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前 言

2019年在中葡論壇與會國和澳門特區政府的大力支持下

中葡論壇常設秘書處持續推進落實第五屆部長級會議簽署的《經

貿合作行動綱領》（2017-2019年）《關於推進產能合作的諒

解備忘錄》以及中方宣佈的十八項舉措有關內容積極開展第六

屆部長級會議的前期準備工作在貿易投資促進產能合作人

力資源領域合作文化交流和澳門平台建設方面開展工作全面

完成了2019年工作計劃

中國與葡語國家經貿關係平穩發展在貿易方面2019年全

年中國與葡語國家進出口商品總值 1496.39 億美元同比增長

1.55%其中中國自葡語國家進口 1055.74 億美元同比增長

0.06%對葡語國家出口440.64億美元同比增長5.3%

在2019年常設秘書處順利完成了全年各項工作中國與葡

語國家在經貿等領域的關係得到進一步深化澳門作為中國與葡

語國家經貿合作服務平台的作用得到進一步加強



Preâmbulo

Contando com o forte apoio dos Países Membros do Fórum de Macau e do Governo da
RAEM, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau procurou, em 2019, alcançar
com empenho as metas plasmadas no“Plano de Acção para a Cooperação Económica e
Comercial” (2017-2019) e no “Memorando de Entendimento sobre a Promoção da
Cooperação da Capacidade Produtiva”, ambos assinados na 5.ª Conferência Ministerial,
bem como preparar activamente os trabalhos preparatórios para a 6.a Conferência
Ministerial. Foram realizadas inúmeras actividades no enquadramento das 18“Novas
Medidas”anunciadas pelo Governo Chinês, entre as quais acções levadas a cabo na
promoção do comércio e investimento, promoção da capacidade produtiva, cooperação
na vertente de formação de recursos humanos, intercâmbio cultural e no cabal
aproveitamento do papel de Macau como Plataforma. O Programa de Actividades de
2019 foi integralmente executado.

Verificou-se um desenvolvimento estável no âmbito das relações económicas e
comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Na vertente comercial, em
todo o ano de 2019, os valores das trocas comerciais entre a China e os Países de
Língua Portuguesa cifraram-se em 149,639 mil milhões de USD, registando um aumento
homólogo de 1,55%. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram
de 105,574 mil milhões de USD, umaumento de 0,06% em comparação com o período
homólogo, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa
foram de 44,064 mil milhões de USD, um aumento de 5,3% em comparação com o
período homólogo.

O Secretariado Permanente concluiu com sucesso todos os trabalhos programados
para este ano de 2019, realizados com o grande apoio das partes envolvidas. As relações
entre a China e os Países de Língua Portuguesa no âmbito económico e comercial foram
aprofundadas, e o papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa foi consolidado.
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
第十四次例會在澳門舉行
年3月27日
中國—葡語國

家經貿合作論壇（澳門）常設

秘書處第十四次例會在澳門舉

行中葡論壇與會各方代表團

聽取了常設秘書處2018年工

作總結並通過了2019年工

作計劃此外還就中葡論壇

第五屆部長級會議成果落實及

第六屆部長級會議的籌備工作

交換意見
2018年秘書處圍繞論壇

第五屆部長級會議簽署的《經

貿合作行動綱領》和《關於推

進産能合作諒解備忘錄》所提

出的目標扎實推進中葡各領

域的務實合作不斷擴大“朋

友圈”與更多的中國內地省

市開展對接交流讓更多內地

企業瞭解葡語國家秘書處遍

訪葡語國家使越來越多的葡

語國家企業和人民瞭解中葡論

壇和澳門平台積極推動雙方

不斷拓展合作的領域和渠道
繼續開展人力資源領域合作
推動文化交流啓動了論壇成

立十五周年第三方評估不斷

總結經驗研究未來發展方

向積極協助澳門建設中葡商

貿合作服務平台組織和參與

了一系列經貿文化活動全面

完成了2018年工作計劃
2019年秘書處將以促進

貿易投資推動産能合作開

展人力資源培訓進行中葡文

化交流支持澳門平台建設爲

工作重點全面推動落實第五

屆部長級會議各項舉措並積極

籌備第六屆部長級會議同時

將把握新時代重要的發展機

遇利用澳門作為粵港澳大灣

區城市和“一帶一路”的橋頭

堡的地位積極推動中國與葡

語國家經貿合作的深度融合
協助澳門特區政府繼續打造好

中葡商貿合作服務平台與會

各方代表一致通過了2019年

工作計劃

2019

徐迎真秘書長接受傳媒採訪
A Secretária-Geral do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen em
entrevista com vários órgãos de
comunicação social

會議進行中
Reunião em curso
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各方代表團就中葡論壇第五屆部長級會議成

果落實進展情況中葡商貿合作服務平台建設

進展情況等交換了意見會上還介紹了秘書處

新成員包括澳門特區指派副秘書長黃偉麟先

生聖多美和普林西比新任派駐論壇代表施蒙

格先生
此外與會各方代表也對莫桑比克近期遭受

嚴重自然災害造成的重大人員和財産損失表示

深切的同情和慰問
參加本次例會的中方代表團由中國商務部相

關司局中聯辦經濟部和貿易處代表組成各

葡語國家代表團由其駐華使節及中葡論壇事務

聯絡員組成澳門代表團由特區政府相關部門

代表組成

Realizou- se, no dia 27 de Março de 2019, a 14.ª Reunião Ordinária do Secretariado
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa (Macau) em Macau. As delegações de todas as partes participantes
do Fórum de Macau presentes tomaram nota do balanço dos trabalhos efectuados pelo
Secretariado Permanente em 2018 e aprovaram o Programa de Actividades para o ano de
2019. Durante a reunião, realizou-se um intercâmbio proveitoso, em que as delegações
partilharam observações sobre a implementação dos objectivos delineados na 5.ª
Conferência Ministerial do Fórum de Macau e expressaram as suas opiniões sobre os
trabalhos de preparação da 6.ª Conferência Ministerial.

Em 2018, no enquadramento dos objectivos definidos no“Plano de Acção para a
Cooperação Económica e Comercial” (2017- 2019) e no“Memorando de Entendimento
sobre a Promoção da Cooperação da Capacidade Produtiva”, ambos instrumentos assinados
na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, concluiu-se que o Secretariado Permanente
implementou de forma efectiva uma cooperação pragmática entre a China e os Países de
Língua Portuguesa em diversas áreas. Alargou ainda o“Círculo de Amigos”através de um
intercâmbio com mais Províncias e Municípios do Interior da China, permitindo desta forma
que mais empresas chinesas pudessem conhecer melhor os Países de Língua Portuguesa. O
Secretariado também realizou deslocações a todos os Países de Língua Portuguesa, com o
intuito de levar cada vez mais empresas e pessoas dos países lusófonos a conhecer o
Fórum de Macau e o papel de Macau enquanto Plataforma, formentando uma diversificação
das áreas de cooperação e alargando os canais de cooperação entre a China e os Países de
Língua Portuguesa. Além disso, o Fórum de Macau tem dado continuidade aos esforços de
cooperação na formação de recursos humanos, bem como promovido o intercâmbio cultural
entre as partes interessadas. Mais ainda, iniciou os trabalhos relacionados com o processo
de avaliação externa por ocasião da comemoração do 15.º Aniversário do estabelecimento
do Fórum de Macau, com a perspectiva de compilar a experiência já acumulada e desenhar
uma trajectória para o futuro. Além demais, promoveu activamente a construção de Macau
enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial, organizando diversas
actividades de cariz cultural ou de ídole económica e comercial bem como participando
destas. As partes interessadas concluíram que o Programa de Actividades do Secretariado
Permanente de 2018 foi integralmente executado.

Realização da 14.ª Reunião Ordinária do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau na RAEM
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No que diz respeito aos trabalhos para o ano de 2019, o Secretariado Permanente
pretende eleger como prioridades da agenda de trabalho a promoção do comércio e do
investimento, o fomento da cooperação na capacidade produtiva, a formação de recursos
humanos, o intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa e o apoio à
construção de Macau enquanto Plataforma. Pretende-se promover, de forma compreensiva,
a implementação das metas definidas à margem da 5.ª Conferência Ministerial e preparar
activamente para 6.ª Conferência Ministerial. Faz parte dos objectivos do Secretariado
Permanente aproveitar plenamente as oportunidades de desenvolvimento oferecidas pela
“nova era”, impulsionando activamente a integração aprofundada da cooperação
económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e ajudando o
governo da RAEM a construir, de forma constante, a Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e, nomeadamente,
através de um melhor aproveitamento da localização de Macau enquanto parte integrante
da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e testa-de-ponte da iniciativa“Uma
Faixa, Uma Rota”. Durante a reunião, os representantes dos países participantes
aprovaram, por unanimidade, o Programa de Actividades para o ano de 2019.

As delegações trocaram opiniões sobre o progresso na implementação das metas
definidas na 5.ª Conferência Ministerial e o andamento da construção da Plataforma de
Serviços de Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Durante
a reunião, ainda foram apresentados os novos membros do Secretariado Permanente,
incluindo o Secretário-Geral Adjunto indicado pela RAEM, Dr. Casimiro de Jesus Pinto, e o
novo delegado de São Tomé e Príncipe junto do Secretariado Permanente, Dr. Gika Makeba
da Graça Simão. Os representantes das delegações expressaram, unanimemente,
condolências e a sua solidariedade para com as vítimas do Ciclone Idai que assolou
Moçambique.

Os participantes incluem várias delegações entre as quais a delegação chinesa, com
representantes dos departamentos que tutelam os assuntos do Fórum de Macau do
Ministério do Comércio da República Popular da China, da Delegação Comercial e do
Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Popular
Central na RAEM, bem como delegações dos Países de Língua Portuguesa compostas pelos
seus representantes diplomáticos na China e pontos focais do Fórum de Macau e ainda, por
parte da RAEM, representantes dos serviços governamentais que estão envolvidos em os
assuntos do Fórum de Macau.

與會嘉賓合影
Fotografia de família

9



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)

2019

產能合作促進貿易投資
Cooperação da Capacidade Produtiva,

Promoção do Comércio e do Investimento
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與會代表座談中
Os participantes no encontro

No dia 28 de Março, o Secretariado Permanente realizou um encontro com representantes
da Organização Internacional das Madeiras Tropicais e da Organização de Desenvolvimento
Industrial das Nações Unidas, o que contou com a presença dos participantes da 14.ª
Reunião Ordinária do Secretariado Permanente, realizada no dia 27 de Março. Durante o
encontro, as partes envolvidas trocaram opiniões sobre o desenvolvimento da cooperação
nas áreas de intervenção destas organizações internacionais.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, sublinhou que o encontro proporcionou uma
plataforma para o intercâmbio mútuo e a discussão conjunta entre os países participantes
do Fórum de Macau e as respectivas organizações internacionais, procurando dinamizar a

Encontro entre os representantes da 14.ª
Reunião Ordinária do Secretariado

Permanente e representantes de organizações internacionais

中葡論壇（澳門）常設秘書處
第十四次例會代表與國際組織座談

葡論壇（澳門）常設秘書處於3月28日

在澳門世界貿易中心蓮花廳舉行座談

會邀請國際熱帶木材組織聯合國工業發展

組織及出席常設秘書處第十四次例會的代表參

與座談就相關領域開展合作進行交流
徐迎真秘書長表示此次座談會為論壇與會

國和相關國際組織提供了一個相互交流共同

探討的平台旨在推動論壇與會國在更廣泛的

領域開展形式多樣的三方合作落實中葡論壇

第五屆部長級會議《經貿合作行動綱領》有關

內容
國際熱帶木材組織代表李強和聯合國工發組

織代表趙杰分別介紹了在熱帶森林和工業發展

相關領域開展合作的情況與會者圍繞相關領

域項目開發人力資源發展等進行了充分的交

流與討論

中
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中葡論壇參與“旅博會”
合辦葡語國家旅遊產品推介會

發揮澳門平台作用 促進旅遊合作

為進一步發揮澳門“一中

心一平台”作用加

強中國與葡語國家旅遊領域合

作由澳門特別行政區政府旅

遊局和中國—葡語國家經貿合

作論壇(澳門)常設秘書處合辦

的“葡語國家旅遊產品推介

會”於4月26日下午3時在澳

門威尼斯人酒店金光會展中心

舉行
中葡論壇(澳門)常設秘書處

徐迎真秘書長澳門特區政府

旅遊局文綺華局長中央人民

政府駐澳門特區聯絡辦公室經

濟部李華英副部長兼貿易處負

責人中華人民共和國外交部

駐澳門特區特派員公署政策研

究室蔣瀟帆副主任安哥拉駐

澳門總領事Sofia Pegado da

Silva女士葡萄牙駐澳門及香

港總領事Paulo Cunha Alves

先生等嘉賓出席開幕式葡語

國家旅遊與會展管理研修班
中國內地及澳門旅遊業界人

士企業家和買家等參加推

介會上文綺華局長和徐迎真

秘書長先後致辭各葡語國家

代表分別就本國的旅遊資源和

產品旅遊情況及投資營商環

境等作專題推介
旅遊領域合作乃係中葡論壇

(澳門)第五屆部長級會議簽署

之《經貿合作行動綱領》重要

領域而在“第七屆澳門國際

旅遊(產業)博覽會”期間舉行

“葡語國家旅遊產品推介會”

更具特殊意義進一步凸顯澳

門中葡交流平台功能在把握

中國“一帶一路”與粵港澳大

灣區建設的新時代機遇下利

用中葡論壇多邊機制發揮澳

門中葡商貿合作服務平台的功

能優勢向參加“旅博會”的

中國內地澳門及葡語國家與

會政府官員企業家旅遊業

界代表等各界人士推介葡語國

家旅遊資源和產品加深瞭

解並提供交流對接的平台
有利於進一步推動中國內地
澳門與葡語國家在旅遊領域開

展更緊密的務實交流與合作
發揮澳門“一中心一平台”

作用

徐迎真秘書長接受傳媒採訪
A Secretária-Geral do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen em
entrevista com vários órgãos de
comunicação social

cooperação trilateral de forma diversificada e em áreas mais alargadas, entre os países
participantes do Fórum de Macau, concretizando os conteúdos consagrados no «Plano de
Acção para a Cooperação Económica e Comercial» da 5.ª Conferência Ministerial do Fórum
de Macau.

