Secretário ‑Geral Adjunto para o Fórum, Casimiro Pinto, ligado à cul‑
tura e à língua mostra a importância desta área nas relações com os 
Países de Língua Portuguesa e com a China.

Durante uma semana apresentaram ‑se em Macau, na 10.ª 
Semana Cultural, artistas dos vários Países de Língua Portuguesa, da 
China Continental e de Macau trazendo ao público as suas pinturas, 
músicas, cantares, artesanato e gastronomia.

編者的話 | EDITORIAL

FÓRUM DE MACAU REFORÇA RELAÇÕES COM OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

促進與葡語國家合作  中葡論壇15年成果豐碩
編者的話 EDITORIAL
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PORTUGAL ‑CHINA: “VELHOS AMIGOS”, DE OLHOS POSTOS NO FUTURO

中國與葡萄牙：面向未來的「老朋友」
專題報導 DOSSIÊ TEMÁTICO

習主席與葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩會晤 
President Xi Jinping recebido pelo Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa

Paulo Figueiredo於葡萄牙報導 
Por Paulo Figueiredo, em Portugal
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習 近平主席於2018年12月4日開始對葡萄牙
進行國事訪問。訪問首日，習主席與葡萄
牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩會晤，期間
援引了葡萄牙諺語「葡萄酒和橄欖油越陳
越香，朋友越老越好」，來比喻中葡的友
邦情誼，給與會嘉賓留下了深刻印象。此

外，習近平在會談中還引用「交得其好，千里同好，固於
膠漆，堅於金石」16字中國古語，形容中國和葡萄牙的深
厚友誼。兩個民族，兩種文化，友誼是共同内涵。葡萄牙
總統接受習近平主席邀請，將於2019年4月訪問中國，這
是習主席訪問葡萄牙所達成的第一個具體成果。

葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩表示，葡萄牙給
予習近平主席最熱烈的歡迎和最隆重的接待，希望習主席
能有賓至如歸的感覺。習主席在葡萄牙的訪問僅有短短的
24小時，行程緊凑，卻是中葡兩國關係發展的重要里程
碑。兩國將於2019年迎來建交40周年，但事實上，以澳門
作爲橋梁，中葡兩國已經擁有500年以上的交往史。

伴隨著隆重的訪問儀式，中葡雙邊協商亦隨之展
開，並取得了豐碩成果。12月5日，習主席乘專機離開葡萄
牙之前，在里斯本近郊的克盧什宮親自見證了《中華人民
共和國和葡萄牙共和國關於進一步加強全面戰略伙伴關係
的聯合聲明》的簽署。此外，大批旅葡華人和各界僑胞組
成歡迎隊伍，他們手持兩國國旗，高舉寫有「熱烈歡迎習
主席訪問葡萄牙」的紅色橫幅，在習主席訪問目的地周圍
等候，迎接主席來臨。從熱羅尼穆斯修道院到葡萄牙議會
大樓，乃至習主席下榻的麗兹酒店，到處都有歡迎隊伍的
身影。旅葡華人代表在接受記者採訪時表示，他們對兩國
之間的高度理解以及習主席在葡萄牙受到的隆重接待表示
欣喜。

葡萄牙商界和科學界人士對於新簽署的聯合聲明第
七點表示十分滿意。聯合聲明第七點詳述了葡萄牙如何參
與“一帶一路”倡議建設，即「葡萄牙歡迎並願參與中國提
出的共建“一帶一路”倡議，雙方決定簽署兩國政府關於共
同推進建設“一帶一路”的諒解備忘錄，銳意在和諧、平衡
和尊重各自國際承諾的基礎上，積極深化政治對話，促進

ogo no primeiro acto do primeiro dia da 
sua visita a Portugal, a 4 de Dezembro, 
e tendo a seu lado o seu homólogo por‑
tuguês, Marcelo Rebelo de Sousa, Xi 
Jinping impressionou a audiência citan‑
do um antigo ditado português, para re‑

sumir o espírito que o trazia em Portugal: “vinho, azeite e 
amigo, quanto mais antigo melhor”. Para complementar 
a ideia, recorreu também à sabedoria chinesa: “a amizade 
verdadeira é baseada num compromisso de persistência 
na busca de objectivos comuns”. O conceito de amizade 
é um ponto comum em ambas as culturas. E o primeiro 
resultado concreto da visita foi o agendamento para Abril 
de 2019 da visita à China do Presidente português.

De Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente chinês 
teve o mais caloroso dos acolhimentos: “sinta ‑se em sua 
casa”, disse o Presidente português, sorrindo para o seu 
homólogo, dando o mote para o que viriam a ser 24 horas 
intensas que irão ficar como um marco nas relações entre 
Portugal e China, que celebram no próximo ano o 40.º 
aniversário das relações diplomáticas bilaterais, mas cujo 
conhecimento próximo se estende por mais de 500 anos, 
com epicentro em Macau.

Decorreu em clima de pompa oficial a visita do 
chefe de Estado chinês, enquanto prosseguiam as ne‑
gociações bilaterais que conduziram, a 5 de Dezembro, 
antes da partida de Xi Jinping, à assinatura no Palácio 
de Queluz, arredores de Lisboa, de uma “Declaração 
Conjunta sobre o Reforço da Parceria Estratégica Global” 
entre os dois países. A nível popular, a comunidade chi‑
nesa residente em Portugal mobilizou ‑se em grande nú‑
mero para felicitar Xi Jinping nos principais momentos 
públicos da visita: a parada militar em frente ao Mosteiro 
dos Jerónimos, a visita à Assembleia da República com 
honras militares, e mesmo a chegada ao Hotel Ritz, no 

L
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歐亞在交通領域的持續連接性，尤其是通過發展海陸空直
接戰略連接，促進能源、數據、人文等領域互聯互通，促
進自由和公平貿易，以及深化兩國人民在共同關心的領域
上的合作和了解。雙方願加强與非洲和拉美等地區的第三
方國家開展合作。」

聯合聲明「第七點」完美地反映了葡萄牙政府以及
大部分葡萄牙企業的共同願景，該條款可為葡萄牙帶來與 
“一帶一路”倡議相關的基礎設施項目，特別是與錫尼什港
及其新碼頭相關的項目。同樣地，這對葡萄牙科學界也是
一個好消息，聲明為兩國開展藍色經濟合作打下基礎，包
括以葡萄牙亞速爾群島爲代表的一系列即將開展的科學研
究項目。此外，聲明明確提及與非洲和拉丁美洲的合作，
這對葡萄牙、各葡語國家以及澳門特別行政區而言，亦是
重要優勢。

澳門將於2019年迎來回歸20周年，聯合聲明强調了
澳門面向葡語國家起到的樞紐作用。中葡雙方肯定中華人
民共和國澳門特別行政區成立以來取得的顯著發展成就，

肯定澳門對中葡關係發展所發揮的重要作用。雙方願進一
步運用澳門的橋梁和紐帶作用，促進中葡長期友好關係發
展，並繼續支持澳門發揮中國與葡語國家商貿合作服務平
台作用。此外，雙方肯定「中國 ‑葡語國家經貿合作論壇 
（澳門）」成立15年來發揮的重要作用，並重申會落實好
部長級會議成果，繼續以具體行動推進論壇框架下各領域
的務實合作。

葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔與習近平主席舉行會晤
後，兩國領導人在克盧什宮共同會見記者。科斯塔為習近
平主席訪問葡萄牙取得的豐碩成果感到高興，並肯定了葡
萄牙參與“一帶一路”倡議建設的決心。他亦强調，葡萄牙
作爲連接歐洲與亞洲的橋梁，需要與中國加强在海洋和空
中的連接，並特別提到了重啓中葡直航的問題。根據《中
葡簡報》發佈的消息，國航有興趣承接中葡直飛業務。

科斯塔表示，中葡兩國關係的向前邁進，促使雙方
擁有更廣闊的合作視野。比如，中國信用評級機構上調葡
萄牙國債評級，允許葡萄牙在中國發行「熊貓債券」。科

葡萄牙總統馬塞洛給予習近平主席最熱烈的歡迎和最隆重的接待 
Presidente da China, Xi JInping calorosamente recebido no Palácio de Belém pelo seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa
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centro de Lisboa. Os apoiantes empunhavam bandeiras 
dos dois países e cartazes vermelho ‑rubro, com frases em 
chinês exaltando Xi Jinping. Em conversa com os jorna‑
listas, manifestaram contentamento pelo entendimento 
de alto nível entre os dois países, além de satisfação com 
o seu acolhimento em Portugal.

Para a comunidade empresarial e científica por‑
tuguesa, particular motivo de satisfação foi o “ponto 
7”. Mais concretamente, o sétimo artigo da Declaração 
Conjunta de Queluz, relativa à participação de Portugal 
na iniciativa “Faixa e Rota”: “Portugal saudou e mani‑
festou o seu interesse em participar na Iniciativa Faixa 
e Rota da China. As duas partes decidiram assinar o 
Memorando de Entendimento entre os dois governos so‑
bre a referida Iniciativa, que consagra o aprofundamento 
do diálogo político e promove a conectividade sustentá‑
vel entre a Europa e a Ásia nos domínios dos transportes 

 ‑ nomeadamente através do desenvolvimento de ligações 
estratégicas directas pela via aérea, bem como terrestres e 
marítimas, da energia, do digital e do humano, o comér‑
cio livre e justo, o estreitamento da cooperação e o en‑
tendimento entre os povos nos domínios de interesse co‑
mum, numa base harmoniosa, equilibrada e respeitadora 
dos compromissos internacionais igualmente assumidos 
por cada uma das partes. As duas partes reafirmaram 
ainda o interesse em fomentar a cooperação com países 
terceiros, em regiões como a África e a América Latina”.

Este “ponto 7” traduz na perfeição aquilo que era a 
aspiração do Governo português e de grande parte da co‑
munidade empresarial  ‑ trazer para Portugal projectos de 
infraestruturas ligados à Faixa e Rota, em particular para 
o porto de Sines e o seu novo terminal  ‑ mas também 
científica  ‑ criando bases para a cooperação na Economia 
Azul, em projectos nomeadamente no arquipélago por‑
tuguês dos Açores. Para Portugal, mas também para os 
países lusófonos e a Região Administrativa Especial de 
Macau, constitui uma importante vantagem a referência 
explícita à cooperação com África e América Latina.

Celebrando ‑se em 2019 o 20.º aniversário da 
transferência da administração portuguesa de Macau 
para a China, a declaração final salienta também aquele 
que tem sido o papel de plataforma para a lusofonia, re‑
conhecendo “os notáveis êxitos de desenvolvimento” que 
a RAEM alcançou desde o seu estabelecimento, e desta‑
cando “o papel importante de Macau para o relaciona‑
mento luso ‑chinês”. Os dois países expressaram “a dispo‑
sição de reforçar o papel de Macau como ponte e elo de 
ligação para promover as relações de amizade de longo 
prazo Portugal ‑China”, além da “disposição de continuar 
a apoiar o papel de Macau como plataforma de serviços 
para a cooperação comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa. O mesmo reconhecimento é estendi‑
do ao Fórum para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum 
Macau), 15 anos após o seu estabelecimento, reiteran‑
do os dois países “o compromisso para com a imple‑
mentação dos frutos alcançados nas suas Conferências 
Ministeriais, e para continuar a promover a cooperação 
pragmática em todas as matérias com acções concretas 
no quadro do Fórum”.

O primeiro ‑ministro português, António Costa, 
mostrou ‑se exultante, ao descrever os resultados da vi‑
sita de Xi Jinping, nas declarações finais à imprensa no 
Palácio de Queluz.

Costa congratulou ‑se com a “afirmação estratégica 
de Portugal” na estratégia Faixa e Rota, e na conectivida‑
de entre Europa e Ásia, que se deve traduzir nas ligações 
marítimas, mas também nas ligações aéreas entre os dois 
países, sublinhou, numa referência à retoma das ligações 
directas entre Portugal e a China, que segundo o China 
Lusophone Brief conta com o interesse da Air China.

“Pelo facto de subirmos mais uns degraus na nos‑
sa relação podemos ter um horizonte mais vasto à nossa 
frente”, disse o chefe de Governo português. Exemplo, 
adiantou, é o facto de a agência de notação de risco 
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斯塔對此表示，葡萄牙在中國發行「熊貓債券」，對於葡
萄牙經濟實現融資來源多元化十分重要，同時也有利於推
進人民幣國際化。目前，葡萄牙正準備向國際貨幣基金組
織清償所有債務。葡萄牙在2011年陷入經濟危機期間曾獲
該機構提供援助貸款。現在該國已走出危機。

葡萄牙總理還强調，中葡兩國在葡萄牙農產品進
入中國市場方面亦取得重大進展，葡萄牙將開始向中國出
口豬肉和新鮮葡萄。此外，儘管總理始終未明確提及三峽
集團對葡萄牙電力公司（EDP）的收購要約，但他表示希
望加强中國企業在葡萄牙的資產投資。據了解，葡萄牙政
府方面已經通過三峽集團的收購計劃，該計劃估值百億歐
元，但最終還需經過葡萄牙電力公司主要經營地（歐洲和
美國）的監管單位批准。

葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔還向習近平主席表達了
「歡迎中國企業來葡開展綠地投資」的願望（葡萄牙經濟
部長早前已提出了該願望）。總理希望綠地投資能湧向製
造業，而葡萄牙國内多個工業、物流園區均有意接受此類
投資。

會晤後，習近平主席與葡萄牙總理在被譽爲「葡萄
牙凡爾賽」的克盧什宮共進午餐。隨後，兩國領導人共同
見證了近20份雙邊合作文件的簽署。習近平主席在會見傳
媒時强調，此次訪問葡萄牙取得了豐碩成果和圓滿成功，
為中葡全面戰略夥伴關係發展注入了新動力。

習近平主席在兩國國旗下發表講話，他指出，中葡
兩國關係正處在歷史最好時期，「明年（2019）是中葡建
交40周年，我們將以此爲契機，建立雙邊關係發展的歷史
新起點，深化兩國友誼，加强合作，推動兩國全面戰略夥
伴關係不斷邁上新台階。」

因此，中葡兩國下一階段的合作目標變得非常清
晰，雙方將保持高層互訪，加强兩國政府、立法機關及政
黨間的交流，同時加强兩國人民的友好往來。習近平主席指
出，雙方應在核心利益和重大問題上相互理解和支持，不斷
提高政治互信。習近平主席又强調，中葡雙方要堅持開放、
包容的共同理念，建立協同發展戰略，加强「21世紀海上絲
綢之路」的建設，同時落實好已經開展的合作項目，完善合
作機制，拓展合作領域，共同開發第三方市場。

chinesa ter classificado dívida portuguesa como elegível 
para emissões obrigacionistas “panda bonds”, algo “im‑
portante para a diversificação das fontes financiamento 
da economia portuguesa” e representa também a “colabo‑
ração de Portugal na internacionalização do renminbi”. 
Tudo isto numa altura em que Portugal se prepara para 
saldar a sua dívida ao Fundo Monetário Internacional, 
instituição que resgatou o país na crise de 2011, hoje 
ultrapassada.

O primeiro ‑ministro português sublinhou ainda o 
“salto em frente na abertura de mercados na área agro‑
‑alimentar” para as exportações portuguesas, em parti‑
cular a carne de porco e uva de mesa. Sem nunca se re‑
ferir explicitamente ao grande negócio que actualmente 
envolve empresas dos dois países  ‑ a oferta de aquisição 
do capital da EDP  ‑ Energias de Portugal pela China 
Three Gorges (CTG)  ‑ Costa mencionou a abertura ao 
“reforço de investimento em activos onde as empresas 
chinesas têm vindo a investir em Portugal”. O Governo 
português já deu a sua aprovação à tomada de controlo 
da EDP pela CTG, avaliada em 10 mil milhões de euros, 
que contudo terá de ser ainda aprovada pelas autoridades 
de regulação de países onde a empresa portuguesa está 
presente, nomeadamente europeias e norte ‑americanas.

Perante o presidente chinês, o primeiro ‑ministro 
português expressou ainda o desejo  ‑ já antes manifesta‑
do pelo seu ministro da Economia  ‑ de Portugal receber 
“novos investimentos de raiz, a realizar por empresas chi‑
nesas”. O objectivo é que tais investimentos se direccio‑
nem ao sector produtivo, havendo interesse de diversos 
parques industriais e logísticos em recebê ‑los. 

Depois de um almoço com António Costa no 
Palácio de Queluz e de assistir à assinatura de quase duas 
dezenas de acordos a nível oficial e entre empresas, Xi 
Jinping qualificou a visita como “um grande sucesso”, que 
“engendra forças motrizes para o desenvolvimento da 
parceria estratégica bilateral”.

“Como sentimos que o relacionamento bilateral se 
encontra no seu melhor momento histórico, vamos apro‑
veitar o 40.º aniversário das relações bilaterais como um 
novo ponto de estabilidade para aprofundar a amizade e 
cooperação e elevar a nossa parceria estratégica global a 
um novo patamar”, disse o chefe de Estado chinês, tendo 
como pano de fundo as bandeiras dos dois países.

Os objectivos para o futuro próximo são claros: 
manter a tendência de frequentes visitas de alto nível, 
reforçar o intercâmbio entre governos, assembleias, par‑
tidos políticos contactos e, a nível local, entre povos ge‑
rando “compreensão e apoio mútuo nas questões de inte‑
resse vital”, disse Xi Jinping. No fundo, adiantou, trata ‑se 
de “elevar incessantemente o nível de confiança mútua”.

“Vamos insistir no espírito da abertura, inclusão 
e interesses partilhados, criar mais sinergias entre es‑
tratégias de desenvolvimento, reforçar a construção da 
Rota da Seda Marítima do Século XXI e implementar 
bem os projectos existentes, aperfeiçoar mecanismos de 
cooperação, expandir as áreas de colaboração e explorar 
conjuntamente mercados terceiros”, declarou.

專題報導 | DOSSIÊ TEMÁTICO

聯合聲明「第七點」完美地反映了葡萄
牙政府以及大部分葡萄牙企業的共同
願景，該條款可為葡萄牙帶來與“一帶
一路”倡議相關的基礎設施項目。

PARA A COMUNIDADE EMPRESARIAL E CIENTÍFICA 

PORTUGUESA, PARTICULAR MOTIVO DE SATISFAÇÃO FOI O 

“PONTO 7”. MAIS CONCRETAMENTE, O SÉTIMO ARTIGO DA 

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE QUELUZ, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO 

DE PORTUGAL NA INICIATIVA “FAIXA E ROTA”.
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珠澳大橋開通儀式於2018年10月23日在廣
東珠海舉行。國家主席習近平親臨儀式現
場，並宣佈港珠澳大橋正式開通，開啟了
區域一體化新時代。港珠澳大橋全長55公
里，施工期長達九年，是首條連接香港、

珠海和澳門的跨境陸路通道，也是全球最長的跨海大橋。
港珠澳大橋開通儀式由國家發展和改革委員會主任

何立峰主持，在場見證這個歷史時刻的還有國務院副總理
韓正、澳門特別行政區行政長官崔世安，以及香港特別行
政區行政長官林鄭月娥等800名來自三地的官員及嘉賓。
此外，由澳門政府主要官員和社會各界人士等組成約140人
的代表團也出席了開通儀式。

對於這座刷新紀錄的大橋，習近平主席稱它「非常
了不起」，是一座「自信橋、復興橋 」。他認為：「大橋
體現了一個國家逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神，體現了
我國勇創世界一流的民族志氣......充分說明社會主義是幹出
來的，新時代也是幹出來的！ 」習主席又說：「對港珠澳
大橋這樣的重大工程，既要高品質建設好，又要用好管好
大橋，為粵港澳大灣區建設發揮重要作用。」

UMA PONTE PARA O FUTURO QUE FOMENTA A INTEGRAÇÃO REGIONAL
橋通未來 區域一體化
專題報導 DOSSIÊ TEMÁTICO

Presidente chinês Xi Jinping inaugurou 
a 23 de Outubro uma nova era de inte‑
gração regional com a abertura da Ponte 
Hong Kong ‑Zhuhai ‑Macau (HZMB). 

A ponte tem 55 quilómetros e 
demorou nove anos a ser construída. É 

a primeira ligação entre as fronteiras de Hong Kong‑ 
‑Zhuhai ‑Macau e é a maior ponte do mundo sobre o mar. 

O Presidente da Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma He Lifeng presidiu à ce‑
rimónia. A cerimónia contou com a presença de 800 
convidados entre eles o Vice ‑Primeiro ‑Ministro Han 
Zheng e os Chefes Executivos Chui Sai On de Macau e 
Carrie Lam de Hong Kong. Macau enviou uma delega‑
ção de 140 membros, incluindo altos funcionários do 
governo de Macau e membros da comunidade.

O Presidente Xi qualificou a ponte como “um 
projecto extraordinário” que representa “confiança e 
rejuvenescimento.”

港 O
歐年樂報導 
Por Mark O´Neill
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澳門特別行政區行政長官崔世安在致辭時也對大
灣區未來一體化進程和經濟發展的光明前景表示認同： 
「三地政府在大橋建設中的通力合作和密切溝通，就是 
『一國兩制』政策成功實施的最好體現。大橋的開通對推
動區域經濟發展意義深遠，也將進一步加強澳門與國內人
民之間的交流。」崔世安還提到，大橋開通將為三地人員
貨物的往來帶來極大的便利：「珠海、澳門之間採取『合
作查驗、一次放行』，讓港珠澳大橋通行手續更為便利快
捷。」他相信大橋建成後，澳門對於大灣區和“一帶一路”
建設將發揮更大貢獻。

儀式完成後，習近平主席在國務院副總理韓正以及
崔世安、林鄭月娥兩位特首陪同下，與一眾嘉賓參觀了港
珠澳大橋。期間，澳門中華總商會會長馬有禮表示，澳門
和珠海之間的連接越緊密、交流越便利，澳門的中小企業
就越能打破本地市場的桎梏，進入廣闊的大灣區市場參與
競爭。 

建設大灣區都市帶

加強香港、澳門兩個特別行政區與內地的陸路連接和
經濟聯繫，是港珠澳大橋和廣深港高速鐵路的建設初衷。大
灣區建設是國家的重大發展戰略，計劃於20年內把澳門、
香港以及九個廣東省城市聯合打造成一個緊密聯繫的經濟動
力源，因此，這兩項交通基建項目對大灣區建設非常重要。 

大灣區的廣州、深圳、珠海、佛山、江門、肇慶、
惠州、東莞、中山九市，佔中國經濟最發達省份廣東省經
濟總量的85%。通過這些城市與香港、澳門的進一步一體
化，中央政府希望打造世界經濟規模最大的灣區，同時也
將成為國際科技創新中心。

新開通的大橋和高鐵線路將進一步完善現有的交通
網，打造大灣區「1小時生活圈」。大灣區擁有多個客流量
龐大的國際機場、三個世界級貨櫃港，以及香港、深圳兩
個擁有股票交易市場的金融中心。
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“A ponte revela o espírito trabalhador da China, a 
capacidade de inovar e a ambição de realizar projectos de 
nível mundial e a sua conclusão comprovou que o socia‑
lismo é alcançado através do trabalho árduo. A ponte, de 
elevada qualidade, tem de ser bem mantida, para poder 
desempenhar a sua função na construção da Grande Baía 
de Guangdong ‑Hong Kong ‑Macau. ”

O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, fez 
eco das perspectivas positivas sobre a futura integração e 
progresso económico: “A comunicação estreita entre os 
três governos na construção da ponte demonstra a im‑
plementação bem ‑sucedida do princípio ‘um país, dois 
sistemas’. Terá profundo significado na condução do de‑
senvolvimento económico da região. Também irá me‑
lhorar as oportunidades para as pessoas de Macau terem 
intercâmbios com as pessoas no continente. ”

Chui também falou dos esforços envidados para fa‑
cilitar o movimento de pessoas e bens entre as diferentes 
regiões: “O trabalho de desalfandegamento entre Macau e 
Zhuhai será realizado com base no princípio da ́ Inspecção 
Mista e Lançamento Único´. A forma inovadora de libera‑
ção de limites é para facilitar o processo para os viajantes 
que utilizam a ponte Hong Kong ‑Zhuhai ‑Macau. ”

O Chefe do executivo acredita que a ponte facili‑
tará o modo como Macau irá contribuir para a Grande 
Área da Baía (GBA) e a Iniciativa Faixa e Rota.

Após a cerimónia de abertura, o presidente Xi 
Jinping, o vice ‑primeiro ‑ministro Han Zheng, os chefes 
executivos de Macau e Hong Kong Chui Sai On e Carrie 
Lam visitaram a ponte com outros convidados. O presiden‑
te da Câmara de Comércio de Macau, Ma Iao Lei, assinalou 
que a nova ligação entre Hong Kong e Macau irá ajudar 
as pequenas e médias empresas de Macau a libertarem ‑se 
das grilhetas representadas por um mercado local limitado 
através da abertura de um mercado mais amplo constituído 
pela Área da Grande Baía.. 

CONSTRUINDO UMA MEGALÓPOLE

A ponte, juntamente com o novo comboio de alta 
velocidade que liga Hong Kong a Cantão, foi projectada 
para fortalecer as ligações físicas e económicas que ligam 
as duas Regiões Administrativas Especiais da China. 

Os dois meios de transporte são elementos ‑chave 
da GBA, uma estratégia nacional a ser implementada nos 
próximos 20 anos, transformando Macau, Hong Kong e 
nove cidades na província de Guangdong numa região 
económica coesa.

As nove cidades do continente  ‑ Cantão, Shenzhen, 
Zhuhai, Foshan, Jiangmen, Zhaoqing, Huizhou, Dongguan 
e Zhongshan  ‑ já representam 85 por cento da economia 
da província de Guangdong, a mais próspera da China. Ao 
integrar estas cidades com Hong Kong e Macau, o governo 
central chinês pretende criar a maior área económica do 
mundo, bem como um centro de inovação e criatividade.

As novas ligações de transporte fazem com que 
todas as 11 cidades fiquem localizadas a uma hora umas 
da outras, complementando nitidamente a rede logística, 
rodoviária e ferroviária, existente. 

A GBA possui diversos aeroportos internacionais, 
três dos dez portos de contentores mais movimentados 
do mundo e dois grandes centros financeiros, Hong Kong 
e Shenzhen, cada um com a seu própria bolsa de valores.

Pequim quer criar dentro do GBA um mercado úni‑
co financeiro, tecnológico e de distribuição de produtos. 

A nova ponte irá acelerar a movimentação de pes‑
soas e bens dentro do GBA, e permitir uma maior liber‑
dade de movimentos para os residentes de Macau e Hong 
Kong viverem e trabalharem no continente.

Estimativas do Centro de Intercâmbio Económico 
Internacional da China indicam que, até 2020, a produ‑
ção económica total do GBA será comparável à da Área 
da Baía de Tóquio. Até 2030, o seu PIB chegará a US 
$4,62 biliões, superando o de Tóquio e o da área da Baía 
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中央政府希望把大灣區打造成為一個集金融、製造
業和科技產業為一體的單一市場。港珠澳大橋的開通將促
進大灣區內人員和商品的流通，鼓勵更多澳門、香港居民
到內地工作和生活。

根據中國國際經濟交流中心的預測，到2020年，大
灣區的經濟總量將基本追平東京灣區。2030年，粵港澳大
灣區生產總值將達到4.62萬億美元，超過東京灣區和紐約
灣區，成為全球經濟規模最大的灣區。中央政府希望將大
灣區打造成科技創新與經濟發展的中心，與日本東京灣區
及美國紐約灣區、三藩市灣區競爭。

深海築路，匠心獨運

港珠澳大橋能夠使交通更便捷、聯繫更緊密，然
而，大橋島隧工程建設確實是一個極其複雜且耗時的過
程。其中一個主要難點來自於它的特殊位置：港珠澳大橋
與香港國際機場的航線重疊，且橫跨世界上最繁忙的貨運
水路之一，該水路每天有超過4,000條貨輪航行。

這條全長55公里的大橋設有雙向六車道，先蜿蜒橫
跨珠江三角洲，然後紮進超過40米深的水下，為船運讓出
水道。兩座人工島則是兩端各6.7公里長的隧道的連接點，
兩島各佔地10萬平方米，設施齊全。大橋的交通管理和監
控系統將密切監測車輛通行情況，包括為穿梭巴士司機配
備的心跳偵測手環，以及利用人臉識別系統，監控駕駛員
「打哈欠」的頻率，並向指揮中心報告具風險的駕駛者。

de Nova Iorque, para se tornar a maior baía do mundo 
em termos económicos. 

Pequim quer que o GBA rivalize com Tóquio, 
Nova Iorque e São Francisco como um centro de inova‑
ção, criatividade e crescimento económico.

UM TRIUNFO DO DESIGN

Os trabalhos de construção da ponte e do respec‑
tivo túnel foram um processo complicado e demorado 
que, uma vez concluído, está a facilitar a movimentação 
de pessoas e mercadorias entre as duas margens do delta. 

Uma questão importante que foi tida em conta 
foi a localização: a ponte está situada na trajetória de 
voo do Aeroporto Internacional de Hong Kong e atra‑
vessa uma das vias de carga mais movimentadas do 
mundo, com mais de 4000 embarcações por dia. 

Agora completo, o trajecto duplo de três pistas 
de 55 km serpenteia pelo Delta do Rio das Pérolas antes 
de mergulhar mais de 40 metros abaixo das ondas para 
acomodar o tráfego de barcos. 

Duas ilhas artificiais servem como pontos de re‑
cepção para cada extremidade da secção do túnel de 6,7 
km, cada uma medindo 100 mil m2 e dispondo de ins‑
talações próprias. 

國家主席習近平親臨儀式現場，並宣佈港珠澳大橋正式開通 
O Presidente chinês Xi Jinping inaugurou uma nova era de integração regional com a abertura da Ponte Hong Kong ‑Zhuhai ‑Macau (HZMB)

澳門特別行政區行政長官崔世安 
O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On
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Sistemas de controlo de tráfego e vigilância fazem 
a monitorização do fluxo de veículos, enquanto moni‑
tores e câmaras especiais alertarão o centro de controle 
da ponte para condutores potencialmente vulneráveis, 
nomeadamente com problemas cardíacos e/ou cansaço. 

O custo da ponte foi partilhado entre o gover‑
no provincial de Guangdong (44%), governo de Hong 
Kong (43%) e o governo de Macau (13%). 

Esta contribuição representa, no entanto, menos 
de metade do custo total da ponte, sendo o restante pro‑
veniente de empréstimos bancários.

Aproximadamente 50 mil trabalhadores da cons‑
trução civil e engenheiros, chineses e estrangeiros, tra‑
balharam no projecto. 

Construído para durar 120 anos, o responsável 
pelo desenho da ponte, Meng Fanchao, levou em conta 
factores como choques acidentais de navios, terremotos 
de magnitude 8 e uma ameaça permanente desta região: 
os tufões. 

“A ponte pode aguentar tufões com ventos de 
mais de 400 quilómetros por hora”, disse. 

O tufão Mangkhut, que atingiu Macau e Hong 
Kong em Setembro, atingiu velocidades de vento de 
até 250 quilómetros por hora, bem abaixo do limite 
da estrutura. 

“Enfrentámos vários desafios durante o processo 
de projecto e construção. Inicialmente houve diferen‑
tes pontos de vista dos três governos sobre os arranjos 
das fronteiras mas, finalmente, foi obtido um consenso 
sobre o padrão final a adoptar de forma a garantir uma 
qualidade elevada”, disse Meng.

ATRAVESSANDO O DELTA

As fronteiras na ponte estão localizadas uma na 
margem oeste para Hong Kong e outra na margem leste 
compartilhada por Macau e Zhuhai, com serviços aber‑
tos 24 horas por dia para passageiros e veículos

Com uma área de 71,6 hectares, a fronteira de 
Macau inclui dois parques de estacionamento públicos 
com uma capacidade combinada para 6089 veículos 
particulares e 2054 motociclos. 

Sob o novo sistema de inspecção, os passagei‑
ros são obrigados a passar nos controlos de fronteira 
apenas uma vez  ‑ através dos canais automáticos, semi‑
‑automáticos ou manuais, dependendo dos documen‑
tos de identificação  ‑ para completar as formalidades de 
partida e chegada.

O serviço de autocarros entre os três postos de 
controlo funciona ininterruptamente, com preços compe‑
titivos para todos quantos pretendem atravessar o delta. 
As tarifas variam entre 65 patacas (8,05 dólares) durante o 
dia e 70 patacas (8,67 dólares) durante a noite, com preços 
reduzidos tanto para crianças (33 patacas ou 4,09 dólares) 
como para idosos (35 patacas ou 4,33 dólares).

Os serviços de "vai ‑vem" a partir de locais especí‑
ficos em Macau têm um preço mais elevado: 160 dólares 
de Hong Kong (20,40 dólares) entre Prince Edward em 

這項超級工程的建造資金由廣東省政府（44%）、
香港政府（43%）和澳門政府（13%）共同承擔。三方提
供的資金佔總建設投入資金的一半以下，剩餘資金通過銀
行貸款籌集。共有約5萬中國和外國建築工人、工程師參與
了此項工程。

港珠澳大橋設計使用壽命為120年，大橋的總設計
師孟凡超在設計時已將遭遇貨輪意外撞擊、八級地震以及
長期威脅這一地區的颱風等因素考慮在內。他表示：「大
橋可以承受每小時逾400公里的風力吹襲」。9月肆虐港澳
的強颱風「山竹」風速最高達到每小時250公里，遠遠低
於大橋的可承受吹襲強度。

孟凡超總結道：「港珠澳大橋從設計到施工經歷了
很多困難。三地政府最初在大橋通過口岸的設置方案上存
在分歧，對技術標準也提出了不同意見。不過，三地政府
最終同意以『就高不就低 』原則應用在不同的工序上。」

橫跨三角洲

通關口岸設置在大橋的兩側，一處設在香港的西
岸，另一處設在澳門、珠海共用的東岸，全天24小時開
放，為旅客和車輛提供服務。

澳門通關口岸佔地71.6公頃，包括兩處公共停車
場，可允許6,089輛私家車、2,054輛摩托車停泊。旅客可
按其使用的身份證或護照選擇通過自動、半自動或是人工
通道過關，而無論從哪個通道辦理通關，最新通關系統都
可實現旅客出關入關手續一次辦理。

業界預期，商業貨運和公共汽車服務將會成為大橋
的主要業務。位於大橋三個檢查站的公共汽車服務都提供
無休服務，讓有需要的旅客和駕駛者以實惠的價格，便利
地往返珠江三角洲。過橋費日間為澳門幣65元，夜間為澳
門幣70元，兒童（澳門幣33元）和老人（澳門幣35元）則
享有優惠票價。

澳門特別行政區行政長官崔世安 
O Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On



14

專題報導 | DOSSIÊ TEMÁTICO

從本澳出發的往返巴士票價稍高：從香港太子站到
澳門銀河酒店需港幣160元，從香港觀塘到澳門金沙需港幣
170元。雖然價格優於客船服務（日間港幣171元，夜間港
幣211元），但往返巴士要比一小時抵達的客船用時長大約
40至50分鐘。

中央政府希望未來大橋巴士通行量能達到每天5萬車
次，而當地計程車將不被允許在大橋上行駛。目前跨境私
家車的通行許可證發放量還控制在5,000張內，未來三個月
將增發3,000張。大橋也將對香港近28,000輛機動車和內
地的3,000輛已經取得跨境牌照的機動車開放使用。

區域一體化的關鍵

港珠澳大橋建成將大力促進港澳和珠江三角洲一體
化。香港和國外資本長期在連接廣州的鐵路公路沿線大量
投資，將這一區域打造成為「世界工廠」。而港珠澳大橋
則首次為連接珠江三角洲和香港國際機場以及港口提供了
一條快速公路。這將提升香港、澳門和珠江西岸城市的商
品及人員流量。

2017年，香港國際機場轉運貨物超過494萬噸，連
續第八年登頂全球最繁忙貨運機場。這些貨物中，需要快
速運輸的高價值商品雖不足總量的一成，其價值卻達到了
總價值的四成。這些商品主要包括新鮮食品、鮮花、時尚
產品、電子產品和藥品等。

如今，來自珠江西岸、海南省、廣西省和其他西南
地區的生產商便可更快速便捷地將產品運輸至香港國際機
場。有了新建成的大橋，從珠海到香港機場的運輸時間將
從過去的四小時縮短至45分鐘，這將吸引更多公司在這些
區域投資建廠。

客運方面，2017年香港國際機場共接待大約7,290
萬人次的旅客，比2016年增長3.3%，在全球機場客運量排
名中繼續位列前十。香港國際機場直飛220個目的地，其
中50個位於中國內地，其國際旅客流量高於內地五大機場
的國際旅客量總和。

旅遊業收益最大化

澳門的旅遊產業亦能夠從大橋開通中獲得極大收
益。超過八成訪澳旅客來自香港和內地，而很多內地旅客
會選擇通過香港進入澳門。如今，港珠澳大橋為這些旅客
提供了多一個過海選擇。

口岸穿梭巴士為港珠澳大橋三地口岸間的主要交通工
具，24小時運作，繁忙時段平均不超過5分鐘一班，日間非高
峰時段約10至15分鐘一班，深夜時段為的15至30分鐘一班。

澳門旅遊局曾定下2025年前實現訪澳旅客達到
4,000萬的遠大目標，如今，便捷的交通設施增加了實現目
標的可能性。而旅客量的上升，更意味著澳門各酒店、娛
樂場、餐館、商場將迎來更多的顧客。
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Hong Kong e o Hotel Galaxy em Macau ou 170 dólares de 
Hong Kong entre Kwun Tong em Hong Kong e o Sands 
em Macau. Embora os preços sejam comparáveis aos 
praticados pelas empresas de transporte marítimo, que 
variam entre 171 dólares de Hong Kong (21,80 dólares) 
durante o dia e 211 dólares de Hong Kong (26,90 dólares) 
durante a noite, o percurso em "vai ‑vem" demora mais 40 
a 50 minutos do que os 60 minutos dos barcos. 

Espera ‑se que os autocarros comerciais e pú‑
blicos representem a maior parte do tráfego da ponte. 
Estão previstas 50 mil viagens diárias.

Táxis locais não serão permitidos na ponte. As 
autorizações transfronteiriças para veículos particula‑
res são actualmente limitadas a 5000, com 3000 adicio‑
nais disponíveis dentro de três meses. 

A ponte também será acessível para cerca de 28 
mil veículos em Hong Kong e 3000 no continente que 
possuem licenças transfronteiriças. 

A CHAVE PARA A INTEGRAÇÃO REGIONAL 

O maior impacto da ponte será acelerar a integra‑
ção de Hong Kong e da região ocidental do Delta do Rio 
das Pérolas (PRD). Hong Kong e empresas estrangeiras 

há muito tempo concentram investimentos em cida‑
des ao longo do corredor ferroviário e rodoviário para 
Cantão, transformando a cidade na “fábrica do mundo”. 

A ponte HZMB cria pela primeira vez uma ligação 
rodoviária rápida entre esta área do PRD, o Aeroporto 
internacional de Kong (HKIA) e porto marítimo. 

Isso vai permitir aumentar o fluxo de pessoas e 
bens entre o aeroporto de Hong Kong e Macau e as ci‑
dades do zona ocidental do delta do rio das Pérolas. 

Em 2017, o HKIA movimentou 4,94 milhões de 
toneladas de carga aérea, tornando ‑se o primeiro no 
mundo em carga pelo oitavo ano consecutivo. 

Entre a carga movimentada alguns dos produtos 
que têm de ser enviados rapidamente representam me‑
nos de 10% em volume, mas 40% em valor.

Os principais produtos são alimentos frescos, 
flores, vestuário, electrónicos e farmacêuticos. 

Os fabricantes desses produtos na zona oeste do 
PRD, Hainão, Guangxi e outras áreas do sudoeste pode‑
rão enviar os mesmos mais rapidamente para o HKIA. 

A ponte promete reduzir o tempo actual de via‑
gem entre Zhuhai e o HKIA de cerca de quatro horas 
para 45 minutos. 

Uma drástica redução no tempo de viagem in‑
centivará as empresas a estabelecerem ‑se nessas áreas. 

No que se refere ao tráfego de passageiros: o 
HKIA movimentou 72,9 milhões de passageiros em 
2017, 3,3% mais que em 2016, mantendo a sua posição 
entre os 10 mais movimentados do mundo. 

O HKIA tem ligações a mais de 220 destinos, 
incluindo 50 na China Continental, e transporta mais 
passageiros internacionais do que os cinco principais 
aeroportos da China Continental todos juntos.

O COMÉRCIO VOLTADO PARA O TURISMO 

Macau espera ver a indústria de turismo benefi‑
ciar com a abertura da nova ponte. 

Os visitantes de Hong Kong e da China continen‑
tal representam mais de 80% dos visitantes de Macau; 
muitos viajam para a cidade via Hong Kong. 

A ponte passa a oferecer ‑lhes uma alternativa 
mais acessível aos actuais serviços marítimos. 