O representante da Organização Internacional das Madeiras Tropicais, Dr. Li Qiang, e o
representante da Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas, Dr. Zhao
Jie, apresentaram a situação sobre a promoção da cooperação nos domínios da
floresta tropical e do desenvolvimento industrial. Os participantes trocaram
impressões sobre o desenvolvimento de projectos e de formação de

recursos humanos nestas vertentes.
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Com o intuito de afirmar de forma melhor o papel de Macau no âmbito de“Um Centro,
Uma Plataforma”e reforçar a cooperação no turismo entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, a Direcção dos Serviços de Turismo da RAEM e o Secretariado Permanente do
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países da Língua
Portuguesa (Macau) organizaram, em conjunto, uma Sessão de Apresentação dos Produtos
Turísticos dos Países de Língua Portuguesa no dia 26 de Abril pelas 15h00 no Hall E, no
Hotel Venetian de Macau, Cotai Expo.

A cerimónia de abertura da Sessão contou com a presença da Secretária-Geral do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, da Directora dos Serviços
de Turismo do Governo da RAEM, Dra. Maria Helena de Senna Fernandes, da Directora
-Geral da Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos Económicos do Gabinete de
Ligação do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Dra. Li Huaying, do
Coordenador-Adjunto do Gabinete de Estudo das Políticas do Comissariado do Ministério
dos Negócios Estrangeiros na RAEM, Dr. Jiang Xiaofan, da Cônsul- Geral da República de
Angola na RAEM, Dra. Sofia Pegado da Silva, do Cônsul- Geral de Portugal em Macau e
Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, entre outros convidados. Os participantes do Colóquio
sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa,
as personalidades do sector de turismo, empresários e compradores do Interior da
China e de Macau também participaram nesta Sessão. A Directora, Dra. Maria Helena de

O Fórum de Macau participou na Exposição Internacional de
Turismo (Indústria) e co-organizou uma Sessão de

Apresentação dos Produtos Turísticos dos
Países de Língua Portuguesa

Reforçando o papel de Macau como Plataforma,
Promovendo a Cooperação Turística

嘉賓合影
Fotografia de família
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常設秘書處代表與葡語國家旅遊與會展管理研修班在展館前合影
Os representantes do Secretariado Permanente do Fórum de Macau em fotografia de grupo com os participantes do Colóquio
sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa em frente do Pavilhão

Senna Fernandes e a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, proferiram os seus discursos
respectivamente. Os representantes dos Países de Língua Portuguesa fizeram uma
apresentação temática em relação aos recursos e produtos turísticos, ponto de situação do
desenvolvimento de turismo, bem como o ambiente de investimento e de negócio, entre
outros.

A cooperação na área de turismo é um tema pertinente consagrado no“Plano de Acção
para a Cooperação Económica e Comercial”assinado na 5.ª Conferência Ministerial do
Fórum de Macau. A realização da Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos
Países de Língua Portuguesa, por ocasião da 7.ª edição da Exposição Internacional de
Turismo (Indústria) de Macau, reveste- se de significado especial, sublinhando ainda
mais a importância do papel de Macau enquanto plataforma de intercâmbio para a China e
os Países de Língua Portuguesa. Esta sessão permite aproveitar as oportunidades
mobilizadas pela iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”e da construção da Grande Baía de
Guangdong-Hong Kong-Macau, utilizando o mecanismo multilateral do Fórum de Macau para
desenvolver as vantagens de Macau como Plataforma de Serviços para Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Durante a Sessão foram
apresentados os recursos e produtos turísticos às figuras governamentais, empresários,
representantes do sector de turismo participantes na Exposição do Interior da China, de
Macau e dos Países de Língua Portuguesa, com vista a melhorar o seu conhecimento sobre
estes temas, assim como disponibilizar uma plataforma para intercâmbio e contactos,
facilitando mais a promoção de intercâmbio e cooperação pragmática mais estreita no
âmbito de turismo entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa,
destacando o papel de Macau no âmbito de“Um Centro, Uma Plataforma”.
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中葡論壇（澳門）常設秘書處考察宜昌
推動產能合作促進經貿往來

為

丁恬副秘書長致辭
O Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian proferiu um discurso

宜昌市周正英副市長會見代表團
A Vice-Presidente do Município de Yichang, Dra. Zhou Zhengying recebeu a delegação

落實中葡論壇《經貿合

作行動綱領》推動產

能合作中葡論壇常設秘書處

代表團一行45人繼訪問武漢市

後於5月21日至23日續赴

有世界水電之都之稱的宜昌市

進行考察宜昌市人民政府周

正英副市長會見了代表團周

正英表示宜昌作為長江沿岸最

早開放的城市之一有着開放

包容的傳統宜昌早在1996

年就與部份葡語國家開展友好

往來在旅遊農業食品
現代物流等領域開展廣泛合作

並取得豐碩成果
在宜昌期間常設秘書處和

宜昌市人民政府外事辦及自貿

片區管委會共同主辦了“宜昌

—澳門—葡語國家產能合作對

接會”來自當地食品藥

業紡織船業汽車科

技電子生物科技化工
工業樂器機械醫療用

品再生能源現代物流等企

業代表澳門企業代表以及葡

語國家金融合作研修班學員等

近百人參加宜昌市周正英副

市長介紹了宜昌舉世瞩目的三

峽工程產業結構對外合

作經濟綜合情況及產能合作

意願希望宜昌能和超過兩億

人口的葡語國家對接交流合

作碰撞出思想火花帶來一

個個合作成果積極把握世界

經濟潮流與發展機遇用耕耘

與智慧共築宜昌與葡語國家

繁榮昌盛的新紀元續寫“一

帶一路”建設新的輝煌篇章
常設秘書處丁恬副秘書長簡

介了中葡論壇和澳門平台他

強調中葡論壇（澳門）常設秘

書處致力於為有意與葡語國家

開展經貿合作的中國地方政府

和企業牽線搭橋故望此次座

談會能成為一個良好的開端
在“一帶一路”戰略的大背景
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宜昌—澳門—葡語國家產能合作對接會
Encontro para a Cooperação da Capacidade Produtiva entre Yichang, Macau e os Países de Língua Portuguesa

Entre os dias 21 e 23 de Maio, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, que reuniu a presença de 45 participantes, realizou uma visita ao Município de
Yichang, denominada Capital Mundial de Água e Electricidade após ter terminado a visita a
Wuhan. A deslocação a Yichang teve como objectivo implementar o Plano de Acção para a
Cooperação Económica e Comercial do Fórum de Macau e promover a cooperação da
capacidade produtiva. A Vice-Presidente do Governo Popular do Município de Yichang, Dra.
Zhou Zhengying, recebeu a delegação e referiu que Yichang, localizada na margem do Rio
Yangtze, como uma das cidades pioneiras no processo de abertura ao exterior, possui uma
tradição de abertura e de compreensão. Desde o ano de 1996, Yichang tem vindo a
promover o intercâmbio amistoso com alguns Países de Língua Portuguesa, através da
vasta cooperação nas áreas de turismo, agricultura, sector alimentar e logística moderna
nos quais têm obtido resultados satisfatórios.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau visitou o
Município de Yichang para promover a cooperação da

capacidade produtiva e fomentar o intercâmbio
económico e comercial

下在澳門這個中葡商貿合作

服務平台上把宜昌-澳門-葡

語國家連接起來推動經貿往

來共同開拓“一帶一路”沿

線市場在互惠互利合作發

展的進程中實現社會的進步和

企業的成功實現宜昌市澳

門與葡語國家之間互利共贏
對接會上宜昌自貿片區管委

會代表介紹了自貿片區投資環

境優惠政策等情況澳門企

業代表亦分享開展中國與葡語

國家商務諮詢服務經驗體會
宜昌企業代表也詳細介紹各業

情況和在葡語國家經貿往來的

實況葡語國家派駐代表介紹

各自國家的投資環境優惠政

策和產能合作專案等情況並

與各方企業對接洽談
在宜昌代表團還考察參觀

了安琪酵母股份有限公司金

寶樂器製造有限公司宜昌自

貿片區三峽工程展覽館並與

當地企業交流常設秘書處此

行考察宜昌市並舉辦產能合作

對接會有助各方通過中葡論

壇多邊機制利用澳門獨特的

平台優勢進一步推動湖北企

業與葡語國家間廣泛開展對接

活動挖掘商機開展合作
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參訪安琪酵母股份有限公司
Visita à Empresa Angel Yeast Co., Ltd.

Durante a estadia em Yichang, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o
Gabinete dos Assuntos Exteriores do Governo Popular do Município de Yichang, bem como a
Comissão de Gestão da Zona de Comércio Livre, co-organizaram um Encontro para a
Cooperação da Capacidade Produtiva entre Yichang, Macau e os Países de Língua
Portuguesa. Estiveram presentes representantes das empresas locais, nomeadamente da
indústria alimentar, farmacêutica, têxtil, navegação, indústria automóvel, ciência e
tecnologia, indústria electrónica, biotecnologia, engenharia química, sector industrial,
instrumentos musicais, maquinaria, produtos médicos, energias renováveis e logística
moderna. Para além disso, participaram neste Encontro representantes das empresas de
Macau e participantes do Colóquio de Cooperação Financeira para os Países de Língua
Portuguesa, o que perfez cerca de 100 pessoas. A Vice-Presidente do Município de Yichang,
Dra. Zhou Zhengying, apresentou o projecto industrial de renome mundial – Obra Três
Gargantas, a sua estrutura, a cooperação com o exterior, a conjuntura económica actual,
bem como o desejo de cooperação da capacidade produtiva. Para além disso, anseia que a
cidade de Yichang possa desenvolver o intercâmbio e cooperação com os Países de Língua
Portuguesa, cuja população ultrapassa os 200 milhões de habitantes, e desenvolver a sua
dinâmica com o objectivo de alcançar resultados mais satisfatórios. Sublinhou que Yichang
deve, através de esforços conjuntos e de acções empreendedoras, tirar o maior proveito
das circunstâncias económicas mundiais e oportunidades para construir uma nova era de
desenvolvimento para Yichang e para os Países de Língua Portuguesa, seguindo na
construção de um novo capítulo em prol da prosperidade e glória da iniciativa de“Uma
Faixa, Uma Rota”.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, fez uma breve apresentação sobre o Fórum de
Macau e de Macau enquanto Plataforma, reforçando que o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau tem vindo a envidar mais esforços no desenvolvimento do seu papel
de ponte de ligação entre os governos locais e as empresas da China com interesse comum
em iniciar uma cooperação económica e comercial com os PLPs. O Dr. Ding Tian esperava
que este Encontro fosse um bom começo. No âmbito da estratégia“Uma Faixa, Uma Rota”,
inserida na Plataforma de Serviço para Cooperação Comercial entre a China e os Países de
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中葡論壇（澳門）常設秘書處赴鄂
加強省市間產能合作

月19日至23日中葡論壇(澳門)常設秘

書處副秘書長丁恬和羅德高率秘書處代

表團及葡語國家在澳研修班一行45人先後訪問

考察了湖北省武漢市和宜昌市就進一步加強

湖北與葡語國家間交流推進產能合作發揮

澳門平台作用開展系列活動
湖北省曹廣晶副省長會見了代表團曹副省

長表示湖北將以新發展理念為引領進一步完

善全省重大生產力佈局和區域協調發展戰略規

劃這將為擴大和深化與葡語國家的合作創造

新機遇和空間冀葡語國家能與湖北加強戰略

對接進一步加強在國際產能方面的合作開

創湖北與葡語國家經貿合作的新局面秘書處

在武漢期間與湖北省港澳辦共同舉辦了“湖

北—澳門—葡語國家產能合作對接會”湖北

省政府曹廣晶副省長胡道銀副秘書長以及港

澳辦發改委經信廳農業農村廳商務

廳文旅廳國資委工商聯貿促會等部門

領導以及來自建築工程礦業農業糧油

食品包裝業物流物資供應服務業汽

車科技電子信息通訊生物科技醫

療醫藥環保金融法律傳媒文化
創意產業等行業九十多家當地企業代表參加
對接會上曹廣晶副省長介紹了湖北省與葡

5

Língua Portuguesa, as partes envolvidas (Yichang-Macau-PLPs) podem trabalhar em conjunto,
promovendo o intercâmbio económico e comercial, explorando em paralelo os mercados ao
longo da“Uma Faixa, Uma Rota”. Desta forma podem assegurar o progresso da sociedade e
sucesso das empresas no processo de realizar a cooperação e desenvolvimento com
benefícios mútuos entre o Município de Yichang, Macau e os Países de Língua Portuguesa.
Durante o Encontro, o representante da Comissão de Gestão da Zona de Comércio Livre de
Yichang apresentou o ambiente de investimento e condições preferenciais da Zona. A
representante das empresas de Macau partilhou a sua experiência de oferta de serviço de
consultadoria comercial da China e dos Países de Língua Portuguesa, enquanto o
representante das empresas de Yichang divulgou de forma detalhada informações sobre os
negócios e trocas económicas e comerciais com os Países de Língua Portuguesa. Cada
delegado dos Países de Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente presente,
apresentou dados sobre o ambiente de investimento do seu próprio país, condições
preferenciais e projectos de cooperação da capacidade produtiva. Aproveitaram ainda para
realizar sessões de bolsa de contactos com as empresas presentes.

Para finalizar, a delegação visitou ainda a Empresa Angel Yeast Co., Ltd., a Empresa
Jinbao Music Instrument Manufecturing Co., Ltd., a Zona de Comércio Livre do Município de
Yichang a Sala de Exposição da Obra das Três Gargantas e realizou sessões de intercâmbio
com representantes das empresas locais. A visita da delegação do Secretariado Permanente
ao Município de Yichang e a realização do Encontro para a Cooperação da Capacidade
Produtiva encorajaram, junto das partes envolvidas e através do mecanismo
multilateral do Fórum de Macau, o aproveitamento cabal das vantagens singulares
da Plataforma de Macau para que possam desenvolver e dinamizar

oportunidades comerciais e a cooperação entre as empresas
de Hubei e os PLPs.
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湖北—澳門—葡語國家產能合作對接會
Encontro sobre a Cooperação da Capacidade Produtiva entre Hubei, Macau e os Países de Língua Portuguesa

曹廣晶副省長與代表團合影
Foto de grupo entre o Vice-Governador da Província de Hubei, Dr. Cao Guangjing e a delegação

語國家經貿交流情況及產能合作意願他表示
葡語國家擁有龐大市場豐富資源和全球區位優

勢湖北的優勢產能與葡語國家市場對接前景廣

闊澳門貿促局已在武漢設立經貿代表處為進

一步加強湖北與澳門及葡語國家交流合作提供新

平台秘書處丁恬副秘書長簡介了中葡論壇和澳

門平台並介紹了中葡產能合作的相關情況他

強調澳門在信息渠道語言文化等方面與葡語國

家有天然聯繫可為中國企業在這些國家投資發

展發揮重要紐帶作用未來可推動湖北與葡語國

家經貿往來共同開拓“一帶一路”市場當地

企業代表也分別介紹了在葡語國家投資體會包

括基建農業等領域情況並提出相關問題澳

門至善公司代表分享了在提供中葡商務諮詢服務

過程中的體會葡語國家派駐代表介紹各自國家

的投資環境優惠政策和產能合作項目等情況
並和湖北省相關企業代表進行對接在武漢期

間代表團還參訪了國家級高新區東湖新技術開

發區國家光電子產業基地“武漢·中國光

谷”以及烽火科技集團活動期間丁恬副秘

書長和各葡語國家代表接受了湖北當地多家主流

媒體採訪
秘書處此次組織了同期在澳門參加葡語國家金

融合作研修班學員二十四人同赴湖北開展相關考

察活動加強了葡語國家與內地企業的交流讓

葡語國家代表更多瞭解湖北的發展優勢通過與

企業直接的對接交流推介了葡語國家的投資營

商環境加強聯繫同時借助澳門平台利用中

葡論壇多邊合作機制有肋於促進中國內地尤其

湖北與葡語國家企業間的務實合作
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Entre os dias 19 e 23 de Maio, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, encabeçada pelos dois Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian e Dr. Rodrigo Brum,
visitou a cidade de Wuhan e a cidade de Yichang da província de Hubei, juntamente com os
participantes do colóquio do Centro de Formação do Fórum de Macau (um total de 45
pessoas). Realizaram diversas actividades com o objectivo de reforçar o intercâmbio entre as
províncias e municípios de Hubei e os Países de Língua Portuguesa (PLPs), promover a
cooperação na capacidade produtiva e desempenhar o papel de Macau enquanto Plataforma.

A delegação foi recebida pelo Vice-Governador da província de Hubei, Dr. Cao Guangjing, o
qual frisou que Hubei iria, com a orientação de novas visões de desenvolvimento, aperfeiçoar
a constituição das forças produtivas e o planeamento estratégico de coordenação do
desenvolvimento regional, o que poderia criar novas oportunidades para reforçar e
aprofundar a cooperação com os PLPs. Por outro lado, manifestou o desejo de que os PLPs
pudessem intensificar as bolsas de contacto estratégicas com Hubei, realçando a cooperação
na capacidade produtiva internacional, por forma a iniciarem uma nova fase de cooperação
económica e comercial. Aquando da estadia da delegação em Wuhan, decorreu o Encontro
sobre a Cooperação da Capacidade Produtiva entre Hubei, Macau e os Países de Língua
Portuguesa, co-organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e pelo Gabinete
dos Assuntos de Hong Kong e Macau da Província de Hubei. O Seminário contou com a
presença de representantes do governo provincial de Hubei, entre os quais o Vice-Governador,
Dr. Cao Guangjing, o Secretário-Geral Adjunto do Governo Provincial, Dr. Hu Daoyin, os chefes
do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, da Comissão de Desenvolvimento e
Reforma, do Departamento de Economia e Informatização, do Departamento da Agricultura
e Assuntos Rurais, da Câmara do Comércio, do Departamento de Cultura e Turismo, da

Deslocação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau a Hubei reforçou a cooperação da capacidade

produtiva entre províncias e municípios

參訪東湖新技術開發區
Visita à Zona de Desenvolvimento de Nova Tecnologia Donghu de Nível Nacional
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湖北省曹廣晶副省長會見代表團
O Vice-Governador da Província de Hubei, Sr. Cao Guangjing recebeu a delegação

Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais, da Federação de Indústria e
Comércio e da Comissão para Promoção do Comércio Internacional. Este Encontro contou
ainda com a presença de representantes de cerca de 90 empresas locais, nomeadamente
dos sectores de construção civil, indústria mineira, agricultura, sector alimentar, indústria da
embalagem, logística, cadeia de abastecimento, serviços, indústria de autocarros, ciência e
tecnologia, informações digitais, serviços de telecomunicações, biotecnologia, saúde,
indústria farmacêutica, protecção ambiental, finanças, legislação, comunicação social,
indústrias culturais e criativas.

Durante o Encontro, o Vice-Governador, Dr. Cao Guangjing, fez uma breve apresentação
sobre a situação geral do intercâmbio económico e comercial entre a província de Hubei e
os PLPs, expressando a vontade de reforçar a cooperação da capacidade produtiva. Referiu
o potencial das indústrias competitivas da província de Hubei para a participação em bolsas
de contacto com os mercados dos PLPs, os quais representam um vasto mercado, de
recursos abundantes, para além das vantagens do seu posicionamento regional no âmbito
global. Adiantou que o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
(IPIM) já estabeleceu o seu Gabinete de Representação em Wuhan, o qual oferece uma
nova plataforma para a promoção de intercâmbio e cooperação entre a província de Hubei e
os PLPs. O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian fez uma breve apresentação sobre o
Fórum de Macau e sobre Macau enquanto Plataforma e expôs a conjuntura actual da
cooperação da capacidade produtiva entre a China e os PLPs. Ressaltou que Macau possui
uma ligação natural com os PLPs nas diversas áreas tais como canais de informação, língua
e cultura e, como tal, poderá desempenhar o papel de ponte para ajudar as empresas
chinesas a investir nesses países, promovendo o intercâmbio económico e comercial entre
Hubei e os PLPs e incentivando uma exploração conjunta do mercado ao longo da“Uma
Faixa, Uma Rota”. Representantes das empresas locais partilharam a sua experiência de
realização de investimentos nos PLPs e expuseram a situação actual dos seus investimentos
no sector das infraestruturas e agricultura, entre outros. Aproveitaram ainda para colocar
perguntas relativas a este tema. Um representante da empresa Perfeição, registada em
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
舉辦第十屆國際基礎設施投資

與建設高峰論壇分論壇
發揮金融引擎作用 助力中葡務實合作

月31日第十屆國際基礎設施投資與建

設高峰論壇—“發揮金融引擎作用助

力中葡務實合作”分論壇在澳門威尼斯人會展中

心舉行該分論壇由中國—葡語國家經貿合作論

壇（澳門）常設秘書處主辦中國對外承包工程

商會澳門金融管理局及澳門貿易投資促進局支

持
近年來中國與葡語國家在能源交通農業

等領域的合作帶動了基礎設施建設合作的快速發

展一系列合作項目取得積極效果爲未來雙方

進一步擴大合作奠定了良好基礎資金融通是開

展務實合作的必要因素分論壇邀請了來自中國

內地澳門與葡語國家的相關官員金融機構
基金組織和企業代表以及論壇秘書處舉辦的葡

語國家金融合作研修班學員等參加聚焦項目投

融資議題分享項目投融資成功經驗嘗試從成

功案例中找到可複製的共性要素共同探索新的

合作模式

5

Macau, expôs a sua experiência no processo de oferta de serviços de consultoria para os
negócios entre a China e os PLPs. Por sua vez, os delegados dos PLPs fizeram,
respectivamente, apresentações sobre a conjuntura actual dos seus países, nomeadamente
sobre o ambiente de investimento, condições preferenciais, exemplos de projectos de
cooperação da capacidade produtiva e trocaram opiniões com os representantes de
algumas empresas locais. Durante a estadia em Wuhan, a delegação teve a oportunidade
de visitar a Zona de Desenvolvimento de Nova Tecnologia Donghu de Nível Nacional, a Base
Industrial da Indústria de Optoeletrónica de Nível Nacional, nomeadamente o“Optics Valley
of China”e a empresa Fiberhome Technologies co. Ltd.. No decorrer destas actividades, o
Secretáiro- Geral Adjunto, Dr. Ding Tian e os delegados dos PLPs foram entrevistados por
vários órgãos de comunicação social de renome.

O Secretariado Permanente organizou a deslocação a Hubei, a qual contou com a
participação de 24 formandos que estavam a participar em Macau no Colóquio de
Cooperação Financeira para os Países de Língua Portuguesa do Centro de Formação do
Fórum de Macau.

Os representantes dos PLPs tiveram a oportunidade de conhecer as vantagens do
desenvolvimento da província de Hubei. A organização de bolsas de contacto com as
empresas permitiu divulgar o ambiente de investimento e negócio dos PLPs e estreitar os
laços entre as partes envolvidas. Em paralelo, as vantagens do papel de Macau
enquanto Plataforma e o mecanismo de cooperação multilateral do Fórum de Macau,
contribuiram de forma significativa para promover a cooperação pragmática

entre as empresas dos PLPs e do Interior da China, especialmente
as de Hubei.
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丁恬副秘書長致歡迎辭
O Secretário-Geral Adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum
de Macau, Dr. Ding Tian a profeir o
discurso de boas vindas

開幕式
Cerimónia de Abertura

No dia 31 de Maio, realizou-se a Sessão Paralela do“10.º Fórum Internacional sobre o
Investimento e Construção de Infra-estruturas”--Desempenhar o papel do sector financeiro
enquanto força motriz para impulsionar a cooperação pragmática entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, no Centro de Convenções e Exposições do Venetian. Esta sessão
paralela foi organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), com o apoio da
Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, da Autoridade Monetária de
Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau realiza a
Sessão Paralela do“10.º Fórum Internacional sobre o

Investimento e Construção de Infra-estruturas”
--Desempenhar o papel do sector financeiro enquanto
força motriz para impulsionar a cooperação pragmática

entre a China e os Países de Língua Portuguesa

中葡論壇（澳門）常設秘書處

丁恬副秘書長致歡迎辭時表示
隨著“一帶一路”國際合作的不

斷深入和《粵港澳大灣區發展規

劃綱要》的出台澳門被賦予了

更多服務中國與葡語國家間經貿

合作的功能中葡論壇常設秘書

處將一如既往地利用好國際基礎

設施投資與建設高峰論壇這一平

台爲中國與葡語國家開展務實

合作創造更加有利的條件助力

澳門平台建設和經濟適度多元發

展
當前澳門積極打造中國與

葡語國家金融服務平台重點

發展人民幣清算融資租賃
財富管理等特色金融服務通

過是次分論壇的舉辦可發揮

澳門特色金融在參與“一帶一

路”上的獨特優勢有機地把

中葡平台建設與國家倡議緊密

連接進一步推動中國內地
澳門與葡語國家開展更緊密的

務實交流與合作
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分論壇
Sessão paralela

Nos últimos anos, a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa no
âmbito de energia, transporte e agricultura, tem acelerado o desenvolvimento da
cooperação da construção de infraestruturas. A concretização dos vários projectos de
cooperação com resultados satisfatórios irá permitir a criação de uma base sólida para a
cooperação nas áreas mais abrangentes entre as duas partes. Considerando que a
integração financeira é um factor indispensável para a cooperação pragmática, foram
convidadas as autoridades, os representantes das instituições financeiras, dos fundos e do
sector financeiro do Interior da China, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa, bem
como dos participantes do Colóquio de Cooperação Financeira para os Países de Língua
Portuguesa, organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau, para estarem
presentes neste evento. Durante a Sessão, os participantes abordaram temas relacionados
com o investimento e o financiamento de projectos, partilharam experiências de
investimento e financiamento de projectos bem sucedidos pretendendo encontrar, através
dos casos bem sucedidos, elementos comuns para serem reproduzidos, e explorar em
conjunto novas modalidades de cooperação.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian,
apresentou o seu discurso de boas vindas, discursou sobre o aprofundamento contínuo de
cooperação internacional no âmbito de“Uma Faixa, Uma Rota”e a publicação das“Linhas
Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong- Hong Kong-
Macau”, os quais têm atribuído a Macau mais funções, como contribuir para a cooperação
económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O Secretariado
Permanente do Fórum de Macau iria aproveitar da melhor forma a plataforma do Fórum
Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas e criar condições
mais favoráveis para a cooperação pragmática entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, contribuindo para a construção da plataforma em Macau e o desenvolvimento
económico diversificado de Macau.