Os serviços de autocarros que funcionarão 24 ho‑
ras entre as três cidades terão lugar a cada cinco minutos 
durante a hora de pico, 10 a 15 minutos durante perío‑
dos normais e a cada 15 a 30 minutos durante a noite. 

Este aumento da acessibilidade complementa a 
meta ambiciosa estabelecida pela Direcção dos Serviços 
de Turismo de Macau (DST) de receber 40 milhões de 
visitantes até 2025. 

Mais visitantes significará mais clientes para os 
hotéis, casinos, restaurantes e centros comerciais da ci‑
dade e por conseguinte uma maior crescimento econó‑
mico de Macau.

港珠澳大橋為旅客提供了多一個過海選擇 
A ponte passa a oferecer aos visitantes uma alternativa 
mais acessível do que os actuais serviços marítimos
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A GRANDE FESTA CULTURAL  ‑ FÓRUM DE MACAU ASSINALA 10 ANOS DE ACTIVIDADES 
CULTURAIS DA CHINA E DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

第十屆中國 ‑葡語國家文化週
十載綻放 共襄文化盛會

精選 DESTAQUES

中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦
的第十屆中國－葡語國家文化週於
2018年10月盛大舉行，適逢2018
年為中葡論壇成立15周年，論壇藉
此盛會舉行15周年紀念郵品發行儀
式，象徵中國與葡語國家通過澳門
平台迎來文化交流的新階段。

「十載綻放、不忘初心」——本屆中葡文化週
繼續以推動中國與葡語國家共同繁榮為使命，邀請了
來自中國內地、澳門及葡語國家約130位藝術家、歌
舞表演家、廚師、手工藝師及話劇表演者匯聚澳門，
為澳門市民及旅客呈獻了一系列精彩文化藝術活動，
包括澳門藝術家馬偉達（Victor Marreiros）「中國 
北·南」作品展。是次展覽於葡萄牙駐港澳總領事之官
邸舉行，呈現了藝術家豐富多樣的繪畫技法，主題涵
蓋歷史、文化和社會領域。

10.ª Semana Cultural organizada pelo 
Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau realizou ‑se em Outubro de 2018 e 
coincidiu com o 15.º aniversário da cria‑
ção da instituição. Durante as festas da 
Semana Cultural foi lançada uma colec‑
ção de selos alusivos à data que marcam 

uma nova etapa nas relações culturais entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa.

Tendo como objectivo principal a promoção e pros‑
peridade da China e dos Países de Língua Portuguesa, a 
Semana Cultural reuniu 130 artistas, músicos, grupos de 
dança, chefes de cozinha, artesãos e peças de teatro da China 
Continental, Macau e dos Países de Língua Portuguesa com 
o objectivo de apresentar o que de melhor existe na cultura 
dos seus países aos residentes de Macau e turistas.

A由

精選 | DESTAQUES
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Entre as actividadse culturais destaca ‑se a expo‑
sição do artista plástico de Macau – Victor Marreiros, 
“China, Norte ■ Sul” com obras baseadas em temas his‑
tóricos, culturais, sociais e retratos que se misturam em 
técnicas diferentes.

A mistura é a constante das obras de Victor 
Marreiros apresentadas na galeria da residência oficial 
do Cônsul ‑Geral de Portugal em Macau. O artista dis‑
se que tudo o influencia e que se sente um resultado da 
transculturalidade. 

“Sou um produto de Macau. Sou português, tenho 
sangue chinês e culturas portuguesa e chinesa, sou natural 
de Macau. Portanto sou macaense. Costumo dizer que per‑
tenço ao mundo, a Portugal, a Macau e também à China 
porque estou cá, cresci cá, tenho a cultura e também sangue 
a correr nas minhas veias que é chinês. Mas o importante 

中國歌舞
Cantares da China

中葡論壇(澳門)成立十五周年郵品發行
Selos para comemorar os 15 anos do Fórum de Macau

馬偉達
Victor Marreiros

傳統葡撻
Pastéis de nata

Tutu Sousa畫作
Pintura de Tutu Sousa
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馬偉達回想自己的創作歷程，發現自己對藝術
的感悟深受澳門的跨文化屬性所影響，「我是土生土
長的澳門人，在葡萄牙和中國文化的熏陶下長大，因
此我是澳門土生葡人。我經常說我屬於世界、屬於葡
萄牙，也屬於中國澳門，因為我生於此，長於此。我
身上流淌著中國血液，也承襲了中國文化。兩種文化
深深根植在我的生命中。」

中葡論壇常設秘書處徐迎真秘書長在展覽開
幕式上致辭時表示，澳門是歷史悠久的東西文化交匯
點，同時也是聯繫中國與葡語國家獨一無二的橋樑；
她相信，通過舉辦藝術展覽等文化週系列活動，雙方
的文化交流將持續深化。

中葡文化週系列活動之藝術家作品展覽，亦
分別於龍環葡韻匯藝廊和風貌館舉行。安哥拉藝術
家Guilherme Mampuya在《我們是明星》主題畫展
中，通過一系列描繪十二星座的畫作向人類發出呼
籲，希望大家可以採取實際行動實現宇宙平衡與和
諧。佛得角藝術家Tutu Sousa在《克里奧交響曲》
展出的畫作中，以明亮鮮艷的熱帶色彩描繪了佛得角
的美麗風光。

第十屆中葡文化週亦分別於澳門舊法院、議事
亭前地及陸軍俱樂部等地舉行多元化的藝術表演及展
覽，還首度於澳門漁人碼頭舉辦「中葡文化匯聚漁人
碼頭」盛會，透過市集、互動攤位、工作坊及歌舞表
演等活動推廣葡語國家文化的習俗、美食、歌謠、音
樂和手工藝等；而來自葡語國家的大廚亦在漁人碼頭
四家餐廳獻上各國的特色美食，為市民及旅客帶來多
維度的文化體驗。

não é o sangue, mas sim a cultura. Tenho as duas culturas muito 
enraizadas na minha vida”, disse Victor Marreiros.

A Secretária ‑Geral do Fórum de Macau, Dra. Xu 
Yingzhen, ao usar da palavra na abertura da exposição, dis‑
se que Macau, como lugar secular de cruzamento entre o 
Oriente e o Ocidente, é um espaço único de encontro entre 
a China e os Povos dos Países de Língua Portuguesa e que 
as actividades integradas na Semana Cultural da China e dos 
Países de Língua Portuguesa, procuram aprofundar esse in‑
tercâmbio cultural.

Igualmente organizado pelo Fórum de Macau estive‑
ram patentes durante a semana cultural duas exposições de 
pintura nas Casas Museu da Taipa. 

Uma do pintor de Angola, Guilherme Mampuya Wola, 
sob o tema “Somos Estrelas” onde o pintor servindo ‑se dos 12 
signos do Zodíaco pretende, segundo afirma, fazer um apelo 
à humanidade para que através das acções se coloquem em 
uníssono com o equilíbrio cósmico.

Também nas Casas Museu da Taipa esteve patente 
uma exposição de pintura do pintor de Cabo Verde, Tutu 
Sousa cujas obras definem ‑se pelos traços firmes e fortes e 
cores tropicais que retratam a realidade cabo ‑verdiana.

O local principal do encontro de culturas realizou ‑se na 
Doca dos Pescadores mas estendeu ‑se também a outros locais 
da cidade, nomeadamente ao antigo Tribunal, ao Clube Militar 
e à Praça do Leal Senado o que permitiu uma experiência úni‑
ca para quem assistiu e contactou com as diferentes realidades 
culturais da China e dos Países de Língua Portuguesa.

精選 | DESTAQUES

「中葡文化匯聚漁人碼頭」盛會 
Encontro Cultural Sino ‑Lusófono na Doca dos Pescadores em Macau
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PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA APTOS PARA A INICIATIVA FAIXA E ROTA
葡語國家瞄準“一帶一路”發展機遇

聚焦點 FOCO

A estratégia Chinesa da “Faixa e Rota” traz importantes 
desenvolvimentos futuros para o mundo.

Os Países de Língua Portuguesa (PLP), como potenciais 
participantes nesta iniciativa chinesa, podem vir a obter 

importantes benefícios económicos e sociais que ajudarão 
o desenvolvimento das suas economias.

中國的最新發展策略“一帶一路”前景可人，葡語國家以參與
者的身份，發揮自身優點，迎接這倡議帶來的經濟大躍進。

葡萄牙 
Portugal

Paulo Figueiredo報導 
Por Paulo Figueiredo
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 “Faixa e Rota” combina duas inicia‑
tivas: a Nova Rota da Seda e a Rota 
Marítima da Seda do Século XXI. 

Considerando o montante de 
recursos financeiros disponibiliza‑
dos para a iniciativa, espera ‑se um 

aumento significativo nas trocas comerciais, particu‑
larmente no continente africano. Mais de 900 mil mi‑
lhões de dólares foram aplicados até agora pela China, 
em diversos projectos. De facto, os PLP partilham um 
conjunto de características que os tornam particular‑
mente bem posicionados para beneficiar da iniciativa.

As autoridades chinesas já afirmaram publica‑
mente que a inclusão dos Países de Língua Portuguesa 
na iniciativa Faixa e Rota é possível. A manifestação 
de interesse tem sido mais acentuada em relação a 
Portugal e a Cabo Verde, que estão mais próximos 
das rotas originais, bem como também de países es‑
trategicamente importantes, com laços estreitos com 
Pequim. Timor ‑Leste e o Brasil estiveram representa‑
dos ao mais alto nível na Cimeira Faixa e Rota de Maio 
de 2017 na capital chinesa. Outros Países de Língua 
Portuguesa (PLP) também podem tirar partido da ini‑
ciativa  ‑ seja pela inclusão em projectos específicos li‑
gados às estratégias.

帶一路”，是「絲綢之路經濟帶」
和「21世紀海上絲綢之路」兩
項倡議的合稱。“一帶一路”建設
將带來巨大建設資金，預期所覆
蓋地區的貿易將大大振興，特別

是在非洲。迄今，中國投放在非洲不同項目的資金已超過
9,000億美元。事實上，葡語國家之間都有著若干共同特
徵，格外有利於它們從“一帶一路”中獲益。

中國已經表明，有意把倡議延伸至葡語國家。葡
萄牙和佛得角這兩個與北京關係密切的國家，歷史上比較
靠近兩條古代絲路，在發展戰略上也比較重要，它們志切
參與倡議的呼聲，越來越響亮。2017年5月在北京舉行的 
（第一屆）「‘一帶一路’國際合作高峰論壇」上，有東帝
汶和巴西的政府高層出席。其他葡語國家，透過參與“一帶
一路”相關的特定項目，也同樣可以受惠倡議帶来的繁榮。

基礎建設規劃

與周邊區域相比，葡語國家一般都有不錯的基建條
件, 例如國際機場和深水港。在聖多美和普林西比，政府計
劃把深水港建設成區域轉運中心，而「中國路橋（工程有
限責任公司）」正開始建設新海港。幾內亞比紹政府亦於
2016年與「中國機械設備工程（股份有限公司）」簽訂協
議，在該國首都比紹以南的Buba港建設一個類似聖普深水
港的項目，以及新建一座國際機場。

A“一

安哥拉 
Angola
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得到中國的支持，安哥拉近10多年一直在重建多項
基建設施。中國的資金和技術經驗，使該國數以千公里計
的公路、鐵路以及其他基礎設施相繼落成。「中國航空技
術國際（工程有限公司）」正為安哥拉在其首都羅安達以
北興建新的國際機場，而「中國浩遠集團（有限公司）」
則承建通往新機場的道路網絡。 

根據約翰霍普金斯大學「中非研究計劃」（CARI）
最近發佈的數字，2000年至2015年間，「中國進出口
銀行」共向安哥拉提供69億美元資金，在受惠非洲國家
中，僅次於埃塞俄比亞(72億美元)。 據《經濟學人》智庫
（EIU）估計，自2015年11月至今，安哥拉取得的外來貸款
中，「來自中國的佔主導地位」（至少115億美元）。EIU
分析師稱：「政府將持續向中國尋求貸款，以應付因持續
大舉修路、建廠項目而産生的迫切資金需求。」

又根據路透社最近編制的數據，中國已向安哥拉提
供了共達200億美元的資金，其中包括中國進出口銀行和
其他機構提供的。在近年全球油價大幅下滑、產油國收益
大減的背景下，中國的資金支持變得越來越重要。

CARI有關中、美兩國對非經援的比較研究顯示，中
國進出口銀行向安哥拉提供的信貸，佔該行面向整個非洲
放貸總額的11％（佔比與埃塞俄比亞相同，略高於肯尼亞
的10％），是“一帶一路”倡議的其中一個熱點區域。CARI
指出，中國援非的戰略，聚焦於基礎設施，故建設是交通
（公路、鐵路、機場、港口）之基建，乃中國對外直接投
資的又一重點對象。

INFRA ‑ESTRUTURAS EXISTENTES E PLANEADAS

Os PLP comparam particularmente bem com os 
seus parceiros regionais em termos de infra ‑estruturas. 
Todos têm aeroportos internacionais e um litoral exten‑
so. Todos têm ou terão em breve portos de águas profun‑
das  ‑ em São Tomé e Príncipe, a China Road and Bridge 
Corporation (CRBC) está interessada na construção de 
um novo porto marítimo, que o governo quer transfor‑
mar em centro de transbordo regional.

Na Guiné ‑Bissau, a China Machinery Enginering 
Corporation (CMEC) assinou um acordo com o gover‑
no, em 2016, para construção de uma infra ‑estrutura se‑
melhante em Buba (sul da capital, Bissau), bem como de 
um novo aeroporto internacional.

Em Angola, um esforço em grande escala para 
reconstruir infra ‑estruturas está em andamento há mais 
de uma década, com o apoio da China. Milhares de qui‑
lómetros de estradas, ferrovias e outras infra ‑estruturas 
foram construídos com financiamento chinês e o conhe‑
cimento técnico de empresas chinesas. O novo aeroporto 
internacional, a norte de Luanda, está a ser construído 
pela China National Aero ‑Technology International 
Engineering Corporation. As ligações rodoviárias para 
a nova infra ‑estrutura estão a cargo da China Hyway 
Group Limited.

Estimativas recentes da Iniciativa de Investigação 
China ‑África (CARI), na Universidade Johns Hopkins, 
indicam que Angola recebeu 6,9 mil milhões de dólares 
do Banco de Exportações e Importações da China entre 
2000 e 2015. No continente africano, apenas a Etiópia 
recebeu mais fundos (7,2 mil milhões de dólares). A 
Economist Intelligence Unit estima que “fontes chinesas 
são predominantes” em novos empréstimos contratados 
pelo país desde Novembro de 2015, de pelo menos 11,5 
mil milhões de dólares. “O governo continuará a procurar 
empréstimos da China para poder continuar com os tão 
necessários investimentos de capital  ‑ para construir es‑
tradas e fábricas, por exemplo”, dizem os analistas da EIU.

Dados recentemente compilados pela Reuters indi‑
cam que o financiamento da China para Angola, incluin‑
do os mais recentes créditos do Banco de Exportações e 
Importações e outras fontes, já está em 20 mil milhões 
de dólares, um apoio cada vez mais necessário devido ao 
colapso das receitas do petróleo nos últimos anos.

Dados de um estudo comparativo da CARI sobre 
as políticas comerciais e financeiras chinesas e americanas 
para África indicam que o crédito a Angola representa‑
va 11% do financiamento total do Banco de Exportações 
e Importações para o continente africano, uma percen‑
tagem semelhante à da Etiópia e superior à do Quénia 
(10%), um dos pontos quentes regionais para a iniciativa. 
Também acrescenta que o envolvimento chinês na África 
“enfatiza as necessidades de infra ‑estruturas” do conti‑
nente, e que o sector de construção é um dos principais 
destinos do investimento directo estrangeiro chinês, jun‑
tamente com os transportes (estradas, ferrovias, aeropor‑
tos e portos).
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2015年，安哥拉在非洲國家對華出口貨值排行榜中
居首位（佔總貨值的16%）；2002年至2011年間，中國
從安哥拉進口貨值急速增長，到2011年至2014年間保持平
穩。國際油價下挫，使安哥拉的出口貨值下降，但最近已
經回升；按貨值計，過去10年，安哥拉是中國面向非洲出
口商品的第八大市場。

中 國 援 助 安 哥 拉 重 修 長 逾 1 , 3 0 0 公 里 ， 由 該
國 大 西 洋 港 口 洛 比 托 （ L o b i t o ） 通 往 剛 果 民 主 共
和 國 邊 界 的 「 本 格 拉 鐵 路 」 ， 正 好 為 未 來 的 “ 一 帶
一 路 ” 做 好 鋪 墊 ， 用 鐵 路 連 通 非 洲 大 陸 東 西 兩 岸 。 
在非洲東岸的肯尼亞，最近完工的標準軌距鐵路，由肯尼
亞東海岸通向非洲大陸內陸，將為該國成為海上絲路中心
樞紐做好基建準備。項目估計耗資38億美元，是中國與肯
尼亞於2015年12月簽訂總金額達600億美元的整體援建規
劃的一部份，後者覆蓋接通布隆迪、剛果民主共和國、盧
旺達、南蘇丹、坦桑尼亞、烏干達等鄰國的鐵路、公路和
能源基建走廊。

莫桑比克可以很快就開展類似安哥拉的鐵路重建
計劃，一旦全部完工，將在非洲的交通運輸版圖上佔重要
位置。另外，該國的液化天然氣項目吸引了國際注目，預
料該項目五、六年後落成投産時，將把莫桑比克置於全球
重要能源國的地位。與此同時，政府也意識到國家有發展
多元經濟的需要。爲此，2017年6月，該國公佈了一系列
項目，包括修建一條貫通該國南北的鐵路幹線，共須集資
26.7億美元，政府期待外商參與投資。

在運輸和通訊方面，政府設想在貝拉省Dondo市
和德爾加度角省Montepuez市開發物流中心，為德省首
府彭巴港提供支援服務。其他由政府提出的項目包括：復
修或擴建遍佈全國，共長1,700公里的道路；興建面向馬
尼卡（Manica）省中部用電需要，裝機容量達50兆瓦的
Tsatse水電站；連接Namialo與Metoro之間的輸電纜，及
發展覆蓋四個省份，佔地超過11.5萬公頃的農業項目等。

據《非洲觀察情報》報導，莫桑比克政府把上述招
商項目宣傳為「投資者的商機」，其靈感基本上來自該國
的「納卡拉走廊」公私合營（PPP）模式。2017年5月12
日啟用的「納卡拉走廊」，包括全長912公里的鐵路，連通
該國太特（Tete）省莫阿蒂澤（Moatize）煤礦和北部納
卡拉（Nacala ‑a ‑Velha）港碼頭，其中有長200公里的路
段穿越鄰國馬拉維。同年9月，莫馬兩國政府簽署協議，研
擬進一步拓展該項目。

上述項目大都有潛力在未來的“一帶一路”建設中扮
演某種直接或間接角色。例如:在佛得角北部的聖文森特
島，中國正協助開發一個經濟特區，聚焦於航運、漁業，以
及其他與海洋經濟活動相關的服務。儘管有關細節尚在醞釀
中，但兩國政府都對該特區巨大的潛在能量充滿信心。

2017年5月20日，中國外長王毅對佛得角進行短暫
訪問期間著重指出，位處歐洲和非洲之間的佛得角，在地
理上相當重要；佛國外長塔瓦雷斯（Luís Filipe Tavares）
則宣佈佛政府決心把該國打造成“一帶一路”沿綫中一個企
業友好的國家。預期經濟特區將於三年半後問世，屆時將
成為環球藍色經濟中一個更重要的立足點。

數週之後（6月16至18日），澳門貿易投資促進局
聯同「佛得角投資及出口  促進局」和「中國國際貿易促進
委員會」在該國首都普拉亞合辦了「中國與葡語國家企業
經貿合作洽談會」，與會者超過500人，包括來自所有葡
語國家的政府和商界代表。澳門貿促局向澳門雜誌Macao 
Magazine透露，佛得角當局曾表達希望引入中國投資，以
最大限度地善用該國海洋技術和資源潛力的意願。貿促局

Em 2015, Angola estava no topo da lista de ex‑
portadores africanos para a China, com 16% do total. As 
importações chinesas de Angola, por outro lado, cresce‑
ram rapidamente entre 2002 e 2011, e permaneceram es‑
táveis entre 2011 e 2014. A queda nos preços do petróleo 
fez com que o valor das exportações diminuísse, recu‑
perando mais recentemente. Na última década, Angola 
foi também o oitavo maior mercado para as exportações 
chinesas no continente.

Com os Caminhos ‑de ‑Ferro de Benguela re‑
construídos pelos chineses, ligando o porto do Lobito, 
no Atlântico, ao longo de mais de 1300 quilómetros até 
à fronteira com a República Democrática do Congo, 
Angola está particularmente bem posicionada para futu‑
ros projectos ferroviários inseridos na iniciativa, ligando 
as costas oeste e leste da África.

Na costa leste, o Quénia será um centro para a 
rota marítima, ligando ‑se ao interior do continente com 
uma ferrovia de bitola padrão recentemente concluída, 
um investimento estimado em 3,8 mil milhões de dó‑
lares. O projecto chinês, contemplado num pacote de 
60 mil milhões de dólares prometido em Dezembro de 
2015, também inclui financiamento para corredores de 
infra ‑estruturas ferroviárias, rodoviárias e energéticas, li‑
gando aos países vizinhos (Burundi, RD Congo, Ruanda, 
Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda).

Moçambique poderá em breve passar por um pro‑
cesso de modernização de infra ‑estruturas semelhante 
à de Angola, capaz de lhe dar um papel importante nos 
transportes ao nível do continente africano. Embora o 
país tenha vindo a chamar a atenção sobretudo pelos seus 
projetos de gás natural liquefeito (GNL), que o colocarão, 
dentro de 5 a 6 anos, como uma fonte chave de energia 
global, o governo está consciente da necessidade de di‑
versificar a economia, e apresentou em Junho um impor‑
tante conjunto de projectos, para o qual procura agora 
captar 2,67 mil milhões de dólares em investimento di‑
recto estrangeiro. Um dos principais projectos envolve a 
construção de uma linha ferroviária ligando o norte ao 
sul do país. Para transportes e comunicações, o gover‑
no prevê a criação de centros logísticos no porto seco 
do Dondo (província da Beira) e em Montepuez (pro‑
víncia de Cabo Delgado), servindo o porto de Pemba. 
Novas infra ‑estruturas também estão previstas para os 
portos da Beira e Nacala. Outros projectos apresentados 
no fórum incluem 1700 km de estradas em todo o país, 
actualmente em necessidade de recuperação e expansão, 
a Central Hidroeléctrica de Tsatse, com uma capacidade 
projectada de 50 MW, concebida para a província central 
de Manica, a construção da linha de transmissão de ener‑
gia Namialo  ‑ Metoro, e projectos agrícolas numa área 
total de mais de 115 mil hectares, em 4 províncias.

O serviço de informação Africa Monitor indicou 
que a iniciativa do governo foi apresentada como uma 
carteira de oportunidades para investidores, mas foi ins‑
pirada essencialmente pelo modelo de parcerias público‑
‑privadas (PPP) adoptado para o Corredor de Nacala, 
inaugurado em 12 de Maio de 2017, incluindo 912 km de 
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表示，佛得角不算大，適合中小型企業，因此正尋找有興
趣到訪佛得角，甚至到那裡投資的（中國）內陸企業。 

洽談會上，與會者熱切追問有關“一帶一路”倡議
方方面面的事宜。佛得角總理席爾瓦（Ulisses Correia e 
Silva）接受Macao Magazine訪問時，形容上述經濟特區
是「一個海洋經濟的綜合概念」，它包含了由交通運輸、
漁業作業的支持系統、海洋商業領域的專業服務培訓，以
及與漁業相關的配套服務等所有環節。他表示，有了中國
這個特優夥伴，佛國正大力投入落實經濟特區這個意念，
因為它不單能促進聖文森特島的經濟，更能對全國經濟産
生重大影響。

中國國家主席習近平於2013年首次提出“一帶一路”
倡議。那是一個刺激經貿發展的倡議，旨在以一個宏大基
建規劃，重新煥發古代絲綢之路（借道中亞、非洲、東南
亞，連通中國和歐洲的貿易通道）的活力。葡萄牙積極推
動錫尼什港（Port of Sines，與「新加坡港口管理局」共
同擁有）作為“一帶一路”建設的一個重點。葡萄牙也視“一
帶一路”為推動未來經濟發展的一大外力，特別是在旅遊和
房地産業領域方面。 

葡萄牙總理科斯塔（António Costa）於2016年訪
問中國期間稱，該國希望透過錫尼什港，積極參與中國的“
一帶一路”建設。雙方就葡萄牙參與新絲路項目達成初步協
議。

中國人大委員長張德江2017年7月回訪葡萄牙時，
與葡國議會議長羅德里格斯( Ferro Rodrigues）簽署《中
國全國人民代表大會與葡萄牙議會合作諒解備忘錄》，將
新絲路合作的構想確定下來。《備忘錄》訂明雙方將在各
自職能架構內，支持各自政府鞏固雙方在各個領域合作的
法律基礎；又訂明合作涵蓋“一帶一路”建設，以創造更好
的法律和政治環境，提升政治互信、促進兩國人民的經貿
合作和交流。

錫尼什港正進行一項名為「大西洋21」（Atlântico 
XXI）的拓展規劃，將該港打造成物流與工業綜合平台。
規劃有兩條路徑與“一帶一路”對接：一條通往大西洋，再
透過多條海路連通幾個葡語國家；另一條透過鐵路，與伊
比利亞半島（Iberian Penisula，為西班牙和葡萄牙兩國
所在）腹地連接。鐵路的葡萄牙段（至與西班牙接壤之邊
境口岸止）將進行翻新工程，以提升運速和運量。一旦完
工，可由錫尼什港通往埃武拉市（Évora，葡國主要航空
工業中心所在，全球主要飛機製造企業「巴西航空工業公
司」在該處設有生産基地），也可通往貝雅市（Beja，該
處的機場已有好幾年處於閒置狀態）。

linha férrea entre a mina de carvão de Moatize (província 
de Tete) e o terminal portuário de Nacala ‑a ‑Velha (nor‑
te). Um trecho de 200 quilómetros de ferrovia atravessa 
o vizinho Malaui. Em Setembro, os dois países assinaram 
um acordo para expandir ainda mais o projecto.

Se uma grande parte destes projectos tem o po‑
tencial de desempenhar um futuro papel directo ou in‑
directo na inicitiva Faixa e Rota, um projecto num PLP 
em África está já muito perto de fazer parte dele. Na 
ilha de São Vicente, no norte de Cabo Verde, a China 
está a apoiar a criação de uma Zona Económica Especial 
(ZEE), que deverá oferecer serviços para as indústrias 
de navegação e pesca, bem como outras atividades eco‑
nómicas ligadas ao mar. Enquanto a elaboração do pro‑
jecto avança, ambos os governos têm insistido no seu 
impacto potencial.

Apenas algumas semanas antes do fórum de 
negócios China ‑PLP de Junho 2017, organizado pelo 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 
de Macau (IPIM), o ministro das Relações Exteriores da 
China, Wang Yi, sublinhou, durante uma rápida viagem 
ao arquipélago, quão importante é a geografia de Cabo 
Verde, inserida entre a Europa e a África. O seu homólo‑
go cabo ‑verdiano, Luís Filipe Tavares, declarou a inten‑
ção do seu governo de tornar o país, dotado de um dos 
melhores ambientes de negócios em África, parte da ini‑
ciativa Faixa e Rota. Espera ‑se que a ZEE inicie as ope‑
rações dentro de três anos e meio, dando ao arquipélago 
de língua portuguesa uma posição maior na “economia 
azul” global.

Nos bastidores do evento de Junho na Praia, que 
reuniu mais de 500 pessoas, incluindo líderes governa‑
mentais e empresariais de todos os PLP, responsáveis do 
IPIM disseram à Macao Magazine que as autoridades 
cabo ‑verdianas tinham acabado de manifestar o desejo 
de captar investimento chinês, a fim de aproveitar melhor 
seu potencial em tecnologias e recursos marítimos.

“Estamos à procura de empresas no interior da 
China interessadas em visitar Cabo Verde e talvez fazer 
investimentos. Cabo Verde é um pequeno país adequado 
para pequenas e médias empresas”, disseram. Na confe‑
rência na Praia, os participantes estavam ansiosos por 
saber mais sobre a iniciativa Faixa e Rota.

Em entrevista à revista Macao em Junho, o pri‑
meiro ministro cabo ‑verdiano Ulisses Correia e Silva 
chamou a ZEE de “um conceito integrado da economia 
marítima: tudo desde transportes, sistemas de apoio a 
operações de pesca, serviços especializados na forma‑
ção da marinha mercante e serviços ligados ao sector 
das pescas ”. Com a “China como parceiro privilegiado”, 
“estamos a apostar fortemente neste conceito, porque 
impulsiona a economia de São Vicente e terá um grande 
impacto na economia nacional”, acrescentou.

A iniciativa de estímulo económico e comercial, 
anunciada em 2013 pelo Presidente chinês Xi Jinping, in‑
clui um plano de infra ‑estruturas para reactivar a antiga 
Rota da Seda entre a China e a Europa, através da Ásia 
Central, África e Sudeste Asiático.

中國國家主席習近平於2013年首次提
出“一帶一路”倡議。那是一個刺激經
貿發展的倡議，旨在以一個宏大基建
規劃，重新煥發古代絲綢之路。

A INICIATIVA DE ESTÍMULO ECONÓMICO E COMERCIAL, 

ANUNCIADA EM 2013 PELO PRESIDENTE CHINÊS XI 

JINPING, INCLUI UM PLANO DE INFRA ‑ESTRUTURAS 

PARA REACTIVAR A ANTIGA ROTA DA SEDA.



24

聚焦點 | FOCO

對中國投資更開放

對中國而言，葡萄牙已成為戰略上更重要的夥伴。
葡萄牙於2011年至2013年間推行的國企私有化計劃，為中
國企業提供更多商機，從能源到保健醫療到銀行都有，其
他歐盟國家無法與之比擬；而且，葡國更是“一帶一路”倡
議的主要融資平台——「亞洲基礎設施投資銀行」（「亞
投行」）的創始成員。

西班牙「ESADE商學院」經濟及法律學院最近發
佈一項有關歐洲國家吸納中國投資的研究，把葡萄牙列為
（按佔受惠國經濟體量之比例計）吸納中國資金最多的國
家；按個別企業計，近年以出售股權方式吸納中國資金最
多的，是葡萄牙電力（投資者為中國長江三峽集團，購股
21%）、葡萄牙國家電網（中國國家電網收購25%）、葡
萄牙商業銀行（復星集團收購24%）、保健醫療企業Luz 
Saúde（復星集團全盤收購）。這些投資者在葡語國家均
十分活躍，而三方合作是他們偏好的投資策略。

2014年，時任葡萄牙總統的席爾瓦（Cavaco 
Silva）到訪北京，活動之一是出席中葡兩國建交35週年紀
念。席爾瓦與中國國家主席習近平進行了會談，雙方同意
進一步深化兩國既有的「全面戰略夥伴關係」——這是中
國外交工作領域的一個概念，全球性的、影響面廣的兩國
關係，涵蓋經濟、科技、政治、文化等多個領域，涉及雙
邊和多邊、政府和非政府元素。習近平強調，兩國友好合

Portuguesa (incluindo o Brasil) e África, mas também 
para o “interior” ibérico, por ferrovia. O caminho ‑de‑
‑ferro que liga a fronteira a Espanha deve ser moderniza‑
do, aumentando a velocidade e a capacidade de transpor‑
te. Uma vez concluído, o projecto também ligará Sines às 
cidades de Évora, o principal pólo da indústria aeronáu‑
tica em Portugal, apoiado por uma fábrica operada pela 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), e também 
a Beja, onde a infra ‑estrutura aeroportuária tem estado 
virtualmente em desuso nos últimos anos.

ABERTURA A MAIS INVESTIMENTO CHINÊS

Portugal ganhou grande relevância estratégica 
para a China e, em particular, para as principais em‑
presas públicas chinesas. As privatizações levadas a 
cabo pelo Estado português entre 2011 e 2013 deram 
a Pequim uma posição importante na economia portu‑
guesa  ‑ da energia à saúde e banca  ‑ diferente de qual‑
quer outra nos países da União Europeia. Além disso, 
Portugal é um membro fundador do Banco Asiático de 
Investimento em Infra ‑estruturas  ‑ a principal platafor‑
ma financeira da iniciativa "Faixa e Rota."

Um estudo recente da Faculdade de Economia 
e Direito do ESADE (Espanha) coloca Portugal como 
o principal destino do investimento chinês na Europa, 
proporcionalmente ao tamanho da sua economia. Entre 
as empresas portuguesas em que os accionistas chine‑
ses assumiram uma participação substancial nos últi‑
mos anos estão a EDP  ‑ Energias de Portugal (China 

As autoridades portuguesas querem estabelecer 
um pólo das novas rotas no porto de Sines (Sul), cujo 
principal terminal marítimo é operado pela Autoridade 
do Porto de Singapura. Turismo e imobiliário são também 
áreas em que o governo português acredita poder contar 
com investimento para estimular o crescimento económi‑
co. Também aqui, a China pode desempenhar um papel 
importante na promoção desses sectores, particularmente 
com a iniciativa Faixa e Rota, acreditam as autoridades.

Após o primeiro ‑ministro português ter dito durante 
a sua visita à China em 2016 que o país queria “participar 
activamente” na iniciativa, nomeadamente através do por‑
to de Sines, no dia 11 de Julho de 2016 foi formalizado em 
Lisboa o primeiro memorando bilateral de cooperação que 
menciona a participação de Portugal na Nova Rota da Seda.

Assinado pelos presidentes dos parlamentos de 
Portugal, Ferro Rodrigues e China, Zhang Dejiang, du‑
rante a visita deste a Lisboa, o acordo afirma que, “no âm‑
bito das suas responsabilidades, ambas as partes apoiarão 
os respectivos governos na melhoria dos documentos e 
na consolidação da base legal para a cooperação bilateral 
em todas as áreas.” Também especifica que a cooperação 
abrange a iniciativa Faixa e Rota, “a fim de criar um me‑
lhor ambiente jurídico e político para aumentar a con‑
fiança política mútua, promovendo a cooperação econó‑
mica e comercial e o intercâmbio entre os dois povos”.

O porto de Sines, em fase de expansão (“Atlântico 
XXI”, conceito de plataforma logística e industrial), abre 
duas “avenidas” para a Faixa e Rota: uma para o Atlântico, 
com múltiplas ligações marítimas para Países de Língua 

作關係始終保持健康平穩發展。雙方堅持平等相待、互尊
互信，堅持互惠互利、合作共贏，堅持從戰略高度、以長
遠眼光審視和處理雙邊關係。 

2017年6月，葡萄牙經貿投資促進局、中國國際貿
易促進委員會、澳門貿促局在里斯本合辦了「中國 ‑葡萄
牙 ‑澳門特別行政區商機論壇」，中國駐葡大使蔡潤指出，
「中葡兩國關係正處於歷史最好時期，政治互信不斷加
深，務實合作成果豐碩」，兩國元首在關鍵國際和地區事
務中緊密溝通和協調，並達成多項共識。

蔡潤指出，5月在北京舉行的「“一帶一路”國際合作
高峰論壇」，為倡議制定了方向，開列將予落實的項目。
葡萄牙作為古老的航海國家，是“一帶一路”的重要參與方。

中國貿促會副會長張偉在出席上述三地商機論壇時
強調，“一帶一路”倡議和它為葡萄牙所帶來的機遇，特別
是在旅遊領域——中國公民到海外旅遊的旅客數字，很快
將達到每年七億人次的規模。

在同一個論壇上，葡萄牙經貿投資促進局執行委員
安東尼奧•席爾瓦（António Silva）鼓勵葡國企業與中國同
行建立夥伴關係、交流經驗，在“一帶一路”上前進。他舉
出交通運輸（特別是錫尼什港）、可再生能源以及創新科
技為最有潛力的合作領域。

中國商務部台港澳司副司長康文説，看到了國際上
對“一帶一路”的熱切反應，又稱，“一帶一路”對所有有意
參與的國家開放，並將為共同合作的各方帶來巨大紅利。
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contactos bilaterais de alto nível, confiança política mú‑
tua, cooperação “pragmática e frutífera”, “estreita comu‑
nicação e coordenação nos principais assuntos interna‑
cionais e regionais”, bem como de ambos os povos.

O Fórum de Pequim sobre a iniciativa Faixa e 
Rota, disse Cai Run, veio “definir os rumos e identificar 
os projectos a serem executados”. Portugal, com a sua 
rica história marítima, é um “parceiro importante” na 
iniciativa.

Durante uma visita a Portugal em Junho, Zhang 
Wei, vice ‑presidente do Conselho Chinês para a 
Promoção do Comércio Internacional, sublinhou a im‑
portância da iniciativa Faixa e Rota e das oportunidades 
que abre para Portugal, nomeadamente no sector do tu‑
rismo, dado que a China irá em breve ter 700 milhões 
de turistas no exterior.

No mesmo evento, António Silva, membro da 
agência portuguesa de comércio exterior aicep Portugal 
Global, incentivou as empresas portuguesas “a estabe‑
lecerem parcerias e a trocar experiências com as con‑
géneres chinesas”, tendo em vista os projectos Faixa e 
Rota, apontando sectores com tendo maior potencial os 
transportes, nomeadamente o porto de Sines, mas tam‑
bém as energias renováveis, a economia marítima e a 
inovação.

Kang Wen, director ‑geral do Ministério do 
Comércio da China para Taiwan, Hong Kong e Macau, 
sublinhou o “entusiasmo” vivido com a iniciativa, que é 
“aberta a todos”, permitindo “grande vantagem” através 
da cooperação conjunta.

Three Gorges, com 21% do capital), a REN  ‑ Redes 
Energéticas Nacionais (China State Grid Corporation, 
25%), Banco Comercial Português (Fosun, 24%) ou Luz 
Saúde (Fosun). Todos eles têm uma presença substan‑
cial nos Países de Língua Portuguesa e a cooperação tri‑
lateral tornou ‑se um foco das suas actividades.

Em 2014, os dois países assinalaram o 35.º ani‑
versário do estabelecimento das relações diplomáticas, 
com uma visita a Pequim do antigo Presidente portu‑
guês, Cavaco Silva. As conversações com o Presidente 
chinês Xi Jinping concentraram ‑se em promover ain‑
da mais a “parceria estratégica bilateral abrangente” 
existente  ‑ um conceito chinês de cooperação de al‑
cance global e alargado a múltiplas áreas, incluindo 
os domínios económico, científico, tecnológico, po‑
lítico e cultural, que contém níveis bilaterais e mul‑
tilaterais e é conduzida por governos e organizações 
não ‑governamentais. Xi destacou que os dois países 
trataram ‑se com respeito mútuo e confiança e os dois 
homens discutiram os laços bilaterais do ponto de 
vista estratégico e numa perspectiva de longo prazo. 
Portugal é um membro fundador do Banco Asiático de 
Investimento em Infra ‑estruturas.

Num Fórum Empresarial de Oportunidades en‑
tre Portugal, China e Macau, em Junho, em Lisboa, o 
embaixador chinês em Portugal, Cai Run, afirmou que 
as relações entre os dois países estão “no melhor perío‑
do da sua história”. A Faixa e Rota pode reforçá ‑los ain‑
da mais, disse o diplomata chinês.

Esse nível histórico, disse Cai Run, baseia ‑se em 

佛得角 
Cabo Verde
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由於多年來中國政府和企業對葡語國家的關注不
減，從向葡萄牙投放資金，到援建莫桑比克（首都）的「
馬普托環路」，及即將落成、橫跨馬普托灣的馬普託大橋
（連接首都和其南部城鎮Catembe），中國資金在葡語國
家無處不在，處處顯眼。

在 前 述 北 京 舉 行 的 高 峰 論 壇 上 ， 東 帝 汶 規
劃 與 戰 略 投 資 部 部 長 古 斯 芒 （ X a n a n a   G u s m ã o ）
説 ， 東 帝 汶 正 評 估 在 “ 一 帶 一 路 ” 框 架 下 該 國 自
身 的 需 要 ， 以 及 投 身 其 中 的 條 件 。 他 説 ： 「 我 們 
（在北京）與金融機構所建立的聯繫，更多是了解當
中 的 規 則 、 基 準 ， 以 及 我 們 如 何 可 以 申 請 貸 款 。 」 
過去10年，中國與葡語國家之間的貿易額急速增長——
2015年末中葡貿易總額達980億美元，較2003年的110億
美元增長近10倍，這還沒考慮期間大宗商品價格大跌。貿
易以外，中國也在葡語國家的多個領域投資，例如2015
年便有超過400家中國企業合共在上述國家投資了63億美
元。自中葡論壇（澳門）2003年成立以來，中國政府面向
葡語國家批出的優惠貸款超過60億元人民幣，又為來自這
些國家逾7,000名人員提供培訓。

除了莫桑比克的馬普托、安哥拉的羅安達外，中
國也在佛得角的普拉亞投下重資；與此同時，佛得角政府
也努力招引中國的製造業資金，冀該國經濟朝著品類多
元、生産力高的方向發展。一個投資熱點領域，是可再
生能源。座落首都普拉亞市郊、配備新一代太陽能板的
CERMI（乾淨能源培訓中心）新近落成啟用。該中心已
經與一家中國電氣設備供應商合作，培訓來自幾內亞比紹
等西非葡語國家的技術人員和專家，然而，中心總裁Luís 
Teixeira有更大的雄心：投資建設佛得角極需要的太陽能
和風能電場。佛得角高昂的發電成本，被認為是該國工業
投資停滯不前的一大因素，因此，佛得角政府正努力克服
這問題。

未來佛得角大學的校址，正與CERMI毗鄰而處，大
學也得到中國的支持。中國華為集團2017年4月與佛得角
政府信息社會執行中心（NOSI）簽署合作諒解備忘錄。根
據該文件，華為將支持佛政府建設電子政務網，以及在教
育、醫療衛生、社會保障、市政和土地管理、公共檔案管
理等方面推行端對端解決方案。

地緣和戰略位置

在南非斯泰倫博斯大學「非洲研究中心」出版的刊
物上一篇文章中，研究員Mandira Bagwandeen指出，“一
帶一路”倡議的雄心，可以把投資的對象拓展至原來“一帶
一路”沿綫地區和國家範圍以外。 已經躋身“一帶一路”建
設的國家包括肯尼亞、埃及、吉布提等。在決定把“一帶一
路”進一步拓展至更多國家之前，不妨先看一看在沿綫地區
之間，持續推行的拓展貿易項目方面，已經取得的成就。

Bagwandeen説：「要實現潛在的拓展機會，取決
於“一帶一路”倡議沿綫國家對大局能否各有自己地緣戰略
的、地理的、地緣經濟等的貢獻。 」Bagwandeen再稱，
對“一帶一路”具戰略意義的國家，特別是那些對建立和鞏
固貿易聯繫至關重要的國家，將優先獲得中國政府關注，
而葡語國家的情况就清楚顯示了這點。

2 0 1 5 年 1 月 ， 中 國 與 「 非 洲 聯 盟 」 （ A f r i c a n 
Union）簽署了一份諒解備忘錄，計劃透過交通運輸基建項
目，把54個非洲國家連接起來。儘管這不是官方版本“一
帶一路”的一部份，這個宏大的非洲規劃，與中國和這片大
陸之間促進貿易的雄心壯志相輔相成。

Das finanças portuguesas ao novo anel viário de 
Maputo, ou a ponte Catembe a ser inaugurada em bre‑
ve, também na capital moçambicana, o investimento 
chinês é muito visível em todos os PLP, como resultado 
do interesse que o governo chinês e as empresas de‑
monstraram ao longo do anos.

Na cimeira de Pequim de Maio de 2017, sobre a 
Faixa e Rota, o ministro do Planeamento e Investimento 
Estratégico de Timor ‑Leste, Xanana Gusmão, disse que 
o seu país está a avaliar as suas “necessidades”, bem 
como as condições para a participação na iniciativa 
global chinesa.

“Os contactos que temos feito aqui (em Pequim) 
com instituições financeiras destinam ‑se a entender 
quais são as regras, os critérios, como podemos solici‑
tar um empréstimo”, disse Xanana Gusmão.

O comércio da China com os PLP cresceu rapi‑
damente na última década, quase dez vezes, até 2015. O 
comércio bilateral começou em 11 mil milhões de dó‑
lares em 2003 e subiu para 98 mil milhões em 2015. Isto 
mesmo com a quebra dos preços das matérias ‑primas. 
Além disso, as empresas chinesas fizeram grande nú‑
mero de investimentos nos PLP. Mais de 400 empresas 
chinesas investiram um total de 6,3 mil milhões de dó‑
lares até 2015. A China também aprovou empréstimos 
no valor de mais de 6 mil milhões de yuan, com con‑
dições favoráveis para os PLP, desde que o Fórum foi 
criado em 2003. A China também formou mais de 7000 
pessoas nos últimos anos.

Além de Maputo ou Luanda, um bom exemplo 
de como o actual investimento chinês se tornou cen‑
tral é a cidade da Praia, onde o governo local está em‑
penhado em atrair fabricantes chineses, visando uma 
economia mais produtiva e diversificada. Um “ponto 
forte” de investimento para as autoridades é o sector de 
energias renováveis, e em particular o CERMI (Centro 
de Energias Renováveis e Manutenção Industrial), um 
centro recém ‑construído para formação em “energias 
renováveis”, equipado com painéis solares de nova ge‑
ração, fora da capital. Treina técnicos e especialistas 
da Guiné ‑Bissau e outros países da região da África 
Ocidental. O centro já está a cooperar com um for‑
necedor chinês de equipamentos eléctricos, mas o seu 
presidente, Luís Teixeira, tem uma visão mais ampla: 
investimentos em parques solares ou eólicos, que o país 
já possui, mas de que necessita ainda mais. O alto custo 
da eletricidade, que o país está a tentar diminuir, é con‑
siderado um dos obstáculos ao investimento industrial 
no país.

Próximo das instalações do CERMI fica o futuro 
campus da Universidade de Cabo Verde, também cons‑
truído pela cooperação chinesa. A Huawei assinou em 
Abril um acordo com a unidade de tecnologias de in‑
formação do governo, o NOSI (Núcleo Operacional da 
Sociedade de Informação), visando desenvolver e lan‑
çar soluções de governação electrónica “end ‑to ‑end”, 
em Educação, Saúde, Segurança Social, Municípios e 
Terras, bem como em registos públicos.
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Um memorando de entendimento entre a China e 
a União Africana, assinado em Janeiro de 2015, pretende 
ligar os 54 estados africanos através de projectos de infra‑
‑estruturas de transportes. Embora não faça oficialmente 
parte da estratégia Faixa e Rota, esse grande plano para a 
África anda de mãos dadas com as ambições da China de 
impulsionar o comércio dentro do continente e de/para 
o continente africano.

Em termos de valor estratégico, o grupo dos PLP 
inclui a maior economia sul ‑americana (Brasil), que tem 
a China como seu principal parceiro comercial, um mem‑
bro da ASEAN (Timor ‑Leste), um país marítimo que faz 
parte do mercado da União Europeia (Portugal), um país 
da África Ocidental que se tornou no principal fornece‑
dor de petróleo da China (Angola, membro da SADC 
 ‑ Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), 
um país da África Oriental que emergirá dentro de pou‑
cos anos como um agente global de gás natural liquefeito 
e plataforma logística (Moçambique, também membro 
da SADC, bem como da Commonwealth), e dois países 
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「絲綢之路經濟帶」
Faixa Económica 
da Rota da Seda

「海上絲綢之路」
Rota Marítima 
da Seda

「葡語國家路綫」
Rota dos países de 
língua portuguesa

INSERÇÃO REGIONAL E LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

A investigadora Mandira Bagwandeen, num artigo 
recente do Centro de Estudos Africanos da Universidade 
de Stellenbosch (África do Sul), argumenta que as “am‑
bições” da Faixa e Rota poderiam levar a “incursões de 
investimentos além” das regiões e países já envolvidos, 
como Quénia, Egipto e Djibuti. O sucesso dos projec‑
tos em andamento na facilitação do comércio em toda 
a Faixa e Rota deve ser levado em conta antes de decidir 
expandir o projecto para mais países. “Essa potencial ex‑
pansão dependeria do facto de os países da Faixa e Rota 
terem algo a oferecer, seja geoestratégico, geopolítico ou 
geoeconómico”, diz Bagwandeen. 

A investigadora acrescenta que os países africa‑
nos que são estratégicos para a Faixa e Rota, especial‑
mente aqueles que são vitais para o estabelecimento e 
fortalecimento de vínculos comerciais, serão considera‑
dos prioritários pelo governo chinês. Este é claramente 
o caso dos PLP.

21世紀海上絲綢之路 
Rota Marítima da Seda do século XXI
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que pertencem à Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO)  ‑ Cabo Verde e Guiné‑
‑Bissau e São Tomé e Príncipe que restabeleceu relações 
diplomáticas com a República Popular da China no final 
de 2016.

O acréscimo mais recente ao Fórum sobre 
a Cooperação China ‑África (FOCAC) e Fórum de 
Macau é São Tomé e Príncipe, membro da Comunidade 
Económica e Monetária da África Central (CEMAC), si‑
tuado no coração do estratégico Golfo da Guiné, a me‑
nos a duas horas de distância de algumas das principais 
cidades do continente (Lagos, Acra, Luanda), que repre‑
sentam 40% do PIB da África e cerca de 350 milhões de 
pessoas. “Daí o posicionamento de São Tomé e Príncipe 
como plataforma de serviços, plataforma logística ... um 
país minúsculo, reactivo, reformista, capaz de captar as 
pequenas oportunidades que se abrem, que são grandes 
em relação ao tamanho da nossa economia, que nos faz 
acreditar que realmente temos um grande futuro ”, afir‑
mou o primeiro ‑ministro de São Tomé numa entrevista à 
revista Macao em Março de 2017.

Além de membro da CEDEAO, Cabo Verde é 
vizinho da União Europeia  ‑ a curta distância das ilhas 
portuguesas da Madeira e do arquipélago espanhol das 
Canárias  ‑ e também tem acesso preferencial ao mercado 
dos Estados Unidos. No recente fórum de negócios na 

葡語國家有很高的戰略價值。全球八個葡語國家
中，有南美最大經濟體巴西（中國是該國最大貿易夥伴）
、「東盟」成員國之一的東帝汶、歐盟成員國之一的海洋
國家葡萄牙，以及五個葡語非洲國家——安哥拉（位處西
非，「南部非洲發展共同體」成員國，更是中國一個主要
石油供應國）、莫桑比克（位處東非，即將發展為物流中
心和全球液化天然氣生産重鎮）、同是西非國家經濟共同
體（ECOWAS）成員國的佛得角和幾內亞比紹，以及於
2016年與中國恢復邦交的聖多美和普林西比。

位處非洲幾內亞灣心臓地帶戰略要地的聖普，同時
是中非合作論壇、中葡論壇（澳門）和中非經濟與貨幣共
同體的成員國，距非洲若干主要城市——例如尼日利亞的
拉各斯、加納的阿克拉、安哥拉的羅安達等——不到兩個
小時航程。

2 0 1 7 年 3 月 ， 聖 普 總 理 特 羅 瓦 達 （ P a t r i c e 
Trovoada）在接受Macao Magazine訪問時稱：「聖普把
自己定位為服務和物流平台，捕捉未來經濟發展機遇，從
而獲益。」他進一步指出，聖普位處戰略優勢位置，可赢
得國際航空和機場服務業發展的紅利。

除 E C O W A S 成 員 國 身 份 外 ， 佛 得 角 也 與 歐
盟 成 員 國 葡 萄 牙 所 屬 的 馬 德 拉 群 島 （ M a d e i r a ）
和 西 班 牙 所 屬 的 加 那 利 群 島 （ C a n a r i a s ） 毗 鄰
而 處 ； 此 外 ， 佛 國 進 入 美 國 市 場 也 相 當 便 捷 。 
最近在佛國首都普拉亞舉行的一個商務論壇上，「中葡合
作發展基金管理公司」總裁金光澤強調稱，佛得角處於戰
略位置，在藍色經濟、可再生能源等領域擁有優勢，而這
些都是中國具備技術經驗的領域。

佛得角人口和收入不多（人均GDP約4,000美元）
，國內市場規模甚小。但它是通往非洲的大門，屬於更大
經濟體社羣的一部份。佛國國內政治穩定、社會安寕、人
才和貨物可自由流通，有便利貿易的體制（例如海關設施
等）。基於這些有利條件，佛國政府正尋求外來資金支持
國內發展項目。

在葡萄牙的馬德拉群島，當局也正尋求在“一帶一
路”倡議下的商機——善用其諸如優越地理位置和自由貿
易區的地位等優勢條件，吸引中國資金、擴大出口。2017
年3月24日，馬德拉群島首府豐沙爾（Funchal）主辦

2015年1月，中國與「非洲聯盟」
（African Union）簽署了一份諒解備

忘錄，計劃透過交通運輸基建項目，把
54個非洲國家連接起來 。

UM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A CHINA 

E A UNIÃO AFRICANA, ASSINADO EM JANEIRO DE 

2015, PRETENDE LIGAR OS 54 ESTADOS AFRICANOS 

ATRAVÉS DE PROJECTOS DE INFRA ‑ESTRUTURAS DE 

TRANSPORTES.
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莫桑比克 
Moçambique
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cidade da Praia, Jin Guangze, directora ‑geral da sociedade 
gestora do Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento 
dos Países de Língua Portuguesa e Língua Portuguesa, 
sublinhou que Cabo Verde “tem uma posição estratégica”, 
apontando para o potencial de sectores como a economia 
azul e energia renovável, em que a China tem “grandes 
competências.”

Um pequeno mercado interno em termos de ta‑
manho da população e rendimento (PIB per capita de 
cerca de 4000 dólares), Cabo Verde está à procura de 
projectos que levem em conta a sua pertença a uma co‑
munidade económica com livre circulação de bens e pes‑
soas, bem como facilidades comerciais, nomeadamente 
aduaneiras  ‑ uma “porta” para a África, como o primeiro 
ministro Ulisses Correia e Silva gosta de referir  ‑ com es‑
tabilidade e baixo risco político e social.

Em Portugal, na ilha da Madeira também as au‑
toridades estão a olhar para a Faixa e Rota como uma 
oportunidade para atrair investimentos chineses e au‑
mentar as exportações, aproveitando factores como a 
sua localização geográfica e zona franca. A 24 de Março, 
a capital da região, Funchal, acolheu uma conferência a 
que assistiram o presidente do Governo Regional, Miguel 
Albuquerque, e o embaixador da China em Lisboa, Cai 
Run, à margem da qual foi assinado um acordo entre 
o executivo madeirense e a Associação dos Amigos da 

Nova da Rota da Seda, tendo em vista iniciativas conjun‑
tas para atrair projectos para a região.

Considerando a “localização privilegiada da 
Madeira”, o acordo visa “a sua possível inclusão (na Faixa 
e Rota), permitindo o desenvolvimento de estratégias 
para promover e internacionalizar a Região no novo 
quadro político e comercial das relações entre a China 
e a União Europeia e países terceiros, nomeadamente os 
Países de Língua Portuguesa”.

Entre os objectivos está a promoção da base de 
exportação de bens e serviços da região, além de novas 
oportunidades de negócios, apoiando os agentes eco‑
nómicos locais a estabelecer parcerias estratégicas com 
contrapartes chinesas, especialmente para identificar 
sectores de cooperação e desenvolvimento futuro, de 
maior colaboração e aprofundamento do conhecimento 
nas áreas económica, turística, financeira, social, cultural 
e educacional.

A Zona Franca da Madeira tem um paralelo 
nas Zonas Económicas Especiais Chinesas, com vista à 
promoção de investimentos e serviços financeiros in‑
ternacionais, parques industriais e tecnológicos, desen‑
volvimento tecnológico ou turismo. A Madeira quer 
posicionar ‑se para a “Economia Azul”, dadas as vastas 
águas territoriais sob sua jurisdição, traduzindo ‑se em 
recursos energéticos, aquacultura, turismo ou portos.

聚焦點 | FOCO
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Moçambique
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PRIORIDADE PARA O TURISMO

Com melhores ligações entre os continentes e as 
redes de transporte, especialmente em África, as empre‑
sas que já operam no continente estarão melhor posi‑
cionadas para desenvolver os seus negócios. O turismo 
é provavelmente o sector que está em melhor condição 
para aproveitar mais rapidamente essa oportunidade.

O grupo dos PLP inclui países onde o turismo já 
é uma das principais actividades económicas  ‑ Portugal, 
Cabo Verde e Brasil  ‑ outros onde está a ganhar impor‑
tância  ‑ São Tomé e Príncipe e Moçambique  ‑ e aqueles 
que estão ansiosos por atrair mais turistas  ‑ Timor ‑Leste, 
Angola e Guiné ‑Bissau  ‑ principalmente como forma de 
diversificar as respectivas economias. Todos eles mos‑
tram um grande potencial, considerando os extraordiná‑
rios recursos naturais, desde parques de safari até praias 
e ilhas, em grande parte inexploradas. São necessários 
investimentos em infra ‑estruturas, recursos humanos e 
condições de saúde e higiene, a fim de aumentar a com‑
petitividade do sector e das economias dos PLP africanos 
em geral.

Para os países africanos, o turismo tem um impor‑
tante potencial de diversificação da sua base económica, 
além da extracção de recursos naturais; países como 
Angola têm dado prioridade ao desenvolvimento deste 
sector, importante para o aumento de receitas e divisas.

Uma pesquisa recente do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC) indica que entre 2016 e 2026 
o sector continuará a crescer fortemente, em particular 
devido ao crescimento projectado da classe média global 
até 2031  ‑ mais 3 mil milhões de pessoas, a maioria deles 
na China, Índia e países emergentes. Esse novo poder de 
compra, de acordo com o WTTC, dará à classe média 
maior acesso a viagens. Embora as viagens estejam a cres‑
cer muito na China, estima ‑se que actualmente apenas 
5% dos cidadãos chineses tenham um passaporte, situa‑
ção semelhante à de outros países emergentes.

De acordo com o WTTC, a Índia será o destino de 
crescimento mais rápido para viagens de lazer, seguida 
por Angola, Uganda, Brunei, Tailândia, China, Birmânia, 
Omã, Moçambique e Vietname.

No Relatório de Competitividade de Viagens e 
Turismo 2017, do World Economic Tourism Forum, 
Portugal é o PLP melhor colocado, em 14.º lugar, seguido 
pelo Brasil, em 27.º lugar. O turismo chinês tem crescido 
constantemente nos dois países. Cabo Verde subiu para 
83.º, com maiores pontuações nos critérios de “infra‑
‑estruturas de transporte aéreo” (43.º, com a segunda 
maior densidade de aeroportos em relação ao tamanho 
da população), “sustentabilidade ambiental” (44.º) e 
“competitividade de preços” (49.º). O programa do go‑
verno cabo ‑verdiano pretende chegar até 2021 entre os 
30 países mais competitivos do mundo em termos de tu‑
rismo e entre os cinco principais em África.

Moçambique já se encontra entre os principais 
destinos do continente e melhorou significativamente o 
seu desempenho desde 2015, na classificação do WTTC.

了一個國際會議，出席的包括豐沙爾政府首長Migue l 
Albuquerque和中國駐葡大使蔡潤。期間，Albuquerque與
「新絲路協進會」的代表簽署協議，表逹了共同努力為馬
德拉群島招商的意願。

考慮到馬德拉群島的地理優勢，協議旨在爭取被納
入“一帶一路”建設之內，若能成功，將有助在中國、歐盟
和第三國（即葡語國家）之間新的政治和經貿關係的框架
下，落實向世界各地推介羣島、羣島與世界同步發展。

協議的目標之一，是推廣該地區作為貨物和服務出
口的基地，以及推動新商機、支持當地商界與中國企業締
結戰略夥伴。具體而言，要找  出未來合作的領域，以及發
展更進一步的合作，深化對經濟、旅遊、金融、社會、文
化和教育等領域的了解。

馬德拉自由貿易區可與中國的經濟特區相提並論，
其目標是促進投資及國際金融服務、工業和科技園、技術發
展和旅遊。考慮自己身處海洋當中，馬德拉希望把自己定位
為「藍色經濟」，開發能源、漁業、旅遊和港口産業。

優先發展旅遊業

非洲內部各國之間已有較好的運輸連繫（包括海運
網絡）。已經在非洲立足、運營的企業，將較有條件在那
裡發展業務，其中，旅遊業更有條件較快地從這機遇中獲
益。

在葡語國家中，旅遊業早已成為一些國家的主要
産業，例如葡萄牙、佛得角、巴西等；另外一些國家，如
聖多美和普林西比及莫桑比克，旅遊業的重要性正在上升
中，再有一些國家，如東帝汶、安哥拉、幾內亞比紹，則
希望吸引更多遊客到來，以促進國內經濟更多元發展。

所有這些國家都有異常豐富、遠未開發的自然資
源，例如野生動物公園、沙灘、無人島等，發展旅遊的潛
力極大。它們有需要在基礎設施、人力資源、健康衛生的
方面投資，以強化發展旅遊業的基礎，提升經濟的整體競
爭力。

於非洲國家而言，要達至經濟結構多元化的發展方
向，旅遊是一個重要選項。諸如安哥拉等國家已把發展旅
遊列為優先發展領域，冀能為國庫增加收入，特別是外滙
收入。  

根據世界旅遊業理事會（WTTC）一項調查，全球
旅遊業將於2016年至2026年間維持強勁增長；由於預期中
國、印度和其他新興國家到2031年將合共新增30億人口，
預料屆時全球中産階層將快速成長。WTTC認為，新增中
産階層的購買力，將刺激旅遊業上升。儘管中國的旅遊消
費已經快速成長，但據估計，目前中國公民中持有護照
的，只有5%，數字與其他新興國家相近。

據WTTC預測，印度將成為增長最快的休閒旅遊目
的地，其次是安哥拉、烏干達、汶萊、泰國、中國、緬
甸、阿曼、莫桑比克和越南。

又據「世界經濟論壇」出版的《2017年旅遊業競
爭力報告》，葡萄牙的競爭力排名為第14，在一眾葡語國
家中排位最高，其次是巴西，排第27位（中國遊客數字在
該兩國均錄得穩定增長）。在競爭力報告中排第83位的佛
得角，在「空運基建」一項排第43位（其中「相對於人口
規模的機場密度」排第二位）、「環境可持續性」排第44
位、「價格競爭力」排第49位。佛國政府希望到2021年，
該國可位居全球最具競爭力旅遊目的地國前30位、非洲前
5位。莫桑比克已經是非洲國家中主要的旅遊目的地國——
2015年在上述排行榜的排位大幅上升，自此保持至今。

聚焦點 | FOCO
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GOVERNO NOMEIA NOVO SECRETÁRIO ‑GERAL ADJUNTO PARA O FÓRUM DE MACAU
黃偉麟擔任中葡論壇(澳門)常設秘書處副秘書長
聚焦點 FOCO

澳門特區政府委派，經濟財政司司長辦
公室顧問黃偉麟於2018年10月起暫時擔
任中葡論壇（澳門）常設秘書處副秘書
長一職。

現任經濟財政司司長辦公室顧問
的黃偉麟，負責涉及中葡論壇的事務。

他曾任職行政公職局語言事務廳廳長，也曾擔任廉政公署
及澳門旅遊局翻譯傳譯官。

作為語言和傳譯領域的專家，黃偉麟的加入將為中
葡論壇在語言、文化等領域的發展注入新的推動力。本刊
特意採訪了這位新任副秘書長，讓讀者了解到他的專業，
以及對中葡論壇的願景。

您怎樣看待語言和文化在中葡論壇常設秘書處履行
其職能的重要性？

語言和文化對於維繫中葡論壇與會國之間的關係
起關鍵作用，而中葡論壇期望推廣的正是文化與語言的價
值。從這一點來看，我個人在中文和葡文方面的語言能
力，以及翻譯、傳譯領域的教育背景，有利於在這個平台
上的發揮和服務。 

受 感謝特區政府對我的信任，我會竭盡全力，充分利
用與繼承中、葡兩種語言文化知識，高效地履行好職責。
我認為，文化和語言是攜手共進、密不可分的，文化可作
為語言的補充，反之亦然。

我相信，將中葡論壇設在澳門特區，正是東西方文
化歷時幾百年交流與融合的結果，亦是中央政府利用澳門雙
語平台優勢加強中國與葡語國家聯繫的高明決策。

您認為語言可以成為深化中國與葡語國家關係的重
要紐帶嗎？

我堅信，語言對於深化中國與葡語國家關係是至關
重要且必不可少的。正因如此，我們可以看到，特區政府正
在加大力度培訓新一代中葡雙語人才，為澳門這個中葡平台
注入養分與價值，讓它更高效地發揮聯結各方的作用。

中文與葡文是推動中國與葡語國家關係向前發展的
重要紐帶，而葡萄牙語及其在非洲、拉美、亞洲各地的語
言變體亦可在中葡論壇（澳門）合作機制內自由使用，成為
拉近關係、團結合作、創造聯結的促進者。對於這些語言變
體，我們也將其包含在中葡論壇認同的語言範圍內，並給予
尊重和重視。

黃偉麟
Casimiro de Jesus Pinto
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asimiro de Jesus Pinto, assessor do Secretário 
para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, foi 
nomeado em Outubro para o cargo de Secretário‑
‑Geral Adjunto no Fórum de Macau.

Casimiro de Jesus, era o responsável pelos 
assuntos do Fórum de Macau junto do gabinete 

do Secretário.
O novo Secretário–Geral Adjunto do Fórum de 

Macau, nomeado pelo Governo, foi Chefe do Departamento 
dos Assuntos Linguísticos da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública e foi intérprete ‑tradutor junto 
do Comissariado contra a Corrupção e ainda na Direcção dos 
Serviços de Turismo de Macau.

Casimiro Pinto, que é considerado um especialista em lín‑
guas e interpretação, acredita que a sua nomeação pode dar um 
novo impulso no sector da língua e cultura do Fórum de Macau.

Como vê a importância da Cultura e Língua no âmbito 
das funções do Fórum Macau?

A importância da Cultura e da Língua é a essência do 
relacionamento dos Países Membros do Fórum de Macau atra‑
vés da nossa plataforma. É exactamente estas valências cultural 
e linguística que a Plataforma de Macau procura potenciali‑
zar e, neste contexto, o meu conhecimento pessoal das línguas 
chinesa e portuguesa proporcionado pela minha formação de 
intérprete ‑tradutor será, estou certo, uma mais ‑valia no exercí‑
cio desta função. 

Grato pela confiança que em mim foi depositada com 
esta nomeação, procurarei com o maior empenho, utilizar os 
meus conhecimentos para um desempenho pleno e produtivo 
desta função, aproveitando o meu conhecimento natural de 
ambas as culturas. Esta segunda valência (o conhecimento cul‑
tural) completa a outra e vice ‑versa. Diria que andam de mãos 
juntas.

Creio que, ao sediar o Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, na nossa cidade e Região Administrativa 
Especial da China, foi exactamente esta fusão secular entre 
a cultura oriental e ocidental assim como a consagração das 
duas línguas oficiais na Administração Pública que o Governo 
Central entendeu aproveitar para o seu relacionamento com os 
Países de Língua Portuguesa.

Pensa que a língua pode ser um factor importante para 
potencializar as relações da China com os Países de Língua 
Portuguesa?

Estou convicto que a língua é o factor essencial e indis‑
pensável para o estreitamento desta relação e, neste sentido, é 
notável que o Governo da RAEM tenha desenvolvido esforços 
e se tenha empenhado na formação de uma nova geração de 
bilingues para dar substância, valor e continuidade ao papel 
desempenhado por Macau como plataforma privilegiada de re‑
lacionamento entre as partes. As línguas chinesa e portuguesa 
são um factor de potencialização nas relações China e Países de 
Língua Portuguesa, como também, a própria língua portuguesa 
com as suas diferentes vertentes, africanas, latino ‑americana, 
asiáticas que são partilhadas no seio do nosso mecanismo de 
cooperação é um potencializador de aproximações, encontros, 
junções e que o Fórum de Macau enquadra e acarinha. 

C

聚焦點 | FOCO
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澳門貿易投資促進局主辦，第23屆澳門
國際貿易投資展覽會（MIF）於2018年
10月18至20日舉行，邀請到莫桑比克及
福建省成為「夥伴國」與「夥伴省」。 
在展會期間舉行的「莫桑比克—福建
省—澳門貿易投資論壇」上，莫桑比克

工業和貿易部長Ragendra de Sousa熱切地邀請在座投資
者「攜手為人類生產糧食」。

這是De Sousa首次到訪澳門。他接受Macauhub
採訪時表示，對澳門的發展水平印像十分深刻，「作為
一個中葡商貿平台，澳門可算是無懈可擊的。」他又
強烈呼籲中國企業投資莫桑比克的農業、林業和基建項
目，並表示：「我們讓莫桑比克人民享用本國農業資源
的同時，也歡迎在座各位善用這些資源。」他又鼓勵商
家們投資其國的可持續林木開發，即再生森林而非原始
森林，採伐的區域亦可以重新種植。 

此外，莫桑比克尚有一大投資領域就是可為中國提
供航運商機。該國準備在未來七至十年開始生產液化天然
氣，屆時將成為全球其中一個最大的天然氣生產國。De 
Sousa說：「我們希望出口燃氣，同時也希望發展自己的
石化產業。我們幾乎簽下生產化肥、燃料以至整個石化衍
生品產業鏈的合約。」他又稱，莫桑比克願意考慮與石油
勘探相關的任何開發建議。 

莫桑比克投資和出口促進局主席桑博亦向論壇與會
者介紹莫桑比克的投資機會，並詳細列出房地產、運輸、
採礦等領域的相關項目，該國政府正積極為這些項目尋求
外國投資。他表示：「我們參與MIF不只是為了展示莫桑
比克的商機，還希望推廣本國為投資者提供的有利條件。
來到澳門這個平台，就像看到了一個代表中國的寵大市
場，澳門讓我們見證了葡語國家間的交流平台，這對我們
來說是至關重要的。」 

莫桑比克駐華大使Maria Gustava在論壇上表示，
莫桑比克成為MIF的「夥伴國」，有助於加強中國與其他
葡語國家對該國商業狀況及投資潛力的了解。莫桑比克地
方政府聯同來自多個領域的企業，例如野生動物觀光、食
品、制衣、手工藝等，參與了跟MIF同期舉行的「2018葡
語國家產品及服務展」 （2018 PLPEX），進一步向觀
眾與商家推廣該國的發展機遇。

23.ª FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU (MIF)
MOÇAMBIQUE MOSTRA SEU POTENCIAL PARA ATRAIR INVESTIDORES DA CHINA

第23屆澳門國際貿易投資展覽會
莫桑比克盡顯潛力 吸引中國企業投資

由

機遇 OPORTUNIDADES

rganizada pelo Instituto para a Promoção 
do Comércio e Investimento de Macau 
(IPIM), a 23.ª Feira Internacional de Macau 
realizou ‑se de 18 a 20 de Outubro de 2018 
tendo como países parceiros Moçambique 
e a província chinesa de Fujian

Na abertura de um fórum dedicado a Moçambique 
e à província chinesa de Fujian, também em destaque 
na MIF, o ministro moçambicano convidou os inves‑
tidores “para em conjunto produzirmos comida para a 
Humanidade.”

Na sua primeira visita à Região Administrativa 
Especial de Macau, Ragendra de Sousa disse ter fica‑
do impressionado com o nível de desenvolvimento de 
Macau. “Macau é uma plataforma que tem tudo para dar 
certo.” disse o ministro Moçambicano.

Ragendra de Sousa fez igualmente um forte ape‑
lo ao investimento da China em Moçambique, desde a 
agricultura ao sector florestal até projectos de infra‑
‑estruturas. “Os recursos agrícolas de Moçambique es‑
tão disponíveis para os moçambicanos, mas também 
para qualquer investidor neste fórum”, disse Ragendra de 
Sousa. O ministro estendeu o convite também à “explo‑
ração florestal sustentável – não em bruto, mas processa‑
da, e que o investidor também proceda à substituição das 
árvores abatidas.”

O investimento chinês tem ainda caminho aberto 
nos transportes marítimos, disse, numa altura em que o 
país se prepara para começar a produzir gás natural li‑
quefeito e “nos próximos 7 a 10 anos” se tornar num dos 
maiores produtores desta matéria ‑prima a nível mundial.

“Queremos exportar gás sim, mas também que‑
remos desenvolver a nossa petroquímica. Temos contra‑
tos quase firmados para produzir adubos, combustíveis e 
toda a cadeia da indústria petroquímica”, disse Ragendra 
de Sousa, que adiantou estar o país disponível para apre‑
ciar propostas de desenvolvimento a jusante da explora‑
ção petrolífera.

O
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Fernando Correia報導 
Por Fernando Correia
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As oportunidades de investimento em Moçambique 
foram desenvolvidas por Lourenço Sambo, presidente da 
agência moçambicana de promoção de investimentos 
(Apiex), que pormenorizou projectos planeados para o 
imobiliário, transportes, mineração, entre outras áreas, e 
para os quais o Governo procura investidores.

“Viemos mostrar as potencialidades que 
Moçambique tem, não só em termos de oportunidades 
de negócios mas também em termos de crescimento 
económico, em termos daquilo que Moçambique pode 
fornecer sob o ponto de vista do comércio. Quando pe‑
gamos e olhamos esta plataforma de Macau estamos a ver 
o grande mercado que é a República Popular da China 
mas também estamos a ver a interacção entre os Países de 

Língua Portuguesa. Para nós isto é muito crucial” disse 
Lourenço Sambo.

Logo na abertura do evento, a embaixadora de 
Moçambique em Pequim, Maria Gustava, afirmava à 
agência Macauhub esperar que o destaque na MIF 2018 
permitisse aprofundar “o conhecimento sobre a realida‑
de e potencialidades que o país oferece em matéria de 
negócios e investimentos para os empresários da China 
e igualmente para os empresários dos restantes Países de 
Língua Portuguesa.”

Moçambique esteve representado na PLPEX por 
entidades governamentais e municipais, bem como por 
uma gama diversa de empresas, desde o turismo de sa‑
faris à alimentação, passando pelo vestuário e artesanato.

莫桑比克投資和出口促進局局長桑博 
Lourenço Sambo, presidente da Agência moçambicana 
para a Promoção de Investimento e Exportações

莫桑比克工業和貿易部長Ragendra de Sousa 
Ministro da Indústria e Comércio da República 
de Moçambique, Dr. Ragendra de Sousa

MIF莫桑比克展館
Pavilhão de Moçambique na MIF
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ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS PARA A COOPERAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA EM LISBOA PROMOVE COOPERAÇÃO ENTRE A CHINA E PORTUGAL

中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 ‑里斯本 ‑2018
促進中葡交流合作 發揮澳門平台優勢

機遇 OPORTUNIDADES

自中國與葡語國家的政要和企業家2018
年6月齊聚里斯本，出席「中國與葡語國
家企業經貿合作洽談會 ‑里斯本 ‑2018」
，同時，中葡論壇（澳門）常設秘書處
於洽談會首日舉辦了交流酒會，以慶祝
中葡論壇成立15周年。 

全國政協副主席何厚鏵、葡萄牙經濟部長Dr.Manuel 
Caldeira Cabral、中國商務部副部長高燕、澳門特區政

府經濟財政司司長梁維特出席了酒會並致辭。其他出席
嘉賓包括葡萄牙財政部稅務國務秘書Antonio Mendonça 
Mendes、中國駐葡萄牙大使館臨時代辦許志達，以及安哥
拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、葡萄牙、聖
多美和普林西比，及東帝汶等葡語國家之使節。 

何厚鏵表示，中葡論壇（澳門）的成立，正是把握
改革開放進程中的機遇，順應中國與葡語國家人民共同發
展的願望，他又強調，2018年中國迎來改革開放40週年，

來
Guilherme Dias於里斯本報導 
Por Guilherme Dias, em Lisboa
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irigentes políticos e empresariais dos 
países lusófonos juntaram ‑se em 
Lisboa no primeiro dia do Encontro 
de Empresários para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa, numa re‑

cepção oferecida pelo Fórum Macau, para celebrar o seu 
15.º aniversário. 

Com a presença de Manuel Caldeira Cabral. 
Ministro da Economia de Portugal, Gao Yan, Vice‑
‑Ministra do Comércio da China, Leong Vai Tac, 
Secretário para a Economia e Finanças de Macau e de 
representantes das agências de investimento e promoção 
do comércio da China e da região de Macau, de Portugal, 
do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da 
Guiné ‑Bissau, de Timor ‑Leste e de São Tomé e Príncipe, 
a sessão contou com o Vice ‑Presidente da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, Ho Hau Wah, que 
destacou a “originalidade” do Fórum, hoje “considerado 
como um mecanismo de cooperação pioneiro”.

Estiveram igualmente presentes no encontro o 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, 
António Mendonça Mendes e o Encarregado de 
Negócios da Embaixada da República Popular da China 
em Portugal, Xu Zhida

“A criação do Fórum de Macau traduz a vontade 
de aproveitar as oportunidades emergentes do proces‑
so de reforma e de abertura, cruzando ‑a com o desejo 
de desenvolvimento comum dos povos da China e dos 
Países de Língua Portuguesa”, disse Ho Hau Wah, recor‑
dando que em 2018 se celebra o 40.º aniversário da re‑
forma e abertura da China, tendo o Presidente Xi Jinping 

D
destacado em Abril, na cerimónia de abertura do Fórum 
de Boao para a Ásia, que a reforma e a abertura são pro‑
gressos importantes para promover o desenvolvimento 
e avanço comum da China e do Mundo. Integrada na 
China e com o apoio do Governo Central, Macau tem 
vindo a “potencializar as suas próprias vantagens ao abri‑
go da fórmula consagrada de `Um País, Dois Sistemas´ 
assim como valer ‑se das suas enraizadas relações histó‑
ricas, de modo a promover a construção da Plataforma 
entre a China e os países lusófonos”.

Ho Hau Wah lembrou ainda que a iniciativa “Faixa 
e Rota”, anunciada em 2013 pelo Presidente Xi Jinping, 
“proporcionou novas oportunidades para a cooperação 
entre a China e os países lusófonos”, uma “rara oportuni‑
dade para, de mãos dadas, promover a consolidação e o 
desenvolvimento do Fórum Macau, elevando ‑o para um 
patamar mais inclusivo, de canais diversificados, trans‑
formando o mecanismo num novo exemplo de coope‑
ração, no enquadramento da estratégia nacional `Faixa 
e Rota´”.

Para Ho Hau Wah, os resultados dos esforços do 
Governo da Região Administrativa Especial da China 
(RAEM) para efectivar a Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial têm sido “notáveis”: os empre‑
sários chineses podem utilizar plenamente a Plataforma 
de Macau e, através da cooperação com os Países de 
Língua Portuguesa, expandir os seus negócios para a 
União Europeia, a América Latina e a África. Os Países 
de Língua Portuguesa, por sua vez, podem também apro‑
veitar o papel singular de Macau como Plataforma, para 
procurar oportunidades de negócios e de cooperação no 
vasto mercado da China”.

機遇 | OPORTUNIDADES
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習近平主席4月在亞洲博鰲論壇開幕式上指出，改革開放是
推動中國與世界共同發展和進步的重要進程；在中央政府
的支持下，澳門將繼續發揮歷史淵源等優勢，推進中葡平
台建設， 體現「一國兩制」的成功實踐。

何厚鏵還指出，2013年習近平主席提出的“一帶一
路”倡議，為中國與葡語國家合作帶來了新機遇， 「這是一
個攜手共進、鞏固發展中葡論壇的難得歷史機遇，要將中
葡論壇打造成渠道多元、更具包容性的平台，使其成為“一
帶一路”國家戰略下新型合作機制的典範。」

他又表示，澳門特別行政區積極打造中葡商貿合作
服務平台，成效有目共睹。中國企業家可充分利用澳門作
為平台，通過與葡語國家合作，將業務輻射到歐盟、拉美
和非洲；葡語國家可以利用澳門獨特的平台作用，在龐大
的中國市場尋找合作商機。

建設粵港澳大灣區是中葡論壇（澳門）未來發展的
又一重大機遇。何厚鏵強調：「澳門作為大灣區發展規劃中
的特區，又是中葡商貿合作服務平台。葡語國家可以在中葡
論壇與大灣區合作對接進程中發現更廣闊的合作空間，充分
利用大灣區發展提供的契機，持續推動多領域務實合作。」

在評價中葡論壇（澳門）15年來取得的工作成效
時，中國商務部高燕副部長認為，中葡論壇一直致力於促
進中國與葡語國家交流合作，為促進雙方共同發展做出了

constituiu, de forma activa, a Plataforma de Serviços 
para a Cooperação Comercial.

“Conforme o princípio de `Um País, Dois 
Sistemas´, iremos continuar a prestar apoio a Macau 
na construção da Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, por forma a integrar na conjuntu‑
ra do desenvolvimento nacional”, disse Gao Yan. 

Estamos convictos de que o Fórum de Macau 
poderá atingir um novo e distinto ponto de partida 
com os esforços envidados pelas partes envolvidas, 
injectando nova vitalidade com mais prosperidade”, 
adiantou.

Através do mecanismo do Fórum de Macau, ao 
longo dos seus 15 anos, os dirigentes da China anun‑
ciaram uma série das medidas sobre a cooperação eco‑
nómica e comercial com os países lusófonos, tendo es‑
tes assinado com a China os 5 “Planos de Acção para a 
Cooperação Económica e Comercial” e uma série dos 
acordos multilaterais e bilaterais. A cooperação entre 
as partes passou de 7 áreas em 2003 para um cerca de 
20 áreas no último “Plano de Acção.”