Actualmente, Macau tem vindo a envidar activamente esforços para criar a plataforma de
serviços financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa, destacando o
desenvolvimento dos serviços financeiros com características próprias como liquidação em
RMB, locação financeira, e gestão de fortunas, entre outros. Através da realização
desta Sessão, pode-se desempenhar as vantagens singulares dos serviços financeiros com
características próprias de Macau na participação de“Uma Faixa, Uma Rota”, interligando
estreitamente a construção da plataforma para a China e os Países de Língua Portuguesa
com a iniciativa nacional de maneira orgânica, promovendo melhor o intercâmbio e a
cooperação pragmática e estreita entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua
Portuguesa.
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中國-葡語國家食品安全監察研討會
促進中國與葡語國家多元化合作
落實中葡論壇第五屆部

長級會議《經貿合作行

動綱領》中關於經濟監督食

品安全和消費權益保障等方面

的合作中葡論壇(澳門)常設

秘書處和葡語國家共同體國家

食品安全和經濟活動監督論壇

(FISAAE)於本年7月1日在澳

門共同舉辦了“中國－葡語國

家食品安全監察研討會”
中葡論壇(澳門)常設秘書

處中國海關總署澳門市政

署消費者委員會澳門海關

及貿易投資促進局等機構以

及葡語國家食品安全和經濟活

動監督論壇與會國相關機構代

表出席研討會中葡論壇(澳

門)常設秘書處秘書長徐迎真及

FISAAE主席Abílio Sereno分
別致辭
徐迎真秘書長致辭時表示

中國和葡語國家都十分關注食

品安全問題在中國和葡語國

家經貿合作中食品進出口檢

驗檢疫工作發揮著十分重要的

作用澳門在建設葡語國家食

品集散中心過程中也高度重

視對食品安全的監察由於檢

驗檢疫工作技術性强各國程

序標準均存在一定差異因

此加强主管機構之間的溝通

交流十分必要希望透過介紹

和交流各方相關做法和經驗
增進瞭解並以新視角思考中

國與葡語國家食品安全監察領

域合作進一步推動中國與葡

語國家合作上升到一個新層

次共創中國與葡語國家人民

更加美好的生活
Abílio Sereno 主席表示

通過今次食品安全監察研討交

流能夠促進相關領域人士的互

動交流分享不同的寶貴經驗

和訊息指出預防乃監察之重

要工具冀各方未來在預防宣

傳上更多投入與關注強調澳

門與遍佈四大洲的八個葡語國

家語言文化相通澳門以語言

為紐帶的平台優勢日益重要
可以為消費者和企業聯繫起

來並創造合作條件中葡平

台發揮了很好的橋樑作用澳

門在食品安全監察方面擁有技

術和經驗而設在澳門的葡語

國家食品集散中心更是推動合

作的重要工具有利於促進各

方經濟貿易文化等方面的

合作
在中國“一帶一路”合作倡

議背景下是次研討會聚焦探

討中國與葡語國家在經濟監

督食品安全和消費權益保障

等方面的合作
與會代表以專題演講及討論

的方式分享各國食品安全的檢

驗架構與經驗探討未來合作

領域和方式內容包括中國內

地進口食品管理體系澳門

“葡語國家食品集散中心”建

設和澳門的食品監管制度葡

語國家食品集散中心食品安全

情況以及各葡語國家的食品安

全管理制度等與會者還就相

關議題進行了積極討論與會

各方願充分利用澳門平台優

勢拓展包括在粵港澳大灣區

等更廣闊的市場促進共同發

展和繁榮

為

Abílio Sereno主席致辭
Uso da palavra do Presidente,
Dr. Abílio Sereno

徐迎真秘書長致辭
Uso da palavra da Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen
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No primeiro dia de Julho do ano corrente, o Fórum das Inspecções de Segurança Alimentar
e das Actividades Económicas da CPLP (FISSAE-CPLP) e o Secretariado Permanente
do Fórum de Macau realizaram, em conjunto, o Seminário sobre Inspecções da Segurança
Alimentar da China e dos Países da Língua Portuguesa em Macau, com o intuito de
desenvolver parcerias nas áreas de fiscalização económica, segurança alimentar e defesa de
direitos de consumidores, entre outras, as quais estão consagradas no Plano de Acção da
Quinta Conferência Ministerial do Fórum de Macau.

O seminário contou com a presença dos representantes do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, da Administração Geral das Alfândegas da China, do Instituto para os
Assuntos Municipais (IAM), do Conselho de Consumidores de Macau, dos Serviços de
Alfândega de Macau e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
(IPIM), entre outras entidades competentes do países participantes do FISAAE. A Secretária
-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, e o Presidente
do FISAAE, Dr. Abílio Sereno Sereno, proferiram os seus discursos, respectivamente.

Durante o seu discurso, a Dra. Xu referiu que, tanto a China como os Países de Língua
Portuguesa, concedem grande relevância ao tema da segurança alimentar. Na cooperação
económica e comercial entre a China e os PLPs, o trabalho de inspecção e quarentena
desempenha um papel fundamental, enquanto que no âmbito da construção do Centro de
Distribuição de Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, Macau tem vindo a
atribuir grande importância ao tema da fiscalização da segurança alimentar. Tendo em
conta o cariz técnico do trabalho de inspecção e quarentena, nomeadamente da diferença
de procedimentos e critérios dos diversos países, é indispensável reforçar a comunicação e
o intercâmbio entre as instituições responsáveis por esta matéria. Como tal, espera-se que
haja uma troca de informações e experiências relevantes no âmbito da inspecção da
segurança alimentar de todas as partes envolvidas, que conduza à compreensão mútua,
que favoreça a reflexão e a análise de novas perspectivas. A cooperação entre as partes
envolvidas irá impulsionar o desenvolvimento entre a China e os Países de Língua
Portuguesa para um novo patamar conduzindo a uma melhoria da qualidade de vida dos
povos de ambas as partes.

嘉賓合影
Fotografia de grupo

Seminário sobre Inspecções da Segurança Alimentar da
China e dos Países da Língua Portuguesa Promove a

Cooperação Diversificada entre a China e os Países de
Língua Portuguesa
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O Presidente de FISAAE, Dr. Abílio Sereno, afirmou que os intercâmbios e discussões
sobre inspecções da segurança alimentar incentivam a partilha de experiências e
informações preciosas entre os representantes das áreas relevantes. Acrescentou ainda que
a prevenção é um instrumento importante para a fiscalização alimentar e apelou a todas as
partes a envidar mais esforços para a consciencialização social de prevenção no futuro.
Ressaltou ainda a ligação histórica, cultural e linguística, que une Macau aos oito países de
língua portuguesa, espalhados pelos quatro continentes, impulsionando as vantagens de
Macau enquanto Plataforma. A Plataforma entre a China e os PLPs desempenha um papel
fulcral como ponte de ligação no sentido de ligar os consumidores e as empresas e de criar
condições para o desenvolvimento de parcerias.

Considerando que Macau possui tecnologia e experiência na fiscalização da segurança
alimentar, o Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua
Portuguesa em Macau constitui uma ferramenta indispensável para promover a cooperação,
contribuindo para a dinamização da cooperação económica, comercial, cultural, entre outros
aspectos.

No âmbito da iniciativa chinesa“Uma Faixa, Uma Rota”, o Seminário focou-se na abordagem
da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, nomeadamente nas
vertentes de fiscalização económica, segurança alimentar e defesa dos direitos dos
consumidores. Os participantes dos diversos países presentes partilharam experiências
recentes sobre esta matéria através de apresentações temáticas e intercâmbios livres,
abordando as áreas com potencial de cooperação futura. Aproveitaram ainda para trocar
impressões sobre diversos temas, incluindo o Sistema de Administração dos Produtos
Alimentares Importados pelo Interior da China, a Construção do Centro de Distribuição dos
Produtos Alimentares dos PLPs, o Sistema de Segurança Alimentar de Macau, a Situação da
Segurança Alimentar do Centro de Distribuição dos Produtos Alimentares dos PLPs e o
Sistema de Administração da Segurança Alimentar dos PLPs, entre outros. Durante o
encontro, todos os participantes manifestaram o desejo de aproveitar as vantagens de
Macau enquanto Plataforma para explorar as potencialidades de outros mercados, incluindo
a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com vista a alcançar o desenvolvimento e
prosperidade comuns.

中國－葡語國家食品安全監察研討會
Seminário sobre Inspecções da Segurança Alimentar da China e dos PLPs
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澳門平台對接中葡—部分省市和企業
推介會在里斯本舉行
發揮“一個平台”優勢

月3 日“澳門平台對

接中葡—部分省市和企

業推介會”在葡萄牙里斯本舉

行本次推介會由中國—葡語

國家經貿合作論壇(澳門)常設

秘書處聯同葡萄牙經貿投資促

進局及葡萄牙競爭力與創新局

共同舉辦
中央人民政府駐澳門特區聯

絡辦公室代表團浙江省政府

代表團湖南省經貿團大連

市經貿代表團中國貿促會珠

海分會代表團中葡發展合作

基金代表團部分駐葡萄牙中

資企業代表及葡國企業家代表

等近百人參加推介會上中

聯辦姚堅副主任葡萄牙競爭

力與創新局局長 Prof. Nuno
Mangas葡萄牙經貿投資促

進局駐京代表 João Falardo及
中葡論壇常設秘書處丁恬副秘

書長分別致辭
中聯辦姚堅副主任表示去

年12月和今年4月28日至5

月2日中葡雙方最高領導人

實現了互訪極大地推動了中

葡“一帶一路”框架內的各領

域務實合作在中央政府的積

極推動和澳門特區政府的大力

支持下澳門“一個平台”建

設取得了顯著進展多年來
推動相關省市與葡語國家在經

貿旅遊等領域取得豐碩合作

成果這次推介會是中葡論

壇發揮“一個平台”優勢推

動中國內地省市和企業與葡萄

牙開展務實合作的有益嘗試
中葡論壇常設秘書處丁恬副

秘書長表示2018年中葡雙

邊貿易額60.16億美元同比

增長7.27%中國在葡各類投

資額超過80億美元涵蓋能

源通信設備金融水務
保險健康醫療等多個領域
《粵港澳大灣區發展規劃綱

要》的出台爲澳門的發展和開

展國際合作帶來了新機遇加

强中國與葡萄牙的合作是實現

雙方優勢互補互利共贏的必

然選擇中葡論壇常設秘書處

將一如既往地爲中國與葡語國

家企業開展合作提供服務搭

建平台穿針引線
在推介環節裡浙江省湖

南省大連市及珠海市經貿代

表進行了營商環境推介中葡

基金代表也作了相關介紹與

會者還就澳門建設中葡商貿合

作服務平台進一步加强中國

內地澳門與葡語國家經貿合

作促進共同可持續發展進行

了互動交流

7

Prof. Nuno Mangas局長致辭
O Director, Prof. Nuno Mangas a
proferir discurso

姚堅副主任致辭
O Director-Geral Adjunto,
Dr. Yao Jian a proferir discurso

丁恬副秘書長致辭
O Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian a proferir discurso

João Falardo駐京代表
O Delegado da China da AICEP,
Dr. João Falardo a proferir discurso
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No dia 3 de Julho, realizou-se em Lisboa, o Encontro“Plataforma de Macau, Elo de Ligação
entre a China e Portugal-- Sessão de Apresentação das Províncias e Empresas da China”.
Esta sessão de apresentação foi organizada em conjunto pelo Secretariado Permanente do
Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa (Macau), pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a
Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. de Portugal.

Este encontro contou com a presença da Delegação do Gabinete de Ligação do Governo
Popular Central na RAEM, da Delegação do Governo da Província de Zhejiang, da Delegação
Económica e Comercial do Município de Dalian, da Delegação Económica e Comercial da
Província de Hunan, da Delegação da sucursal de Zhuhai do Conselho para a Promoção do
Comércio Internacional da China, da Delegação do Fundo de Cooperação para o
Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa e dos representantes das
empresas chinesas em Portugal e das empresas de Portugal, num total de cerca de 100
pessoas. Durante a sessão de apresentação, o Director-Geral Adjunto do Gabinete de Ligação,
Dr. Yao Jian, o Director da Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. de Portugal, Prof.
Nuno Mangas, o Delegado da China da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal, Dr. João Falardo, bem como o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian proferiram os seus discursos, respectivamente.