Estas áreas de cooperação abrangem a coopera‑
ção tradicional, como a cooperação intergovernamen‑
tal, o comércio e o investimento, o turismo, a cultural 
e a saúde pública. Progressivamente, foram sendo in‑
cluídas novas áreas de intervenção como a cooperação 
marítima, a protecção ambiental e a capacidade pro‑
dutiva. Hoje, o Fórum de Macau transformou ‑se numa 
plataforma de relevo para a cooperação entre a China 
e os países lusófonos no enquadramento de “Faixa e 
Rota”.

重要貢獻，「中葡論壇的影響力和凝聚力與日俱增，中國
與葡語國家經貿合作成果豐碩。同時，澳門憑藉『一國兩
制』的制度優勢和聯繫葡語國家的獨特優勢，積極建設中
葡商貿合作服務平台。」

高燕表示：「我們將按照『一國兩制』方針，繼續
支持澳門加強中葡商貿合作服務平台建設，融入國家發展
大局。我們堅信，在各方的共同努力下，中葡論壇必將站
在新的更高的起點上，煥發出更加蓬勃的生命力。 」

15年來，在中葡論壇機制作用下，中國領導人與葡
語國家開展了一系列經貿合作措施，包括與葡語國家簽署
的五個《經貿合作行動綱領》及一系列多邊和雙邊協議，
各方合作領域自2003年起由7個增加至約20個。這些合作
領域包括跨政府合作、貿易投資、旅遊、文化和公共衛生
等。隨著合作不斷加深，又增加了海洋、環保、產能等領
域的合作。目前，中葡論壇已成為“一帶一路”框架下中國
與葡語國家間最受矚目的合作機制。

中葡論壇常設秘書處徐迎真秘書長表示，在中國和
葡語國家政府的積極參與和關注下，以及在澳門特區政府
的大力支持下，中葡論壇始終致力於自我完善，取得了顯
著的發展成效，中葡論壇在走向成熟的同時，不斷強化與
各葡語國家的經貿、文化和教育等領域的聯繫，在促進澳
門成為中葡商貿合作服務平台取得了良好的進展。 

Outra “grande oportunidade para o futuro de‑
senvolvimento do Fórum de Macau” é a construção 
da Região da Grande Baía Guangdong ‑Hong Kong‑
‑Macau, segundo o Vice ‑Presidente da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês: “Macau está, como 
região, integrada no planeamento do desenvolvimento 
da Região da Grande Baía e é também a Plataforma de 
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, pelo que, os Países 
de Língua Portuguesa poderão encontrar no processo 
de colaboração entre o Fórum de Macau e a Região 
da Grande Baía um leque de vastas oportunidades, 
procurando desenvolver cooperações pragmáticas em 
diversas áreas e aproveitando as oportunidades ofere‑
cidas pelo desenvolvimento da Região”. 

Numa altura em que decorre uma avaliação no 
terreno dos resultados alcançados pelo Fórum Macau 
ao longo dos seus primeiros 15 anos de actuação, a 
Vice ‑Ministra do Comércio da China, Gao Yan, afir‑
mou que o organismo “tem cumprido a sua missão, 
procurando promover o intercâmbio e a cooperação 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, de 
modo a dar as suas importantes contribuições para 
promover o desenvolvimento comum” e “acompa‑
nhando o progresso da reforma e abertura da China”.

“A influência e a coesão do Fórum de Macau 
estão cada vez mais elevadas, a cooperação econó‑
mica e comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa obteve resultados frutíferos”, disse Gao 
Yan. Ao mesmo tempo, Macau, através do regime de 
“Um País, Dois Sistemas” e das suas vantagens particu‑
lares enquanto elo de ligação com os países lusófonos, 
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Xu Yingzhen, secretária ‑geral do Secretariado 
Permanente do Fórum Macau, afirmou no encontro que, 
com a activa participação e atenção dos Governos da 
China e dos Países de Língua Portuguesa, a par do grande 
apoio do Governo da RAEM, o organismo “tem vindo a 
aperfeiçoar ‑se, registando um desenvolvimento notável”, 
além de “revelar sinais de amadurecimento”, reforçando 
as ligações entre os diversos países, nas áreas da econo‑
mia, do comércio, da cultura e da educação.

A construção de Macau como uma Plataforma de 
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os 
países lusófonos “obteve também progressos positivos”.

O Fórum, disse a secretária ‑geral, está agora em‑
penhado em envolver ‑se no processo de desenvolvimen‑
to industrial, através de elementos de serviços para a coo‑
peração comercial, “criando uma nova dinâmica para os 
respectivos sectores industriais e para a Plataforma”. 

Como exemplo, referiu, o sector das convenções 
e exposições de Macau, que já tem bases estabelecidas 
e, de acordo com o “Relatório Anual” lançado recente‑
mente pela Associação Internacional dos Congressos e 
Convenções (ICCA), organiza 39 convenções certifica‑
das, encontrando ‑se na 65.ª posição da classificação mun‑
dial e na 16.ª posição entre as cidades da Ásia ‑Pacífico.

“Pretendemos, através das actividades princi‑
pais no sector de convenções e exposições, fornecer às 
empresas do Interior da China e dos Países de Língua 
Portuguesa uma plataforma e serviços de cooperação e 
de intercâmbio, de modo a atrair empresários e introdu‑
zir produtos dos Países de Língua Portuguesa nas respec‑
tivas actividades”, disse Xu Yingzhen.

No processo de promover o desenvolvimento da 
indústria financeira com características próprias, adian‑
tou, os serviços de locação financeira, gestão de fortu‑
nas e centro de liquidação em RMB, dispõem de condi‑
ções favoráveis estabelecidas pelo regime de “Um País, 
Dois Sistemas”, nomeadamente as de porto franco, de 
regime fiscal com baixa tributação, entre outras. Estas 
“articulam ‑se com a construção de `Faixa e Rota´ e de 
Plataforma de Serviços Financeiros , referiu.

De acordo com Xu Yingzhen, a estratégia de de‑
senvolver uma indústria financeira com características 
próprias do Governo da RAEM, tem obtido grande 
apoio do sector de Macau e de algumas importantes 
instituições financeiras do Interior da China, como o 
Banco da China e o Banco Industrial e Comercial da 
China (ICBC) que já firmaram acordos de cooperação 
com os serviços de natureza económica e comercial do 
Governo da RAEM. 

“Ambicionamos estabelecer relações de coopera‑
ção de forma diversificada com mais instituições finan‑
ceiras da China e dos Países de Língua Portuguesa, 
acelerando a construção da `Plataforma de Serviços 
Financeiros´”, referiu. 

A satisfação foi geral em relação ao papel que a 
Plataforma de Macau tem vindo a desempenhar na agi‑
lização das relações económicas e comerciais entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa. 
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澳門經濟財政司司長梁維特 
Secretário para a Economia e Finanças 
do Governo da RAEM, Leong Vai Tac

全國政協副主席何厚鏵 
Vice ‑Presidente da 
Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês, 
Ho Hau Wah

中國商務部高燕副部長 
Vice‑Ministra do Comércio 
da China, Gao Yan
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GOVERNO DE MACAU ELOGIADO PELO CONTRIBUTO DADO Á 
COOPERAÇÃO COM OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Todos vêem emergir novas oportunidades para 
tornar ainda mais relevante o papel da RAEM, particu‑
larmente com a Nova Rota da Seda, a inauguração da 
Ponte Hong Kong ‑Zhuhai ‑Macau e o Planeamento de 
Construção da Região Metropolitana da Grande Baía 
Guangdong ‑Hong Kong ‑Macau. 

A disponibilização na RAEM de novos serviços 
às empresas do espaço sino ‑lusófono, ficou patente no 
Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. 

O encontro foi co ‑organizado pelo Instituto para a 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) 
e pela sua congénere portuguesa Aicep Portugal Global. 

Durante o encontro na capital portuguesa, foram 
realizadas mais de 80 bolsas de contacto, envolvendo, 
entre outros, o comércio de produtos alimentares e os 
sectores de tecnologia, aviação, financeiro e de serviços. 
Entre outras entidades, foram assinados 24 protocolos, a 
larga maioria (21) dos quais envolvem o Governo e em‑
presas de Macau.

Os acordos abrangem os domínios de coopera‑
ção entre governos, associações comerciais e câmaras 
de comércio, serviços de liquidação e compensação em 
renminbi (RMB), cooperação técnica, e introdução de 
alimentos saudáveis, entre outros.

A assinatura destes protocolos inclui o desenvolvi‑
mento do sector financeiro com características próprias, 
com destaque para os sectores de locação financeira 
(“leasing”), gestão de fortunas e compensação em ren‑
minbi. Em conjugação com a construção da Plataforma 
de Serviços Financeiros para a Cooperação Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, estes ser‑
viços visam proporcionar apoio financeiro para as em‑
presas da China e dos países lusófonos.

O secretário para a Economia e Finanças do 
Governo da RAEM, Leong Vai Tac, sublinhou o empe‑
nho da RAEM em construir a plataforma de serviços 
para a cooperação comercial entre a China e os países 
lusófonos, “posicionamento estratégico conferido pelo 
Governo Central à RAEM”, e “uma importante via para 
Macau servir as necessidades do nosso país e impulsio‑
nar o desenvolvimento sustentável através de diversifica‑
ção adequada da economia local”. 

“A articulação eficiente da política de abertura do 
nosso país com a iniciativa de construção conjunta da 
`Faixa e Rota´ e a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, irá 
comportar grandes oportunidades de desenvolvimento”, 
disse o representante do Governo da RAEM. As vanta‑
gens da plataforma de serviços de Macau relativas aos 
“aspectos linguístico, cultural, e no serviço de informa‑
ções, aliado ao desenvolvimento dos sectores turístico, 
de convenções e exposições e do sector financeiro com 
características próprias, bem como as oportunidades de‑
rivadas do aprofundamento da cooperação regional com 
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徐迎真指出，中葡論壇正致力通過為商貿合作提供
多元化的服務，參與到產業發展的進程中，為相關產業領
域的合作打造嶄新動力。例如，根據近期國際大會及會議
協會（ICCA）年報數據，澳門2017年共舉辦了39場大型會
議，在全球城市排名中列第65位，在亞太區城市中則名列
第16位，可見澳門會展產業已具備堅實基礎。

徐迎真又表示：「在會展領域裡，我們將通過舉
辦重要會展活動，為中國內地和葡語國家提供交流合作平
台，吸引企業家參與其中，藉此推廣葡語國家產品。」她
還指出，在促進澳門特色金融產業發展的進程中，開展融
資租賃和資產管理服務，建立人民幣結算中心，將充分顯
示出「一國兩制」方針提供的有利條件，即自由港和低稅
收等。這些有利條件又與“一帶一路”建設和打造金融服務
平台相結合。

徐迎真秘書長認為，澳門特區政府發展特色金融產
業，一直備受澳門相關產業和中國內地若干重要金融機構
的大力支持，例如，中國銀行與中國工商銀行已和澳門特
區政府簽署經貿服務合作協議。她指出：「我們希望與更
多中國和葡語國家金融機構建立多元化的合作模式，以促
進金融服務平台的建設。 」

促進中葡合作交流 澳門平台獲高度評價

隨著新絲綢之路建設、港珠澳大橋的通車，加上 
《粵港澳大灣區發展規劃綱要》即將出台，新的機遇正不
斷湧現，而澳門所發揮的平台作用也越來越顯著。在里斯
本舉行的中國與葡語國家企業經貿合作洽談會亦充分展
示，澳門將為中葡雙方企業提供豐富多元的服務。

洽談會由中葡論壇（澳門）常設秘書處、澳門貿易
投資促進局（IPIM）、葡萄牙經貿投資促進局（Aicep）和
其他機構聯合舉辦，期間進行了超過80場商業配對洽談，
涵蓋食品貿易、科技、航空、金融和服務等多領域；洽談會
安排了24份簽約項目，其中21項與澳門政府和企業有關。

上述合作協議涉及政府、貿易協會和商會間多領域
合作、人民幣業務清算和結算服務、技術合作、引進健康

中國企業家可充分利用澳門作為平
台，通過與葡語國家合作，將業務輻射
到歐盟、拉美 和非洲 。

OS EMPRESÁRIOS CHINESES PODEM UTILIZAR 

PLENAMENTE A PLATAFORMA DE MACAU E, ATRAVÉS DA 

COOPERAÇÃO COM OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

EXPANDIR OS SEUS NEGÓCIOS PARA A UNIÃO EUROPEIA, 

A AMÉRICA LATINA E A ÁFRICA.
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cultivando em conjunto um novo impulso para a coope‑
ração empresarial sino ‑lusófona, criando mais oportuni‑
dade de negócio”.

“A cooperação entre Macau e as outras provín‑
cias e municípios do Interior da China, nomeadamente 
a Região do Pan ‑Delta do Rio das Pérolas e a Província 
de Jiangsu, continua também a avançar. De destacar que, 
a valorização da função de Macau como Plataforma de 
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa constitui uma parte im‑
portante da participação de Macau na cooperação regio‑
nal. Os investidores dos Países de Língua Portuguesa são 
muito bem ‑vindos a formarem parcerias com as empre‑
sas de Macau, para, através da plataforma proporciona‑
da pela RAEM, penetrar nos mercados do Interior da 
China, com vista à exploração de novas oportunidades”, 
afirmou o Secretário para a Economia e Finanças do 
Governo da RAEM.

Na cooperação regional com o Interior da China, 
Macau organizou, desde 2016 e em 3 anos consecutivos, 
delegações compostas por representantes das 9 provín‑
cias da zona do Pan ‑delta do Rio das Pérolas (PPRD) 
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食品等。協議的簽署將促進特色金融產業發展，重點發展
融資租賃、財富管理和人民幣清算服務。在建設中葡經貿
合作及金融服務平台的進程中，為中國和葡語國家企業提
供資金支持。 

梁維特司長強調，澳門致力構建中葡商貿服務平
台，這是中央政府賦予澳門的戰略定位，也是澳門服務國
家所需，推動經濟適度多元可持續發展的重要路徑。他指
出，國家開放政策、共建“一帶一路”倡議與中國和葡語國
家經貿合作有效對接，將蘊藏巨大的發展機遇。澳門服務
平台在語言、文化、信息服務等領域獨具優勢，加上旅遊
業、會展業和特色金融產業發展，以及通過與中國內地不
斷深化區域合作帶來的機遇，更加堅定了澳門「落實中葡
合作項目提供更多有利條件」的決心。

梁維特又表示，澳門正致力於推動特色金融產業發
展，包括發展融資租賃、財富管理和人民幣清算服務等，
結合中國與葡語國家金融服務平台構建，為中葡企業提供
資金支持，「隨着澳門的服務平台作用不斷豐富，我們希
望未來有更多金融機構支持和參與澳門平台建設，尤其是
內地重要金融機構高層。這些金融機構可以考慮與澳門建
立合作關係，或在澳門設立分支機構，與澳門攜手為中葡
企業合作注入新動力，創造更多商機。」

澳門亦正努力推進與珠江三角洲和江蘇省等地的
合作，對此，梁維特認為澳門作為中葡商貿服務平台的作
用將進一步提升，成為澳門在區域合作的重要組成部分， 
「我們非常歡迎葡語國家投資者與澳門企業結成合作夥伴，
透過澳門平台開拓中國內地市場，尋找更多新的機遇。」

自2016年起，澳門連續三年組織泛珠三角洲地區
的九省代表前往葡語國家進行貿易和環保等領域的技術訪
問。澳門還與廣東和江蘇這兩個經濟大省攜手建立合作園
區，並與福建省開展一系推廣活動，來促進與葡語國家的
交流合作。目前，澳門正在加速打造中國與葡語國家文化
交流中心和中葡雙語人才培養基地。

o Interior da China”, reforçam a convicção “de que foram 
criadas condições mais favoráveis para a implementação 
de projectos de cooperação comercial entre a China e os 
países lusófonos”

“A par disso, Macau encontra ‑se empenhada em 
impulsionar o desenvolvimento do sector financeiro com 
características próprias, com destaque para a locação 
financeira, gestão de fortunas e serviços de compensa‑
ção em renminbi, entre outros, e em articulação com a 
construção da plataforma de serviços financeiros entre a 
China e os países lusófonos, prestando apoio financeiro 
às empresas”, disse Leong Vai Tac. “A conotação da plata‑
forma de serviços assumida por Macau encontra ‑se cada 
vez mais enriquecida. Fazemos votos de que, no futuro, 
haja maior número de instituições financeiras que apoiem 
e participem na construção da Plataforma de Macau, es‑
pecialmente os dirigentes das importantes instituições 
financeiras do Interior da China”, que se deslocaram 
propositadamente da China Continental a Portugal para 
participar no Encontro, adiantou. “Essas instituições fi‑
nanceiras podem ponderar o estabelecimento de relações 
de cooperação com Macau ou instalar filiais na RAEM, 

聚焦信息技術
 
在洽談會期間簽署的多項企業合作協議中，信

息技術合作獨具重要性。澳門技術服務公司盛世集團
（CESL Asia）首席執行官安東尼奧·特立尼達（António 
Trindade）稱，公司與一家葡萄牙企業和一家福建企業簽
署合作協議，在第三國聯合開展合作項目。盛世集團將與內
地企業合作計劃在澳門建設一個新產品和通用技術應用研發
中心，涵蓋中國、亞洲和葡語國家，如巴西和安哥拉。

特立尼達表示：「具體而言，我們的目標是找到適
用於不同具體市場，特別是非洲新興經濟體的方案。這些
方案亦需與中國一貫的發展策略契合，例如透過電子商務
和快遞整合方案，讓農產品貿易克服市場障礙。這些市場
擁有巨大的發展潛力，而我們的貿易對象國，在這個瞬息
萬變的全球經濟形勢中，仍處於發展初期。」他又指出：
「我們的發展模式就是利用澳門平台，打造新的典範、新
的商業模式和運營模式。我們將開展合作，形成合力，讓
合作各方貢獻自己的力量。」

洽談會期間，另有澳門網路技術公司（Bringbuys 
Web Technology）與佛得角貿易投資促進局簽署了一項合
作協議。澳門網路技術公司將在佛得角設立技術中心，未
來計劃進軍其他西非國家。據該公司指，協議計劃第一階
段投資500 ‑2000萬美元，在佛得角建設一個雲計算國際
中心。該實驗中心將為佛得角政府提供各項支持，包括大
數據服務、公路安全和公民服務。

該試點項目建成後，計劃第二階段的投資將增至
5000萬美元，以建設一座工業園，作為當地人才的培訓中
心和企業孵化器。該公司將上述項目落地佛得角，一是看
中了該國優質的能源基礎設施，二是看好佛得角所在地理
位置，有利於進軍西非其他國家的市場。第一階段項目成
功投產後，澳門網路技術公司將向幅員更加遼闊的葡語國
家，即葡萄牙和巴西進發。



41

機遇  |  OPORTUNIDADES

“São mercados com capacidade de desenvolvimento enor‑
me. As economias nos países ‑alvo estão em fase de de‑
senvolvimento inicial, mas o mundo e a economia estão a 
mudar com muita rapidez”, afirma Trindade.

“O modelo que nós desenvolvemos, a chamada 
Plataforma, é criar novos paradigmas, negócios e manei‑
ras de operar. Criamos parcerias e integramos num pro‑
pósito de cada uma contribuir da sua parte”, adianta o 
CEO da CESL Asia.

Também assinado em Lisboa foi um acordo entre a 
Bringbuys Web Technology e a Cabo Verde TradeInvest, 
prevendo a criação de um pólo tecnológico em Cabo 
Verde, com planos de penetração em outros países da 
África Ocidental.

Fonte da empresa chinesa referiu que o protocolo 
prevê, numa primeira fase, construir em Cabo Verde um 
centro de computação em nuvem (“cloud computing”) de 
nível internacional. Este investimento de 5 milhões a 20 
milhões de dólares destina ‑se a criar um centro experi‑
mental, que irá prestar apoio ao governo, nomeadamente 
na segurança rodoviária e serviços ao cidadão, além de 
criar serviços de “big data”. 

Depois deste projecto piloto, o investimento po‑
derá alcançar os 50 milhões de dólares numa segunda 
fase, num parque industrial que servirá para formação de 
quadros locais e incubação de empresas. 

A escolha por Cabo Verde deveu ‑se à qualidade 
das infraestruturas, nomeadamente energética, e tam‑
bém à localização geográfica, que permite expandir para 
outros países na África Ocidental. Caso o projecto ‑piloto 
seja um sucesso, a Bringbuys Web Technology admite 
expandir ‑se para outros Países de Língua Portuguesa de 
maior dimensão, caso de Portugal e Brasil.
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para a realização visitas temáticas aos países lusófonos, 
sobre assuntos do comércio e da protecção ambiental. 
Macau ainda estabeleceu dois parques de cooperação 
conjuntamente com duas Províncias de forte peso econó‑
mico  ‑ Guangdong e Jiangsu  ‑ e realizou com a Província 
de Fujian uma série de actividades de cooperação com 
os países lusófonos. Em preparação acelerada estão o 
Centro de Intercâmbio Cultural entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa e a Base de Formação de Quadros 
Bilingues de Chinês e Português.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EM FOCO

Entre os vários acordos empresariais assinados no 
Encontro Empresarial de Lisboa, as tecnologias de infor‑
mação assumiram particular peso. Baseada em Macau, a 
empresa de serviços tecnológicos CESL Asia firmou um 
acordo de parceria com uma empresa portuguesa, e ou‑
tro com uma empresa da província de Fujian, vocaciona‑
da para projectos comuns em países terceiros, segundo 
explicou António Trindade, CEO da empresa. 

Com a empresa chinesa, ficou previsto o estabe‑
lecimento, através de Macau, de um centro de desen‑
volvimento de novos produtos e aplicações tecnológicas 
comuns para aplicações na China, países asiáticos e lusó‑
fonos, como o Brasil ou Angola.

Em concreto, o objectivo é encontrar soluções 
adaptadas a mercados específicos, nomeadamente os 
emergentes de África, na linha de algumas que China tem 
vindo a desenvolver. Estas, exemplifica, incluem soluções 
integradas de comércio electrónico e entregas expresso que 
permitem a produtores agrícolas ultrapassar problemas de 
acesso ao mercado para escoamento dos seus produtos. 

中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 
Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
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網上平台助益巴西企業走進中國市場

巴西中小企業即將迎來全新網上電子商務平台。
該平台旨在促進當地企業融入中國市場，並為它們提供法
律、會計和資金支持，以及與立法和營商環境有關的最新
資訊。在該平台的助力下，巴西企業可藉著中葡合作發展
基金的支持，進一步開拓中國南方市場。  

澳門企業家代表團於2018年6月訪問巴西期間提出
成立網上平台，同時，為了加快平台建設，巴西和澳門代
表將組成專項團隊負責相關工作。專項團隊的巴西成員分
別來自巴西計劃發展及管理部、工貿服務部、巴西出口投
資促進局、國家社會經濟發展銀行、國家發展機構，以及
小微企業支持服務機構。

巴西計劃發展及管理部國際事務秘書喬治·阿爾巴
徹先生為電子商務平台建設的協調人之一，他在接受英文
雜誌Macao Magazine採訪時指出，該平台將為有意在澳
門設立辦事處或開拓中國南方市場的巴西企業提供一系列
服務及資訊，以協助它們作出正確決策，「由中國政府發
起的中葡合作發展基金，將透過網上商務平台，為來自巴
西等葡語國家的企業打開大門。」

巴西企業國際化進程

巴西特許經營商會也參與到創建網上平台的討論
中。該會最近發佈的研究顯示，國外市場對巴西企業愈來愈
有吸引力，尤其是因為巴西於近年經歷了嚴重的經濟衰退。

商會主席法比奧·科里與澳門代表團會面時指出：
「走出巴西進行國際化經營，這樣的決定對於一個企業來
說並不容易。本土品牌走向世界必定充滿挑戰。然而，澳
門的巨大優勢在於葡萄牙語是其官方語言之一，這將在很
大程度上幫助巴西企業更好地理解當地風俗和文化。在這
場企業國際化進程中，我們等於已經取得了開門紅。」

他在接受Macao Magazine採訪時亦表示，巴西企
業的國際化進程於2017年加快了步伐，並將貿易拓展至近
百個國家。目前，美國匯聚了最多的巴西品牌，其次是巴
拉圭和葡萄牙；然而，中國作為一個充滿活力的市場，對
於巴西企業來說是極具吸引力的。

繼2017年首次訪問中國後，2018年8月，巴西特許
經營商會再次組織企業家代表到訪中國，並在上海參加了
多輪商業活動。參與是次訪問的50多位企業家分別來自該
國的多個國際品牌商，例如香水製造商Boticário。

BRASIL QUER ESTREITAR AS RELAÇÕES ECONÓMICAS E 
COMERCIAIS COM A CHINA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DE MACAU

利用澳門平台優勢  加強中巴經貿合作
機遇 OPORTUNIDADES
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Marco Antinossi 於巴西報導 
Por Marco Antinossi, em Brasília

PLATAFORMA ELECTRÓNICA VAI AUXILIAR EMPRESAS 
BRASILEIRAS INTERESSADAS NA CHINA

Pequenas e médias empresas brasileiras terão 
em breve uma plataforma electrónica disponível para 
auxiliá ‑las no processo de internacionalização para o 
mercado chinês. A nova ferramenta oferecerá apoio ju‑
rídico, contabilístico e financeiro, além de disponibilizar 
informações gerais sobre legislação e ambiente de negó‑
cios, para que as empresas brasileiras possam utilizar os 
fundos disponibilizados pelo Fórum de Macau para ac‑
tuar no Sul da China.

 A criação dessa plataforma foi discutida por uma 
delegação de Macau, em visita oficial ao Brasil, em Junho de 
2018. Um grupo de trabalho com representantes do Brasil e 
de Macau será formada para avançar no processo de criação 
da plataforma. Da parte brasileira, integrarão o grupo, além 
do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MPOG), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços e Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex ‑Brasil), o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), institui‑
ção de fomento do Governo brasileiro, e o Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“O desenvolvimento dessa plataforma abrirá as 
portas do fundo de cooperação, disponibilizado pelo go‑
verno chinês para Países de Língua Portuguesa, às em‑
presas brasileiras”, disse à Revista Macao o secretário de 
Assuntos Internacionais do MPOG, Jorge Arbache, um 
dos coordenadores do processo. Segundo ele, a platafor‑
ma vai oferecer uma série de serviços e informações para 
a tomada de decisão de gestores de empresas brasileiras 
interessados na abertura de representações em Macau 
para explorar o mercado do sul da China.

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

Participa também das discussões para criação da 
plataforma a Associação Brasileira de Franchising (ABF). 
Um estudo recente divulgado pela entidade representati‑
va do sector no Brasil revelou que o mercado externo é 
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cada vez mais atractivo para as redes brasileiras, especial‑
mente num período marcado por forte retracção econó‑
mica no Brasil, nos últimos anos. 

“Não é fácil para uma empresa decidir sair do 
Brasil para internacionalizar as suas operações. É sempre 
um desafio levar uma marca para outro país e Macau tem 
esse grande atractivo que é a língua portuguesa, o que fa‑
cilita bastante e ajuda muito a entender melhor os hábitos 
e a cultura local. O pontapé inicial já foi dado”, afirmou o 
executivo, que participou em Brasília das reuniões com a 
delegação de Macau.

Em 2017, as redes brasileiras avançaram no proces‑
so de internacionalização, ampliando a presença para cer‑
ca de 100 países. Os Estados Unidos concentram o maior 
número de marcas brasileiras, seguido por Paraguai e 
Portugal, mas a China tem despertado o interesse do sec‑
tor, principalmente pelo dinamismo do mercado, disse à 
Revista Macao o director da ABF, Fabio Khouri.

Em Agosto de 2018, a ABF levou à China a segun‑
da missão empresarial organizada pela entidade, desde 
2017. Com mais de 50 empresários de diversas marcas 
já com operações no estrangeiro, como a fabricante de 
perfumes Boticário, a delegação participou de diversos 
encontros de negócios em Xangai.

REFORÇO DAS RELAÇÕES AO NÍVEL DA EDUCAÇÃO

Integraram a comitiva a Brasília Leong Vai 
Tac, Secretário para a Economia e Finanças do gover‑
no de Macau, Xu Yingzhen, secretária ‑geral do Fórum 
de Macau, Sio Chi Wai, presidente da Direcção da 
Associação dos Exportadores e Importadores de Macau, 
Eduardo Ambrósio, presidente da Associação Comercial 
Internacional de Empresários Lusófonos, e José Chui Sai 
Peng, vice ‑presidente da Parafuturo de Macau.

A delegação foi recebida por representantes do 
Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MPOG), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) e da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex), congénere do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 
de Macau (IPIM). 

Durante os encontros, a comitiva apresentou os 
atractivos económicos da Grande Baía Guangdong ‑Hong 
Kong ‑Macau (GBA) e das oportunidades de desenvolvi‑
mento que estarão ao alcance das empresas brasileiras 
para explorarem esse mercado.

Outro tema discutido pela delegação de Macau na 
visita a Brasília foi o estreitamento de relações na área da 
Educação, através da criação de um programa de inter‑
câmbio de alunos e docentes entre as universidades bra‑
sileiras e a Universidade de Macau.

“Esta visita contribuiu para o estreitamento de 
nossas relações com a China de uma forma global. Há 
um grande interesse de todas as partes envolvidas, muito 
entusiasmo de ambos os lados com o grande potencial de 
relacionamento. Esperamos que o aprofundamento dessas 
relações seja frutífero e gere benefícios para ambos os la‑
dos”, disse Jorge Arbache.
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加強教育領域聯繫

赴巴西交流考察的澳門企業家代表團成員主要包
括：澳門經濟財政司梁維特司長、中葡論壇（澳門）常設
秘書處徐迎真秘書長、澳門出入口商會蕭志偉理事長、國
際葡語市場企業家商會執行委員會吳川源主席，以及澳中
致遠投資發展有限公司董事會崔世平副主席。

訪問期間，代表團獲得巴西多個部門代表的熱情接
待，其中包括巴西計劃發展及管理部、工貿服務部，以及
巴西出口投資促進局等。代表團還介紹了粵港澳大灣區的
經濟優勢，以及巴西企業可從中獲得的發展機遇。

此外，雙方亦討論了如何通過開展巴西高校與澳門
大學之間的師生交流項目來加強兩地在教育上的聯繫。澳
門代表團訪問巴西利亞之後，巴西教育部及澳門高校代表
已著手商討組織巴西代表團回訪澳門。代表團的一名教育
部顧問表示，此行的目的是要「發掘並推動巴西和澳門的
教育合作」。

阿爾巴徹先生表示：「這次澳門出訪巴西，加強了
中巴全面夥伴關係。中巴雙方互利共贏，熱情高漲，關係
向好。我們希望中巴關係的深化取得顯著成效，切實推動
雙邊利益。」

梁維特率團訪問巴西利亞
Delegação de Macau liderada por Leong Vai Tac em Brasília
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MOÇAMBIQUE: INVESTIR NO REFORÇO DAS RELAÇÕES ENTRE A 
CHINA E MOÇAMBIQUE TENDO MACAU COMO PLATAFORMA.

莫桑比克：優化澳門平台作用  探索中莫合作商機
機遇 OPORTUNIDADES

麗亞•古斯塔瓦自2018年1月起擔任莫
桑比克駐中國大使。此前她曾出任莫桑
比克駐印尼、東帝汶和泰國特命全權大
使，以及莫桑比克駐新加坡和馬來西亞
高級專員。 

過去數十年裡，中國為莫桑比克
的大型基建項目提供了重要的支持，而該國也正邁向經濟
發展的新階段。在談及中國應對莫桑比克直接投資和提供
資金的領域時，古斯塔瓦說：「過去幾年，中國已成為莫
桑比克的主要合作夥伴之一。2016年莫桑比克總統紐西訪
華期間，兩國正式建立戰略合作夥伴關係。基於兩國的友
好情誼，中國為莫桑比克政府主導的道路、橋樑建設等大
型項目提供資金，旨在促進莫桑比克的經濟和社會發展。
就莫桑比克目前的發展而言，個人認為中國投資宜集中於
提高產能的項目，尤其是農業、交通、基礎設施、能源、
經濟和工業園區等領域。這些領域具有潛在的骨牌效應，
能帶動經濟增長。」

古斯塔瓦認為，中國在莫桑比克投資的中小企業發
揮著重要作用，它們不僅有助於推動國家經濟發展，更可
通過創造就業機會來增加當地家庭收入、改善人民生活，
「我國的商業群體集中在中小企業，正因如此，為中小企
業提供資金以協助它們提升競爭力，將為發展國家經濟創
造條件。莫桑比克具備眾多商業發展優勢，例如臨近印度
洋地緣戰略位置，亦擁有豐富的礦產和能源資源，以及發
展農業、旅遊業和服務業的優厚條件，而各領域亦設有開
放外國投資的法規。」

古斯塔瓦指出，莫桑比克亦通過各種平台，為中國
公民和企業家提供多方面的資訊，例如發展潛力和投資法
律框架等。她認為：「相互溝通、加強瞭解是一個持續的
過程，這為雙方的企業和商家提供合作機遇，加強兩國間
的經濟和商業合作，以達至互利共贏的目標。」

此外，古斯塔瓦認為中葡論壇（澳門）的建立進一
步深化了澳門與葡語國家間的歷史淵源。作為一個合作平
台，澳門促進了中國與葡語國家間的商業、投資、貿易和

瑪 經濟合作。莫桑比克將充份利用這一平台，積極開展一系
列相關舉措，包括促進人員互訪及文化交流、參與推動投
資和商業機遇的研討會，以及加強衛生、農業、旅遊業、
人力資源、中小企業和金融等領域的人才培訓。 

她亦相信，莫桑比克還可以通過以下方式進一步
發揮優勢：第一，落實中國與葡語國家之間的產能備忘
錄，以擺脫經濟和商業往來中的「零售模式」，並採取澳
門企業在葡語國家（尤其是莫桑比克）推行的戰略願景；
第二，創造有利於加入合作與發展基金的條件，確保可持
續發展項目的執行，以促進葡語國家經濟及社會發展；第
三，根據莫桑比克的需要在澳門及中國內地進行人力資源
培訓；第四，增加投資和貿易。

古斯塔瓦還談到加入中葡論壇（澳門）的好處，以
及如何促進多邊關係，「論壇成立至今已經發展成統一的
機制和平台，是對澳門與葡語國家雙邊合作的補充，且具
有很大潛力。我們可以看到，從2018年1月至7月，中國與
中葡論壇與會國之間的貿易額增長至821.49億美元，2017
年同期為676.15億美元。主要合作夥伴包括巴西、安哥拉
和葡萄牙。而中國與莫桑比克的貿易往來總額更高達14.9
億美元，同比增長45.13％，這些數據反映出澳門對促進中
葡經貿關係發揮的作用 」。

她又表示：「莫桑比克與中國在各領域的合作，透
過澳門這一平台切實獲益，例如在農業方面，有萬寶莫桑
農業園項目；房地產業方面有查理斯通（澳門）工程技術
與顧問有限公司參與的低成本住房項目 ；而傳統醫學及經
濟等領域的人員培訓亦從中受惠。」

展望未來，古斯塔瓦相信澳門將不斷優化其合作平
台作用，探索和發揮中國內地、澳門和葡語國家間的機遇
與潛力，促進各方對話，以期共同制定企業直接參與的最
佳策略，並確保各國在雙邊和三邊項目中建立夥伴關係時
享有更大的靈活性。她認為，中葡論壇（澳門）必須鼓勵
澳門商界在其與會國開展更多商業活動，以充分發揮當前
優勢。莫桑比克將繼續致力於完善該國駐北京的外交和領
事團隊，並促進中葡論壇與莫桑比克之間的溝通與協調。

沙凱撒報導 
Por Sha Kai Sa
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aria Gustava, Embaixadora da República 
de Moçambique na República Popular 
da China desde Janeiro de 2018. 
Anteriormente a diplomata moçambica‑
na foi Embaixadora na Indonésia, Timor‑
‑Leste e Tailândia e Alta ‑Comissária de 

Moçambique em Singapura e na Malásia.
Nas últimas décadas a China tem apoiado im‑

portantes obras públicas em Moçambique. Hoje 
Moçambique está claramente numa nova fase de desen‑
volvimento económico.

A Embaixadora Maria Gustava aborda quais as 
áreas para onde o investimento e financiamento chinês 
deve ser orientado em Moçambique, lembra que “Nos úl‑
timos anos a República Popular da China tornou ‑se num 
dos principais parceiro de Moçambique, de tal forma 
que os dois países decidiram estabelecer uma parceria 
estratégica de cooperação, em 2016, a quando da Visita 
de Estado de Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi a China. Em resultado das boas relações entre os 
dois paises, a China tem estado a financiar grandes obras 
de engenharia em Moçambique, tais como estradas, pon‑
tes, edifícios e outros projectos no quadro dos esforços 
do Governo para o desenvolvimento económico e social.

Na minha opinião, e tendo em consideração a actual 
fase de desenvolvimento em Moçambique o investimento 
da República de Popular da China deve ser orientado prio‑
ritariamente para projectos que promovam a capacidade 
produtiva, sobretudo nas áreas de agricultura, transportes, 
infraestruturas, energia e parques económicos e industriais, 
dado ao seu potencial efeito dominó que estas áreas repre‑
sentam para o crescimento económico de um país em de‑
senvolvimento como é o caso da República de Moçambique”.

M

莫桑比克駐華大使瑪麗亞•古斯塔瓦 
Maria Gustava, Embaixadora da República de 
Moçambique na República Popular da China
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Referindo ‑se ao papel das pequenas e médias em‑
presas em Moçambique, a diplomata considera que “Para 
Moçambique o investimento nas pequenas e médias em‑
presas é muito importante devido ao contributo destas 
na economia nacional e na promoção do bem estar social 
dos moçambicanos, através da geração da renda familiar 
e promoção do emprego. A maioria do nosso empresa‑
riado está a trabalhar a nível de pequenas de medias em‑
presas, por essa razão, acreditamos que o financiamento 
e capacitação das mesmas vai criar condições para a ex‑
pansão e fortificação da economia. 

Moçambique por si só oferece boas condições para 
o desenvolvimento do negócio, tendo em conta a sua 
localização geo ‑estratégica no oceano índico a existên‑
cia de abundantes recursos energéticos e minerais, bem 
como as excelentes condições para agricultura, turismo e 
prestação de serviços e a existência de uma legislação de 
abertura para o acolhimento do investimento estrangeiro 
em várias áreas. Assim, dentro deste quadro temos vindo 
a usar várias plataformas de sensibilização de empresá‑
rios e homens chineses, nomeadamente, seminários, fei‑
ras, mesas redondas e contactos directos durante as quais 
expomos estas potencialidades de Moçambique e o seu 
quadro legal para investimento. 

Este é um processo contínuo de interação e co‑
nhecimento mútuo e de busca de oportunidades entre 
empresas e homens de negócios de ambos lados que con‑
tribui para reforço e consolidação dos laços económicos 
e comerciais, entre os dois países num espírito de ganhos 
partilhados mutuamente vantajosos.”

Embaixadora Maria Gustava considerou que “o 
estabelecimento do Fórum de Macau, veio conferir e 
consolidar mais os fortes laços históricos entre Macau 
e os Países de Língua Portuguesa (PLP). Desta forma, 
Macau realmente tem vindo a servir de plataforma de 
cooperação entre a China e este grupo países, incluindo 
Moçambique, o que tem contribuindo para o reforço das 
relações de cooperação económica, comercial, investi‑
mento e empresarial;

Moçambique, por sua vez, tem vindo a atribuir 
uma atenção especial ao papel que está sendo desempe‑
nhado por Macau no reforço da cooperação com a China 
através da participação e absorção dos programas e pro‑
jectos que estão sendo desenhados nesta plataforma, com 
destaque para a troca de visitas e intercâmbio cultural 
para o conhecimento e entendimento mútuo a participa‑
ção nos seminários sobre a promoção das oportunidades 
de investimentos e de negócios e a formação de quadros 
e de jovens talentosos nas áreas da saúde, agricultura, tu‑
rismo, recursos humanos, Pequenas e Médias Empresas 
e finanças.

Acreditamos que Moçambique poderá ainda vir 
aproveitar mais no âmbito da: (I) operacionalização 
do Memorando sobre a Capacidade Produtiva entre 
a China e os PLP, de modo a superar a “visão retalhis‑
ta” no intercâmbio económico e comercial e adoptar‑
‑se uma visão estratégica que se consubstancie numa 
visível presença das empresas da RAEM nos PLP e em 

particular em Moçambique; (II) criação de facilidades 
no acesso do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento, 
um mecanismo estratégico que poderá permitir a imple‑
mentação de projectos sustentáveis com impacto no de‑
senvolvimento sócio económico dos PLP; (III) formação 
dos recursos humanos, de acordo com as necessidades 
de Moçambique e as áreas prioritárias de formação em 
Macau, interior da RPChina; e (IV) incremento do in‑
vestimento e comércio.

A diplomata moçambicana falou ainda dos 
aspectos positivos de Moçambique ser membro do 
Fórum de Macau e do que ainda há para fazer para 
reforçar a relação comercial e económica e considerou 
que “pela sua génese, o Fórum de Macau representa 
um mecanismo aglutinador e Plataforma complemen‑
tar da cooperação bilateral entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa;

O Fórum tem um grande potencial. Ora veja‑
mos, nos primeiros 7 meses de 2018, o intercâmbio co‑
mercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
atingiu 82,149 milhões de dólares, comparativamente 
aos 67,615 milhões de dólares, no mesmo período em 
2017, tendo como principais parceiros o Brasil, Angola 
e Portugal. Com Moçambique o intercâmbio comercial 
foi de 1492 milhões de dólares, significando um aumen‑
to em 45,13%, comparativamento ao mesmo período. 
Conforme se pode constatar, estes dados por si só espe‑
lham o quão é importante a Plataforma de Macau nas re‑
lações comerciais e económicas entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa; 

Moçambique já registou benefícios tangíveis 
na cooperação com China, usando a plataforma de 
Macau, em áreas como a agricultura, através do projec‑
to de desenvolvimento agrícola Wanbao, a formação de 
quadros para os diversos sectores da vida económica e 
social de Moçambique, a medicina tradicional e a imo‑
biliária, com o envolvimento da empresa Charlestrong 
em projectos de habitação de baixo custo para os 
moçambicanos;

Numa perspectiva futura sou de opinião que 
Macau como Plataforma de cooperação, poderia fa‑
zer mais do que fez nos últimos 15 anos a nível eco‑
nómico, identificando e divulgando as oportunidades 
e potencialidades existentes na China, Macau e PLP e 
promovendo maior diálogo entre as partes envolvidas, 
para em conjunto definirem a melhor estratégia para a 
intervenção directa das empresas e permitir maior fle‑
xiblidade para a constituição de parcerias em projectos 
bilaterais e trilaterais. É necessário que o Fórum tra‑
balhe no sentido de interessar mais o empresariado de 
Macau a desenvolver negócio nos PLP, aproveitando as 
vantagens existentes.

Moçambique vai continuar a trabalhar para im‑
pulsionar e melhorar coordenação e comunicação entre 
a Missão Diplomática e Consular de Moçambique, em 
Pequim, o Secretariado Permanente do Fórum Macau e 
Moçambique, tendo em conta os objectivos para os quais 
esta Plataforma foi criada.”
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PORTUGAL: O REFORÇO DAS RELAÇÕES ECONÓMICAS E COMERCIAIS ENTRE A CHINA 
E PORTUGAL ATRAI O INVESTIMENTO DE EMPRESAS CHINESAS

葡萄牙：深化中葡經濟關係 吸引中國企業投資
機遇 OPORTUNIDADES

萄牙新任駐華大使杜傲傑與2018年年初
就職。杜傲傑生於里斯本，自2016年
起，一直擔任葡萄牙總統馬塞洛·雷貝
洛·德索薩的外交顧問，直至獲委任為駐
華大使。

在30年的職業生涯中，杜傲傑先後在葡萄牙駐美國
大使館及駐西班牙大使館任職，並出任歐盟布魯塞爾總部常
駐代表；隨後被任命為葡萄牙駐莫桑比克大使，同時兼任駐
塞舌爾共和國、斯威士蘭王國、坦桑尼亞共和國和毛里求
斯共和國非常駐大使。杜傲傑擔任葡萄牙駐莫桑比克大使期
間，在葡萄牙企業國際化和吸引外國投資方面發揮了重要作
用，被葡萄牙工商會評為「2015年度經濟外交官」。

杜傲傑表示，葡萄牙希望在經濟領域方面加强與中
國的聯繫，「葡萄牙與中國機制交流十分順暢，兩國在雙

葡 邊和國際重大問題上相互理解。這些因素自然造就了兩國
良好的政治關係。」

杜傲傑表示，近10年來兩國經濟關係不斷深化，中
國對葡萄牙投資顯著增長，雙邊貿易也大幅上升。儘管如
此，他認為：「兩國關係在經濟領域還有很多擴展和升值
的空間。兩國要進一步擴大貿易，讓葡萄牙產業吸引更多
中國投資。這些合作領域未來要繼續探索。」

他還指出，葡萄牙局勢安全穩定，地理位置優越，
與歐洲、非洲和拉丁美洲關係具有優越性。葡萄牙經濟開
放，發展潛力可觀。中國可充分利用這些優越條件，在葡
萄牙工業領域開展新投資，建立更多貿易合作，將葡萄牙
世界一流的工農業產品銷往中國。杜傲傑還表示，葡萄牙
擁有豐富的歷史遺產和美食，足以吸引中國企業家、遊客
和進口商慕名而來。

Embaixador de Portugal na República 
Popular da China, José Augusto de Jesus 
Duarte, assumiu funções no início de 2018.

Antes de ser colocado na Embaixada 
em Pequim, José Duarte exercia desde 2016 o 

cargo de assessor diplomático do Presidente da República 
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Natural de Lisboa, José Augusto Duarte esteve nas 
embaixadas de Portugal nos Estados Unidos da América 
e em Espanha e na Representação Permanente junto da 
União Europeia, em Bruxelas, tendo posteriormente sido 
nomeado embaixador de Portugal em Moçambique e em‑
baixador não residente na República das Seicheles, no en‑
tão Reino da Suazilândia, na República Unida da Tanzânia 
e na República das Maurícias.

José Augusto Duarte desempenhou um papel im‑
portante na internacionalização das empresas portugue‑
sas e na captação de investimento estrangeiro quando 
dirigiu a Embaixada de Portugal em Moçambique, o que 
motivou ter sido distinguido pela Câmara do Comércio 
e Indústria Portuguesa como “o diplomata económico 
de 2015.”

Portugal quer dinamizar o vector económico no re‑
lacionamento com a China, diz o embaixador de Portugal 
na República Popular da China

O embaixador de Portugal na República Popular 
da China, José Augusto de Jesus Duarte considera que 
“há excelente fluidez de contactos institucionais, há 

entendimento mútuo nas grandes questões bilaterais e in‑
ternacionais. Estes elementos criam naturalmente um ex‑
celente relacionamento político entre Portugal e a China.”

Em declarações ao Boletim do Fórum de Macau 
o diplomata reconhece que as relações económicas têm 
melhorado muito na última década, com um crescimen‑
to expressivo dos investimentos chineses em Portugal, e 
com o incremento das trocas comerciais mas considera 
“que há muito espaço ainda para dinamizar e valorizar 
mais o vector económico do relacionamento bilateral. 
Deveríamos ter mais comércio entre os dois países e po‑
demos ter por exemplo mais investimento chinês na in‑
dústria em Portugal. São áreas que importa continuar a 
explorar no futuro.”

Referindo ‑se ao que Portugal ainda pode dar à 
China José Augusto Duarte diz que “Portugal tem estabili‑
dade e segurança, uma posição geográfica e um relaciona‑
mento privilegiado com a Europa, África e América Latina. 
Somos uma economia aberta e com um potencial imen‑
so por todas estas razões. Seria bom a China tirar partido 
destas condições e fazer novos investimentos em Portugal, 
desta vez na área industrial, e estabelecer mais acordos co‑
merciais com um país que lhe pode vender produtos agro‑
‑industriais de primeira qualidade a nível mundial.” 

“Somos um país patrimonialmente muito rico e 
de boa gastronomia que cativa todos os que nos visitam. 
Temos por isso muito que pode motivar os empresários, os 
turistas e os importadores chineses no nosso país.” disse.

O

沙凱撒報導 
Por Sha Kai Sa
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杜傲傑還認為，葡萄牙將在新海上絲綢之路和“一
帶一路”倡議中發揮重要作用；而為了全面推進“一帶一路”
倡議下鐵路和海運互聯互通的發展規劃，中國與葡萄牙錫
尼什港必將實現通航合作，將歐洲最西端和亞歐大陸最東
端有效地連接在一起。此外，他又認為：「錫尼什港是歐
洲大型深水港，是連接巴拿馬運河、整個美洲大陸和非洲
的理想港口。因此，我認為葡萄牙憑藉得天獨厚的優越條
件，將在新海上絲綢之路中將發揮重要作用。」

杜傲傑又認為﹐澳門獨特的文化和歷史，使其成為
中國與葡語國家關係的有效平台﹐然而﹐歷史傳承下來的條
件絕非澳門平台唯一的成功因素。他表示：「我們要確保下
一代將繼續努力發展澳門的潛力。中國政府一直大力支持並
鼓勵澳門發揮平台作用，藉着中國政府的支持和澳門的發展
潛力，我相信澳門的平台作用能得到進一步發揮。」

杜傲傑同時指出，中葡論壇是中國政府發起的傑出
舉措，葡語國家各國應給予的認同和支持，「在中葡論壇
成立15週年之際，論壇應總結評價過去工作，挖掘新的發
展動力，以免止步不前。正因如此，中葡論壇委任了外部
機構開展深度研究，以提供實用的報告，讓我們了解論壇
成立至今取得的重要成績和需繼續努力之處，並指明未來
10年的發展方向，讓中葡論壇繼續成功之路，而我們每個
人都能從中獲益。」

涵蓋「九市二區」共11地的粵港澳大灣區，將為中小
企業帶來新的機遇。杜傲傑認為，葡萄牙企業在尋找合作夥
伴時要重視中國這一新經濟區，「粵港澳大灣區將成為全球
最具活力的經濟特區之一，該區的購買力持續快速增長。我
認為葡萄牙企業需要認真研究、開拓這一市場，挖掘這一區
域蘊含的巨大潛力。進入粵港澳大灣區市場，重要的不是企
業自身的規模，而是進入市場的信心和決心」。

葡萄牙駐華大使杜傲傑 
José Augusto de Jesus Duarte, Embaixador de 
Portugal na República Popular da China 
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O embaixador de Portugal considera ainda que 
Portugal tem um papel a desempenhar na Nova Rota 
Marítima da Seda e na iniciativa “Faixa e Rota” e defende que 
“para que o plano de desenvolvimento das ligações ferroviá‑
rias e marítimas da Iniciativa “Faixa e Rota” fique completo 
– ligando efectivamente o extremo ocidental da Europa ao 
extremo oriental do continente asiático – a ligação da China 
ao porto de Sines é sem dúvida algo incontornável.” 

“Sines é o grande porto europeu de águas profundas 
que faz a ligação geográfica ideal ao canal do Panamá e a 
todo o continente americano bem como a África. Julgo por 
isso que Portugal tem efectivamente condições de excepção 
para ter um papel da maior importância na nova rota marí‑
tima da seda.” lembra o diplomata.

Referindo ‑se a Macau e ao papel de Macau como 
plataforma nas relações entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa o diplomata português recorda que “Macau 
goza duma identidade e duma história que o tornam efecti‑
vamente numa plataforma natural para as relações da China 
com os Países de Língua Portuguesa.” 

“Contudo, as condições de partida que são herdadas 
não são as únicas que nos asseguram o sucesso. Temos tam‑
bém de fazer em cada nova geração com que Macau man‑
tenha e desenvolva esse potencial. As autoridades chinesas 
têm dado grande apoio e incentivo a este papel de Macau e 
estou esperançado que com esse apoio e com o dinamismo 
local se possa desenvolver ainda mais o papel de plataforma 
que refere.” diz o diplomata.

O embaixador José Augusto Duarte nas suas declara‑
ções refere ‑se igualmente ao Fórum de Macau considerando‑
‑o como “uma excelente iniciativa política chinesa que me‑
rece o reconhecimento e apoio de todos nós.” 

Referindo ‑se ainda ao Fórum de Macau, José Augusto 
Duarte reconhece, no entanto, ser natural que “ao fim de 15 
anos as instituições necessitem de se avaliarem e de ganha‑
rem novas dinâmicas evitando cair na rotina. É precisamen‑
te nesse espírito que o Fórum de Macau encomendou um 
estudo de fundo a levar a cabo por entidades externas e que 
será seguramente um instrumento útil para ver onde tive‑
ram grande sucesso e onde tiveram sucessos mais modera‑
dos e indicando caminhos possíveis para a próxima década. 
Todos ganharemos com o sucesso do Fórum de Macau.”

A futura criação da Grande Baía de Guangdong ‑Hong 
Kong ‑Macau, com 9 cidades da província de Guangdong 
e ainda Macau e Hong Kong, vai abrir novas oportunida‑
des para as pequenas e médias empresas e o embaixador 
de Portugal defende que os empresários portugueses, que 
procuram parcerias, devem olhar realisticamente para esta 
nova zona de desenvolvimento económico na China.

“Esta será uma das regiões mais dinâmicas do mun‑
do, onde o poder de compra tem crescido de forma muito 
rápida e julgo que os empresários portugueses terão ali um 
mercado que importa estudar a fundo e explorar para tirar 
os proveitos inerentes ao imenso potencial da região. Para 
entrar naquele mercado mais importante que a dimensão da 
empresa, é a dimensão da ambição e da determinação com 
que se aborda aquele mercado.” disse o diplomata.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: MAIS FORMAÇÃO NA LÍNGUA CHINESA PARA 
PROCURAR MELHORES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NA CHINA

聖普：加強中文培訓 聯繫兩地人民
機遇 OPORTUNIDADES

中國與聖多美和普林西比於2016年12月
26日恢復外交關係後，伊莎貝爾·多明戈
斯便擔任了首位聖多美和普林西比駐華
大使。她認為，澳門在中葡論壇的框架
下，展現了積極的態度與靈活性，來滿
足聖普的特殊需要。

聖多美和普林西比於2017年3月
29日加入中葡論壇（澳門）。多明戈斯表示，該論壇是中
國專為澳門建立的機制，旨在將澳門打造成中國與葡語國
家商貿合作服務平台，因而有其自身的規範程序。

這位外交官還說：「中葡論壇通過獲取和引導資
源，動員不同地區的企業家在各個領域投資，以發揮其平
台作用，這也是我們對論壇的期望。希望中葡論壇可以在
其能力和所屬範圍內，協助我們達成中方的具體計劃，讓
我們可以利用現有資源實現利益最大化。」

多明戈斯重申：「聖普政府非常願意與中葡論壇合
作，希望論壇除了利用現有資源，亦能夠考慮聖普作為一
個島國的特殊性，提出更靈活的行動倡議。」 

她又稱，聖多美和普林西比是一個由島嶼組成的國
家，不像安哥拉和莫桑比克那樣擁有廣闊的國土，「我們
只有20萬人，未有大公司，只有一個由中小企業組成的商
業網絡。我們國家的投資吸引力不如其他國家那麼高，從
我們參與澳門國際貿易投資展覽會（MIF）的多個論壇會
議時已有所反映。」 

她又指，澳門政府高度關注這個非洲島國的特殊
性，這在當地舉辦的一些會議中也略顯一二，「我們認
為，澳門政府充份意識到聖普的獨特之處，也願意與我們
共同探討如何在中葡商貿合作服務平台的框架下發揮這一
特殊性，並從中獲益。」 

多明戈斯認為：「一說到培訓總是離不開語言的問
題，而這個問題在我們與澳門政府舉行的所有會議中得到
廣泛解決。我們希望聖普、澳門和中國內地之間的合作除
了政府層面，還能進一步深入到人民的層面。」

「要實現這一點，兩地人民需要跨越時區進行交
流和互動，分享不同文化、傳統和習慣，從而加深我們兩

國之間的友誼和合作。更多的互動和交流，以及不同文化
間的參與有利實現這個目標，而語言永遠是一個重要的因
素。因此，我們亦希望增加中文培訓，以直接加強兩國人
民的交往，讓聖普更為中國人所認識。」

據稱，目前在中國的聖普群體基本上都是留學生，
其中包括135名在中國內地接受高等教育的大學生，另有
35人在澳門留學或生活。多明戈斯補充說：「也就是說，
今天在中國約有170名聖普人。至於在聖普的中國公民數
字，我們較難做出統計，因他們都出於不同的原因來到聖
普，有的是為了工作或公幹，有的則是旅客或技術人員。
」 她總結道：「我只能說，這個數字一直在穩步增長。聖
普駐華大使館於2018年9月5日開放，至今我們已收到很多
關於聖普簽證或其他資訊的查詢。」

多明戈斯畢業於現代語言文學專業，並曾擔任葡語
教師。在其事業生涯中，她除了出任目前的外交職位，亦
曾是聖多美國民議會的成員，並出任議會社會事務委員會
主席。她還加入了婦女議會網絡，並於總理辦公室擔任政
府顧問，亦曾出任梅索西市長。

自
聖多美和普林西比駐華大使伊莎貝爾·多明戈斯 
Isabel Domingos, Embaixador de São Tomé e 
Príncipe na República Popular da China

António Bilrero報導 
Por António Bilrero



51

機遇  |  OPORTUNIDADES

 primeira embaixadora de São Tomé e 
Príncipe em Pequim depois do reata‑
mento das relações diplomáticas entre 
os dois Estados, a 26 de Dezembro de 
2016, reconheceu que as autoridades 
de Macau manifestaram sensibilidade 

e disponibilidade para atenderem às especificidades do 
arquipélago no âmbito da participação no Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa.

Para Isabel Domingos, o Fórum – que São Tomé 
integra desde 29 de Março de 2017 – é o mecanismo que a 
China adotou para Macau ser uma plataforma comercial 
e de investimento com os Países de Língua Portuguesa 
(PLP) e, por isso mesmo, “tem os seus procedimentos”. 

“Ao captar e orientar recursos, mobilizando empre‑
sários em diferentes áreas para investimentos nas várias 
geografias, o Fórum cumpre o seu papel. E é isso que es‑
peramos dele. Que possa, dentro das suas competências e 
atribuições, ajudar ‑nos a ultrapassar as tramitações especí‑
ficas da China para conseguirmos retirar benefícios daqui‑
lo que, no fundo, está à nossa disposição”, disse a diplomata.

Isabel Domingos reafirmou a total disponibilida‑
de das autoridades são ‑tomenses em trabalhar com “o 
Fórum para que, além das disponibilidades já existentes, 
este tenha sensibilidade para canalizar acções e iniciati‑
vas, tendo em atenção as especificidades de São Tomé e 
Príncipe, enquanto país insular”. 

A responsável lembrou que São Tomé e Príncipe é 
“um país formado por ilhas e não tem um mercado tão 
vasto, nomeadamente como Angola ou Moçambique”. 

“Somos apenas 200 mil pessoas, temos um teci‑
do empresarial, sem companhias de grande dimensão, 
formado por pequenas e médias empresas. A capacidade 
de atracção de investimento não é tão elevada como em 
outras realidades e geografias e é isso que tem sido ex‑
posto nos diferentes encontros que mantivemos com as 
autoridades do território no âmbito da presença de São 
Tomé na Feira Internacional de Macau, MIF”, [sigla em 
inglês], exemplificou. 

A diplomata assegurou que as autoridades locais 
manifestaram toda a atenção às particularidades do ar‑
quipélago e isso ficou patente nos encontros realizados 
em Macau.

“Aquilo que observámos do lado das autoridades 
de Macau foi sensibilidade e disponibilidade para ana‑
lisar as particularidades de São Tomé e Príncipe e ver‑
mos, em conjunto, de que forma podemos beneficiar das 

diferentes prerrogativas que o território possui no qua‑
dro de plataforma comercial e de investimento entre a 
China e os PLP”. 

E exemplificou: “Por exemplo, quando se fala em 
formação a questão da língua é sempre uma matéria em 
cima da mesa. A formação bilingue foi uma questão vas‑
tamente trabalhada em todos os encontros que mantive 
com as autoridades, porque pretendemos que o relacio‑
namento entre São Tomé, Macau e a China não seja ape‑
nas institucional, mas passe para o nível dos cidadãos. 

Para Isabel Domingos, “isso só acontece quando 
os cidadãos comunicam e interagem em diferentes mo‑
mentos, partilhando a cultura e as tradições, os hábitos, 
efectivando assim a amizade e a cooperação que existe 
entre nós. Isso é possível com maior interacção, mais in‑
tercâmbio e mais participação em diversos momentos, 
designadamente culturais. E aí língua será sempre um fa‑
tor presente. Queremos mais formação na língua chinesa 
para assim melhor dar a conhecer São Tomé à China.”

De acordo com a diplomata, no presente, a comu‑
nidade são ‑tomense na RPC é, basicamente, estudantil. 
Há 135 estudantes no ensino superior no continente. Já 
em Macau, entre estudantes e outros membros da comu‑
nidade, os são ‑tomenses rondarão 35 pessoas. 

“Portanto, teremos hoje uns 170 são ‑tomenses 
inseridos na República Popular da China. Já quanto ao 
número de cidadãos chineses fixados em São Tomé esse é 
mais difícil de obter, porque as pessoas chegam por dife‑
rentes motivos: Uns para trabalhar, outros integrados em 
missões empresariais, outros ainda como técnicos espe‑
cializados ou em turismo”, afirmou.

E conclui: “Posso apenas assegurar que esse nú‑
mero tem vindo a crescer, de forma sustentada. Abrimos 
no passado dia 5 de Setembro de 2018. Mas temos muitos 
pedidos de vistos e de informações de como se pode en‑
trar em São Tomé”.

A primeira embaixadora de São Tomé e Príncipe 
na República Popular da China, formou ‑se em Línguas 
e Literaturas Moderna e tem a carreira de professora de 
Língua Portuguesa.

No curriculum vitae, além do actual posto di‑
plomático, Isabel Domingos foi deputada à Assembleia 
Nacional de São Tomé e presidiu à comissão parlamentar 
para os Assuntos Sociais.

Integrou ainda a rede parlamentar das mulhe‑
res e foi assessora do Governo (Gabinete do primeiro‑
‑ministro). Tem ainda experiência como autarca, tendo 
sido presidente da Câmara Municipal de Me ‑Zochi.

A
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Responsáveis do Fórum de Macau visitaram em Julho, Novembro 
e Dezembro, Cabo Verde, Guiné ‑Bissau, Angola, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor ‑Leste no âmbito do Plano de Acção para a 
Cooperação Económica e Comercial e com o objectivo de promover a coope‑
ração da capacidade produtiva.

As deslocações lideradas pela Secretária ‑Geral, Xu Yingzhen e pelo 
Secretário ‑Geral Adjunto, Ding Tian destinaram ‑se igualmente a dar a co‑
nhecer as medidas em curso pelo Fórum de Macau com vista a criar mais e 
melhores condições e actuação e a estudar o modo como a instituição poderá 
apoiar, cada vez mais, homens de negócios e empresas no estreitamente das 
relações económicas e comerciais.

FÓRUM DE MACAU VISITA PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA FOMENTAR AS OPORTUNIDADES DE COOPERAÇÃO

擴大合作機遇 展現平台作用
中葡論壇常設秘書處出訪葡語國家

機遇 OPORTUNIDADES

中 葡 論 壇 常 設 秘 書 處 於 7
月、11月和12月先後訪問了佛得角、
幾內亞比紹、安哥拉、莫桑比克、葡
萄牙、聖多美和普林西比及東帝汶，
以進一步落實《經貿合作行動綱領》
，並促進產能合作。

代表團分別由中葡論壇（澳
門）常設秘書處徐迎真秘書長及丁恬
副秘書長率領，旨在持續地為經貿合
作造就發展機會，並探討企業如何從
中受惠。

徐迎真秘書長與東帝汶總理魯瓦克會晤 
 Dra. Xu Yingzhen com o Primeiro Ministro de Timor ‑Leste Dr. Taur Matan Ruak
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12月

東帝汶

東帝汶總理魯瓦克閣下於12月3日，在總理府會見
中葡論壇常設秘書處秘書長徐迎真一行。魯瓦克總理歡迎
秘書處代表團來訪，並介紹了東帝汶當前政治經濟及新政
府運作情况。他强調，議會正在審議政府施政計劃和國
家預算，東帝汶進入了發展的關鍵時期，未來將在能源、
基建和科技創新等三方面重點投入，一系列基建和生產項
目正籌劃啓動。東帝汶石油基金充盈，對外來投資持開放
態度，希望通過中葡論壇推動中國內地及澳門企業積極參
與。

徐迎真秘書長感謝總理閣下撥冗接見，對東帝汶在
設立經濟特區、基礎設施建設等方面的發展表示祝賀。隨
即介紹了中葡論壇成立15年來的發展情况，以及常設秘書
處在15周年慶祝活動、第三方評估、貿易投資促進、省市
交流、推動產能合作、文化交流及人力資源培訓方面所作
的工作。對東方積極參與論壇事務，派高級別代表團出席
歷屆部長級會議並簽署經貿合作行動綱領等合作文件表示
感謝。她指出，中葡論壇與東帝汶都十分年輕，面臨類似
的發展任務和挑戰，中國“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區
建設規劃爲包括東帝汶在內的葡語國家帶來了更多的合作
機遇，希望東帝汶充分利用澳門打造“中國與葡語國家商貿
合作服務平台”的優勢，更多參與論壇活動，促進中國與東
帝汶的各領域合作。徐迎真秘書長還就第六屆部長級會議
會期安排及籌備工作進行說明，歡迎魯瓦克總理考慮2020
年率團出席，歡迎東方積極參與籌備工作。雙方還談及了
電子商務、中葡青年創新創業中心、葡語國家食品集散中
心的情况。羅德高副秘書長、中國駐東帝汶使館經濟商務
參贊劉振華、東帝汶派駐代表東晨光、中葡基金管理有限
公司代表參加會見。

隨後代表團拜會了公共工程部長皮雷斯。徐迎真
秘書長介紹了論壇框架下推進產能合作和基建合作的相關
工作，邀請皮雷斯部長參加在澳門舉辦的國際基礎設施建
設與投資高峰論壇，並派員參加中葡論壇框架下的相關研
討會和培訓班，以促進雙方在基建領域的交流與合作，亦
建議東方提供合作項目清單供秘書處進行推廣，協助尋找
合作伙伴。皮雷斯部長詳細介紹了東帝汶在公路、電力系
統、城市規劃、水處理等方面的項目規劃、概况，並將在
2019年啓動所有短期規劃項目，希望能通過中葡論壇機制
引入更多中方和澳門的合作伙伴。

當天下午代表團拜會了外交部長蘇阿雷斯。會見
中，徐迎真秘書長介紹了論壇發展及工作和訪問有關情
况，並指出中葡論壇成立15年來，這一多邊機制一直與雙
邊渠道相輔相成，爲中國與東帝汶的雙邊關係發展特別是
經貿合作做出了貢獻。感謝東帝汶外交部以及駐華大使和
派駐代表大力支持秘書處工作，希望在2020年第六屆部長
級會議的籌備階段繼續得到東帝汶外交部的協調與支持。
蘇阿雷斯外長高度贊賞論壇所取得成績，表示東帝汶與澳
門的歷史淵源促進了東中交往，願繼續積極參與中葡論壇
相關事務，並利用外交部牽頭的部際聯席會議協調相關部
門。東外交部辦公廳秘書長、雙邊司司長、亞洲司司長等
參加會見，並通報了東帝汶代表團參與中國國際進口博覽
會及順訪珠海的情况。

此外，代表團還出席了澳門查理斯通工程公司東帝
汶社會住房樣板房項目交接儀式，並赴項目所在地實地考
察。

DEZEMBRO 

Timor ‑Leste

Em 3 de Dezembro, o Primeiro ‑Ministro de 
Timor ‑Leste, Dr. Taur Matan Ruak, recebeu, no Palácio 
do Governo, uma Delegação do Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau chefiada pela Secretária ‑Geral, Xu 
Yingzhen. O Primeiro ‑Ministro estendeu as boas ‑vindas 
como Chefe do Governo à Delegação do Secretariado 
Permanente, apresentou o ponto de situação da econo‑
mia e explicou os planos e perspectivas do VIII Governo 
Constitucional de Timor ‑Leste.

A linha governamental e orçamento nacional es‑
tão na fase de avaliação pelo Parlamento Nacional neste 
período em que Timor ‑Leste se encontra num período‑
‑chave de desenvolvimento, com um foco, durante o 
mandato do actual Governo, de desenvolver, principal‑
mente, as áreas da energia, infra ‑estruturas e inovação 
científica e tecnológica. Uma série de projectos no âm‑
bito das infra ‑estruturas e da capacidade produtiva estão 
a ser planeados para o território, com capital suficiente 
proveniente do Fundo de Petróleo de Timor ‑Leste; con‑
tudo, numa atitude aberta aos investidores estrangeiros, 
o Governo de Timor ‑Leste espera que se possa promover 
a participação activa de empresas do Interior da China e 
de Macau, através do Fórum de Macau.

A Secretária ‑Geral, Xu Yingzhen, expressou agra‑
decimento ao Primeiro ‑Ministro pela recepção, e tam‑
bém congratulou a Timor ‑Leste pelo estabelecimento 
da Zona Especial de Economia Social de Mercado de 
Oecusse e pelo desenvolvimento bem ‑sucedido em ter‑
mos de construção de infra ‑estruturas, entre outros. Em 
seguida, a Secretária ‑Geral, Xu Yingzhen, apresentou 
o ponto de situação do desenvolvimento do Fórum de 
Macau ao longo dos últimos 15 anos desde a sua cria‑
ção, as actividades comemorativas do 15.º Aniversário 
do Estabelecimento do Fórum de Macau, o processo 
da actual Avaliação Externa e os trabalhos relativos à 
promoção comercial e de investimento, ao intercâmbio 
entre províncias e municípios, à cooperação da capaci‑
dade produtiva, ao intercâmbio cultural e à formação de 
recursos humanos. A chefe da delegação agradeceu ao 
Governo de Timor ‑Leste por ter vindo a participar acti‑
vamente nos assuntos do Fórum de Macau, tal como por 
ter participado com delegações de alto nível nas edições 
passadas das Conferências Ministeriais, onde assinaram 
documentos sobre cooperação, tal como o “Plano de 
Acção para a Cooperação Económica e Comercial”.

A Dra. Xu Yingzhen acrescentou que o Fórum 
de Macau e Timor ‑Leste possuem várias semelhan‑
ças, nomeadamente nas suas breves existências, com 
o estabelecimento da Plataforma de Macau há 15 
anos, e a Restauração da Independência da República 
Democrática há 16 anos. Segundo acrescentou, ambos 
enfrentam missões e desafios semelhantes de desenvol‑
vimento, sendo que a iniciativa chinesa “Faixa e Rota”, 
tal como o planeamento da criação da Grande Baía 
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11月

莫桑比克

丁恬副秘書長率領工作組分別拜會了莫桑比克工貿
部部長Dr. Ragendra de Sousa及外交與合作部部長Dr. 
José Pacheco。

莫桑比克工貿部部長Dr. Ragendra de Sousa表示
中國與莫桑比克在農業方面有很强的互補性，旅遊業及工
業也具有很大發展潛力，他希望利用中葡論壇平台推動雙
方深化合作。外交與合作部部長Dr. José Pacheco表示希
望透過中葡論壇推動發展關係、推動合作取得更多成果。

安哥拉與葡萄牙

丁恬副秘書長率工作組隨商務部台港澳司孫彤司長
率領的代表團與安外交部亞大司司長費爾南德斯進行了會
談。雙方一致同意繼續共同努力推動中安經貿關係和中葡
論壇以及澳門平台發展。

在里斯本期間，代表團拜會了葡萄牙經濟部經濟活
動總司長費爾南達‧迪亞斯女士，雙方高度評價了中葡經
貿關係，以及中葡論壇和澳門平台在推動中葡經貿關係發
展過程中的重要作用。代表團還拜會了葡對外投資貿易局
（AICEP），並參觀了華為葡萄牙技術創新體驗中心。

聖多美和普林西比

丁恬副秘書長率領工作組與聖普總統Evaristo Carvalho
會面，其間，聖普總統表示，2019年「中國與葡語國家企業
經貿合作洽談會」將於聖多美和普林西比舉辦，這將有利於
聖普企業拓展商機，促進中國和葡語國家間經貿合作。

他亦介紹了聖普在漁業、農業、食品加工和旅遊業
等領域具有獨特優勢，歡迎中國企業進行投資，期盼透過
中葡論壇與中國進一步加強合作。

工作組還拜訪了時任聖普總理的Patrice Émery 
Trovoada，總理高度認同中葡論壇取得的成效和澳門
發揮的平台作用，並介紹了當地經貿環境，希望透過澳
門平台拓展中國的市場，吸引更多企業到聖普投資。

7月

佛得角

丁恬副秘書長率領代表團禮節性拜會了佛得角總統
豐塞卡，與佛得角副總理兼財政部長、議會事務部長兼體
育部長、外交部僑民事務局長、投資及出口促進局局長等
進行了會談。

丁恬副秘書長指出，佛得角肯定了澳門對促進中葡
合作發揮的作用，亦對論壇機制運行表示讚賞，表示將一
如既往支持中葡論壇的發展，鼓勵企業更多利用論壇機制
開展合作。並建議進一步加強人員培訓、市場調研和推廣
以及融資等方面的合作。

雙方就2017年中國青島市企業與佛得角簽署的合作
項目進展進行了交流，就推進下一步合作交換了意見。青
島市企業家還參加了佛得角貿易投資促進局舉辦的企業對
接洽談會，在房地產、旅游開發、貿易合作等方面達成了
初步合作意向。

丁恬副秘書長表示：「此次訪問佛得角，各部門

Guangdong ‑Hong Kong ‑Macau, oferecem novas oportu‑
nidades de cooperação aos Países de Língua Portuguesa, 
inclusive a Timor ‑Leste. A Dra. Xu Yingzhen encorajou 
Timor ‑Leste a aproveitar plenamente as vantagens do 
papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para 
a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, e a participar mais nas actividades 
do Fórum de Macau, com o objectivo de intensificar a 
cooperação em várias áreas entre a China e Timor ‑Leste. 
A Secretária ‑Geral fez uma apresentação sobre a prepa‑
ração da 6.ª Conferência Ministerial, nomeadamente a 
proposta de data de realização e os trabalhos prepara‑
tórios, e desafiou o Primeiro‑Ministro Ruak a participar 
chefiando uma delegação para participar na próxima 
Conferência em 2020, e solicitou uma participação activa 
nos trabalhos preparatórios por parte de Timor ‑Leste.

Durante o encontro, as duas partes trocaram im‑
pressões sobre a situação do comércio electrónico, do 
“Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo 
para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa”, e 
do “Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos 
Países de Língua Portuguesa”. O encontro contou ainda 
com a presença do Secretário ‑Geral Adjunto, Dr. Rodrigo 
Brum, do Conselheiro Económico e Comercial da 
Embaixada da China em Timor ‑Leste, Dr. Liu Zhenhua, 
do Delegado de Timor ‑Leste, Dr. Danilo Henriques, e de 
uma representante da Companhia de Gestão do Fundo de 
Cooperação e Desenvolvimento China ‑PLP.

De seguida, a delegação teve um encontro com o 
Ministro das Obras Públicas, Dr. Salvador Soares dos Reis 
Pires. Durante o encontro, a Secretária ‑Geral apresentou 
os trabalhos inerentes à promoção da cooperação no âm‑
bito da energia produtiva e das infra ‑estruturas, convidan‑
do o Ministro para participar no Fórum Internacional de 
Investimento e Construção de Infraestruturas realizado 
anualmente em Macau, para além de sugerir que a parte 
timorense continue a enviar pessoal para participar em se‑
minários e colóquios organizados pelo Fórum de Macau, 
com vista a reforçar o intercâmbio e a cooperação entre as 
duas partes no âmbito das infra ‑estruturas. Paralelamente, 
a Secretária ‑Geral propôs que a parte timorense forne‑
cesse uma lista de projectos de cooperação para que o 
Secretariado Permanente procedesse à respectiva divulga‑
ção e ajudasse as empresas timorenses a procurar parceiros 
adequados. O Ministro, por sua vez, apresentou porme‑
nores sobre o planeamento e situação geral de vários pro‑
jectos de Timor ‑Leste, designadamente nas áreas de vias 
de comunicação (estradas), rede eléctrica, planeamento 
urbano, tratamento de água, etc., frisando que seriam ini‑
ciados diversos projectos a curto prazo no ano de 2019. 
Deste modo, o Ministro manifestou a esperança de que se 
pudessem envolver mais parceiros por parte da China e de 
Macau através do mecanismo do Fórum de Macau.

Durante a tarde do mesmo dia, a delegação foi 
recebida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação, Dr. Dionísio da Costa Babo Soares. Durante 
o encontro, a Secretária ‑Geral apresentou a situação ge‑
ral de desenvolvimento do Fórum de Macau, sobretudo 
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timorense na Feira Internacional de Importações da 
China 2018, em Xangai, e sobre os resultados positivos 
ocorridos durante a visita da mesma delegação à Cidade 
de Zhuhai no mesmo período.

Adicionalmente, a delegação do Fórum de Macau 
compareceu à Cerimónia de Entrega de Casas do projecto 
de construção de casas de habitação social em Timor ‑Leste 
da Companhia Charlestrong Engineering Technology and 
Consulting (Macau) Ltd., tendo efectuado uma visita in loco.

NOVEMBRO

Moçambique

O grupo de trabalho do Fórum de Macau liderado 
pelo Secretário ‑Geral Adjunto, Dr. Ding Tian reuniu ‑se 
com o Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Ragendra 
de Sousa e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Dr. José Pacheco.

O Ministro da Indústria e Comércio de 
Moçambique, Dr. Ragendra de Sousa, referiu que exis‑
te uma grande complementaridade entre a China e 
Moçambique na área de agricultura e ainda que os secto‑
res do turismo e da indústria apresentam grandes poten‑
cialidades de desenvolvimento, expressando a intenção 
de reforçar a cooperação bilateral através da Plataforma 
de Macau.

Por sua vez, o Ministro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Dr. José Pacheco, expressou o desejo de 
promover o desenvolvimento e a cooperação através do 
Fórum de Macau, na procura de mais resultados.

os trabalhos já realizados e em planeamento, bem como 
aqueles no âmbito desta visita, afirmando que este ano se 
celebram 15 anos sobre o estabelecimento do Fórum de 
Macau, sendo que este mecanismo multilateral funciona 
de forma complementar e recíproca com os canais bila‑
terais existentes, dando contributos fundamentais para 
o desenvolvimento de relações bilaterais entre a China e 
Timor ‑Leste, nomeadamente no campo da cooperação 
económica e comercial. A Secretária ‑Geral agradeceu ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 
ao Embaixador de Timor ‑Leste na China e ao Delegado 
do país em Macau pelo apoio consistente ao trabalho do 
Secretariado Permanente, esperando que o Ministério 
continue a coordenar e apoiar os trabalhos de prepara‑
ção da 6.ª edição da Conferência Ministerial, que terá lu‑
gar em 2020. Por seu turno, o Dr. Soares demonstrou um 
grande apreço em relação aos resultados obtidos pelo 
Fórum de Macau e referiu que as longas relações his‑
tóricas e culturais entre Timor ‑Leste e Macau facilitam 
as trocas comerciais entre os dois territórios, manifes‑
tando a sua disponibilidade para continuar a participar, 
activamente, nas actividades relacionadas com o Fórum 
de Macau, e para coordenar os departamentos que tu‑
telam assuntos de relevo nesta área, mediante reuniões 
de ligação interministeriais presididas pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. O encontro contou ainda 
com a presença do Secretário ‑Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, do Director‑
‑Geral dos Assuntos Bilaterais, do Director da Divisão 
dos Assuntos Asiáticos, entre outros, tendo sido feita 
uma apresentação sobre a participação da delegação 

丁恬副秘書長拜會聖普總統Evaristo Carvalho 
 O Secretário ‑Geral Adjunto Dr. Ding Tian com o Presidente de São Tomé e Príncipe, Dr. Evaristo Carvalho 
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Angola e Portugal

O grupo de trabalho chefiado pelo Secretário‑
Geral Adjunto Ding Tian reuniu‑se com o director para 
a Ásia e Oceânia do Ministério das Relações Exteriores 
de Angola, Dr. Agostinho André de Carvalho Fernandes, 
após este ter recebido uma delegação chefiada por Sun 
Tong, Director‑Geral do Departamento dos Assuntos de 
Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio. 
Tendo as duas partes concordado em continuarem a 
dedicar ‑se à promoção das relações económicas e comer‑
ciais entre a China e Angola e ao desenvolvimento do 
Fórum de Macau e de Macau, como plataforma.

Em Lisboa a delegação do Fórum de Macau 
reuniu ‑se com a Directora ‑Geral das Actividades 
Económicas do Ministério da Economia de Portugal, 
Dra. Fernanda Dias, durante a qual ambas as partes con‑
sideraram como muito positivas as relações económicas 
e comerciais sino ‑lusófonas, e reafirmaram o importante 
papel do Fórum de Macau e de Macau como uma plata‑
forma na promoção do desenvolvimento dessas relações.

A Delegação teve igualmente encontros com a 
AICEP e visitou o Centro de Experiências de Inovação 
Tecnológica da Huawei em Portugal.