O Director-Geral Adjunto, Dr. Yao Jian, lembrou as visitas mútuas dos dirigentes máximos
da China e de Portugal realizadas em Dezembro do ano passado, e entre os passados dias
28 de Abril e 2 de Maio, promovendo substancialmente a cooperação pragmática de
diversas áreas entre a China e Portugal no enquadramento de“Uma Faixa, Uma Rota”.
Através da promoção activa do Governo Central e do grande apoio do Governo da RAEM,
Macau tem obtido um sucesso notável na construção de“Uma Plataforma”. Ao longo dos
anos, a promoção de cooperação nos domínios como economia, comércio, turismo entre as
províncias e municípios da China e os Países de Língua Portuguesa também tem vindo a
registar resultados frutíferos. Deste modo, esta sessão de apresentação é considerada uma
uma tentativa favorável para que o Fórum de Macau possa desempenhar as vantagens de
“Uma Plataforma”, promovendo a cooperação pragmática entre as províncias e municípios
e as empresas do Interior da China e Portugal.

與會嘉賓合影
Fotografia de grupo dos convidados

Plataforma de Macau, Elo de Ligação entre a China e
Portugal--Sessão de Apresentação das Províncias e

Empresas da China realizou-se em Lisboa,
destacando a vantagem de“Uma Plataforma”
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加廈門投洽會

舉辦中國—葡語國家投資合作研討會
利用好澳門中葡平台優

勢為中國與葡語國家在

“一帶一路”投資合作尋找新路

徑中葡論壇(澳門)常設秘書處

徐迎真秘書長率秘書處代表團於

9月6日至9日赴廈門出席第四

屆中國國際綠色創新發展大會
2019 中國國際投資貿易洽談

會並舉辦了中國—葡語國家投

資合作研討會

為

馬秀紅會長（左二）與論壇葡語國家代表交流
Intercâmbio entre a Presidente Ma e os delegados dos Países de Língua
Portuguesa junto do Fórum de Macau

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian,
referiu no seu discurso, que em 2018, o valor das trocas comerciais bilaterais entre a China
e Portugal atingiu os 6,016 mil milhões de dólares americanos, um aumento de 7,27% em
comparação com o período homólogo. O valor dos diversos investimentos Chineses em
Portugal já ultrapassou os 8 mil milhões dólares americanos nomeadamente na área da
energia, equipamentos de comunicação, finanças, águas, seguros, saúde, entre outros
sectores. As“Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía
Guangdong-Hong Kong-Macau”foram tornadas públicas, criando novas oportunidades para
Macau no âmbito do próprio desenvolvimento e por forma a iniciar cooperações
internacionais; reforçar a cooperação entre a China e Portugal é uma escolha essencial para
alcançar a complementaridade das vantagens e benefícios mútuos e ganhos compartilhados
entre as duas partes. O Secretariado Permanente do Fórum de Macau irá continuar, como
sempre, a disponibilizar serviços, criar plataformas e agir como elo de ligação na criação de
cooperações entre as empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Na sessão de apresentação, os representantes económicos e comerciais das Províncias de
Zhejiang e Hunan, Municípios de Dalian e Zhuhai fizeram apresentações sobre ambiente de
negócio e, por sua vez, o representante do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento
entre a China e os Países de Língua Portuguesa apresentou temas relevantes. Os
participantes ainda trocaram impressões em relação à construção em Macau da plataforma
de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa,
reforçar a cooperação económica e comercial entre o Interior da China, Macau
e os Países de Língua Portuguesa e promover o desenvolvimento comum

e sustentável.
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參加2019中國國際投資貿易洽談會
Participação na Feira Internacional de Investimento e Comércio da China 2019 (CIFIT 2019)

馬秀紅會長在中國—葡語國家投
資合作研討會上致辭
Uso da palavra da Presidente,
Dra. Ma Xiuhong, no Seminário sobre
a Cooperação de Investimento entre
a China e os Países de Língua
Portuguesa

徐迎真秘書長在中國—葡語國家
投資合作研討會上致辭
Uso da palavra da Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen, no Seminário sobre a
Cooperação de Investimento entre a
China e os Países de Língua Portuguesa.

8日由中國國際投資促進

會和中葡論壇（澳門）常設秘書

處合辦澳門貿易投資促進局

支持的“中國—葡語國家投資

合作研討會”在廈門市會展中

心舉辦中國國際投資促進會

馬秀紅會長和中葡論壇（澳門）

常設秘書處徐迎真秘書長分別

致辭澳門貿易投資促進局李

藻森執行委員介紹澳門中葡商

貿合作服務平台建設情况中

國國際投資促進會周曉燕顧問

專家就促進投資貿易合作特

別是中國與葡萄牙對葡語國家

間的合作提出了建議葡語國

家代表介紹了投資環境與合作

機會中國企業代表分享了與

葡語國家開展合作的經驗中

央人民政府駐澳門聯絡辦公室

王新東秘書長經濟部李華英

副部長出席來自論壇葡語國

家代表商務部培訓中心三個

研修班學員及內地企業代表等

100餘人參加會議充分互動

交流
徐迎真秘書長表示中國國

際投資貿易洽談會是中國“引

進來”和“走出去”的重要視

窗已成為世界上最大規模的

雙向投資展覽會截至2017

年底中國對葡語國家直接投

資存量超過73億美元各類投

資累計約500億美元特別是

近年來中國與葡語國家投資

合作快速發展而澳門憑藉獨

特的語言文化優勢為中國與

葡語國家的合作提供了有力的

支撐冀大家利用好澳門平台

優勢為中國與葡語國家在共

建“一帶一路”參與粵港澳

大灣區建設等重大機遇下深化

投資合作尋找新路徑實現多

方共贏中葡論壇（澳門）常設

秘書處將一如既往地為企業開

展務實合作創造更加有利的條

件提供更加優質的服務助

力澳門“一個中心一個平

台”建設和經濟適度多元發

展
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Para tirar o cabal proveito das vantagens singulares de Macau enquanto Plataforma entre
a China e os Países de Língua Portuguesa, bem como procurar novos canais de cooperação
no investimento de“Uma Faixa, Uma Rota”para a China e os Países de Língua Portuguesa,
uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, chefiada pela Secretária-
Geral, Dra. Xu Yingzhen, deslocou-se a Xiamen, de 6 a 9 de Setembro, para participar no 4.º
Fórum para o Desenvolvimento de Inovação Verde, na Feira Internacional de Investimento
e Comércio da China 2019 (CIFIT 2019), e realizar o Seminário sobre a Cooperação de
Investimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

No dia 8, realizou-se o Seminário sobre a Cooperação de Investimento entre a China e os
Países de Língua Portuguesa no Centro de Convenções e Exposições de Xiamen, co-
organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o Conselho para Promoção
de Investimento Internacional da China (CCIIP), e apoiado pelo Instituto de Promoção do
Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Durante o Seminário, a Presidente do Conselho para Promoção de Investimento
Internacional da China (CCIIP), Dra. Ma Xiuhong, e a Secretária- Geral do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, proferiram os seus discursos
respectivamente. O Vogal Executivo do IPIM, Dr. Sam Lei, relatou a conjuntura actual do
desenvolvimento do papel de Macau enquanto Plataforma para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e a Assessora-Especialista do CCIIP, Dra.
Zhou Xiaoyan, apresentou as suas sugestões sobre a promoção da cooperação do comércio
e investimento, nomeadamente da cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. Os representantes dos Países de Língua Portuguesa apresentaram o ambiente
de negócio e as oportunidades de cooperação dos seus países, enquanto os representantes
das empresas do Interior da China compartilharam o sucesso das suas experiências,
resultante da cooperação com os Países de Língua Portuguesa.

與會嘉賓合影
Fotografia de Grupo dos participantes do Seminário

Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou na
Feira Internacional de Comércio e Investimento da China
em Xiamen e realizou o Seminário sobre a Cooperação de

Investimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa
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出席第四屆中國國際綠色創新發展大會
Presença no 4.º Fórum Internacional de Desenvolvimento da Inovação Verde da China

O seminário contou ainda com a presença do Secretário-Geral do Gabinete de Ligação do
Governo Popular Central na RAEM, Dr. Wang Xindong, e a Directora Adjunta do
Departamento para os Assuntos Económicos do mesmo Gabinete, Dra. Li Huaying.
Estiveram presentes mais de 100 participantes, incluindo os delegados dos Países de Língua
Portuguesa do Fórum de Macau, os participantes dos três Colóquios do Centro de Formação
do Ministério do Comércio da China (MOFCOM) e os representantes das empresas do
Interior da China, entre outros, os quais aproveitaram para trocarem ideias entre si.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, afirmou que a Feira Internacional de Investimento
e Comércio da China (CIFIT) constitui uma ponte de ligação importante para a promoção
da captação de investimentos e internacionalização do país, tornando-se num dos maiores
eventos mundiais para a promoção de investimento bilateral. Até ao final de 2017, a
carteira de valores de investimento directo chinês aos Países de Língua Portuguesa totalizou
mais de 7,3 mil milhões de dólares americanos e o investimento total de diversas categorias
da China aos Países de Língua Portuguesa perfez cerca de 50 mil milhões de dólares
americanos. A cooperação nos investimentos entre a China e os Países de Língua
Portuguesa tem acelerado nos últimos anos e, devido às vantagens singulares em termos
culturais e linguísticas, Macau tem reforçado o apoio à cooperação entre a China e os Países
de Língua Portuguesa.

A Secretária-Geral encorajou todas as partes a tirarem o cabal proveito das vantagens
singulares de Macau enquanto Plataforma, especialmente as oportunidades inerentes à
construção comum de “Uma Faixa, Uma Rota” e da “Grande Baía”, de forma a
impulsionar a cooperação no investimento e explorar novos modelos de cooperação, para
que possam repercutir-se em benefícios comuns. O Secretariado Permanente do Fórum de
Macau irá, como sempre, continuar a criar condições favoráveis e prestar serviços de
qualidade para a cooperação pragmática entre as empresas, contribuindo assim para a
consolidação do posicionamento de Macau enquanto “Um Centro e Uma Plataforma” e a
diversificação adequada da economia de Macau.
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
赴淮安考察進一步推進產能合作
月17日至19日中葡

論壇(澳門)常設秘書處

丁恬副秘書長率秘書處代表團

考察了江蘇省淮安市就進一

步推進產能合作加強省市間

合作發揮澳門平台作用開展

系列活動淮安市委副書記
統戰部部長戚壽餘歡迎常設秘

書處代表團到訪雙方就進一

步深化淮安與葡語國家合作
推進產能合作發揮中葡論壇

多邊機制和澳門平台作用深入

交流
18日中葡論壇常設秘書處

與江蘇省港澳辦共同舉辦了

“江蘇（淮安）—澳門·葡語

國家産能合作對接會”江蘇

省港澳事務辦公室副主任劉建

東淮安市副市長顧坤淮安

市港澳辦市發改委工信

局農業農村局商務局文

廣旅遊局等相關單位領導以

及來自農業紡織食品物

流汽車科技電子機電

等行業的三十多家當地企業代

表參加
對接會上顧坤副市長介紹

了近年來淮安經濟社會發展尤

其弘揚“包容天下崛起江

淮”新時代淮安精神情況他

表示近年來淮安取得了人均

GDP突破1萬美元産業結構

由“二三一”變爲“三二

一”淮安高新區創升為國家

級淮安經濟技術開發區綜合

發展水平進入全國30强等一系

列突破性發展成果綜合實力

不斷邁上新的台階冀通過這

次活動架起友誼的橋樑建

立聯繫的紐帶奠定淮安與葡

語國家合作的基礎丁恬副秘

書長簡介了中葡論壇和澳門平

台並介紹了中葡產能合作的

相關情況他強調為加强論

壇與會國省市間合作對接各

自優勢産能和發展需求常設

秘書處與包括江蘇在內的部分

中國內地省市建立了合作關

係其中與江蘇省的合作尤爲

緊密自2011年起“江蘇-

澳門·葡語國家工商峰會”已

經連續成功舉辦了8屆成爲

中國內地借助澳門平台與葡語

國家開展經貿合作的典範希

望雙方能充分利用此次機會
開展對接等活動努力挖掘商

機開展合作
當地企業代表也分別介紹了

在葡語國家投資體會包括紡

織製造環保發電等領域情

況並提出相關問題澳門至

善公司代表分享了在提供中葡

商務諮詢服務過程中的體會
一些成功案例等葡語國家派

駐代表介紹各自國家的投資環

境優惠政策和產能合作項目

等情況並和江蘇相關企業代

表進行對接在淮安期間代

表團還參訪了淮安經濟技術開

發區展廳考察了當地織造企

業和人造草坪企業
秘書處此次考察活動擴大

了宣傳澳門平台作用和中葡論

壇多邊合作機制特別是澳門

在語言文化上與葡語國家的密

切聯繫發揮中葡經貿合作橋

樑和紐帶作用積極推動了淮

安市企業與葡語國家間開展交

流合作

9

考察人造草坪企業
Visita à empresa de relva artificial
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江蘇（淮安）—澳門·葡語國家産能合作對接會
Encontro sobre a Cooperação da Capacidade Produtiva entre Huai'an, Macau e os Países de Língua Portuguesa

De 17 a 19 de Setembro, a delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
chefiada pelo Secretário-Geral Adjunto do referido Secretariado, Dr. Ding Tian, visitou o
Município de Huai'an da Província de Jiangsu. Foram realizadas uma série de actividades
relativas à promoção da cooperação da capacidade produtiva, ao reforço da cooperação
entre províncias e municípios e ao desempenho do papel de Macau enquanto Plataforma.