負責人一致認為中葡論壇和澳門平台對中、佛經貿合作起
著重要作用，同時體會到雙方在海洋合作、旅游開發、產
能合作等方面具有優勢互補的需求。因此，下一步應該積
極推動雙方企業間開展務實合作，共同開發市場，發掘商
機。」

6月

幾內亞比紹

丁恬副秘書長透過訪問幾內亞比紹，體會到「中、
幾雙方有著一貫的良好合作傳統，中葡論壇作為雙邊合作
的重要補充機制，可以充份發揮聯系中國與葡語國家的優
勢，與幾內亞比紹各相關部門建立有效的溝通機制，同時
發揮澳門平台優勢，為幾內亞比紹和中國企業務實合作創
造機會」。

此次訪問幾比，最重要的是感受到雙方有著巨大的
合作空間，特別是在產能、農業、漁業、人力資源培訓等
領域有著充分的合作需求。雙方一致認為，應該通過中葡
論壇和澳門平台建立更有效的溝通聯繫，能夠對接中國內
地省市和幾比之間開展貿易投資合作。

1. Angola 安哥拉
2. Portugal 葡萄牙
3. Cabo Verde 佛得角
4. Guiné ‑Bissau 幾內亞比紹
5. Moçambique 莫桑比克

1

3

2

4
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São Tomé e Príncipe

O Secretário ‑Geral Adjunto Dr. Ding Tian num 
encontro com o Presidente de São Tomé e Príncipe, Dr. 
Evaristo Carvalho lembrou que, em 2019, o “Encontro de 
Empresários para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa” se realiza 
em São Tomé e Príncipe, e considerou que a realização do 
evento poderá ajudar as empresas de São Tomé e Príncipe 
na exploração de oportunidades de negócios, promoven‑
do a cooperação económica e comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa.

O Presidente de São Tomé e Principe referiu por seu 
turno que o país tem características próprias, nomeadamen‑
te nas áreas da pesca, da agricultura, do processamento de 
produtos alimentares e do turismo, entre outras, formu‑
lando o desejo de atrair mais empresas chinesas no que diz 
respeito ao investimento directo e esperando que, pela via 
do mecanismo do Fórum de Macau, possa ser ainda mais 
reforçada a cooperação com a China.

Num encontro com o então Primeiro ‑Ministro Dr. 
Patrice Trovoada o responsável do governo são ‑tomense 
expressou o seu alto apreço pelos resultados obtidos 
pelo Fórum de Macau e pelo papel de Macau como 
Plataforma, apresentando o ambiente de negócio local 
e formulando o desejo que São Tomé e Príncipe possa 
explorar o mercado da China através da Plataforma de 
Macau, assim como atrair mais empresas para investir 
em São Tomé e Príncipe

JULHO 

Cabo Verde 

A delegação do Fórum de Macau, liderada pelo 
Secretário ‑Geral Adjunto Dr. Ding Tian manteve contac‑
tos com Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge 
Fonseca, com o Vice ‑Primeiro Ministro e Ministro das 
Finanças, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e Ministro 
do Desporto, o Director Nacional dos Assuntos Políticos, 
Económicos e Culturais do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Comunidades e a Presidente da Agência de 

Promoção de Investimento e Exportação de Cabo Verde. 
Ding Tian referiu que Cabo Verde reconheceu o papel 

do Fórum de Macau na promoção de cooperação entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, enaltecendo o funcionamen‑
to do mecanismo do Fórum de Macau, reiterou o seu pleno 
empenho em continuar a apoiar o desenvolvimento do Fórum 
de Macau, sublinhando ‑se ainda que as empresas devem apro‑
veitar mais a Plataforma do Fórum de Macau para promover 
a cooperação, reforçar nesta área assim como na formação de 
quadros, na pesquisa e promoção do mercado e nas vertentes 
de financiamento.

As duas partes trocaram ainda impressões sobre o pro‑
gresso dos projectos de cooperação assinados entre as empresas 
do Município de Qingdao e Cabo Verde, bem como a promo‑
ção de futura cooperação entre as duas partes. Os empresários 
do Município de Qingdao ainda participaram na sessão de in‑
tercâmbio e bolsas de contactos para empresários organizada 
pela Cabo Verde TradeInvest, uma vez que já foram concretiza‑
dos acordos iniciais de cooperação no âmbito do sector imobi‑
liário, desenvolvimento do turismo e da cooperação comercial. 

“Durante os encontros os responsáveis dos diversos de‑
partamentos de Cabo Verde, concordaram de forma uniforme 
que o Fórum de Macau e a plataforma de Macau possuem um 
papel importante na cooperação económica e comercial en‑
tre a China e Cabo Verde, bem como compreenderam que as 
duas partes têm necessidades na complementaridade das po‑
tencialidades recíprocas na área de cooperação marítima, de‑
senvolvimento turístico e capacidade produtiva. Assim sendo, 
no próximo passo deve ‑se promover activamente a cooperação 
pragmática entre empresas bilateriais, com vista a explorar o 
mercado e descobrir oportunidades de negócio conjuntamen‑
te” disse Ding Tian.

JUNHO

Guiné ‑Bissau 

O Secretário ‑Geral Adjunto do Fórum de Macau na 
sequência da sua visita a Bissau considerou que “a China e a 
Guiné ‑Bissau têm uma boa relação de cooperação tradicional, 
o Fórum de Macau, sendo um importante mecanismo com‑
plementar, pode desempenhar plenamente as vantagens como 
uma ligação entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
para estabelecer um mecanismo de comunicação eficaz, ao 
mesmo tempo pode desempenhar as vantagens da Plataforma 
de Macau, com vista a criar oportunidades para a cooperação 
pragmática empresariais entre a China e a Guiné ‑Bissau.”

Ding Tian sublinhou que existem áreas que necessitam 
de uma forte cooperação, existindo, por isso, um forte poten‑
cial de cooperação com a área da Capacidade Produtiva, sector 
agrícola, pesca e ainda a formação de recursos humanos.

Os responsáveis do Fórum de Macau e da Guiné ‑Bissau 
concordaram que “se deve estabelecer uma comunicação mais 
eficaz, através do Fórum de Macau e da Plataforma de Macau, 
coordenando com a a cooperação comercial e do investimen‑
to entre as províncias e as cidades do interior da China e a 
Guiné ‑Bissau.”

5
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TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DE 
JANEIRO A SETEMBRO DE 2018 ATINGEM CERCA DE US$109 MIL MILHÕES

2018年1 ‑9月中國與葡語國家進出口總額1089.28億美元
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

中國海關總署資料（詳見
附表）顯示，2018年1 ‑9
月中國與葡語國家進出
口商品總值1089.28億美

元，同比增長21.22%。其中中國自葡
語國家進口773.97億美元，同比增長
21.78%；對葡語國家出口315.41億美
元，同比增長19.88%。

2018年9月，中國與葡語國家
進出口額136.23億美元，環比增長
4.58%，其中中國自葡語國家進口
100.89億美元，環比增長4.90%；對
葡語國家出口35.33億美元，環比增
長3.67%。

s trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
de Janeiro a Setembro de 2018 atingiram US$108,928 mil milhões, 
um aumento homólogo de 21,22 por cento. 

De acordo com as estatísticas dos Serviços da Alfândega 
da China, as importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram 
de US$77,397 mil milhões, um aumento homólogo de 21,78 por cento, en‑
quanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de 
US$31,541 mil milhões, um aumento homólogo de 19,88 por cento.

As trocas comerciais em Setembro foram de US$13,623 mil milhões, um 
aumento de 4,58 por cento face ao mês anterior. 

As importações da China dos Países de Língua Portuguesa representaram 
US$10,089 mil milhões, um aumento de 4,90 por cento face ao mês anterior, en‑
quanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa atingiram 
os US$3,533 mil milhões, um aumento de 3,67 por cento face ao mês anterior.

A據

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

國家 
País

2018年1 ‑9月
Janeiro a Setembro de 2018

2017年1月 ‑9月
Jan. a Set. de 2017

進出口額
Trocas comerciais

出口額
Exportações 

da China

進口額
Importações 

da China

同比 (%) Variação homóloga
進出口額

Trocas Comerciais進出口
Total

出口
Exportações

進口
Importações

安哥拉 Angola 2,053,150.90 164,476.60 1,888,674.30 17.50 1.20 19.10 1,747,362.47

巴西 Brasil 8,175,067.90 2,545,687.10 5,629,380.80 22.60 21.80 23.00 6,668,081.48

佛得角 Cabo Verde 6,473.70 6,464.90 8.80 29.10 28.90 1,038.60 5,014.48

幾內亞比紹 Guiné ‑Bissau 2,751.80 2,059.70 692.10 27.00  ‑3.60 2,168.40 2,166.77

莫桑比克 Moçambique 194,196.00 147,235.20 46,960.80 46.70 57.00 21.60 132,376.28

葡萄牙 Portugal 453,393.40 280,603.40 172,790.00 7.60 4.70 12.50 421,369.33

聖多美和普林西比 
São Tomé e Príncipe

538.00 533.50 4.50 4.90 4.00 10,134.10 512.87

東帝汶 Timor ‑Leste 7,271.40 7,032.80 238.60  ‑20.80  ‑22.60 146.00 9,181.06

中國對葡語國家進出口合計
Total 10,892,843.10 3,154,093.20 7,738,749.90 21.22 19.88 21.78 8,985,979.70

金額單位：萬美元 Unidade: 10 mil USD

2018年1‑9月中國與葡語國家進出口商品總值
AS TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE JANEIRO E SETEMBRO DE 2018

信息來源：中國海關總署統計數據 Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China
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REALIZAÇÃO DA 3.a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA COOPERAÇÃO DA 
CAPACIDADE PRODUTIVA DO FÓRUM DE MACAU EM PEQUIM

中葡論壇產能合作工作組第三次會議在京舉辦

中葡論壇活動摘要  ACTIVIDADES DO FÓRUM DE MACAU

ealizou ‑se, no dia 11 de Dezembro, em 
Pequim, a 3.a Reunião do Grupo de Trabalho 
da Cooperação da Capacidade Produtiva do 
Fórum de Macau, que contou com a presen‑

ça dos representantes do Departamento de Cooperação 
do Ministério do Comércio e do Departamento dos 
Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério 
do Comércio da China, do corpo diplomático dos Países 
de Língua Portuguesa acreditado na China, da Delegação 
da Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações 
Unidas na China, bem como do Centro Internacional para 
Intercâmbio Económico e Técnico da China do Ministério 
do Comércio assim como os membros do Secretariado 
Permanente do Fórum de Macau.

O Chefe do Grupo de Trabalho da Cooperação da 
Capacidade Produtiva — Coordenador do Gabinete da 
Administração do Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau, Dr. Hu Huajun, fez uma apresentação dos prin‑
cipais trabalhos concretizados em 2018, referindo ainda 
que desde a realização da 2.a Reunião ocorrida em 2017, 
o Grupo de Trabalho organizou várias actividades como 

encontros e visitas de prospecção, visitando 8 Países de 
Língua Portuguesa onde se realizaram encontros sobre a 
Capacidade Produtiva com as empresas locais na perspec‑
tiva de fomentar a cooperação e aproveitando estas desloca‑
ções para visitar projectos que apresentam fortes potencia‑
lidades. Este Grupo de Trabalho também visitou Províncias 
e Municípios do Interior da China nomeadamente Anhui, 
Jiangsu e Guangxi para encontros económicos e comerciais.

Os Delegados dos Países Participantes do Fórum de 
Macau apresentaram, por sua vez, o progresso realizado no 
âmbito da cooperação da Capacidade Produtiva nos seus 
respectivos países, fazendo recomendações para o futuro, 
entre as quais a necessidade de financiamento para as em‑
presas e a necessidade de consolidar e reforçar a troca de 
informações. Recomendaram ainda a utilização de diversi‑
ficadas fontes de financiamento e fundos disponíveis para 
implementar mais projectos, bem como promover cada vez 
mais a cooperação da Capacidade Produtiva através de me‑
canismos bilaterais e multilaterais.

O Conselheiro Comercial do Departamento de 
Cooperação do Ministério do Comércio, Zheng Chao, 

R

12月 DEZEMBRO

葡論壇產能合作工作組第三次會議於12月11日在
北京召開。與會者包括中國商務部合作司、台
港澳司、葡語國家駐華使節代表，以及聯合國
工發組織駐華代表處、商務部國際經濟技術交

流中心等機關代表和論壇秘書處成員。
產能工作組組長 — 論壇秘書處行政辦胡華軍主任對

2018年主要工作進行了匯報。繼2017年第二次會議召開以
來，工作組積極組織產能合作對接考察活動，利用出訪八個
葡語國家的機會，與當地企業開展產能對接，並考察一系列
項目，探討合作機會。此外，組團赴中國安徽、江蘇、廣西
等內地省市開展經貿對接。

各論壇與會國代表分別介紹了各國有關產能合作的
工作進展，並提出未來開展中葡產能合作的建議，包括企業

融資、鞏固並加強訊息交流、利用基金落實更多項目，以及
透過雙邊多邊的機制進一步推進產能合作等。

中國商務部合作司商務參贊鄭超在會上表示，當
前，中國和葡語國家都處於國家發展的關鍵階段，冀深化融
合發展，加強三方合作，拓展工作抓手，發揮好中葡論壇的
平台和紐帶作用，以開放精神推動新時代中國與葡語國家產
能合作。

丁恬副秘書長在總結發言時表示，要合理規劃可行
的合作項目，制定優惠舉措充分調動企業積極性，為雙方企
業開展項目對接創造條件，從而推動相關舉措的落實。下一
步工作將繼續開展產能對接活動，充分發揮論壇作為雙邊合
作機制的重要補充作用，望與會各國不斷完善本國投資環境
和招商項目資料，充分利用論壇平台做好推介工作。

中
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referiu na reunião que a China e os Países de Língua 
Portuguesa encontram ‑se actualmente numa fase chave 
do seu desenvolvimento, esperando que se possa caminhar 
para um aprofundamento do desenvolvimento e da integra‑
ção, um reforço da cooperação trilateral, expandindo novos 
horizontes e, com um espírito de total abertura, desempe‑
nhar adequadamente o papel de plataforma e eixo de liga‑
ção do Fórum de Macau para a promoção da Capacidade 
Produtiva entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
numa nova era de cooperação. 

O Secretário ‑Geral Adjunto, Dr. Ding Tian disse que 
os esforços conjuntos realizados entre os governos e as em‑
presas dos países participantes do Fórum de Macau foram 
indispensáveis para a cooperação da Capacidade Produtiva 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, numa pers‑
pectiva de iniciar cooperações mais efectivas e pragmáticas, 
enquadradas por uma boa coordenação e comunicação so‑
bre as políticas nacionais.

O Dr. Ding Tian referiu ainda que o planeamento, 
deve ser construído um cálculo rigoroso dos riscos para 
que a cooperação se possa concentrar em projectos viáveis 
suportados por medidas favoráveis para incentivar o sector 
empresarial, criando condições para que as empresas identi‑
fiquem os projectos promovendo simultaneamente a imple‑
mentação das medidas criadas. 

Para o próximo passo, as actividades de encontro 
para a Capacidade Produtiva irão continuar referiu, espe‑
rando um melhor desenvolvimento e complementaridade 
assumido pelo Fórum de Macau na sua vertente de meca‑
nismo de cooperação multilateral. 

O Secretário‑Geral Adjunto do Fórum de Macau 
disse ainda que os Países Participantes deverão esforçar ‑se 
no sentido de melhorar constantemente o ambiente de in‑
vestimento e informação para projectos de investimento, 
aproveitando da melhor forma possível a plataforma do 
Fórum de Macau para trabalho de promoção.
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“SEMINÁRIO SOBRE O ENSINO E FORMAÇÃO DE BILINGUES ENTRE A CHINA E OS 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA”

發揮澳門優勢 積極打造中葡雙語人才培養基地

Secretária ‑Geral, Dra. Xu Yingzhen, afirmou durante o seminário 
realizado a 7 e 8 de Dezembro que apoiar a formação de quadros 
bilingues é um objectivo importante do “Plano de Acção para a 

Cooperação Económica e Comercial” da 5.ª Conferência Ministerial do Fórum 
de Macau, sendo também fonte de criação de uma reserva de profissionais para 
a Plataforma de Macau. Com o esforço conjunto de todas as partes, o Portal 
para a Cooperação nas Áreas Económica, Comercial e Recursos Humanos 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa tem vindo a ser aperfeiçoado 
incessantemente, o seu conteúdo e funções optimizados continuamente e os 
dados de profissionais enriquecidos constantemente, sendo assim satisfeitas as 
necessidades do mercado por quadros bilingues e promovido um ciclo virtuoso 
de formação dos mesmos.

A Dra. Xu Yingzhen lembrou ainda que o Chefe do Executivo de Macau, 
Chui Sai On, indicou especificamente no “Relatório das Linhas de Acção 
Governativa para o Ano Financeiro de 2019” que é necessário integrar os recur‑
sos e as infra ‑estruturas do ensino bilingue de chinês e português das institui‑
ções de ensino superior locais e desenvolver uma base de formação de quadros 
bilingues de chinês e português. 

O Reitor da da Universidade de Macau, Yonghua Song afirmou por seu 
turno que, em Maio de 2017, a Universidade de Macau estabeleceu o Centro de 
Ensino e Formação Bilingue Chinês ‑Português e que, desde o seu estabeleci‑
mento, vários trabalhos foram desenvolvidos de forma activa, tendo sido orga‑
nizados, respectivamente, o “Workshop de Literatura Portuguesa”, “Workshop 
de Interpretação Chinês ‑Português” e “Curso de Curta Duração de Tradução 
Jurídica”, assim como várias palestras de conceituados especialistas. Para além 
disso, a Universidade também cooperou com a Fundação Macau, e criou o 
“Concurso de Tradução Literária Chinês ‑Português”. No futuro, continuar ‑se ‑á 
a promover activamente os trabalhos de construção de uma “Base de Formação 
de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e Português” e do “Centro de 
Intercâmbio Cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, reforçan‑
do o papel de Macau como plataforma.

A

12月 DEZEMBRO

國—葡語國家雙語人才
培養及教學研討會於12
月7日及8日舉行。中葡

論壇常設秘書處徐迎真秘書長在會
上致辭表示，支持雙語人才的培養
是中葡論壇第五屆部長級會議《經
貿行動綱領》的重要內容，也是助
力澳門平台建設人才儲備的源泉，
中葡論壇常設秘書處對此項工作高
度重視。在各方的共同努力下，中
葡經貿合作人才資訊網不斷完善，
內容和功能持續優化，人才資料庫
不斷充實，這將極大地滿足雙語人
才市場需求，促進人才培養的良性
循環。她強調，崔世安特首在11月15
日所作的《2019年財政年度施政報
告》中專門指出，要整合高等院校
中葡雙語教學資源及基礎設施，構
建中葡雙語人才培訓基地。

澳 門 大 學 宋 永 華 校 長 亦 表
示，2017年5月澳大成立了「中葡
雙語教學暨培訓中心」，自成立以
來，積極開展各項工作，先後舉辦
了「葡萄牙文學工作坊」、「中葡
口譯工作坊」、「法律翻譯短期課
程」以及多場名家講座。此外還與
澳門基金會合作，創立「中葡文
學翻譯獎」。日後將繼續積極推動 
「中葡雙語人才培養基地」、「中
葡文化交流中心」的構建工作，發
揮澳門平台作用。

中
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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO E DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO “COLÓQUIO SOBRE A 
PROTECÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA”

中葡論壇(澳門)培訓中心－葡語國家知識產權研修班結業典禮

o discurso proferido dia 13 de Novembro, a Secretária ‑Geral Dra. 
Xu Yingzhen referiu que, com um desenvolvimento económico con‑
tinuamente propulsionado pela inovação e criação, a protecção e a 
aplicação dos direitos de propriedade intelectual tornam ‑se cada vez 

mais importantes, sendo este também o objectivo da realização do primeiro coló‑
quio com o tema subordinado aos direitos de propriedade intelectual.

Neste Colóquio organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau, 
participaram 28 funcionários governamentais e representantes de associações, de 
áreas relevantes, provenientes de seis Países de Língua Portuguesa, como Brasil, 
Cabo Verde, Guiné ‑Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Em Macau, os participantes visitaram vários departamentos públicos e 
organismos relevantes, assistiram a uma série de palestras abordando temáti‑
cas como a lei da propriedade intelectual no contexto do investimento multi‑
nacional, a situação de progresso da cooperação dos direitos de propriedade 
intelectual entre a China (incluindo Macau) e os Países de Língua Portuguesa, 
a posição vantajosa de Macau, como plataforma, na promoção do desenvolvi‑
mento de cooperações na área dos direitos da propriedade intelectual entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa. 

N

11月 NOVEMBRO

迎真秘書長於11月13日舉辦
的研修班結業典禮上表示，
隨着創新創造持續驅動經濟
發展，知識產權保護和應用

變得越來越重要，這也是首次舉辦以
知識產權為主題研修班的目的。

本期葡語國家知識產權研修班
共組織了28名來自巴西、佛得角、幾
內亞比紹、莫桑比克、葡萄牙及聖多
美和普林西比六個葡語國家相關領域
的官員和團體要員參加。

在澳門期間，安排學員參訪了
多個相關的公共部門和機構，圍繞跨
國投資背景的知識產權法、中國(包括
澳門)與葡語國家知識產權合作進展情
況、澳門平台對於推進中國與葡語國
家開展知識產權合作的優勢進行一系
列講座學習。

證書頒發儀式
Cerimónia de entrega de certificados

徐
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“MESA‑REDONDA DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL 
ENTRE SICHUAN, MACAU E PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 2018

PARTICIPAÇÃO NA 12.ª CÚPULA EMPRESARIAL CHINA ‑AMÉRICA LATINA

中葡論壇常設秘書處代表出席「2018川澳及葡語系國家經貿合作圓桌會」

中葡論壇常設秘書處參加「第十二屆中國 ‑拉美企業
家高峰論壇」加強中國 ‑拉美與葡語國家經貿合作

o dia 9 de Novembro, os Secretários ‑Gerais 
Adjuntos do Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau, Dr. Rodrigo Brum e Dr. 
Casimiro Pinto, participaram, em representa‑

ção do Secretariado Permanente, na “Mesa‑Redonda de 
Cooperação Económica e Comercial entre Sichuan, Macau 
e Países de Língua Portuguesa 2018”. No evento assisti‑
ram à assinatura do “Memorando sobre o Fortalecimento 

ara fortalecer a cooperação económica e co‑
mercial entre a China, a América Latina e os 
Países de Língua Portuguesa o Secretário‑
‑Geral Adjunto do Secretariado Permanente 

do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, e o Secretário ‑Geral 
Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, participaram na “12.ª Cúpula 
Empresarial China – América Latina” entre os dias 31 de 
Outubro e 2 de Novembro. Os responsáveis foram acom‑
panhados pela Delegação do Secretariado Permanente do 

N

P

11月 NOVEMBRO

11月 NOVEMBRO

葡論壇(澳門)常設秘書處羅德高副秘書長和黃偉
麟副秘書長代表秘書處於11月9日出席「2018川
澳及葡語系國家經貿合作圓桌會」，並見證了

四川省商務廳與澳門貿促局簽署《關於進一步促進川澳經貿
合作備忘錄》。

此次圓桌會以「新機制、新平台、新機遇」為主題，
是「川港澳合作周」活動的重要組成部份，為進一步利用澳
門獨特的中葡平台優勢，共同深化四川、澳門與葡語國家及
地區已有的合作，探討新領域的經貿合作和交流，助力推進
內地開放型經濟高地建設。圓桌會上，黃偉麟副秘書長發言
表示，四川省在開展與葡語國家合作中走在了前列。

加強中國、拉美與葡語國家經貿合作，中葡論壇
(澳門)常設秘書處丁恬副秘書長和羅德高副秘書
長偕秘書處代表團及在澳學習的葡語國家知識產
權保護研修班一行近40人於10月31日至11月2日

赴珠海國際會展中心參加「第十二屆中國 ‑拉美企業家高峰論
壇」活動，參觀了中國—拉美貿易投資展覽會，同時舉辦了
知識產權保護座談會。

常設秘書處代表團參加「中國 ‑拉美企業家高峰論壇」
Delegação do Secretariado Permanente Participa na “12.ª 

Cúpula Empresarial China – América Latina”

中

為

de Cooperação Económica e Comercial entre Sichuan e 
Macau” entre o Departamento do Comércio da Província 
de Sichuan e o Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau (IPIM).

O tema abordado nesta Mesa‑Redonda foi “Novo 
Mecanismo, Nova Plataforma, Novas Oportunidades” as‑
sunto importante e que faz parte integrante da “Semana 
de Cooperação entre Sichuan – Hong Kong – Macau”, 
cujo objectivo é o aproveitamento, das vantagens espe‑
cíficas de Macau, como plataforma sino ‑lusófona. O 
evento teve como objectivo aprofundar, em conjunto, a 
cooperação existente entre Sichuan, Macau e os Países e 
Territórios de Língua Portuguesa, abordando novas áreas 
de cooperação e de intercâmbio económico e comercial 
e ajudar a promover a construção de um local de exce‑
lência com uma economia aberta no Interior da China. 
O Secretário ‑Geral Adjunto Dr. Casimiro Pinto afirmou, 
durante a mesa ‑redonda, que a província de Sichuan se 
encontra na vanguarda, da promoção da cooperação 
com os Países de Língua Portuguesa.

Fórum de Macau e pelos participantes no Colóquio sobre 
a Protecção da Propriedade Intelectual para os Países de 
Língua Portuguesa, numa comitiva composta por cerca de 
40 pessoas.
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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO E DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO “COLÓQUIO SOBRE 
GESTÃO DO TURISMO, CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA”

INSTALAÇÃO DO PAVILHÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA “23.ª FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU” (MIF)

葡語國家旅遊與會展管理研修班結業典禮

中葡論壇常設秘書處MIF設館促進中國與葡語國家合作

10月 OUTUBRO 

10月 OUTUBRO 

修班結業典禮於10月26日舉行。徐迎真秘書
長致辭時表示，期望通過研修班系列活動，
讓有關人員了解中國內地與澳門旅遊與會展
業發展情況，促進中國、澳門與葡語國家在

旅遊會展等有關領域相互學習並交流經驗，充分把握澳門
建設中國與葡語國家商貿合作服務平台、打造世界旅遊休
閒中心的優勢，進一步推動中國內地、澳門與葡語國家在
旅遊會展領域的合作，挖掘更多經貿發展潛力。共有32名
來自安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、葡
萄牙、聖多美和普林西比及東帝汶八個葡語國家相關領域
的官員和企業主管來澳門參與研修學習。

研

中

Secretária ‑Geral Dra. Xu Yingzhen referiu na 
cerimónia realizada a 26 de Outubro que as ac‑
tividades do Colóquio permitiram aos partici‑
pantes conhecer o desenvolvimento do turismo, 

convenções e exposições do Interior da China e de Macau, 
a fim de promover a aprendizagem mútua e intercâmbio de 
experiência no sector de turismo e de convenções e exposi‑
ções entre a China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, 
com o pleno aproveitamento das vantagens de Macau na 
construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e 
a criação do Centro Mundial de Turismo e de Lazer.

Além disso, estas actividades permitiram também 
fomentar ainda mais a cooperação de turismo e de con‑
venções e exposições entre o Interior da China, Macau e os 
Países de Língua Portuguesa, procurando criar mais opor‑
tunidades para o desenvolvimento económico e comercial.

Participaram no colóquio 32 funcionários e gesto‑
res das empresas dos respectivos domínios provenientes de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné ‑Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor ‑Leste.

 Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), en‑
quanto entidade parceira da “23.ª Feira Internacional de Macau” (MIF), 
voltou a instalar o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa no recinto 

da MIF, estando também a promover a Plataforma entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa e a cultura dos Países de Língua Portuguesa na “Exposição de 
Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa” (PLPEX).

A 18 de Outubro, o Secretariado Permanente, chefiado pela Secretária‑
‑Geral, Dra. Xu Yingzhen, acompanhou os Embaixadores dos Países de Língua 
Portuguesa em Pequim para participarem na Cerimónia de Abertura da MIF e em 
visitas e intercâmbios no Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa e na PLPEX.

A

O國 ‑葡語國家經貿合作論
壇(澳門)常設秘書處作為 
「第23屆澳門國際貿易
投資展覽會」(MIF)合作

機構，繼續在展會期間設「葡語國家
館」，同時於「葡語國家產品及服務
展」(PLPEX)推廣中葡平台和葡語國家
文化。10月18日，常設秘書處徐迎真
秘書長偕秘書處全體成員會同葡語國
家駐華使節等出席MIF開幕禮並到葡語
國家館及PLPEX展區參觀交流。
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8.ª CIMEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA 
PROVÍNCIA DE JIANGSU, MACAU E DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

ENCONTRO COM O NOVO CÔNSUL ‑GERAL DE PORTUGAL EM MACAU E HONG KONG, DR. PAULO CUNHA ALVES 

「江蘇—澳門．葡語國家工商峰會」成為交流合作的重要平台

中葡論壇(澳門)常設秘書處拜會葡萄牙駐澳門及香港新任總領事

10月 OUTUBRO 

10月 OUTUBRO 

江副省長在10月18日舉行的江蘇—澳門．葡
語國家工商峰會中表示，隨著江蘇與澳門、
葡語國家交流日益廣泛和深入，經貿聯繫更
加緊密，人員往來更加頻繁，葡語國家相關

人員以及駐華使節成為江蘇常客。希望江蘇與澳門和葡語
國家能夠以工商峰會為平台，注重機制建設，提升合作成

迎真秘書長率領中葡論壇代表於10月15日拜會Paulo 
Cunha Alves總領事，並表示希望今後在Paulo Cunha 
Alves總領事的領導下，繼續加強和常設秘書處的聯
繫和合作，共同助力澳門中葡商貿合作服務平台建

設。Paulo Cunha Alves總領事表示，葡萄牙政府以及他本人重視中
葡論壇和澳門平台，將一如既往全力支持常設秘書處開展工作，特別
是進一步加強中葡經貿、文化交流等領域的合作。

王

徐

o discurso que proferiu dia 18 de Outubro, o 
Vice ‑Governador, Dr. Wang Jiang, fez refe‑
rência ao constante alargamento e aprofun‑
damento do intercâmbio e ainda ao estrei‑

tamento dos contactos, económicos e comerciais, bem 
como a uma maior fluência na movimentação de pessoas, 
entre Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa. 
O Vice ‑Governador disse esperar que Jiangsu, Macau e 
os Países de Língua Portuguesa possam aproveitar esta 
Cimeira, como importante plataforma para a constru‑
ção e enriquecimento da cooperação e da capacidade 

 Dr. Paulo Cunha Alves recebeu a 
15 de Outubro a visita de uma de‑
legação do Fórum de Macau che‑
fiada pela Secretária ‑Geral, Dra. Xu 

Yingzhen. No encontro a Secretária ‑Geral disse 
esperar que, sob a liderança do Cônsul ‑Geral 
Embaixador Paulo Cunha Alves, o Consulado 
Geral de Portugal continue a reforçar o contacto 
e cooperação com o Secretariado Permanente, 
apoiando em conjunto a construção em Macau 
da Plataforma de Serviços para a Cooperação 
Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa.

Por sua vez, o Cônsul ‑Geral Embaixador 
Paulo Cunha Alves referiu que o Governo de 
Portugal, assim como pessoalmente, têm eleva‑
da consideração pelo Fórum de Macau e pela 
Plataforma de Macau, assegurando a delegação 
do total apoio aos trabalhos desenvolvidos pelo 
Secretariado Permanente, nomeadamente para 
consolidar cada vez mais a cooperação na área 
económica e comercial, e no intercâmbio cultural 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

N

O

效，擴大產能合作，實現優勢互補，加強人文交流，促進
民心相通，進一步深化交流合作，共創商機，共謀發展。
自2011年至今，「江蘇—澳門．葡語國家工商峰會」已連
續七年在澳門成功舉辦，成為中國江蘇省、澳門特區與葡
語國家經貿交流合作的重要平台

produtiva no sentido de promover e aprofundar ainda 
mais o intercâmbio e a cooperação e criando oportuni‑
dades conjuntas de negócio e desenvolvimento.

Desde 2011 que a “Cimeira para o 
Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província 
de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa” 
se tem realizado anualmente em Macau. Podemos 
considerá ‑la, já, uma plataforma importante para o in‑
tercâmbio e cooperação económica e comercial entre a 
Província de Jiangsu da China, a RAEM e os Países de 
Língua Portuguesa.
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CERIMÓNIA DA EMISSÃO DA COLECÇÃO 
FILATÉLICA DO 15.º ANIVERSÁRIO DO 
ESTABELECIMENTO DO FÓRUM DE MACAU 

中葡論壇(澳門)成立十五
周年郵品發行暨傳媒午宴

10月 OUTUBRO 9月 SETEMBRO

中葡論壇於10月12日舉辦的郵品
發行暨傳媒午宴，乃論壇十五周
年系列活動之一，旨在加強推廣
宣傳，進一步發揮澳門聯繫中國

與葡語國家商貿合作服務平台作用
郵票向來有「國家名片」之稱，是各

國向世界展示本國文化的載體，中葡論壇大家
庭成員中國及八個葡語國家各有特色，而論壇
的舉辦地──澳門更是中西文化交融交匯的橋
樑和平台。通過設計製作精美的系列郵品向大
眾展示論壇成員方的特色印記。

由
urante a cerimónia realizada dia 28 de Setembro, a Secretária‑
‑Geral do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen disse dese‑
jar que, no âmbito do conceito de cooperação da iniciativa 
“Faixa e Rota”, a cooperação na área da medicina tradicional 

Chinesa venha a desempenhar um papel relevante na vertente cultural 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, esperando que a China 
e os Países de Língua Portuguesa possam vir a aproveitar plenamente a 
Plataforma de Macau, reforçando constantemente a tecnologia médica, 
estudos científicos, formação de quadros qualificados, legislação, e con‑
tinuando o reforço e consolidação da cooperação na área da medicina 
tradicional Chinesa entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Os participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné ‑Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor ‑Leste indicaram que, 
através destes colóquios, foi possível aos Países de Língua Portuguesa 
aperfeiçoar o desenvolvimento sobre a cooperação na área da medi‑
cina tradicional no Interior da China e em Macau, intensificando o 
seu conhecimento sobre o papel de Macau enquanto Plataforma de 
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, apoiando, ainda mais, e reforçando o intercâm‑
bio na área da medicina tradicional chinesa de Guangdong e Macau 
com os Países de Língua Portuguesa, explorando mais oportunida‑
des de cooperação.

A

D

emissão da colecção filatélica 
ocorrida a 12 de Outubro faz 
parte da série de actividades no 
âmbito do 15.º Aniversário do 

Estabelecimento do Fórum de Macau, com o 
objectivo de reforçar a respectiva promoção e 
divulgação, reforçando ainda mais o papel de 
Macau enquanto Plataforma de Serviços para 
a Cooperação Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa.

Os selos são como um “cartão ‑de‑
‑visita do país”, que expõem a sua cul‑
tura ao mundo. A família do Fórum de 
Macau inclui a China e 8 Países de Língua 
Portuguesa, cada país com as suas próprias 
características. A cidade ‑sede do Fórum 
de Macau, Macau, tem como característi‑
ca ser o ponto e a plataforma de ligação 
entre a cultura oriental e ocidental.

Através desta colecção filatélica de 
desenhos apurados, procura ‑se retratar 
as paisagens típicas dos Países membros 
participantes do Fórum de Macau. 嘉賓與研修班合影 

Participantes do Colóquio

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO COLÓQUIO SOBRE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

葡語國家傳統醫藥研修班結業典禮

修班於9月28日舉行結業典禮暨證書頒發儀式。徐迎真秘書
長致辭時表示，期待在“一帶一路”倡議的合作理念引領下，
傳統醫藥合作成爲推動中葡文明交流互鑒的重要載體。希望
中國與葡語國家利用好澳門平台，不斷深化在醫療技術、科

學研究、人才培養、立法保護等方面的合作，繼續推動中國與葡語國家
不斷加强和深化傳統醫藥領域合作。

來自安哥拉、佛得角、幾內亞比紹、莫桑比克、聖多美和普林西
比及東帝汶的學員均認同通過研修班學習，有助於增進葡語國家對中國
內地及澳門傳統醫藥領域合作發展瞭解，增加他們對澳門作為中國與葡
語國家商貿合作服務平台作用的認識，更有助於加強粵、澳與葡語國家
在傳統醫藥領域交流，進一步拓展潛在的合作機會。

研
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中葡論壇拜訪中國內地 | VISITAS À CHINA CONTINENTAL

7月JULHO 

中葡論壇常設秘書處在天津推
介葡語國家和澳門平台
Promoção dos Países de Língua Portuguesa 
e da Plataforma de Macau em Tianjin

9月 SETEMBRO 

中葡論壇常設秘書處赴廣西南寧考察
Visita a Beihai e Nanning na Província de 
Guangxi

10月OUTUBRO

中葡論壇常設秘書處參加第124屆廣交會
Participação na 124.ª edição da Feira de 
Cantão

11月NOVEMBRO

中葡論壇常設秘書處參加「第一屆中國國際進口
博覽會」助企業瞭解葡語國家、共推中葡平台
Participação na 1.ª Exposição Internacional de 
Importações da China (CIIE) em Xangai

中葡論壇常設秘書處參加
「中國國際綠色創新技術產品展」
Participação na “Exposição Internacional de 
Produtos e Tecnologias Inovadoras Verdes 
da China – Exposição Específica do Parque 
Industrial de Cantão (Meizhou)” 

12月 DEZEMBRO 

中葡論壇在肇慶設葡語國家館推介
葡語國家、宣傳中葡論壇和澳門平台
Instalação do Pavilhão dos Países de Língua 
Portuguesa em Zhaoqing 
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PRINCIPAIS EVENTOS DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO ECONÓMICA E 

COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA EM MACAU

2003

2004

2005

中國－葡語國家經貿合作論壇在澳門成立並舉辦中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)
第一屆部長級會議，簽署了《經貿合作行動綱領(2004—2006)》

Criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa em Macau e realização da 1.ª Conferência 
Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa (Macau) com a assinatura do «Plano de Acção 
para a Cooperação Económica e Comercial (2004 ‑2006)»

第一屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 — 安
哥拉羅安達 —2005》

1.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica 
e Comercial entre a 
China e os Países de 
Língua Portuguesa, 
Luanda, Angola, 2005

中葡論壇(澳門)常設秘書處在澳門召開第一次例會

Realização em Macau da 1.ª Reunião Ordinária do 
Secretariado Permanente do Fórum de Macau

10月12日－14日 
12 A 14 DE OUTUBRO

4月26日 
26 DE ABRIL

3月28日－30日 
28 A 30 DE MARÇO
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2006

中葡論壇第一次高官會在
澳門舉行

Realização em Macau 
da 1.ª Reunião dos 
Funcionários de Alto 
Nível do Fórum de Macau

第二屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —葡萄
牙里斯本 —2006

2.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Lisboa, 
Portugal, 2006

中葡論壇(澳門)常設秘書處
與深圳市貿易工業局簽署
合作協議

Assinatura do acordo 
de cooperação entre o 
Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau 
e a Administração do 
Comércio e da Indústria 
do Município de 
Shenzhen

中國－葡語國家經貿合作論
壇(澳門)第二屆部長級會議
並簽署《經貿合作行動綱領
(2007—2009)》

Realização da 2.ª Conferência 
Ministerial do Fórum para 
a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 
(Macau) com a assinatura 
do «Plano de Acção para a 
Cooperação Económica e 
Comercial (2007 ‑2009)»

10月17日－18日 
17 A 18 DE OUTUBRO

4月10日－11日 
10 A 11 DE ABRIL

4月11日 
11 DE ABRIL

9月24日－25日
24 A 25 DE SETEMBRO
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2007

2008

澳門特區舉辦首屆葡語系
國家運動會

Realização dos primeiros 
Jogos da Lusofonia pela 
RAEM

第三屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —莫桑
比克馬普托 —2007

3.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Maputo, 
Moçambique, 2007

第四屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —佛得
角普拉亞 —2008

4.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Praia, Cabo 
Verde, 2008

舉辦首屆“中國－葡語國家
文化週”活動

Realização da 1.ª edição 
da Semana Cultural da 
China e dos Países de 
Língua Portuguesa

10月7日－15日 
7 A 15 DE OUTUBRO

4月18日－20日 
18 A 20 DE ABRIL

5月28日－30日 
28 A 30 DE MAIO

11月6日－11日
6 A 11 DE NOVEMBRO
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2009

2010

第五屆中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 — 巴西里約熱內盧 －2009

5.ª Edição do Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Brasil, 2009

中葡論壇(澳門)常設秘書處與
中國對外貿易中心簽署合作
協議

Assinatura do acordo 
de cooperação entre o 
Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau e o Centro 
do Comércio com o Exterior 
da China

第六屆中國與葡語國家企業經
貿合作洽談會 —葡萄牙里斯
本 —2010

6.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, 
Lisboa, Portugal, 2010

8月11日－13日 
11 A 13 DE AGOSTO

3月25日 
25 DE MARÇO

6月23日－24日 
23 A 24 DE JUNHO

中國－葡語國家經貿合作論
壇(澳門)第三屆部長級會議
並簽署《經貿合作行動綱領
(2010—2013)》

Realização da 3.ª Conferência 
Ministerial do Fórum para 
a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 
(Macau) com a assinatura 
do «Plano de Acção para a 
Cooperação Económica e 
Comercial (2010 ‑2013)»

11月13日－14日
13 A 14 DE NOVEMBRO
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2011