O Vice-Secretário do Comité do Partido Comunista da China do Município e Director do
Departamento da Frente Unida de Huai'an, Dr. Qi Shouyu deu as boas-vindas à delegação e
de seguida ambas as partes trocaram impressões sobre o fomento da cooperação entre
Huai'an e os Países de Língua Portuguesa (PLPs), o esforço da cooperação da capacidade
produtiva e o aproveitamento do mecanismo multilateral do Fórum de Macau e do papel de
Macau enquanto Plataforma.

No dia 18, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o Gabinete para os Assuntos
de Hong Kong e Macau da Província de Jiangsu realizaram em conjunto o“Encontro sobre a
Cooperação da Capacidade Produtiva entre Jiangsu, Macau e os Países de Língua
Portuguesa”. Este encontro contou com a presença do Vice-Director do Gabinete para os
Assuntos de Hong Kong e Macau da Província de Jiangsu, Dr. Liu Jiandong, o Vice-Presidente
do Município de Huai'an, Dr. Gu Kun, e os dirigentes das autoridades do Município de
Huai'an, inclusive o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, a Comissão de
Desenvolvimento e Reforma, o Departamento da Indústria e Informação, o Departamento
da Agricultura e dos Assuntos Rurais, o Departamento Comercial, o Departamento da
Cultura, Rádio e Televisão e Turismo, entre outros, e mais de 30 representantes das
empresas locais provenientes dos sectores da agricultura, têxteis, produtos alimentares,
logística, automóveis, tecnologia, electrotécnica, electromecânica, entre outros.

Visita da Delegação do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau ao Município de Huai'an

para Promover a Cooperação da Capacidade Produtiva
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Durante o encontro, o Vice-Presidente do Município, Dr. Gu Kun abordou a situação do
desenvolvimento socioeconómico de Huai'an ao longo dos últimos anos, em particular a
filosofia da nova era de Huai'an, nomeadamente a“abertura ao mundo, ascensão entre
cidades vizinhas”. O mesmo responsável afirmou que, nos últimos anos, a força económica
de Huai'an tem sido elevada para um novo patamar devido a uma série de bons resultados,
como o nível recorde do PIB per capita de Huai'an, o qual atingiu os 10 mil dólares, a
substituição do sector secundário pelo sector terciário que constitui a maior força motriz da
economia. Para além disso, o Vice-Presidente do Município, Dr. Gu Kun exemplificou ainda
que a Zona de Alta Tecnologia de Huai'an foi avaliada como zona de nível nacional e a Zona
de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Huai'an tornou-se uma das 30 melhores
zonas de desenvolvimento da China.

O Vice-Presidente do Município, Dr. Gu Kun fez votos para que este encontro servisse de
ponte de amizade bem como elo de ligação, consolidando a base de cooperação entre
Huai'an e os PLPs.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, fez uma breve apresentação sobre o Fórum de
Macau e a Plataforma de Macau, bem como a situação da cooperação da capacidade
produtiva entre a China e os PLPs. Salientou que, com o objectivo de reforçar a cooperação
entre províncias e municípios dos países participantes do Fórum de Macau e em articulação
com os sectores mais competitivos e as necessidades de desenvolvimento de cada um dos
países envolvidos, o Secretariado Permanente tem criado relações de cooperação com
algumas províncias e municípios do Interior da China, incluindo Jiangsu, cuja cooperação é
particularmente estreita. Desde 2011, as 8 edições da“Cimeira para o Desenvolvimento
Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa”
têm sido bem sucedidas e realizadas de forma consecutiva, tendo-se tornado num modelo
de cooperação económica e comercial entre o Interior da China e os PLPs através de Macau

代表團與淮安經濟技術開發區展廳代表合影
Fotografia da delegação com representantes da Sala de Exposição da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Huai'an
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enquanto Plataforma. Durante o seu discurso apelou para que ambas as partes pudessem
tirar um aproveitamento cabal desta oportunidade para realizar bolsas de contacto, entre
outras actividades, esforçando-se para explorar oportunidades de negócio e desenvolver a
cooperação.

Os representantes das empresas locais aproveitaram para partilhar as suas experiências
de investimento nos PLPs, nomeadamente na indústria têxtil e na geração de energia
ecológica, tendo sido colocadas questões pertinentes. Um representante da empresa
Perfeição Ltd. de Macau revelou a sua experiência acerca da prestação de serviços de
consultoria comercial para a cooperação entre a China e os PLPs, alguns casos de sucesso,
entre outros. Os Delegados do Secretariado Permanente do Fórum de Macau fizeram uma
apresentação dos seus países, nomeadamente a conjuntura actual do ambiente de
investimento, as políticas preferenciais e os projectos de cooperação da capacidade
produtiva, tendo ainda estabelecido contactos com representantes do sector empresarial da
Província de Jiangsu. Durante a estadia em Huai'an, a delegação ainda visitou a Sala de
Exposição da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Huai'an, bem como as
empresas locais de tecelagem e de relva artificial.

A visita da delegação foi crucial para a divulgação do papel de Macau enquanto
Plataforma e o mecanismo de cooperação multilateral do Fórum de Macau, especialmente
os contactos estreitos entre Macau e os PLPs em termos de língua e cultura, o papel de
Macau enquanto ponte e elo de ligação na cooperação económica e comercial entre a China
e os PLPs, promovendo activamente o intercâmbio e a cooperação entre as empresas do
município de Huai'an e os PLPs.

代表團與淮安織造企業高管合影
Fotografia da delegação com representantes da empresa local de tecelagem
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中葡論壇（澳門）常設秘書處連雲港考察
進一步推進江蘇省與葡語國家

在農業領域開展合作
落實中葡論壇部長級會

議《經貿合作行動綱

領》搶抓“一帶一路”機

遇促進內地省市與葡語國家

間的經貿合作中葡論壇（澳

門）常設秘書處丁恬副秘書長

率代表團繼訪問淮安市後於

9月19日至21日續赴有“東

海名郡”著稱的連雲港市進行

考察參加了第二十一屆江蘇

農業國際合作洽談會開幕式暨

搶抓“一帶一路”機遇推進農

業國際合作懇談會連雲港現

代農業投資說明會舉辦了江

蘇－澳門·葡語國家農業合作

對接會等經貿促進活動
20 日 江蘇省農業農村

廳江蘇省人民政府港澳事務

辦公室和中葡論壇常設秘書處

組織舉辦了“江蘇－澳門·葡

語國家農業合作對接會”來

自部份葡語國家駐華使節和葡

語國家農業企業代表江蘇省

農業投資企業和農産品進出口

企業負責人以及部分科研院

校代表等150餘人出席會議
江蘇省政府副秘書長諸紀錄
葡語國家駐華使團團長幾內亞

比紹駐華大使馬嵐·桑布中

葡論壇常設秘書處副秘書長丁

恬出席會議並先後致辭
丁恬副秘書長指出  自

2011年江蘇—澳門·葡語國

家工商峰會舉辦以來農業領

域是江蘇—澳門·葡語國家工

商峰會理事會合作框架下重點

推進的合作領域之一成立了

農業漁業等産業合作推進小

組農業合作機制逐步建立
成果不斷擴大會上葡語國

家代表介紹了各自國家農業領

域現狀投資環境和優惠政

策江蘇企業代表也詳細介紹

各自業務情況和與葡語國家經

貿合作情況與會各方就進一

步發揮中葡論壇多邊機制和澳

門平台作用助力企業“引進

來”和“走出去”促進未來

江蘇與澳門及葡語國家農業領

域合作充分交換意見並就農

産品貿易農業科技創新農

業技術人才培訓等進行了交

流

為

丁恬副秘書長致辭
O Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian a proferir discurso

A fim de concretizar o «Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial»
aprovado na Conferência Ministerial do Fórum de Macau, de aproveitar as oportunidades da
iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”e de fomentar a cooperação económica e comercial entre
províncias e municípios do Interior da China e os Países de Língua Portuguesa, a Delegação
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, chefiada pelo Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian, visitou Lianyungang, conhecido como“Município famoso do Mar da China
Oriental”entre os dias 19 e 21 de Setembro, após a visita a Huai'an. A Delegação participou

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau efectuou
uma visita a Lianyungang para promover a cooperação

agrícola entre a Província de Jiangsu e os
Países de Língua Portuguesa
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第二十一屆(2019)江蘇農業國際合作洽談會開幕式
Cerimónia de Abertura do 21.º Encontro sobre a Cooperação Internacional da Agricultura da Província de Jiangsu (2019)

na Cerimónia de Abertura do 21.º Encontro sobre a Cooperação Internacional da
Agricultura da Província de Jiangsu e o Encontro sobre a Promoção da Cooperação
Internacional da Agricultura - com o Aproveitamento das Oportunidades da iniciativa“Uma
Faixa, Uma Rota”, e também na Sessão de Apresentação para o Investimento na
Agricultura Moderna de Lianyungang. Ainda realizaram uma actividade promocional sobre a
economia e o comércio, denominada “Encontro sobre a Cooperação da Capacidade
Produtiva entre Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa”.

No dia 20 de Setembro, o Encontro sobre a Cooperação de Agricultura entre Jiangsu,
Macau e os Países de Língua Portuguesa foi realizado pelo Departamento de Agricultura e
Assuntos Rurais da Província de Jiangsu, pelo Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e
Macau da Província de Jiangsu e pelo Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
(Macau), o qual contou com a presença de mais de 150 participantes, tais como o corpo
diplomático de alguns Países de Língua Portuguesa, os representantes das empresas
agrícolas dos PLPs, os responsáveis das empresas para o investimento agrícola e a
importação e exportação dos produtos agrícolas de Jiangsu, e os representantes das
instituições científicas e de pesquisa. O Secretáro-Geral Adjunto do Governo da Província de
Jiangsu, Dr. Zhu Jilu, o Decano dos Embaixadores dos Países de Língua Portuguesa em
Pequim, Dr. Malam Sambú e o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, proferiram os seus discursos respectivamente.
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江蘇－澳門·葡語國家農業合作對接會
Encontro sobre a Cooperação de Agricultura entre Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu que no seguimento da Cimeira para o
Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países de
Língua Portuguesa realizada em 2011, o sector de agricultura é um dos sectores de
destaque para a promoção de cooperação no âmbito de cooperação do Conselho da Cimeira
para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e dos Países
de Língua Portuguesa. Foram criados grupos de trabalho para a promoção da cooperação
de agricultura, pesca, entre outros grupos de trabalho para a promoção de indústrias; o
sistema de cooperação de agricultura estabeleceu-se de forma gradual e o resultado
repercutiu-se de forma contínua. Durante este Encontro, os Delegados dos Países de Língua
Portuguesa apresentaram, respectivamente, a conjuntura actual, o ambiente de investimento
e medidas preferenciais do sector da agricultura; os representantes das empresas de
Jiangsu também referiram pormenores sobre as suas actividades e a cooperação com os
Países de Língua Portuguesa. Os participantes trocaram impressões relativas à melhor
forma como alavancar o mecanismo multilateral do Fórum de Macau e o papel de Macau
enquanto Plataforma, apoiar as empresas para investir no estrangeiro e atrair mais
investimento estrangeiro, e também promover a cooperação de agricultura entre Jiangsu,
Macau e os Países de Língua Portuguesa no futuro. Aproveitaram ainda para fazer um
intercâmbio sobre comércio de produtos agrícolas, inovação de tecnologia de agricultura,
formação de técnicos de agricultura, entre outros temas.
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商貿對接會暨葡語國家傳統醫藥
經貿合作研討會

發揮澳門中葡平台和橋樑作用
月25日中葡論壇常

設秘書處徐迎真秘書長

率秘書處相關人員參加了

“2019中國（澳門）傳統醫藥

國際合作論壇”本屆論壇以

“共享傳統醫藥成果 深化國

際交流合作”為主題來自中

國內地澳門歐盟東盟及

葡語系國家和地區的與會者共

同探討傳統醫藥的合作和發

展
26日“商貿對接會暨葡語

國家傳統醫藥經貿合作研討

會”在上述論壇期間舉行 佛

得 角 衛 生 部 部 長 Arlindo
Nascimento do Rosário聖

多美和普林西比衛生部部長

Edgar Neves安哥拉衛生部

公 共 衛 生 國 務 秘 書 José
Manuel Vieira Dias da
Cunha中葡論壇（澳門）常設

秘書處秘書長徐迎真粵澳中

醫藥科技産業園董事長呂紅等

出席會上徐迎真秘書長致

辭表示中醫藥産業是澳門發

展規劃的重點方向而澳門又

是中國與葡語國家商貿合作服

務平台這爲傳統醫藥的市場

推廣和産業合作提供了有利條

件期待傳統醫藥合作成爲推

動各國文明交流互鑒的重要載

體呂紅董事長強調產業園

作為澳門發展中醫藥產業的重

要載體和平台立足粵港澳大

灣區及“一帶一路”的重要支

點在澳門特區政府施政指引

下持續發揮與葡語系國家的

天然紐帶優勢為發展澳門多

元化經濟助力
各地行業專家優秀企業

家經銷商代表及葡語國家傳

統醫藥研修班學員等參加研討

會共同見證澳門傳統醫藥經

貿合作成果並就中醫藥產品

在“一帶一路”及沿線國家和

地區及葡語國家的市場推廣經

驗進行交流企業和代表用案

例分享的方式與各國經銷商互

動衛生領域合作乃係中葡論

壇(澳門)第五屆部長級會議簽

署之《經貿合作行動綱領》重

要內容而在“2019 中國

（澳門）傳統醫藥國際合作論

壇”期間舉行本次對接會暨研

討會更具意義

9

徐迎真秘書長致辭
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen,
no uso da palavra

呂紅董事長致辭
Presidente, Dra. Lu Hong,
no uso da palavra

商貿對接會暨葡語國家傳統醫藥經貿合作研討會
Sessão de Bolsa de Contactos nomeadamente o Seminário da Cooperação Económica e Comercial dos Países de Língua
Portuguesa na Medicina Tradicional
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No dia 25 de Setembro, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau),
chefiada pela Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, participou no Fórum de Cooperação
Internacional de Medicina Tradicional 2019 (Macau, China).

Nesta edição do Fórum, subordinado ao tema“Compartilha dos Frutos da Medicina
Tradicional, Reforço do Intercâmbio e Cooperação Internacionais”, contou com participantes
oriundos do Interior da China, de Macau, da União Europeia, da ASEAN e dos Países de
Língua Portuguesa (PLPs) que, em conjunto, abordaram a temática da cooperação e o
desenvolvimento no domínio da medicina tradicional.

No dia 26, durante o referido Fórum de medicina tradicional, realizou-se uma sessão de
bolsa de contactos nomeadamente o Seminário da Cooperação Económica e Comercial dos
Países de Língua Portuguesa na Medicina Tradicional. O Ministro da Saúde e Segurança
Social de Cabo Verde, Dr. Arlindo Nascimento do Rosário, o Ministro da Saúde de São Tomé
e Príncipe, Dr. Edgar Neves, o Secretário de Estado para a Saúde Pública da República de
Angola, Dr. José Manuel Vieira Dias da Cunha, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen e a Presidente do Parque Científico e Industrial de
Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong- Macau, Dra. Lu Hong
participaram neste evento.

Durante o Seminário, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, referiu no seu discurso que a
indústria da medicina tradicional chinesa é uma das principais orientações para o plano de
desenvolvimento de Macau. Frisou ainda que Macau, sendo uma Plataforma de Serviços
para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, reúne as
condições necessárias para a promoção da medicina tradicional e para a cooperação
industrial. Apelou para que a cooperação da medicina tradicional se tornasse num veículo
importante para promover a troca de conhecimentos entre as culturas diferentes.

Por sua vez, a Presidente do Parque, Dra. Lu Hong, salientou que o Parque Científico e
Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, enquanto suporte e plataforma imprescindíveis
para o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa em Macau, com base
na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e no âmbito da iniciativa“Uma Faixa, Uma
Rota”, tem vindo a seguir as orientações das Linhas de Acção Governativa de Macau para
impulsionar as vantagens da ligação natural com os PLPs, contribuindo para a diversificação
económica de Macau.

Especialistas do sector, empresários de renome, representantes dos distribuidores e
participantes do Colóquio de Medicina Tradicional para os Países de Língua Portuguesa,
testemunharam, em conjunto, os resultados da cooperação económica e comercial em
Macau na área de medicina tradicional e trocaram opiniões sobre as experiências de
promoção dos produtos de medicina tradicional chinesa nos países e regiões ao longo de
“Uma Faixa, Uma Rota”e nos PLPs. Tendo em conta a cooperação na área da saúde como
parte importante do“Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial”, assinado
na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, o Seminário realizado durante o“Fórum
de Cooperação Internacional de Medicina Tradicional 2019”(Macau) teve grande relevância.

Seminário da Cooperação Económica e Comercial dos
Países de Língua Portuguesa na Medicina Tradicional

Desenvolveu o Papel de Macau enquanto Plataforma e
Ponte entre a China e os Países de Língua Portuguesa

42



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)

2019

“第九屆江蘇—澳門·葡語國家工商峰會暨江蘇—澳門—佛得角合作論壇”開幕
Cerimónia de Abertura da 9.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países
de Língua Portuguesa e Fórum para a Cooperação entre Jiangsu-Macau-Cabo Verde

第九屆江蘇—澳門·葡語國家工商峰會
暨江蘇—澳門—佛得角合作論壇

月17日由江蘇省人

民政府主辦中葡論壇

（澳門）常設秘書處協辦的

“第九屆江蘇—澳門·葡語國

家工商峰會暨江蘇—澳門—佛

得角合作論壇”在澳門舉行
江蘇省人民政府郭元強副省

長中央人民政府駐澳門聯絡

辦公室姚堅副主任外交部駐

澳門特派員公署王冬副特派

員佛得角工貿及能源部

Alexandre Dias Monteiro 部

長、教育部 Maritza Rosabal

Peña部長中葡論壇（澳門）

常設秘書處徐迎真秘書長澳

門貿易投資促進局劉關華主席

及各葡語國家駐華使節駐澳

總領事等出席開幕式
徐迎真秘書長在開幕式致辭

時表示加强論壇與會國省市

間合作是論壇框架下推動中

葡合作的一項重要內容中葡

論壇將積極推動中國內地省份

和葡語國家借助澳門平台加

强瞭解和聯繫發掘合作機

遇促進包括江蘇省在內的中

國內地省市與澳門及葡語國家

合作共創商機共同推動互

利合作邁上新台階
自2011年以來峰會已經

連續成功舉辦了八屆並成立

了峰會理事會和投資貿易教

育農業旅遊遠洋漁業
基礎設施建設等六個產業合作

推進小組使三方合作更加務

實高效取得了良好的成效和

積極的影響通過工商峰會機

制江蘇澳門和葡語國家之

間的合作互信不斷增强合作

領域不斷拓展人文交流更加

密切“江蘇—澳門·葡語國

家工商峰會”已成爲中國內地

省份借助澳門平台與葡語國家

經貿合作的典範佛得角是中

葡論壇與會國之一中佛兩國

在經貿農業海洋經濟基

礎設施傳統醫藥人力資源

等領域開展了緊密而卓有成效

的合作

10

徐迎真秘書長致辭
Intervenção da Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen
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No dia 17 de Outubro foi inaugurada em Macau a 9.ª Cimeira para o Desenvolvimento
Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa e
Fórum para a Cooperação entre Jiangsu-Macau-Cabo Verde, organizada pelo Governo Popular
da Província de Jiangsu, em colaboração com o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau. A cerimónia de inauguração contou com a presença do Vice- Governador do
Governo Popular da Província de Jiangsu, Dr. Guo Yuanqiang, o Subdirector do Gabinete de
Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Dr. Yao Jian, a Subcomissária do
Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China na RAEM, Dra. Wang Dong,
o Ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, Dr. Alexandre Dias Monteiro, a
Ministra da Educação de Cabo Verde, Dra. Maritza Rosabal Peña, a Secretária-Geral do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, a Presidente do Instituto
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Dra. Irene Va Kuan Lau, o
Corpo Diplomático dos Países de Língua Portuguesa em Pequim e os Cônsules-Gerais em
Macau.

No discurso proferido durante a cerimónia de abertura, a Secretária-Geral, Dra. Xu
Yingzhen, referiu que o reforço da cooperação entre as províncias e municípios dos países
participantes do Fórum, é um dos elementos de maior relevância para a promoção da
cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLPs) no âmbito do Fórum de
Macau. O Fórum de Macau iria continuar a encorajar as províncias do Interior da China e os
PLPs a aproveitarem Macau enquanto Plataforma, para reforçar os seus conhecimentos e
contactos e explorar outras oportunidades de cooperação. Continuaria a desenvolver a
cooperação entre as províncias e municípios do Interior da China, incluindo a província de
Jiangsu, Macau e os PLPs, e a explorar em conjunto oportunidades de negócios para
alcançar um novo patamar de cooperação com benefícios mútuos.

Desde 2011, foram realizadas com sucesso oito edições da Cimeira. Foi ainda criado o
Conselho da Cimeira, como também seis Grupos de Trabalho para a Promoção da
Cooperação Industrial, abrangendo o investimento e comércio, a educação, a agricultura, o
turismo, a pesca em alto mar e a construção de infra-estruturas, respectivamente. Nesse
âmbito, a cooperação trilateral tornou-se mais pragmática e eficiente, permitindo bons
resultados e efeitos positivos.

Através do mecanismo da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial, a
confiança mútua entre Jiangsu, Macau e os PLPs tem vindo a ser reforçada. Ao mesmo
tempo, as áreas de cooperação têm vindo a expandir-se e o intercâmbio cultural tem vindo
a estreitar-se. A Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de
Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa já se tornou num modelo de cooperação
económica e comercial entre as províncias do Interior da China e os PLPs através de Macau
enquanto Plataforma. Sendo um dos países membros do Fórum de Macau, Cabo Verde tem
cooperado de forma estreita e eficaz com a China em diversas áreas como o comércio, a
agricultura, a economia azul, as infra- estruturas, a medicina tradicional e os recursos
humanos, etc.

9.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial
da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua

Portuguesa e Fórum para a Cooperação entre
Jiangsu-Macau-Cabo Verde
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
與中國駐里約熱內盧總領館等機構
共同舉辦國際服務貿易創新研討會

12

羅德高副秘書長主持研討會分論壇
Secretário-Geral Adjunto Rodrigo Brum a presidir o Painel do Seminário

月9日中葡論壇(澳門)常設秘書處中

國駐里約熱內盧總領館里約州政府
聖埃斯皮裡圖州政府及中巴企業家委員會在里

約共同主辦“國際服務貿易創新研討會”中

國商務部副部長王炳南駐里約總領事李楊
中葡論壇（澳門）常設秘書處徐迎真秘書長里約

工業聯合會副主席卡洛斯里約州經濟能源

和外交廳廳長盧卡斯米娜斯吉那斯州投資和

生產鏈促進廳副廳長朱利安聖埃斯皮里圖州

發展廳長馬爾克斯曼加拉蒂巴市市長阿蘭·

達科斯塔中巴企業家委員會主席內維斯等中

巴政府工商學界代表200餘人出席
王炳南副部長在開幕致辭中表示中國和巴

西是東西兩個半球最有代表性的發展中大國

和重要新興經濟體合作前景十分廣闊中巴

服務貿易合作正在進入上升通道區塊鏈跨

境電子商務人民幣國際化等新技術新業

態新趨勢不斷發展將為中巴服務貿易合作

增添新的活力
中方願與巴方共同推進中葡論壇合作機制的

健康發展促進雙邊經貿合作加強雙多邊事

務協調共繪美好未來
徐迎真秘書長表示世界經濟正在經歷新一

輪大發展大變革大調整服務貿易發展與

合作已日益成為推動全球經濟發展的新動力
本次研討會聚焦服務貿易“創新”對於各經

濟體特別是發展中國家轉變經濟發展方式優

化產業結構積聚發展新動能具有重要意義
中葡論壇作為中國和葡語國家共同應對世界經

濟問題實現共同發展的多邊經貿合作機制
將為中國和包括巴西在內的葡語國家開拓合作

新領域和新模式提供重要支持
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王炳南副部長致辭
Vice-Ministro Wang Bingnan no discurso

徐迎真秘書長致辭
Secretária-Geral XuYingzhen no discurso

李楊總領事致辭
Cônsul-Geral Li Yang no discurso

李楊總領事表示當前中巴關係正處於歷史

最好時期友誼和合作是兩國關係發展的主

題服務貿易創新發展和合作已成為兩國高層

和企業家關注重點雙方可成立服務貿易創新

團隊推動服務貿易具體化打造服務貿易重

點合作項目希望巴西各州改善金融營商
社會安全環境為資金流入貿易暢通提供基

本保障駐里約總領館將繼續發揮聯通中巴合

作的橋樑作用推動服務貿易創新合作加強

兩國人民彼此瞭解增進相互友誼
本次研討會聚焦國際貿易便利化金融技術

創新跨境電子商務數字文化貿易四個板

塊邀請金融貿易電商文化領域中巴企

業家和學者就“加强服務貿易創新深化中葡

論壇合作”進行深入探討羅德高副秘書長主

持研討會“銀行系統的技術創新”板塊並介

紹了中葡論壇基本情況宣介澳門平台作用
與會嘉賓紛紛表達了對中巴兩國未來合作的期

待會上巴西堂卡布拉爾基金會商學院與中

國服務貿易研究院米納斯吉娜斯州立大學與

北京第二外國語學院博塔弗戈足球俱樂部與

巴西文化科創公司分別簽署合作備忘錄

國際服務貿易創新研討會
Seminário sobre Inovação para Comércio Internacional de Serviços

46



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)

2019

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau, o Consulado-Geral da China no Rio de
Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Espírito Santo e o
Conselho Empresarial Brasil- China organizaram conjuntamente, no passado dia 9 de
Dezembro, no Rio de Janeiro, um Seminário sobre Inovação para Comércio Internacional de
Serviços.