中葡論壇(澳門)常設秘書處與中國商務部投資促進局簽署投資促進合作諒解備忘錄

Assinatura do Memorando de Entendimento sobre a promoção de cooperação de 
investimento entre o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e a Agência para 
a Promoção do Investimento do Ministério do Comércio da China

中葡論壇(澳門)培訓中心
成立

Criação do Centro de 
Formação do Fórum de 
Macau

第七屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —安哥
拉羅安達 —2011

7.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Luanda, 
Angola, 2011

1月13日 
13 DE JANEIRO

3月29日 
29 DE MARÇO

7月17日 
17 DE JULHO
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2012

2013

在澳門舉行《中國對外投資促進國
別/地區系列報告－葡語國家投資 
指南》發佈儀式

Cerimónia de Lançamento da 
Série de Livros sobre a Promoção 
do Investimento Externo da 
China – Guias para Investimentos 
nos Países de Língua Portuguesa

第八屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —佛得
角薩爾島 —2012

8.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Ilha do Sal, 
Cabo Verde, 2012

中國國家開發銀行與中葡論
壇(澳門)常設秘書處簽署合
作備忘錄

Assinatura do 
Memorando de 
Entendimento 
para a Cooperação 
entre o Banco de 
Desenvolvimento da 
China e o Secretariado 
Permanente do Fórum de 
Macau

中葡合作發展基金成立

Criação do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa

3月30日 
30 DE MARÇO

6月17日－18日 
17 A 18 DE JUNHO

3月27日
27 DE MARÇO

6月26日
26 DE JUNHO
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第九屆中國與葡語國家企
業經貿合作洽談會 —東帝
汶帝力—2013

9.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa, Díli, Timor‑
‑Leste, 2013

中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)第四屆部長級會議並簽署《經貿合作行動綱領(2014—2016)》

Realização da 4.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) com a assinatura do 
«Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial (2014 ‑2016)»

第十屆中國與葡語國家企業經
貿合作洽談會 —莫桑比克馬普
托 —2014

10.ª Edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, 
Maputo, Moçambique, 2014

江蘇—澳門·葡語國家工商
峰會理事會舉行第一次會議

Realização da 1.ª Reunião 
do Conselho da Cimeira 
para o Desenvolvimento 
Comercial e Industrial 
da Província de Jiangsu, 
Macau e os Países de 
Língua Portuguesa

7月1日－2日 
1 A 2 DE JULHO

11月5日－6日 
5 A 6 DE NOVEMBRO

8月24日－27日 
24 A 27 DE AGOSTO

10月23日
23 DE OUTUBRO

2014
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2015

2016

中國－葡語國家經貿合作人才
信息網站開通

Entrada em funcionamento 
do Portal para a Cooperação 
na Área Económica, 
Comercial e de Recursos 
Humanos entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa

舉辦首屆“中國與葡語國家省市長圓桌會”及首屆“中國－葡語國家青年企業家論壇”

Realização da 1.ª edição da “Mesa Redonda com dirigentes de Províncias e 
Municípios da China e dos Países de Língua Portuguesa” e da 1.ª edição do “Fórum 
de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa”

澳門特區政府設立“中國與葡語國家商貿合作服務平台發展委員會”

Criação da “Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a 
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”

葡語國家食品展示中心開幕

Inauguração do Centro de 
Exposição dos Produtos 
Alimentares dos Países de 
Língua Portuguesa

4月1日 
1 DE ABRIL

10月21日 
21 DE OUTUBRO

2月5日 
5 DE FEVEREIRO

3月31日
31 DE MARÇO
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第十一屆中國與葡語國家企業
經貿合作洽談會 —幾內亞比紹
比紹 —2016

11.ª edição do Encontro 
de Empresários para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, 
Bissau, Guiné ‑Bissau, 2016

中葡論壇(澳門)常設秘書處與
粵澳中醫藥科技產業園簽署合
作備忘錄

Assinatura do memorando 
de cooperação entre o 
Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau e o Parque 
Científico e Industrial de 
Medicina Tradicional Chinesa 
Guangdong ‑Macau

中葡論壇(澳門)常設秘書處與青島
市簽署《關於建立經濟合作夥伴關
係備忘錄》

Assinatura do «Memorando de 
Entendimento sobre a Criação 
de Relações de Parceria de 
Cooperação Económica» entre 
o Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau e o Município 
de Qingdao

中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)第五屆部長級會議並簽署《經貿合作行動綱領
(2017—2019)》、簽署《中葡論壇關於推進產能合作的諒解備忘錄》

Realização da 5.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) com a assinatura 
do «Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial (2017 ‑2019)», e do 
«Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Cooperação da Capacidade 
Produtiva do Fórum de Macau»

4月9日－10日 
9 A 10 DE ABRIL

7月28日 
28 DE JULHO

9月26日
26 DE SETEMBRO

10月11日－12日
11 A 12 DE OUTUBRO
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2017

中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體建設正式啟動，國務院總理李克強揭牌

Cerimónia de Lançamento do Projecto do Complexo da Plataforma de Serviços para 
a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e cerimónia 
de descerramento de placa presidida pelo Primeiro ‑Ministro da China, Li Keqiang

聖多美和普林西比民主共
和國正式加入中國—葡語
國家經貿合作論壇（澳
門）

Integração de São Tomé e 
Príncipe no Fórum para a 
Cooperação Económica e 
Comercial entre a China 
e os Países de Língua 
Portuguesa (Macau)

中葡論壇(澳門)常設秘書處與
湖南省商務廳簽署《關於建立
經濟合作夥伴關係備忘錄》

Assinatura do «Memorando 
de Entendimento para o 
Estabelecimento de Parceria 
em Matéria de Cooperação 
Económica» entre o 
Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau e o 
Departamento do Comércio 
da Província de Hunan

中葡論壇(澳門)產能合作工
作組第一次會議在澳門召開

Realização em Macau 
da 1.ª Reunião do 
Grupo de Trabalho 
para a Cooperação da 
Capacidade Produtiva do 
Fórum de Macau

10月11日 
11 DE OUTUBRO

3月29日 
29 DE MARÇO

4月27日 
27 DE ABRIL

6月1日
1 DE JUNHO
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中葡合作發展基金總部正
式落戶澳門

Estabelecimento oficial 
em Macau da sede do 
Fundo da Cooperação 
para o Desenvolvimento 
entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa

第十二屆中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 —佛得角普拉亞 —2017

12.ª Edição do Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Praia, Cabo Verde, 2017

中葡論壇(澳門)常設秘書處與青島市商務
局、膠州市共同簽署《關於支持青島市推
進歐亞經貿合作產業園區開展“一帶一路”
國際產能合作備忘錄》

Assinatura do «Memorando de Apoio ao 
Município de Qingdao para a Promoção 
da Cooperação da Capacidade Produtiva 
no “Parque Industrial de Cooperação 
Económica e Comercial entre a Europa 
e a Ásia” no âmbito da “Faixa e Rota”» 
entre o Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau e a Administração do 
Comércio de Qingdao e o Município de 
Jiaozhou

中葡論壇(澳門)常設秘書處訪問
湖南省

O Secretariado Permanente do 
Fórum de Macau deslocou ‑se a 
Hunan

6月1日 
1 DE JUNHO

6月16日－18日 
16 A 18 DE JUNHO

8月14日 
14 DE AGOSTO

9月24日－25日
24 A 25 DE SETEMBRO
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中葡青年創新創業交流中心揭牌

Cerimónia de descerramento de placa do Centro de Intercâmbio de Inovação e 
Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa

“中國－葡萄牙企業經貿洽談會·中葡
論壇框架下貿易投資與產能合作”及商
務交流酒會在葡萄牙里斯本舉行

Realização do Encontro Económico 
e Comercial entre os Empresários da 
China e de Portugal  ‑ Cooperação 
no Comércio, Investimento e 
Capacidade Produtiva no âmbito 
do “Fórum China – Países de 
Língua Portuguesa” e Coquetel de 
intercâmbio, em Lisboa de Portugal

中國－巴西企業經貿交流酒會在
巴西里約熱內盧舉行

Coquetel de Intercâmbio 
Económico e Comercial entre 
os Empresários da China e do 
Brasil, no Rio de Janeiro do 
Brasil

“中國－巴西企業經貿洽談會•中
葡論壇框架下貿易投資與產能合
作”在巴西聖保羅舉行

Realização do Encontro 
Económico e Comercial entre 
os Empresários da China e 
do Brasil – Cooperação no 
Comércio, em São Paulo, Brasil

10月18日 
18 DE OUTUBRO

11月20日 
20 DE NOVEMBRO 

11月21日 
21 DE NOVEMBRO 

11月24日
24 DE NOVEMBRO 
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2018

舉辦中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)成立十五周年暨中葡平台建設座談會

Realização do Seminário sobre o 15.º Aniversário do Estabelecimento do Fórum de Macau 
e do Estabelecimento da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa

中葡論壇(澳門)常設秘書處
訪問江蘇省

Deslocação do 
Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau à 
Província de Jiangsu

舉辦中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)成立十五周年回顧與展望座談會，並舉行論壇
十五周年第三方評估報告撰寫啟動儀式

Realização do Seminário do 15.° Aniversário do Estabelecimento do Fórum de 
Macau, “Retrospectiva e Evolução Futura”, e da Cerimónia de Início de Elaboração 
do Relatório da Avaliação Externa

中國 ‑葡語國家經貿合作論壇(澳
門)成立十五周年交流酒會在里斯
本舉行

Realização em Lisboa da 
Recepção de Intercâmbio para a 
Celebração do 15.º Aniversário 
do Estabelecimento do Fórum 
para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa 
(Macau)

3月21日 
21 DE MARÇO

5月9日－10日 
9 A 10 DE MAIO

6月4日 
4 DE JUNHO

6月21日
21 DE JUNHO 



81

中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)大事記  |  PRINCIPAIS EVENTOS DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA EM MACAU

第十三屆中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 —葡萄牙里斯本 —2018

13.ª Edição do Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Lisboa, Portugal, 2018

 中葡論壇(澳門)常設秘書處
代表團訪問幾內亞比紹

Visita à Guiné ‑Bissau da 
Delegação do Secretariado 
Permanente do Fórum de 
Macau

中葡論壇(澳門)常設秘書處
代表團訪問佛得角，拜會
Jorge Fonseca總統

Visita a Cabo Verde da 
Delegação do Secretariado 
Permanente do Fórum de 
Macau, audiência com o 
Presidente da República, 
Jorge Fonseca

第十屆中國─葡語國家文
化週

10.ª Semana Cultural da 
China e dos Países de 
Língua Portuguesa

6月21日－22日 
21 A 22 DE JUNHO

6月24日  ‑ 26日 
24 A 26 DE JUNHO 

6月27日  ‑ 28日 
27 A 28 DE JUNHO 

10月9日  ‑ 18日
9 A 18 DE OUTUBRO 
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中葡論壇(澳門)成立十五周
年郵品發行

Cerimónia de Emissão 
da Colecção Filatélica 
do 15.º Aniversário do 
Estabelecimento do 
Fórum de Macau

中葡論壇(澳門)常設秘書處於上海參加“第一屆中國國際進口博覽會”

Participação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau na  
1.a Exposição Internacional de Importações da China (CIIE), em Xangai

中葡論壇(澳門)常設秘書處代表團訪問莫桑比克

Visita a Moçambique da Delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau

10月12日 
12 DE OUTUBRO

11月4日  ‑ 6日 
4 A 6 DE NOVEMBRO 

11月5日  ‑ 6日 
5 A 6 DE NOVEMBRO
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中葡論壇(澳門)常設秘書處代
表團訪問聖多美和普林西比，
拜會Evaristo Carvalho總統

Visita a São Tomé e Príncipe 
da Delegação do Secretariado 
Permanente do Fórum de 
Macau, audiência com o 
Presidente da República, 
Evaristo Carvalho 

中葡論壇(澳門)常設秘書處代
表團訪問東帝汶，拜會魯瓦克
總理

Visita a Timor ‑Leste da 
Delegação do Secretariado 
Permanente do Fórum de 
Macau, encontro com o 
Primeiro ‑Ministro, Taur 
Matan Ruak

中國—葡語國家雙語人才培養及教學研討會

Seminário sobre o Ensino e Formação de Bilingues 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa 

中葡論壇(澳門)常設秘書處
代表團訪問安哥拉、葡萄牙

Visita a Angola e 
Portugal da Delegação do 
Secretariado Permanente 
do Fórum de Macau

11月13日  ‑ 15日 
13 A 15 DE NOVEMBRO

11月30日 – 12月6日 
30 DE NOVEMBRO A 

6 DE DEZEMBRO 

12月7日  ‑ 8日 
7 A 8 DE DEZEMBRO

11月7日  ‑ 12日
7 A 12 DE NOVEMBRO
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ANGOLA PRETENDE PRIVILEGIAR INVESTIMENTOS PRIVADOS DA CHINA

安哥拉計劃聚焦中國私人投資

ngola pretende apostar mais em investidores privados chineses e 
menos na contracção de empréstimos, disse em Pequim o minis‑
tro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

O ministro, embora louvando a abertura da China na 
cooperação com Angola e a importância dos seus financiamentos, salientou 
que os investidores privados podem participar melhor no processo de de‑
senvolvimento e crescimento económico de Angola.

“O que nós queremos é que os investidores privados chineses possam 
descobrir em Angola um lugar de oportunidades e, com isso, participar no 
esforço que temos que fazer para o desenvolvimento económico do nosso 
país”, adiantou Manuel Augusto, segundo a agência noticiosa Angop.

Disse ter sido essa a razão de o Presidente da República, João 
Lourenço, ter trazido, na sua visita à China, uma mensagem baseada nas 
medidas que estão a ser desenvolvidas para a criação de um bom ambiente 
de negócios e para atracção de investidores chineses.

Manuel Augusto sublinhou o facto de o Chefe de Estado angolano 
ter informado os seus interlocutores chineses das medidas económicas que 
estão a ser tomadas por Angola, bem como do compromisso deixado de que 
Angola utilizará melhor as facilidades financeiras concedidas pela China.

Disse também que existe a constatação dos dois lados (Angola e 
China) de que os fundos colocados à disposição da cooperação bilateral po‑
deriam e deveriam ter sido melhor utilizados, devendo, dado a sua dimen‑
são, “estarem traduzidos em resultados mais visíveis.” 

A

10月 OUTUBRO

安哥拉 ANGOLA

中葡經貿合作相關報導 | NOTÍCIAS DA CHINA NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

交部長Manuel Augusto在北
京表示，安哥拉希望更多地關
注中國私人投資者而不是借
貸。

Augusto在讚揚中國對
安哥拉合作的開放態度及其融資的重要性
的同時，強調私人投資者可以更好地參與
安哥拉的發展和經濟增長進程。據安哥拉
通訊社報導，Augusto表示：「我們想要
的是中國私人投資者在安哥拉找到一個機
會之地，從而參與我們為國家經濟發展所
做的努力。」

他說，這就是共和國總統若昂·洛
倫索根據正在實施的措施（創造良好商業
環境和吸引中國投資者）向中國傳遞信息
的原因。Augusto指出，安哥拉國家元首
已向中國同行通報了安哥拉正在實施的經
濟措施，以及安哥拉將更好地利用中國提
供的資金。

他還表示，中、安雙方都觀察到，
為雙邊合作而設的資金可以並應該更好地
被運用，並且鑒於其規模，「應該可轉化
為更顯著的成果」。

外

安哥拉外交部長Manuel Augusto接
見中國外交部長王毅
Ministro das Relações Exteriores de 
Angola, Manuel Augusto com o seu 
homólogo chinês, Wang Yi
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CHINA CONCEDE LINHA DE CRÉDITO DE 2000 MILHÕES DE DÓLARES A ANGOLA

中國向安哥拉提供20億美元信貸額度

Banco de Desenvolvimento da China abriu 
uma linha de crédito de 2000 milhões de dó‑
lares para Angola ao abrigo de um acordo 
assinado em Pequim, noticiou a imprensa 

angolana. A linha de crédito servirá para a construção e 
conclusão de várias infra ‑estruturas em curso em Angola.

O instrumento jurídico foi assinado pelo 
Ministério das Finanças de Angola e pelo Banco de 
Desenvolvimento da China, no âmbito da visita de 
Estado do Presidente angolano, João Lourenço, segun‑
do a agência noticiosa Angop.

A China disponibilizou a sua primeira linha 
de crédito a Angola em 2002, tendo o ministro das 
Finanças, Archer Mangueira, revelado em Setembro em 
Pequim, por ocasião do Fórum de Cooperação China‑
‑África (FOCAC), que a dívida angolana à China se si‑
tua em 23 mil milhões de dólares.

Os empréstimos chineses tiveram como destino 
a construção de inúmeras obras de infra ‑estruturas, 
como centrais de energia, estradas, pontes, hospitais e 
casas, incentivando o desenvolvimento económico e a 
melhoria da vida do povo angolano.

A propósito do novo financiamento chinês, 
o Presidente da República, João Lourenço, disse ao 
primeiro ‑ministro da China, Li Keqiang, que já foram 
identificados alguns projectos prioritários, para os quais 
solicitou a atribuição de verbas.

Entre esses projectos constam a segunda fase do 
Centro Integrado de Segurança Pública, do novo Centro 
de Convenções e Hotel, Sistema de Abastecimento de 
Águas de Luanda, Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Zenzo e linhas de média e alta tensão do Huambo, 
Huíla e Namibe.

Estão também na lista de prioridades a requalifi‑
cação do troço ferroviário do Zenza ‑Cacuso, a ligação 
ferroviária Luacano ‑Jimbe, para ligar o Caminho ‑de‑
‑Ferro de Benguela à Zâmbia, programa de recuperação 
de infra ‑estruturas rodoviárias e a nova Base Naval da 
Marinha de Guerra.

Além do acordo relativo à linha de crédito, as 
delegações de Angola e da República Popular da China 
rubricaram um memorando de entendimento entre 
os ministérios do Comércio da China e das Relações 
Exteriores de Angola relativo ao estabelecimento de 
compromissos ao Acordo sobre a Protecção e Promoção 
Recíprocas de Investimentos.

As partes assinaram ainda um memorando de en‑
tendimento sobre aplicação conjunta de medidas económi‑
cas e comerciais das oito acções da cimeira de Pequim do 
Fórum de Cooperação China ‑África, bem como um acordo 
para eliminar a dupla tributação em matérias de impostos 
sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscais. 

O

10月 OUTUBRO

據在北京簽署的協議，中國國家開發銀行已向安
哥拉提供20億美元的信貸額度。該信貸額度將
用於建設和優化安哥拉的各種設施。

據安哥拉通訊社報導，這項貸款合同由
安哥拉財政部和中國國家開發銀行簽署，是安哥拉總統若
昂·洛倫索對中國進行國事訪問的一部分。中國於2002年向
安哥拉提供第一個信貸額度，財政部長阿徹·曼蓋拉於9月在
北京舉行的中非合作論壇（FOCAC）上表示，安哥拉目前
對中國的債務總額為230億美元。

中國貸款的重點是建設基礎設施項目，如發電站、道
路、橋梁、醫院和房屋，旨在鼓勵經濟發展和改善安哥拉人
民的生活。關於新的中國融資問題，總統若洛·洛倫索告訴
中國總理李克強，已經確定了一些優先項目，他要求予以分
配資金。

這些項目包括公共安全綜合中心二期、新的會議中
心和酒店、羅安達供水系統、Zenzo水力發電廠以及萬博、
威拉和納米貝的中高壓連接。優先事項清單還包括重新認證
Zenza ‑Cacuso鐵路線、Luacano ‑Jimbe鐵路線、將本格拉
鐵路與贊比亞連接起來、道路基礎設施恢復計劃和新的海軍
基地。

除了信貸額度協議外，安哥拉和中華人民共和國代表
團還簽署了中國商務部與安哥拉外交部之間的諒解備忘錄，
肯定了兩國之間的「投資相互保護和促進互惠協定」。雙方
還簽署了關於中非合作論壇北京峰會八項經貿行動聯合實施
措施的諒解備忘錄，以及取消所得稅雙重征稅，防止欺詐和
逃稅的協議。

根
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安哥拉總統洛倫索與國務院總理李克强
Presidente de Angola, João Lourenço com o Primeiro Ministro da China, Li Keqiang
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BRASILEIRA JBS CONTRATA VENDA DE CARNES COM SUBSIDIÁRIA DO GRUPO CHINÊS ALIBABA

巴西的JBS與中國阿里巴巴子公司簽訂肉類銷售合同

grupo JBS assinou um acordo com a Win Chain, 
uma subsidiária do grupo chinês Alibaba, para 
fornecer carne no valor de 1,5 mil milhões de 
dólares ao longo dos próximos três anos, infor‑

mou o grupo brasileiro em comunicado ao mercado.
O negócio foi ultimado no decurso da Exposição 

Internacional de Importações da China, a decorrer de 5 
a 10 de Novembro em Xangai, sendo o maior alguma vez 
assinado neste sector entre empresas do Brasil e da China.

A China é já um dos principais mercados de expor‑
tação para os produtos do grupo JBS, sendo que este acor‑
do com a Win Chain abrange carne de vaca, de porco e de 
frango.

O

11月 NOVEMBRO

BS集團在一份市場聲明中表示，該集團已和阿里巴巴
子公司Win Chain簽署協議，在未來三年內提供價值
15億美元的肉類。

該交易於11月5日至10日在上海舉行的中國國
際進口展覽會上完成，這是巴西和中國公司在該領域簽署的
最大協議。

中國已經是JBS產品的主要出口市場之一，與Win 

J
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巴西 BRASIL

Chain的這項協議涵蓋了牛肉、豬肉和雞肉。JBS總裁
Renato Costa向巴西報章Valor Econômico表示，牛肉應該
是最受中國公司歡迎的產品。

JBS和Win Chain將接管協議所涵蓋產品的配送物
流，他們已經進行了一些測試裝運以確保出口、收貨和營銷
過程順利進行。與JBS簽署的協議是阿里巴巴子公司與幾家
食品生產公司簽署的2,000億美元購買套餐的一部分。

O presidente da JBS Carnes, Renato Costa, disse ao 
jornal Valor Económico que a carne de vaca deverá ser, dos 
produtos incluídos no contrato, o mais procurado pela em‑
presa chinesa.

A JBS e a Win Chain, que assumirá a logística de 
distribuição dos produtos abrangidos pelo acordo, tinham 
já efectuado alguns embarques ‑teste, para garantir que o 
processo de exportação, recepção e comercialização fun‑
cionaria “sobre rodas.”

O acordo assinado com a JBS faz parte de um pacote 
de compras no valor 200 mil milhões de dólares assinado 
pela subsidiária do grupo Alibaba com diversas empresas 
de produção de alimentos. 

JBS
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BRASILEIRA PETROBRAS E CHINESA CNPC ASSINAM ACORDO PARA CONCLUIR OBRAS DA COMPERJ
巴西國家石油與中國石油簽約 完成里約熱內盧州石化項目
10月 OUTUBRO

Petrobras assinou terça ‑feira com a China National Oil and 
Gas Exploration and Development Company (CNODC), 
subsidiária da China National Petroleum Corporation 
(CNPC), um acordo para conclusão das obras da refinaria do 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) e inves‑
timentos no cluster de Marlim, na Bacia de Campos, segundo noticía a 
Agência Brasil.

A parceria, anunciada em Julho de 2018, prevê o desenvolvimento 
de estudos de viabilidade técnica do estado actual do complexo petroquí‑
mico Comperj e sua avaliação económica.

A parceria permitirá refinar óleo pesado produzido nos campos de 
Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul.

Segundo a Petrobras, depois de avaliados custos e benefícios do 
negócio, o objectivo é formar uma parceria, que será responsável pela con‑
clusão do projecto e operação da refinaria, com 80% de participação da 
Petrobras e 20% da CNPC.

Está prevista igualmente a criação de uma parceria na exploração 
e produção da refinaria, com 20% de participação da empresa chinesa no 
cluster de Marlim, que integra as concessões de Marlim, Voador, Marlim 
Sul e Marlim Leste, na Bacia de Campos. A Petrobras fica com 80% de 
participação mantendo ‑se como operadora.

A Petrobras informou ainda que o petróleo pesado, produzido 
no agrupamento de Marlim, tem características adequadas à refinaria do 
Comperj, projectada para processar este tipo de óleo, com alta conversão.

As duas empresas já eram parceiras na área de Libra desde 2013, no 
pré ‑sal da Bacia de Santos, no primeiro contrato num regime de partilha 
de produção.

Quatro anos depois, o consórcio formado pelas empresas, tendo a 
Petrobras como operadora, com 40% de participação, a CNPC com 20% 
e a BP com 40%, adquiriu o bloco de Peroba, um dos mais disputados 
do leilão promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

A巴西通訊社報導，巴西國家石油
公司與中國中石油海外勘探開發
公司簽約，完成巴西里約熱內盧
州立石化廠（「Comperj」）的

工程，同時在Campos盆地的Marlim油氣區塊
群進行投資。

CNODC是中國石油天然氣集團公司 
（「中石油」）旗下油氣企業。中巴油氣集
團合作的消息於2018年7月公佈，由合資企業
對Comperj石化項目進行技術和經濟可行性
研究。

按照規劃，合資企業將提煉產自Marlim
石油區塊群（Marlim、Voador、Marlim東和
Marlim南四塊油田）的重油。據巴西國家石油
公司稱，兩家集團經評估交易的成本效益後，
決定成立合資企業（Petrobras佔80%股權、
中石油佔20%），完成提煉廠的建設並負責其
運營。

Petrobras也準備就上述四個區塊的勘
採，組成另一合資企業，中石油將佔股20%
，而Petrobras佔80%。Petrobras又稱，採
自Marlim區塊群的重油，其特性適合Comperj
煉油廠，後者是專門針對提煉此類重油而設計
的。

Petrobras與中石油早於2013年已在
Santos盆地前鹽層的Libra區塊合作，也是首
個採用分享產量合約的項目。2017年，該兩個
集團再度合作，由Petrobras牽頭（佔股40%
，並負責運營），成員包括中石油（佔20%）
和英國石油（BP，佔40%），在巴西國家石
油、天然氣和生物燃料管理局（ANP）組織的
拍賣中，投得Peroba區塊的勘採權。

據
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立石化廠 
COMPERJ
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BRASIL E CHINA PREPARAM LANÇAMENTO DE SEXTO SATÉLITE EM 2019

巴西和中國擬於2019年發射第六枚中巴合作資源衛星

 sexto satélite sino ‑brasileiro de recursos terres‑
tres, o Cbers ‑4A, vai ser lançado em 2019 da 
base de Taiyuan, localizada na província chinesa 
de Shanxi, foi confirmado durante um encontro 

em Brasília, no Brasil destinado a celebrar o 30º Aniversário 
da cooperação entre os dois países na área de satélites.

A parceria, conhecida como Programa Cbers 
(sigla em inglês para Programa Sino ‑Brasileiro de 
Recursos Terrestres), levou à produção e lançamento 
de cinco satélites sino ‑brasileiros de recursos terrestres.

Coordenado pela Agência Espacial Brasileira 
(AEB) e pela Administração Nacional Espacial da 
China, o programa permitiu o desenvolvimento de um 
sistema completo de sensoriamento remoto (espacial 
e terrestre) para fornecimento de imagens gratuitas a 
ambos os países e a mais de 20 nações da América do 
Sul, do sul da África e do Sudeste Asiático.

O

8月 AGOSTO

六 枚 中 國 和 巴 西 聯 合 研 製 的 地 球 資 源 衛
星——4A號（CBers ‑4A）將於2019年發
射。有關消息是在巴西首都巴西利亞舉行、
紀念中巴兩國在衛星研發領域合作30周年的

活動上公佈的。
此前，「中巴地球資源衛星項目」（CBers）已研製

及發射了五枚地球資源衛星。此項目由巴西航天局（AEB）
和中國國家航天局聯合協調，研發全覆蓋（太空和地球）遙
感衛星系統，向兩國和來自南美、南部非洲和東南亞超過20
個國家免費提供衛星圖像。

第 4A號衛星由巴西國家空間研究院和中國空間技術研
究院共同研製，目前正在進行各項測試中。該衛星將可透過
連續獲取有關森林砍伐、自然災害、農地擴張、城鎮擴建
等高辨識度的衛星圖像，從而達到監測環境和社會問題的目
的。

第六枚衛星的造價預計為2.4億雷亞爾（5,800萬美
元），由巴西和中國平均分擔。兩國先後於1999、2003
、2007年成功發射Cbers ‑1、Cbers ‑2和Cbers ‑2B；2013
年發射Cbers ‑3失敗。2014年12月成功發射的Cbers ‑4，至
今仍在運行。

O sexto satélite está em fase de testes e é de‑
senvolvido em conjunto pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) e a China Academy of Space 
Technology (Cast).

O Cbers ‑4A garantirá a continuidade do forne‑
cimento de imagens para monitorar o meio ambiente 
por meio da verificação de desmatamentos e de desas‑
tres naturais, da expansão da agricultura e das cidades, 
entre outras aplicações.

O custo deste equipamento é de cerca de 240 mi‑
lhões de reais( US$ 58 milhões) repartidos em propor‑
ções iguais pelo Brasil e China.

Foram lançados com sucesso o Cbers ‑1 (1999), 
Cbers ‑2 (2003) e Cbers ‑2B (2007). O Cbers ‑3 teve uma 
falha ocorrida no lançamento em Dezembro de 2013. 
O Cbers ‑4 foi lançado em Dezembro de 2014 e conti‑
nua em operação. 
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CHINA DOA 20 MILHÕES DE DÓLARES A CABO VERDE PARA PROJECTOS DIVERSOS

中國向佛得角捐贈2,000萬美元進行若干項目

China vai doar 140 milhões de yuans (cerca de 20 milhões 
de dólares) a Cabo Verde, para financiar projectos em áreas 
a acordar por via diplomática, escreveu o primeiro ‑ministro 
Ulisses Correia e Silva na sua página no Facebook.

Ulisses Correia e Silva escreveu igualmente que “o Presidente Xi 
Jinping assegurou ainda que as oito medidas e os 60 mil milhões de 
dólares, anunciados para o triénio 2019 a 2022 no âmbito do Fórum de 
Cooperação China ‑África (FOCAC), constituem importantes janelas 
de financiamento ao dispor dos países africanos.”

Esses países têm, no entanto, de dispor de projectos cuja viabili‑
dade económica ateste a sua relevância e sustentabilidade, ainda segun‑
do o verbete.

O primeiro ‑ministro cabo ‑verdiano acrescentou que no encon‑
tro mantido com o Presidente Xi Jinping, dia 6 de Setembro corrente, foi 
decidido fomentar a cooperação económica e comercial, com ênfase ao 
projecto da Zona Económica Especial da Economia Marítima, em São 
Vicente, a segunda fase do projecto Cidade Segura e a construção de um 
Centro Internacional de Conferências na Praia.

A

9月 SETEMBRO

得 角 總 理 席 爾 瓦 在 其 個 人
Facebook專頁中稱，中國計劃
向佛國捐贈1.4億元人民幣（約
2,000萬美元），支持後者國內

若干項目。具體項目有待雙方洽商。
席爾瓦又寫道：「習近平主席又保

證，在中非合作論壇期間宣佈於2019至
2022年期間將采取八大措施以及向論壇非
洲國家投放的600億美元，對非洲國家十分
重要。」

據席爾瓦稱，欲爭取上述融資的國
家，必須能提供經濟上可行、符合支持的標
準，以及可持續等標準。

席爾瓦補充說，9月6日與習近平主
席會面期間，雙方作出了促進經貿合作的決
定，其中特別聚焦佛國聖文森特島海洋經濟
特區、安全城市項目第二期，以及建設普拉
亞國際會議中心。

佛

佛得角 CABO VERDE

習近平主席會見得佛得角總理席爾瓦
Presidente da China Xi Jinping com o Primeiro‑Ministro 
de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva
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CABO VERDE TRADEINVEST E MACAO BRINGBUYS WEB TECHNOLOGY DISCUTEM NA CHINA PROJECTO NO ARQUIPÉLAGO

DELEGAÇÃO CHINESA VISITA CABO VERDE PARA REFORÇAR A COOPERAÇÃO NA ÁREA DA MEDICINA TRADICIONAL

佛得角貿易投資促進局與澳門網企「跨境說」洽商在佛國開展項目

中國代表團訪問佛得角  加強傳統醫藥領域合作

8月 AGOSTO

11月 NOVEMBRO

A

O

Cabo Verde Tradelnvest e a Macao BringBuys Web Technology 
encontraram ‑se na China para discutir a criação de um pólo tecno‑
lógico em Cabo Verde, que inclui um centro de computação em nu‑
vem, um centro de dados “offshore”, institutos de formação e incuba‑

doras de empresas, disse Ana Lima Barber, presidente da agência cabo ‑verdiana, 
ao Jornal Tribuna de Macau.

A presidente da Cabo Verde TradeInvest e o administrador do Núcleo 
Operacional da Sociedade de Informação (NOSI) iniciaram no passado dia 7 de 
Agosto corrente uma visita de três dias à China para se inteirarem do projecto 
West Africa International Cloud Computing Center, segundo um comunicado 
divulgado na altura.

O comunicado acrescentava que a visita decorre de um convite endere‑
çado pela empresa Macao Bringbuys Web Technology, no seguimento de um 
acordo de cooperação assinado entre a Cabo Verde TradeInvest e a empresa chi‑
nesa à margem do 12.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica 
e Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa, que decorreu nos dias 
21 e 22 de Junho de 2018, no Centro de Congressos de Lisboa, Portugal.

Ana Lima Barber disse também que o projecto em questão envolve 
um investimento superior a 20 milhões de dólares e recordou que no que 
respeita às telecomunicações o seu país passou de comprador a fornecedor 
de serviços em África, o que permite ao país funcionar enquanto platafor‑
ma para outros mercados.

A presidente da agência cabo ‑verdiana anunciou que no final de 
Setembro quadros da Macao BringBuys Web Technology deslocar ‑se ‑ão a Cabo 
Verde para a nova fase no processo de execução do projecto.

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, re‑
cebeu no dia 20 de Novembro a Directora do Centro Internacional 
de Intercâmbio e Cooperação, Sun Jixia, com vista a reforçar o diálo‑
go sobre a implementação da Medicina Tradicional em Cabo Verde. 

Sun Jixia visitou Cabo Verde em representação do Parque Cientifico e 
Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong‑ 
‑Macau que está localizado na ilha de Hengqin junto a Macau.

Arlindo do Rosário disse que o encontro surgiu na sequência da reunião 
ministerial do Fórum de Macau , realizado em 2016, onde ficou decidido entre os 
vários países que participaram da reunião entre eles Cabo Verde, o compromisso 
de avançar a questão da medicina tradicional chinesa, e lembrou que Moçambique 
“já tem um plano bem avançado em termos de medicina tradicional”.

O ministro disse ainda que será preparado um plano estratégico sobre vá‑
rias vertentes, nomeadamente, “a questão da formação, legislação, segurança de 
introdução e a comercialização não só a nível nacional mas também pensando no 
mercado da CEDEAO.

Arlindo do Rosário lembrou que actualmente todos os países que têm o 
turismo como um factor importante de desenvolvimento, tem procurado apostar 
na medicina tradicional chinesa nomeadamente, da acupuntura entre outras.

得角貿易投資促進局主席
Ana Lima Barber向Tribuna 
de Macau（澳門論壇報）表
示，佛得角貿促局與澳門網
企「跨境說網絡科技有限公

司」在中國內地會面，就於佛國開設一個
技術中心集群進行磋商。

構想中，集群包括一座雲計算中
心、一座數據中心、一所培訓中心，以及
企業孵化中心。與此同時， Barber與佛得
角信息社會執行中心（NOSI）總監8月7
日開展為期三天的訪華行程，考察西非國
際雲計算中心項目。

第12屆中國與葡語國家企業經貿合
作洽談會在2018年6月21至22日於葡萄牙
里斯本舉行，期間，佛得角貿促局與跨境
說簽署了一份合作協議。佛得角貿促局是
次訪華，是應跨境說按協議發出的邀請。

Barber表示，該項目涉及的投資
額超過2,000萬美元；又稱佛得角的電訊
市場涵蓋來自非洲各地的買家和服務提供
商，佛得角有條件成為發展其他市場的平
台。Barber又宣佈，跨境說的團隊將於9
月底往訪佛得角，落實下項目的下一階段
的工作。

得角衛生與社會保障部部長阿林
多·多·羅薩里奧於11月20日會見
了粵澳中醫藥科技產業園國際交
流中心總監孫繼霞，雙方就如何

在佛得角推廣傳統醫藥進行了交流與討論。
孫繼霞代表橫琴粵澳合作中醫藥科

技產業園率團進行是次訪問。其間，羅薩里
奧部長指出，本次會面是中葡論壇的2016年
部長級會議的後續，當時，包括佛得角在內
的與會國通過了關於推動傳統醫藥發展的決
議。他還提到，目前莫桑比克在傳統醫藥領
域已制定了相當成熟的計劃。

他表示，佛得角將制定一個全方位
的戰略計劃，涵蓋培訓、立法、安全引進
和市場發展等領域，而且除了考慮到國家
層面，更考慮到整個西非經濟共同體的市
場。他還強調，目前所有以旅遊業為發展
重點的國家，都開始大力發展如針灸等傳
統醫藥領域。

佛

佛
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GUINÉ ‑BISSAU ABRE CONSULADO HONORÁRIO EM MACAU

幾比駐澳門名譽領事館投入運作
9月 SETEMBRO

A

據

Guiné ‑Bissau inaugurou um consulado honorário em 
Macau em cerimónia que contou com a presença do 
Chefe do Executivo, Chui Sai On.

A cerimónia contou igualmente com a presen‑
ça do ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, João Ribeiro 
Butiam Có, do Embaixador da Guiné ‑Bissau na China, Malam 
Sambu e do Cônsul ‑honorário em Macau, Chan Meng Kam.

O novo cônsul‑honorário destacou que as relações entre 
a China e a Guiné ‑Bissau têm  vindo a consolidar‑se nos últimos 
anos de uma forma consistente, tendo, além disso, “crescido a 
confiança mútua.”

Chan Meng Kam prometeu dedicar ‑se activamente à co‑
municação e colaboração bilateral e ao intercâmbio de pessoas 
nos domínios económico, comercial e cultural, frisando o papel 
de Macau como plataforma.

0 ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, João 
Ribeiro Butiam Có, disse esperar que o novo cônsul ‑honorário 
desenvolva esforços para reforçar os contactos entre a Guiné‑
‑Bissau e a China, procurando novos mercados e oportunidades 
para o futuro. 

澳門報章報導，幾內亞比紹駐澳門特別行政區名譽領
事館周一揭幕，澳門特區行政長官崔世安出席了揭幕
式。

出席儀式的還有幾比外長João Ribeiro 
Butiam Co、幾比駐華大使Malam Sambu以及新任幾比駐澳門名
譽領事陳明金。

陳明金強調，近年中國與幾比的關係穩定深化，互信不斷
增長。他承諾積極參與中幾兩國的溝通和合作，善用澳門這個平
台，促進兩國人民在經貿、文化的等領域的交流。

幾比外長稱，希望新任名譽領事能致力加強幾比與中國的
聯繫，為幾比尋找新的市場以及未來發展的機遇。

GUINÉ ‑BISSAU OBTÉM APOIO DA 
CHINA PARA PROJECTO AGRÍCOLA

幾比農業項目獲中國支持
9月 SETEMBRO

A

幾

penas um dos cinco projectos seleccio‑
nados para o Fórum de Cooperação 
China ‑África (FOCAC) obteve finan‑
ciamento ao abrigo do pacote de 60 

mil milhões de dólares anunciado pelo Presidente 
da China, revelou o Presidente da Guiné ‑Bissau 
no seu regresso ao país.

O Presidente Xi Jinping anunciou no de‑
curso da terceira cimeira da FOCAC, que de‑
correu em Pequim nos dias 3 e 4 de Setembro de 
2018, um apoio aos países africanos de 60 mil mi‑
lhões de dólares, que inclui empréstimos em con‑
dições preferenciais, doações e perdão de dívida.

José Mário Vaz disse que o projecto em 
questão, do sector agrícola, obteve um financia‑
mento de 14 milhões de dólares, tendo a China 
garantido ainda uma oferta de arroz no valor de 
três milhões de dólares e o envio de mais delega‑
ções médicas chinesas para prestar cuidados de 
saúde aos guineenses.

José Mário Vaz adiantou que irá falar 
com o primeiro ‑ministro Aristides Gomes para 
persuadi ‑lo da necessidade de criar uma co‑
missão que, em conjunto com o Embaixador da 
China, irá trabalhar sentido de maximizar os be‑
nefícios da Guiné ‑Bissau em relação aos recursos 
que foram colocados à disposição da África nos 
próximos três anos. 

內亞比紹總統瓦斯在結束北京行程返國
時表示，在出席中非合作論壇北京峰會
期間，推介了五個尋求中國支持的項
目，最後僅一個農業項目獲得資助。

2018年的峰會來到三屆，中國國家主席習近
平在峰會期間宣佈，向論壇成員國投放600億美元
援助，並免除31個非洲國家共109億元的部分到期債
務。

瓦斯稱，獲資助的是農業項目，資助金額為
1,400萬美元；此外，中國又答應向幾比捐贈價值
300萬美元的大米、並派遣中國醫療隊到幾比為當地
群眾提供醫療服務。

幾比總統解釋說，該國官員與中國當局互動
的方式，是導致集資「失敗」的原因，寧可直接到
北京協商而不是通過中國駐幾比大使金紅軍。

瓦斯說，將與總理戈梅斯表示有需要設立委
員會，聯同金紅軍大使最大限度地爭取中國在未來
三年向非洲國家投放的援助資源。

幾內亞比紹 GUINÉ ‑BISSAU

幾內亞比紹駐澳門特別行政區名譽領事館
Consulado Honorário da Guiné ‑Bissau em Macau
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PONTE MAPUTO ‑CATEMBE INAUGURADA EM MOÇAMBIQUE

莫桑比克馬普托大橋開通
11月 NOVEMBRO

A  ponte Maputo ‑Catembe, que vai ligar as duas margens da baía da 
capital de Moçambique, foi inaugurada após mais de quatro anos 
de construção e um custo que excedeu 750 milhões de dólares, 
noticiou a imprensa moçambicana.

A construção da ponte foi adjudicada ao grupo chinês China Road and 
Bridge Corporation (CRBC), tendo sido financiada com empréstimos conce‑
didos pelo Banco de Exportações e Importações da China.

Na cerimónia, que contou com a presença do Embaixador da China em 
Moçambique, Su Jian, o Presidente Filipe Nyusi descerrou uma lápida e cortou 
a fita simbólica para “abrir” a ponte que une Maputo à Catembe, a maior ponte 
suspensa de África e a mais cara obra do país desde a independência, em 1975.

A ponte tem um tabuleiro suspenso de 700 metros e duas rampas de 
acesso com mais de um quilómetro cada e atravessa a baía a 60 metros de altu‑
ra, suficiente para que cargueiros passem pelo porto de Maputo.

À margem da cerimónia, o ministro da Economia e Finanças, 
Adriano Maleiane, disse caber à Empresa de Desenvolvimento de Maputo 
Sul, concessionária da obra, a apresentação de soluções para a rentabiliza‑
ção da infra ‑estrutura, “após o que o governo decidirá qual o modelo de 
pagamento da dívida.”

A empresa concessionária já informou publicamente que as recei‑
tas resultantes do pagamento das duas portagens, uma na ponte, do lado da 
Catembe, e outra localizada na Bela Vista, no distrito de Matutuíne, serão insu‑
ficientes para custear as despesas de manutenção do empreendimento, orçadas 
em 1,2 milhões de dólares anuais.

As portagens custam entre 160 meticais (2,6 dólares) para a classe 1 e 
1200 meticais para a classe 4, havendo um desconto de 75% para determinados 
utilizadores frequentes, os transportes semi ‑colectivos e autocarros de passa‑
geiros e tractores com e sem atrelado. 

跨莫國馬普托灣、連接首都馬普托市區和卡騰貝鎮的馬普托大橋於
11 月開通。大橋造價超過7.5億美元，工程歷時逾四年。

大橋是非洲最長的懸索吊橋，也是莫國自1975年獨立以來
最昂貴的項目。工程由中國路橋集團承包，由中國進出口銀行提供

貸款。
中國駐莫桑比克大使蘇健出席了大橋開通儀式，莫桑比克總統紐西為大

橋紀念碑揭牌及主禮開通剪彩儀式。
大橋的懸索平台長700米，有兩條各長一公里以上的匝道。跨越馬普托灣

的橋身高60米，可讓過往船隻通過。
開幕式期間，莫國經濟財政部長Adriano Maleiane稱，持有大橋經營權的

南馬普托開發公司將與政府公佈該基建項目的盈利方案。
開發公司已公開表示，來自大橋兩端（位於卡滕貝出口和Matutuine區的

Bela Vista）收費站的收入，不足以支持大橋的維修費用。據估計，維修經費每
年達120萬美元。

過橋費介於一類汽車的160梅蒂卡爾（2.6美元）和四類的1,200梅蒂卡
爾，某些使用者（如經常使用者、半集體交通工具、公共汽車和不帶托卡的拖
車）可享75%折扣。

橫

莫桑比克 MOÇAMBIQUE

馬普托大橋
Ponte Maputo ‑Catembe
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AEROPORTO DE CHONGOENE, EM MOÇAMBIQUE, COMEÇA A SER CONSTRUÍDO

莫桑比克Chongoene機場即將動工
10月 OUTUBRO

O aeroporto de Chongoene, na província de 
Gaza, vai começar a ser construído, tendo 
o Presidente de Moçambique procedido ao 
lançamento da primeira pedra, escreveu o 

matutino Notícias, de Maputo.
Durante a cerimónia, que contou com a presença 

do Embaixador da China em Moçambique, Cui Aimin, 
o Presidente Filipe Nyusi qualificou o futuro aeroporto 
“como sendo a saída de emergência que sempre faltou à 
província de Gaza em casos de estrangulamento provo‑
cado por desastres naturais.”

O ministro dos Transportes e Comunicações, afir‑
mou em Fevereiro de 2017 que o governo de Moçambique 
aguardava que o Banco de Exportações e Importações da 
China aprovasse um empréstimo de 60 milhões de dólares 
para dar início à construção do aeroporto de Chongoene.

O ministro Carlos Mesquita, que visitou o local 
onde o aeroporto será construído, disse ter sido já feito 
o estudo de viabilidade bem como o de impacto ambien‑
tal, aguardando o governo apenas que o empréstimo seja 
aprovado para que se possa dar início à construção da 

桑比克加扎省Chongoene機場的建設即將展
開。莫桑比克總統紐西為工程奠基，中國駐莫
桑比克大使崔愛民出席了儀式。

紐西在儀式上形容，未來的機場為加扎
省一直缺乏的緊急出口，日後若出現諸如天災的緊急情況
時，新機場將可發揮緊急出口的作用。

莫桑比克交通通訊部長Carlos Mesquita於2017年2月
時稱，莫國政府正等候中國進出口銀行批出6,000萬美元貸
款，以開展Chongoene機場的工程。

Mesquita部長視察機場選址（占地約4,000公頃）現
場時稱，項目可行性研究與環境影響評估已經完成，政府目
前正等候批出貸款。

機 場 位 於 新 近 劃 為 區 級 地 方 行 政 單 位 的 出 的
Chongoene區，該區擁有加扎省首所高等教育機構——教育
大學，也擁有莫國景色最宜人的Xai ‑Xai沙灘。

當地報章《消息報》上月報導，莫桑比克和中國正規
劃在Chongoene開展沿海貨運業務，陸上同時有沿岸鐵路，
連接Chongoene與Macarretane的Limpopo走廊，以及建築
項目，例如加扎省Chibuto和伊尼揚巴內省Jangamo的重沙
項目。

《消息報》引述Muyaque董事會主席Leonardo 
Simão在北京“中國 ‑莫桑比克商務論壇”上稱，他們已和中
鐵國際集團合伙，推進該估計涉資3億美元的項目。

莫

infra ‑estrutura num terreno com uma área aproximada 
de quatro mil hectares.

O distrito de Chongoene, de criação recente, dispõe 
da primeira instituição do ensino superior a ser implan‑
tada em Gaza, a Universidade Pedagógica, além de uma 
das mais apetecidas praias de Moçambique que ostenta o 
nome da capital do distrito do Xai ‑Xai.

Em Setembro passado, o jornal Notícias escreveu 
que Moçambique e a China iam elaborar o projecto de 
um porto de cabotagem na localidade de Chongoene, que 
teria também acessos ferroviários adjacentes, executando 
a ligação com o Corredor do Limpopo, em Macarretane, 
bem como ramais para os projectos estruturantes como 
as areias pesadas de Chibuto, em Gaza e de Jangamo, em 
Inhambane.

O matutino citou Leonardo Simão, presidente do 
conselho de administração da empresa Muyaque, que dis‑
se em Pequim, onde tomou parte no Fórum de Negócios 
China/Moçambique, que existe já uma parceria com o China 
Railways International Group para materializar o projecto, 
com um custo estimado em 300 milhões de dólares. 

Chongoene機場
奠基儀式
Primeira pedra 
da construção 
do aeroporto de 
Chongoene
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AIR CHINA PODERÁ RETOMAR LIGAÇÕES AÉREAS 
DIRECTAS ENTRE A CHINA E PORTUGAL

PORTUGAL E CHINA CRIAM LABORATÓRIO 
PARA O ESPAÇO E OCEANOS

中國國航將恢復中國與葡
萄牙之間的直飛航班

葡萄牙和中國建立
空間和海洋實驗室

11月 NOVEMBRO 11月 NOVEMBRO

s ligações aéreas directas entre a China e Portugal, 
suspensas desde 15 de Outubro por decisão da 
Capital Airlines, deverão ser retomadas nos pró‑
ximos meses pela transportadora aérea Air China, 
informou o CLBrief.

O CLBrief, um serviço de informação sobre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, informou ainda estarem a 
decorrer negociações discretas que, caso sejam venham a ser 
bem ‑sucedidas, farão com que o serviço directo seja retomado 
pela Air China.

A Capital Airlines, do grupo HNA de Hainão, anunciou 
em Agosto de 2017 que iria suspender os voos directos entre a 
China e Lisboa, capital de Portugal, entre 15 de Outubro de 2018 
e Março de 2019, decisão tomada por “razões operacionais.”

A ligação, que tinha três frequências por semana, entre a 
cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com pa‑
ragem em Pequim, iniciou ‑se a 26 de Julho de 2017, tendo trans‑
portado mais de 80 mil passageiros no primeiro ano de actividade.

As fontes citadas pelo China ‑Lusophone Brief indi‑
caram que o primeiro voo da Air China para Lisboa poderia 
realizar ‑se no início de Fevereiro de 2019.

O CLBrief cita dados oficiais para afirmar que os turis‑
tas chineses que visitaram Portugal em 2017 proporcionaram 
uma receita turística de 130 milhões de euros.

Recorda ainda a participação de grupos chineses no capital 
social de diversas empresas portuguesas, casos da EDP – Energias 
de Portugal e Redes Energéticas Nacionais, Banco Comercial 
Português, companhia de seguros Fidelidade e Luz Saúde. 

CLBrief報導，自10月15日首都航空停飛後，預計
在未來幾個月內中國國航將恢復中國和葡萄牙之間
的直飛航班。雙方正在進行協商，如果成功，國航
將有直航路線。

去年8月海航集團的首都航空宣佈，基於「運營因素」，
於2018年10月15日至2019年3月期間暫停中國與葡萄牙首都里斯
本之間的直飛航班。

該航線每周有三個航班，從中國東岸的杭州市飛往里斯本，
在北京停站，於2017年7月26日開始，首年載客超過 80,000人次。

CLBrief援引消息人士稱，中國國航可能於2019年2月初首
航往裡斯本。2017年到訪葡萄牙的中國遊客向該國提供1.3億歐元
的旅游收入。

該報還回顧中國集團曾加入幾家葡萄牙公司的股本，如
電力公司 EDP – Energias de Portugal和 Redes Energeticas 
Nacionais，銀行Banco Comercial Portugues ，保險公司
Fidelidade和保健公司Luz Saude。

萄牙科技、高等教育部在里斯本宣
佈，2019年葡萄牙和中國將建立一
個技術實驗室，用於建造微型衛星
和觀測海洋，該實驗室在Peniche和 

Matosinhos運作。
該實驗室名為STARLab，將於2019年3月全

面投入運營，五年內總投資額為5,000萬歐元，由葡
萄牙和中國分擔，葡萄牙資金來自公共和私人資金。

該聲明還表示，上述投資將主要用於聘請合
格的員工，特別是工程師，以及用於微型衛星的生
產。該產業在中國正增長迅速。該倡議將加強中葡在
科技領域的長期合作伙伴關係，成為歐洲的標杆。該
項目的合作伙伴是中國科學院。

STARLab的創建通過兩國在中國國家主席習
近平正式訪問葡萄牙期間簽署的協議正式確立，該協
議的簽訂儀式於12月舉行。

該計劃是科技基金會、Tekever航空航天公司
和產品工程與開發中心（海上監測和深海勘探領域項
目）和中國科學院之間通過微衛星和海洋學研究所合
作實現的。

據 葡
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葡萄牙 PORTUGAL
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ortugal e a China vão criar, 
em 2019, um laboratório tec‑
nológico direccionado para a 
construção de microssatélites 

e observação dos oceanos, a funcionar 
em Peniche e Matosinhos, anunciou 
em Lisboa o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

O laboratório, designado STARLab, 
estará a funcionar em pleno em Março de 
2019 e implicará um investimento global 
de 50 milhões de euros a cinco anos, re‑
partido em partes iguais entre Portugal e 
a China, sendo que a participação portu‑
guesa será de origem pública e privada.

O comunicado refere também 
que o investimento será canalizado so‑
bretudo para o emprego qualificado – 
designadamente, engenheiros – e para 
a produção de microssatélites, sector no 
qual a China tem crescido.

A iniciativa «irá fortalecer uma 
parceria de longo prazo entre a China e 
Portugal nas áreas da Ciência e Tecnologia, 
passando a ser uma entidade de refe‑
rência na Europa, de colaboração com a 
Academia de Ciências Chinesa, parceira 
deste projecto”, pode ler ‑se no documento.

A criação do STARLab foi formali‑
zada com assinatura de um protocolo en‑
tre os dois países durante a visita oficial do 
Presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal.

A iniciativa resulta de uma co‑
laboração entre a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, a empresa aeroes‑
pacial Tekever e o Centro de Engenharia 
e Desenvolvimento de Produto – que 
tem projectos na área da vigilância ma‑
rítima e exploração marítima de águas 
profundas – e a Academia de Ciências 
Chinesa, através dos institutos de mi‑
crossatélites e de oceanografia.

P
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中國國家主席習近平與葡萄牙總理安東尼奥‧科斯塔
Presidente da China Xi Jinping com o Primeiro Ministro de Portugal, António Costa
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CHINA E SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE ASSINAM TRÊS ACORDOS DE COOPERAÇÃO

中國與聖普簽署三份合作協議
11月 NOVEMBRO

 China e São Tomé e Príncipe assinaram três acor‑
dos de cooperação que visam a construção de ca‑
sas sociais, criação de um Instituto Confúcio e a 
concessão de um donativo de 29 milhões de dó‑

lares, anunciou o então primeiro ‑ministro são ‑tomense.
O donativo abrange os anos de 2018 e 2019 e des‑

tina‑se à construção de estradas e do Instituto Confúcio 
que será criado em parceria com a universidade pública 
de São Tomé e Príncipe.

O Presidente da China garantiu a concessão de 
apoio às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe em 

多美和普林西比時任總理特羅瓦達稱，中國
與聖普已簽署三份合作協議，包括興建社會
住房、設立孔子學院，以及中國向聖普捐贈
2,900萬美元。

他說，捐款覆蓋2018至2019年，受惠項目包括修建
公路，而孔子學院將於聖普公立大學合作。

聖

A

聖多美和普林西比 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

除宣佈中國國家主席習近平在基建、人員培訓和設備
供應等方面支持聖普武裝部隊外，特羅瓦達還說，中國當局
同意資助聖普國際機場重建及新建一座漁港的項目。

習近平在9月3至4日中非合作論壇第三次峰會召開期
間宣佈，向論壇非洲成員國提供600億美元援助，形式包括
優惠貸款、無息貸款和免除債務負擔。

infra ‑estruturas, formação de quadros e equipamentos 
e as autoridades chinesas concordaram em financiar o 
projecto de requalificação do aeroporto internacional 
de São Tomé bem como a construção de um porto de 
pesca.

O Presidente Xi Jinping anunciou no decurso da 
terceira cimeira da FOCAC, que decorreu em Pequim 
dias 3 e 4 de Setembro de 2018, um apoio aos países 
africanos de 60 mil milhões de dólares, que inclui em‑
préstimos em condições preferenciais, doações e per‑
dão de dívida. 

中葡經貿合作相關報導 | NOTÍCIAS DA CHINA NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

聖普機場
Aeroporto de São Tomé
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東帝汶 TIMOR ‑LESTE

DELEGAÇÃO DO FÓRUM DE MACAU VISITA PROJECTO TRILATERAL EM TIMOR ‑LESTE

中葡論壇代表團訪東帝汶考察三方合作項目
12月 DEZEMBRO

m projecto de maricultura de camarão‑
‑branco ‑do ‑pacífico a ser desenvolvido em 
Timor ‑Leste pela empresa chinesa Yuan 
Long Ping High ‑Tech Agriculture Co. Ltd. 

tem capacidade para produzir 40 toneladas por ano, 
informou o Secretariado Permanente do Fórum de 
Macau.

Este primeiro projecto de cooperação trilateral 
no âmbito do Fórum de Macau, que foi organizado 
pelo Ministério de Comércio da China, recebeu a vi‑
sita de uma delegação do Secretariado Permanente do 
Fórum liderada pela Secretária ‑Geral, Xu Yingzhen.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau 
coordenou o envio de especialistas de Portugal, no sen‑
tido de participarem na formação, tendo em conjunto 
com a China sido enviados nove especialistas e técni‑
cos que deram formação a 20 formandos timorenses.

“Através da formação, os formandos de 

中葡論壇常設秘
書處官網稱，中
國隆平高科技東
帝汶農業發展有

限公司在東帝汶發展的海水養
殖項目，可年產南美白對蝦
40噸。

該 項 目 是 中 葡 論 壇 框
架下首個三方合作項目由中國
商務部主辦。中葡雙方共派出
九名專家和技術人員，向20
名東帝汶學員授課。中葡論壇
表示，通過培訓，東帝汶學員
掌握了大量海產養殖知識，為
東帝汶漁業發展奠定了人才基
礎。

由常設秘書處秘書長徐
迎真率領的一個代表團參觀了
項目有關設施——在東帝汶一
塊面積達5公頃的臨海地，打
造魚蝦等海產品的技術培訓、
示範、種苗繁殖的綜合海產品
基地。

訪問行程由11月30日開
始，至12月6日結束，期間拜
會了東帝汶中葡論壇事務主管
部門、投資促進機構，調研相
關合作項目等。

據

U
Timor ‑Leste podem agora dominar uma grande quan‑
tidade de informação sobre maricultura, criando, as‑
sim, uma base de quadros qualificados para o desen‑
volvimento da pesca em Timor ‑Leste”, pode ler ‑se no 
comunicado divulgado pelo Fórum de Macau.

O projecto de cultura marinha costeira iniciado 
pela Yuan Long Ping High ‑Tech Agriculture Co. Ltd. 
em 2016 está implantado numa área de cinco hectares 
e representa uma base geral para formação de técni‑
cos, demonstração e reprodução de produtos mari‑
nhos como peixe e camarão.

Esta visita enquadra ‑se numa deslocação que 
decorre de 30 de Novembro a 6 de Dezembro de uma 
delegação do Secretariado Permanente para reuniões 
com as entidades timorenses relacionadas com os as‑
suntos do Fórum de Macau, com as agências de pro‑
moção de investimento e com os responsáveis de pro‑
jectos de cooperação.

中葡經貿合作相關報導 | NOTÍCIAS DA CHINA NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

中葡論壇於東帝汶考察中葡企業與當地開展的合作項目
A Secretária ‑Geral do Fórum de Macau visita projecto da China, em 
Timor ‑Leste, numa parceria com Portugal e empresas locais.
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澳門在各地辦事處
DELEGAÇÕES DE MACAU

中國內地 
Interior da China

澳門特別行政區駐北京辦事處
地址：中國北京市王府井東街8號澳門中心16層 
（郵政編號100006）
電話: +86 10 58138010 
傳真: +86 10 58138020 
網址: www.draemp.gov.mo

DelegaçãodaRegiãoAdministrativaEspecialdeMacauem
Pequim
Morada: N.º 8, Wangfujing East Street, 16th/F, Macau 
Center, Dongcheng District, Beijing, China (P.C.: 100006)
Telefone: +86 10 58138010
Fax: +86 10 58138020
Página electrónica: www.draemp.gov.mo

中國台灣 
Taiwan (China)

在台灣澳門經濟文化辦事處
地址：台灣台北市110信義路5段7號台北101大樓56樓A座
電話: +886 281011056 (設24小時來電轉接服務)
傳真: +886 281011057
電郵: info@decm.gov.mo
網址: www.decm.gov.mo

DelegaçãoEconómicaeCulturaldeMacauemTaiwan
Morada: Suite A, 56/F, Taipei 101, 7 Xin Yi Road Section 5, 
Taipei 110, Taiwan
Telefone: +886 281011056 (Serviço de transferência de 
recepção de chamadas 24 horas por dia)
Fax: +886 281011057
E ‑mail: info@decm.gov.mo
Página electrónica: www.decm.gov.mo

葡萄牙
República Portuguesa

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
地址：Avenida 5 de Outubro, n.º 115, 4.º andar, 1069  ‑ 204, 
Lisboa, Portugal
電話: +351 217818820
傳真: +351 217979328
電子郵箱: decmacau@decmacau.pt
網址: www.decmacau.pt

DelegaçãoEconómicaeComercialdeMacauemLisboa
Morada: Avenida 5 de Outubro, n.º 115, 4.º andar, 1069  ‑ 
204, Lisboa, Portugal
Telefone: +351 217818820
Fax: +351 217979328
E ‑mail: decmacau@decmacau.pt
Página electrónica: www.decmacau.pt

比利時 

Bélgica

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
地址：Avenue Louise, 326, 6.ème étage – Blue Tower, 1050 
Bruxelles, Belgique
電話: +32 26471265 
傳真: +32 26401552 
電子郵箱: deleg.macao@macao ‑eu.be

DelegaçãoEconómicaeComercialdeMacau,juntoda
UniãoEuropeia,emBruxelas
Morada: Avenue Louise, 326, 6.ème étage – Blue Tower, 
1050 Bruxelles, Belgique
Telefone: +322 6471265 
Fax: +322 6401552 
E ‑mail: deleg.macao@macao ‑eu.be

瑞士 
Suíça

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
地址：Avenue Louis ‑ Casao ‑eu.bees, Belgiève, Suisse
電話: +41 22710 0788
傳真: +41 22710 0780
電子郵箱: macaoeto@macaoeto.ch
網址: www.macaoeto.ch

DelegaçãoEconómicaeComercialdeMacaujuntoda
OrganizaçãoMundialdoComércio
Morada: Avenue Louis ‑ Casaï, 18, 1209, Genève, Suisse
Telefone: +41 22710 0788
Fax: +41 22710 0780
E ‑mail: macaoeto@macaoeto.ch
Página electrónica: www.macaoeto.ch

葡語國家駐中國大使館  
EMBAIXADAS DOS PAÍSES 

DE LÍNGUA PORTUGUESA EM PEQUIM

安哥拉 

República de Angola

地址：北京塔圓外交人員辦公樓一單元8層1號 (100600)
電話：+86 1065326968 / 6839
傳真：+86 1065326992 / 6970 

Morada: 北京塔圓外交人員辦公樓一單元8層1號 (100600)
Telefone: +86 1065326968 / 6839
Fax: +86 1065326992 / 6970

巴西 

República Federativa do Brasil

地址：北京市建國門外光華路27號 (100600)
電話：+86 1065322881
傳真：+86 1065322751
電子郵箱： brasemb.pequim@itamaraty.gov.br
網址: http://pequim.itamaraty.gov.br 
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Morada: 北京市建國門外光華路27號 (100600)
Telefone: +86 1065322881
Fax: +86 1065322751
E ‑mail: brasemb.pequim@itamaraty.gov.br
Página electrónica: http://pequim.itamaraty.gov.br

佛得角
República de Cabo Verde 

辦公處：北京市朝陽區塔園外交公寓5 ‑1 ‑71
電話：+86 1065327547 
傳真：+86 1065327548 
電子郵箱：cvembassych@chinaembassy.ch
網址: http://www.cvembassy.com

Morada: 北京市朝陽區塔園外交公寓5 ‑1 ‑71
Telefone: +86 1065327547 
Fax: +86 1065327548 
E ‑mail: cvembassych@chinaembassy.ch
Página electrónica: http://www.cvembassy.com

幾內亞比紹 

República da Guiné ‑Bissau 

地址：北京市朝陽區塔園外交公寓2 ‑2 ‑101
電話：+86 1065327393
傳真：+86 1065327106
電子郵箱：egb.beijing2010@yahoo.com

Morada: 北京市朝陽區塔園外交公寓2 ‑2 ‑101
Telefone: +86 1065327393
Fax: +86 1065327106
E ‑mail: egb.beijing2010@yahoo.com

莫桑比克 

República de Moçambique
 
地址：北京塔園外交公寓 5號樓 2 ‑112室
電話：+86 1065323664
傳真：+86 10653251895
電子郵箱：embamoc@embmoz.org

Morada: 北京塔園外交公寓 5號樓 2 ‑112室
Telefone: +86 1065323664
Fax: +86 10653251895
E ‑mail: embamoc@embmoz.org

葡萄牙 

República Portuguesa

地址：北京市朝陽區三里屯東五街8號 (100600)
領事處電話: +86 1065323497
傳真: +86 1065320284
電子郵箱: sconsular.pequim@mne.pt
網址: http://www.portugalembassychina.com 

Morada: 北京市朝陽區三里屯東五街8號 (100600)
Telefone: +86 1065323497
Fax: +86 1065320284
E ‑mail: sconsular.pequim@mne.pt
Página electrónica: http://www.portugalembassychina.com

聖多美和普林西比 
República Democrática de São Tomé e Príncipe

地址：北京市朝陽區秀水街1號JB04 ‑2 ‑92 
電話：01085328971, 01085322145, 01085324825, 
傳真：010 ‑8532 ‑4825  ‑8001

Morada: Jianwai DRC: Apt. JB04 ‑2 ‑92, Nº 1 XiuShui Jie, 
Chaoyang Disctrict, Beijing, China. Post Code: 100600
Telefone: 01085328971, 01085322145, 01085324825, 
Fax: 010 ‑8532 ‑4825  ‑8001

東帝汶
República Democrática de Timor ‑Leste 

地址：北京市朝陽區西垻河南路1號金島外交公寓156號203B 
(100600) 
電話：+86 1064403072 / 79
傳真：+86 1064403071
電子郵箱：embassy@embtimor ‑beijing.com
網址: www.embtimorleste ‑beijing.com

Morada: 北京市朝陽區西垻河南路1號金島外交公寓156號203B 
(100600)
Telefone: +86 1064403072 / 79
Fax: +86 1064403071
E ‑mail: embassy@embtimor ‑beijing.com
Página electrónica: www.embtimorleste ‑beijing.com

中國駐葡語國家大使館
EMBAIXADAS DA CHINA JUNTO 

DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

安哥拉 

República de Angola

中華人民共和國駐安哥拉共和國大使館
地址: Rua Presidente Houari Boumedienne No.196 ‑200 
Miramar P.O. Caixa Postal 52 Luanda Angola
電話: +244 222 441 683 / 441658 +244 222 341683 
傳真: +244 222444185 / +244 222 344185
電子郵箱：Shiguan@netangola.com
網址: http://ao.chineseembassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopulardaChina
naRepúblicadeAngola
Morada: Rua Presidente Houari Boumedienne No.196 ‑200 
Miramar P.O. Caixa Postal 52 Luanda Angola
Telefone: +244 222441 683 / 441658 +244 222 341683 
Fax: +244 222 444185 / +244 222 344185
E ‑mail: Shiguan@netangola.com
Página electronica: http://ao.chineseembassy.org 

巴西 

República Federativa do Brasil

中華人民共和國駐巴西聯邦共和國大使館
地址: SES ‑Av. das Nações, Quadra 813, Lote 51,  
Brasília ‑DF, Brasil
電話 +55 6121958200
傳真 +55 6133463299
電子郵箱：chinaemb_br@mfa.gov.cn
網址: http://br.china ‑embassy.org
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EmbaixadadaRepúblicaPopulardaChinanaRepública
FederativadoBrasil
Morada: SES. Av. das Nações, Quadra 813, Lote 51, Asa ‑Sul, 
Brasília ‑DF, Brasil CEP: 70443 ‑900 
Telefone: +55 6121958200 
Fax: +55 6133463299
E ‑mail: chinaemb_br@mfa.gov.cn
Página electrónica: http://br.china ‑embassy.org

佛得角
República de Cabo Verde

中華人民共和國駐佛得角共和國大使館
地址: Achada do Santo António P.O.BOX 8 Cidade da Praia 
Santiago Cabo Verde
電話: +238 623027 / +238 623028 
傳真: +238 623047 / +238 623007
電子郵箱：chinaemb_cv@mfa.gov.cn
網址: http://cv.chineseembassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopular
daChinanaRepúblicadeCaboVerde
Morada: Achada do Santo António P.O.BOX 8 Cidade da 
Praia Santiago Cabo Verde
Telefone: +238 623027 / +238 623028 
Fax: +238 623047 / +238 623007
E ‑mail: chinaemb_cv@mfa.gov.cn
Página electrónica:http://cv.chineseembassy.org

幾內亞比紹 

República da Guiné ‑Bissau

中華人民共和國駐幾內亞比紹共和國大使館
地址: Av. Francisco Joao Mendes Bissau Guiné ‑Bissau
電話: +245 203637
傳真: +245 203590
電子郵箱：chinaemb_gw@mail.mfa.gov.cn
網址: http://gw.china ‑embassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopulardaChinanaRepúblicada
Guiné‑Bissau
Morada: Av. Francisco Joao Mendes Bissau Guiné ‑Bissau
Telefone: +245 203637
Fax: +245 203590
E ‑mail: chinaemb_gw@mail.mfa.gov.cn
Página electrónica: http://gw.china ‑embassy.org

莫桑比克 

República de Moçambique

中華人民共和國駐莫桑比克共和國大使館
網址: Av. Julius Nyerere No. 3142 P.O. Box 4668 Maputo 
Moçambique
電話: +258 21 491560 
傳真: +258 21 491196
電子郵箱：chinaemb_mz@mfa.gov.cn
網址: http://mz.chineseembassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopulardaChinanaRepúblicade
Moçambique
Morada: Av. Julius Nyerere No. 3142 P.O. Box 4668 Maputo 
Moçambique
Telefone: +258 21 491560 
Fax: +258 21 491196
E ‑mail: chinaemb_mz@mfa.gov.cn
Página electrónica: http://mz.chineseembassy.org

葡萄牙
República Portuguesa

中華人民共和國駐葡萄牙大使館
地址: Rua de São Caetano 2, 1200 ‑601, Lisboa Portugal
電話: +351 213967748
電子郵箱：chinaemb_pt@mfa.gov.cn
網址: http://pt.china ‑embassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopular
daChinanaRepúblicaPortuguesa
Morada: Rua de São Caetano 2, 1200 ‑601, Lisboa Portugal
Telefone: +351 213967748
E ‑mail: chinaemb_pt@mfa.gov.cn
Página electrónica: http://pt.china ‑embassy.org

聖多美和普林西比 
República Democrática de São Tomé e Príncipe

中華人民共和國駐聖多美和普林西比民主共和國大使館
地址: Av. Kwame N'Kruma 24B, República Democrática de 
São Tome e Príncipe
電話: +239 2221798
電子郵箱：1048477532@qq.com
網址: http://st.china ‑embassy.org

EmbaixadadaRepúblicaPopulardaChinanaRepública
DemocráticadeSãoToméePríncipe
Morada: Av. Kwame N'Kruma 24B, República Democrática de 
São Tome e Príncipe
Telefone: +239 2221798
E ‑mail: 1048477532@qq.com
Página electrónica: http://st.china ‑embassy.org

東帝汶
República Democrática de Timor ‑Leste

中華人民共和國駐東帝汶民主共和國大使館
地址: Avenida Governador Serpa Rosa P.O.Box 131 Farol Dili 
Timor ‑Leste
電話: +670 3325167 / +670 3325168
傳真: +670 3325166
電子郵箱：chinaemb_tp@mfa.gov.cn
網址: http://tl.chineseembassy.org
Embaixada da República Popular da China na República
DemocráticadeTimor‑Leste
Morada: Avenida Governador Serpa Rosa P.O.Box 131 Farol 
Dili Timor ‑Leste
Telefone: +670 3325167 / +670 3325168
Fax: +670 3325166
E ‑mail: chinaemb_tp@mfa.gov.cn
Página electrónica: http://tl.chineseembassy.org

葡語國家駐澳門總領事館
CONSULADOS GERAIS DOS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA ACREDITADOS EM MACAU

安哥拉 

República de Angola

地址: 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心7樓H ‑I 
電話: +853 28716229
網址： http://www.consgeralangola.org.mo
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Morada: Avenida Comercial, Edif. FIT
7.º andar “I” & “H”, Macau
Telefone: +853 28716229
Página electrónica: http://www.consgeralangola.org.mo

巴西 

República Federativa do Brasil

地址: 香港灣仔港灣道30號新鴻基中心20樓F, 2014 ‑2021室
電話: +852 25257004
電子郵箱: Consulate@brazil.org.hk

Morada: Harbour Road 30, Sun Hung Kai Centre 20º andar F, 
Salas 2014 ‑2021, Wanchai, Hong Kong
Telefone: +852 25257004
E ‑mail: Consulate@brazil.org.hk

莫桑比克
 República de Moçambique

地址： 澳門宋玉生廣場
誠豐商業中心21J座
電話：+853 28508980 /+853 28508970
電子郵箱：consuladomocambique@live.com
網址：http://www.mozconsulate ‑macau.org.mo

Morada: Alameda Dr. Carlos D’Assumpção,
Cheng Feng Centro Comercial, 21.º andar J
Telefone: +853 28508980 / +853 28508970
E ‑mail: consuladomocambique@live.com
Página electrónica: http://www.mozconsulate ‑macau.org.mo

葡萄牙
República Portuguesa

地址： 澳門伯多祿局長街45號
電話：+853 28356660 / +853 28356661
+853 28356662
電子郵箱：macau@mne.pt
網址：https://www.cgportugal.org
Morada: Rua Pedro Nolasco da Silva 45
Telefone: +853 28356660 / +853 28356661
+853 28356662
E ‑mail: macau@mne.pt
Página electrónica: https://www.cgportugal.org

葡語國家駐澳門名譽領事
CÔNSULES HONORÁRIOS DOS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA EM MACAU

佛得角
República de Cabo Verde

名譽領事:周錦輝 
地址： 澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場21樓
電話：+853 28788138
電子郵箱：caboverde2007@gmail.com

Cónsul Honorario: David Chow Kam Fai
Morada: Avenida da Amizade 555,  
Macau Landmark, 21.º andar
Telefone: +853 28788138
E ‑mail: caboverde2007@gmail.com

幾內亞比紹 

República da Guiné ‑Bissau

名譽領事：陳明金
地址：澳門冼星海大馬路105號金龍中心13樓H室
電話: +853 2855 1999
傳真: +853 2872 1555
電子郵箱：guinea_bs_macau@yahoo.com 
guinea_bs_macau@yahoo.com

Cônsul Honorário: Chan Meng Kam
Morada: Avenida Xian Xing Hai, nº 105, Centro Golden 
Dragon, 13 andar H, Macau
Telefone: +853 2855 1999 
Fax: +853 2872 1555
E ‑mail: guinea_bs_macau@yahoo.com 
guinea_bs_macau@yahoo.com

葡語國家投資貿易促進機構
 INSTITUTOS DE PROMOÇÃO 

安哥拉
República de Angola

安哥拉投資和出口促進局
地址：Rua Kwamme Nkrumah, n.º 8, Maianga Luanda – 
Angola
電話: +244 222391434 / 331252
電子郵箱: info@apiexangola.co.ao
網址：http://apiexangola.co.ao

AgênciaparaaPromoçãodeInvestimentoeExportações
deAngola(APIEX)
Morada: Rua Kwamme Nkrumah, n.º 8, Maianga Luanda – 
Angola
Telefone: +244 222391434 / 331252
E ‑mail: info@apiexangola.co.ao
Página electrónica: http://apiexangola.co.ao

巴西
República Federativa do Brasil

巴西外貿和投資促進局ÁpexBrasil

巴西利亞總部
地址: SBN,Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex ‑Brasil CEP 
70040 ‑020 Brasília (DF)
電話：+61 3426 0202
電子郵箱： apexbrasil@apexbrasil.com.br
網址：http://www.apexbrasil.com.br

Brasília – DF  ‑ Sede
Morada: SBN,Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex ‑Brasil CEP 
70040 ‑020 Brasília (DF)
Telefone: +61 3426 0202
E ‑mail: apexbrasil@apexbrasil.com.br
Página electrónica: http://www.apexbrasil.com.br

聖保羅分部
地址: Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 28, Vila 
Nova Conceição 3.º andar CEP 04543 ‑000 São Paulo (SP)
電話: +11 41301830 
電子郵箱: apexbrasil@apexbrasil.com.br
網址：http://www.apexbrasil.com.br
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São Paulo  ‑ SP
Morada: Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 28, Vila 
Nova Conceição 3.º andar CEP 04543 ‑000 São Paulo (SP)
Telefone: +11 41301830 
E ‑mail: apexbrasil@apexbrasil.com.br
Página electrónica: http://www.apexbrasil.com.br

佛得角
República de Cabo Verde

佛得角投資和旅遊促進局
南部中心
地址：Rotunda da Cruz de Papa, 5 C.P. 89 ‑C Achada Santo 
António – Praia, Cabo Verde
電話: +238 2604110 / 11
傳真: +238 2621488
電子郵件: info@cvinvest.cv
網址：cvtradeinvest.com

CaboVerdeTradeInvest
Sede
Morada: Rotunda da Cruz de Papa, 5 C.P. 89  ‑ C Achada 
Santo António, Praia, Cabo Verde
Telefone: +238 2604110 / 11
Fax: +238 2621488
E ‑mail: info@cvtradeinvest.cv 
Página electrónica: cvtradeinvest.com

莫桑比克
República de Moçambique

莫桑比克出口促進局
地址：Rua da Imprensa 332, Ground Floor, Maputo
電話: +258 21321291 / 2 / 3
電子郵件: www.apiex.co.mz

AgênciaparaaPromoçãodeInvestimentoeExportações
(APIEX)
Morada: Rua da Imprensa 332, Ground Floor, Maputo
Telefone: +258 21321291 / 2 / 3
E ‑mail: www.apiex.co.mz

葡萄牙
República Portuguesa

葡萄牙經貿投資促進局
AgênciaparaoInvestimento
eComércioExternodePortugal(AICEP)

里斯本分部
地址：Av. 5 de Outubro, 101 1050 ‑051 Lisboa
電話: +351 217909500
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt

Sede em Lisboa
Morada: Av. 5 de Outubro, 101 1050 ‑051 Lisboa
Telefone: +351 217909500
E ‑mail: aicep@portugalglobal.pt
Página electrónica: http://www.portugalglobal.pt

波爾圖總部
地址：Rua Júlio Dinis, 748  ‑ 8.º Dto. 4050 ‑012 Porto
電話: +351 226055300
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt

Sede no Porto
Morada: Rua Júlio Dinis, 748  ‑ 8.º Dto. 4050 ‑012 Porto
Telefone: +351 226055300
E ‑mail: aicep@portugalglobal.pt
Página electrónica: http://www.portugalglobal.pt

葡萄牙開發融資機構
地址：Av. Casal Ribeiro, n.º 14 – 4, 1000 ‑092 Lisboa 
Portugal
電話: +351 213137760
傳真: +351 213137779
電子郵箱: sofid@sofid.pt

SOFID‑SociedadeparaoFinanciamentodo
Desenvolvimento,InstituiçãoFinanceiradeCrédito
Morada: Av. Casal Ribeiro, n.º 14 – 4, 1000 ‑092 Lisboa 
Portugal
Telefone: +351 213137760
Fax: +351 213137779
E ‑mail: sofid@sofid.pt

聖多美和普林西比 
República Democrática de São Tomé e Príncipe

聖多美和普林西比貿易投資促進局
電話: +239 2222653
電子郵箱: felipe.boamorte@meci.gov.st
 
AgênciadePromoçãodoComércio
eInvestimento(APCI)
Telefone: +239 2222653
E ‑mail: felipe.boamorte@meci.gov.st

東帝汶
República Democrática de Timor ‑Leste 

東帝汶貿易投資局
地址：Rua 25 de Abril, n.º 8 Colmera, 
Vera Cruz Dili, Timor ‑Leste
電話：+670 3311105
傳真：+670 3311553
電子郵箱: drem@investtimor ‑leste.com
網址：http://www.investtimor ‑leste.com

TradeInvestTimor‑Leste
Morada: Rua 25 de Abril, n.º 8 Colmera, Vera Cruz Dili, 
Timor ‑Leste
Telefone: +670 3311105
Fax: +670 3311553
E ‑mail: drem@investtimor ‑leste.com
Página electrónica: http://www.investtimor ‑leste.com
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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)

澳門商業大馬路 澳門財富中心13樓 Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar, Macau

 +853 87913333 | edoc@gfce.gov.mo | forumchinaplp.org.mo