O evento contou com a presença de mais de 200 representantes oriundos de governos
chinês e brasileiro, bem como representantes do tecido industrial, comercial e académico,
incluindo o Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan, o Cônsul-Geral da China
no Rio de Janeiro, Sr. Li Yang, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Sra. XuYingzhen, o Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan), Sr. Carlos Alexandre Jorge da Costa, o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio de Janeiro, Sr. Lucas
Tristão, o Subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas de Minas
Gerais, Sr. Juliano Alves Pinto, o Secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Sr.
Marcos Kneip Navarro, o Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba, Sr. Alan Campos
da Costa eo Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Sr Luiz Augusto de
Castro Neves.

O Vice- Ministro do Comércio Wang Bingnan, no seu discurso de abertura, qualificou a
China e o Brasil como os dois países em desenvolvimento mais representativos e as
economias emergentes de maior importância dos dois hemisférios, representando um
enorme potencial de cooperação. Referiu que a cooperação no sector de comércio de
serviços bilateral encontra- se num patamar de crescimento, traduzido nas constantes
dinâmicas do desenvolvimento do “blockchain”, comércio electrónico transfronteiriço,
internacionalização do renminbi, entre outras novas tecnologias, negócios e tendências, o
que criará maior vitalidade para o desenvolvimento da cooperação do comércio de serviços
China- Brasil. Manifestou ainda a disponibilidade da China em promover com o Brasil, o
desenvolvimento saudável do mecanismo de cooperação do Fórum de Macau em prol do
desenvolvimento da cooperação económica e comercial bilateral e do reforço da coordenação
dos assuntos bilaterais e multilaterais, traçando em conjunto um futuro mais prometedor.

A Secretária-Geral Xu Yingzhen apontou que a economia mundial está a enfrentar uma
nova fase de desenvolvimento, trazendo mudança e reestruturação, entre as quais a
evolução e a cooperação do comércio de serviços têm vindo a tornar-se uma nova dinâmica
para o desenvolvimento económico mundial. Destacou a“inovação”no sector de comércio
de serviços como tema central do Seminário, permitindo substancialmente a transformação
do modelo de desenvolvimento económico, a optimização da estrutura industrial e as novas
configurações de desenvolvimento das economias, em particular, nos países em
desenvolvimento.

Afirmou que, enquanto mecanismo de cooperação económica e comercial multilateral
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que visa lidar com os desafios da economia
mundial e concretizar o desenvolvimento comum, o Fórum de Macau dará apoio substancial
à China e aos Países de Língua Portuguesa, incluindo o Brasil, para que esses países criem
em conjunto novas áreas e novos modelos de cooperação.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro e outras

instituições coorganizaram o Seminário sobre
Inovação para Comércio Internacional de Serviços
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中葡論壇產能合作工作組
第四次會議在京舉辦

落實《中葡論壇關於推進產能合作的諒解

備忘錄》12月16日中葡論壇產能合

作工作組第四次會議在北京召開中國商務部合

作司台港澳司葡語國家駐華大使或其代表和

論壇秘書處成員近30人出席本次會議由中葡

論壇(澳門)常設秘書處徐迎真秘書長主持
產能工作組組長論壇秘書處行政辦公室何萌

主任總結2019年產能合作相關工作情況各

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
加強宣傳利用中葡合作發展基金落實更多項

目以及透過完善雙邊多邊的機制進一步推進

產能合作等

為

O Cônsul-Geral Li Yang sublinhou que neste momento, as relações entre a China e o Brasil
estão no melhor período histórico, tendo a amizade e a cooperação como alicerce para o
desenvolvimento das relações dos dois países. Referiu que o desenvolvimento e a
cooperação na inovação no sector de comércio de serviços tornaram-se no foco de atenção
dos dirigentes de alto nível e dos empresários dos dois países. Propôs que as duas partes
pudessem estabelecer grupos de trabalho na vertente da inovação do comércio de serviços
de forma a fomentar os negócios concretos e permitir a elaboração de projectos nas áreas
centrais de cooperação neste sector.

Encorajou os estados brasileiros a aperfeiçoar o ambiente de finanças, negócios e
segurança social para assegurar a garantia fundamental, permitindo a entrada de capital e
a facilitação comercial. Manifestou a disponibilidade do Consulado-Geral da China no Rio de
Janeiro no desempenho do papel enquanto ponte para estreitar a cooperação China-Brasil,
dinamizar a cooperação de inovação do comércio de serviços e promover os conhecimentos
mútuos e relações amigáveis entre os povos dos dois países.

O Seminário enquadra principalmente 4 painéis, nomeadamente, a Facilitação do
Comércio Internacional, Inovações Tecnológicas no Sistema Bancário, Comércio Electrónico
Transfronteiriço e Comércio da Cultura Digital e convidou empresários e académicos das
áreas de finança, comércio, comércio electrónico e cultura a debruçarem-se sobre o tema
principal“Reforçar a inovação para comércio de serviços, aprofundar a cooperação no
Fórum de Macau”.

O Secretário-Geral Adjunto Rodrigo Brum presidiu o Painel dedicado às Inovações
Tecnológicas no Sistema Bancário e apresentou de forma geral o Fórum de Macau,
aproveitando para promover Macau enquanto Plataforma. Os convidados participantes
reafirmaram, de forma consensual, a visão que partilham sobre o futuro da cooperação
entre a China e o Brasil. No Seminário, foram assinados memorandos de cooperação
respectivamenteentre a Fundação Dom Cabral e o Instituto de Comércio de Serviços
da China, entre a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Universidade de

Estudos Internacionais de Beijing e entre o clube Botafogo de Futebol e
Regatas e a empresa Cultura e Inovação-Serviços do Brasil.
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中葡論壇產能合作工作組第四次會議
A 4.ª Reunião do Grupo de Trabalho da Cooperação da Capacidade Produtiva do Fórum de Macau

Para concretizar os objectivos do“Memorando de Entendimento sobre a Promoção da
Cooperação da Capacidade Produtiva do Fórum de Macau”, realizou-se em Pequim no dia
16 de Dezembro, a 4.ª Reunião do Grupo de Trabalho da Cooperação da Capacidade
Produtiva do Fórum de Macau, que contou com a presença de cerca de 30 participantes,
incluindo dirigentes do Departamento para o Investimento Externo e Cooperação
Económica do MOFCOM, representantes do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong
Kong e Macau do MOFCOM, embaixadores dos Países de Língua Portuguesa acreditados em
Pequim ou seus representantes e membros do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau. A reunião foi presidida pela Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum
de Macau, Dra. Xu Yingzhen.

Durante a reunião, o Chefe do Grupo de Trabalho da Cooperação da Capacidade
Produtiva, Coordenador do Gabinete da Administração do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dr. He Meng, fez um balanço dos respectivos trabalhos executados em
2019. Os representantes dos países participantes do Fórum de Macau fizeram, por sua vez,
um ponto da situação dos trabalhos desenvolvidos por cada país, apresentando ainda
sugestões e propostas para acções futuras no âmbito da cooperação da capacidade
produtiva entre a China e os Países de Língua Portuguesa, entre as quais o financiamento

中國商務部合作司巡視員鄭超在會上表示
本次會議對於深化中葡包括產能合作在內的各

類投資合作籌備好明年舉辦的中葡論壇（澳

門）第六屆部長級會議具有重要意義近年

來中國與葡語國家產能合作持續深化中國

對葡語國家直接投資穩步發展基礎設施領域

合作步伐加快境外經貿合作區建設成效明

顯重大產能合作項目取得新進展展望未

來他表示中方建議通過提升工作機制加

强發展規劃對接和推動合作區創新等途徑統

籌推動中國與葡語國家的投資合作
徐迎真秘書長在總結發言時表示推動中國

與葡語國家產能合作是近三年來常設秘書處工

作的重點內容
通過此次會議回顧了工作開展的情况總

結了經驗也爲未來的工作特別是爲第六屆

部長級會議以及此後的三年如何推進中國與葡

語國家間合作提供了清晰的路徑常設秘書處

將一如既往繼續努力工作落實好各方在部

長級會議達成的共識

Realizou-se em Pequim a 4.ª Reunião do Grupo de
Trabalho da Cooperação da Capacidade

Produtiva do Fórum de Macau
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para as empresas e a consolidação e reforço da troca de informações, a intensificação na
divulgação, o aproveitamento do Fundo de Cooperação e Investimento entre a China e os
Países de Língua Portuguesa para a implementação de mais projectos e a promoção da
cooperação da capacidade produtiva, através do aperfeiçoamento dos mecanismos
bilaterais e multilaterais.

Na reunião, o Inspector Geral do Departamento para o Investimento Externo e
Cooperação Económica do MOFCOM, Dr. Zheng Chao, apontou que a realização desta
reunião reveste-se de particular significado para aprofundar os vários tipos de cooperação e
investimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa, incluindo cooperação da
capacidade produtiva, atribuindo ainda grande importância a uma boa execução dos
trabalhos preparatórios para a 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, a realizar no
próximo ano. Nos anos recentes, a cooperação da capacidade produtiva entre a China e os
Países de Língua Portuguesa tem sido aprofundada, de forma constante. Ao mesmo tempo,
verificou-se um crescimento estável do investimento directo da China nos Países de Língua
Portuguesa, um desenvolvimento acelerado da cooperação em infra-estruturas, destaques
na construção das zonas de cooperação económica e comercial no estrangeiro, bem como
novos progressos dos grandes projectos de cooperação da capacidade produtiva.
Perspectivando o futuro, o dirigente referiu que a delegação chinesa fez propostas no
sentido de melhorar o mecanismo de trabalho, reforçar a articulação dos diversos planos de
desenvolvimento e promover a inovação de zonas de cooperação, entre outras, com o
objectivo de fomentar, de forma coordenada, a cooperação no domínio do investimento
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Nas suas observações finais, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen expressou que nos
últimos três anos o Secretariado Permente tem realizado o seu trabalho com base na
promoção da cooperação da capacidade produtiva entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. E, através desta reunião, fez-se uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos,
uma síntese de experiências, bem como dadas orientações claras relativamente aos
trabalhos futuros, particularmente no contexto da 6ª Conferência Ministerial e a forma
como deverá ser impulsionada a cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa nos três anos seguintes à Conferência. O Secretariado Permanente irá, como
sempre, continuar a envidar todos os esforços rumo à boa implementação dos consensos
alcançados na conferência ministerial.

與會代表合影
Fotografia de grupo dos participantes da reunião.
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河南-澳門及葡語國家
企業高層推介懇談會

促進企業充分利用中葡商貿合作服務平台
和中葡論壇多邊合作機制

徐迎真秘書長（右）與錢國玉副主席會面
Encontro da Secretária-Geral Dra. Xu Yingzhen com o
Vice-Presidente da CCPPC da Província de Henan, Dr. Qian Guoyu

月28日河南省政協錢國玉副主席率團

一行蒞臨中葡論壇（澳門）常設秘書處
徐迎真秘書長等出席會面雙方就推動省市間

合作促進企業充分利用中葡商貿合作服務平

台和中葡論壇多邊合作機制積極拓展葡語國

家市場交換了意見晚上舉行了“河南-澳門及

葡語國家企業高層推介懇談會”
“河南-澳門及葡語國家企業高層推介懇談

會”由河南省人民政府主辦中葡論壇(澳門)常

設秘書處協辦河南省政協副主席錢國玉中

葡論壇常設秘書處秘書長徐迎真澳門貿易投

資促進局執行委員李藻森等分別致辭
錢國玉副主席致辭時指出澳門平台是河南

瞭解世界走向世界的重要窗口和走向葡語系

國家的重要橋樑冀在更高層次更廣領域加

强各方經貿交流與合作共同譜寫豫澳與葡語

系國家合作新篇章
徐迎真秘書長表示希望此次懇談會能成爲一

個良好的開端在“一帶一路”戰略的大背景

下在澳門中葡商貿合作服務平台上把河南-澳

門-葡語國家連接起來推動經貿往來共同開

拓“一帶一路”沿線市場打造中葡合作“一

帶一路”的典範在互惠互利合作發展的進程

中實現社會的進步和企業的成功實現河南省
澳門與葡語國家之間互利共贏

2

河南-澳門及葡語國家企業高層推介懇談會
Palestra de Apresentação entre Empresários da Província de Henan, Macau e dos Países de Língua Portuguesa
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Uma delegação chefiada pelo Vice-Presidente do Comité da Conferência Consultiva Política
do Povo Chinês (CCPPC) da Província de Henan, Dr. Qian Guoyu, visitou o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau no dia 28 de Fevereiro, tendo sido recebida pela Secretária
-Geral, Dra. Xu Yingzhen, e outros membros do Secretariado.

As duas partes trocaram impressões sobre questões de interesse comum, entre as quais
se destacam a promoção da cooperação entre Províncias e Municípios, o impulso da
cooperação empresarial no melhor aproveitamento de Macau enquanto Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e o
Fórum de Macau enquanto mecanismo de Cooperação Multilateral, bem como a prestação
de apoio na exploração dos mercados dos Países de Língua Portuguesa. Neste âmbito,
realizou-se uma Palestra de Apresentação entre Empresários da Província de Henan, de
Macau e dos Países de Língua Portuguesa em Macau.

Esta Palestra de Apresentação entre Empresários da Província de Henan, de Macau e dos
Países de Língua Portuguesa foi organizada pelo Governo Popular da Província de Henan e
co-organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau. O Vice-Presidente da
CCPPC da Província de Henan, Dr. Qian Guoyu, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, e o Vogal Executivo do Instituto de Promoção do
Comércio e do Investimento de Macau, Dr. Sam Lei, fizeram as respectivas intervenções.

Aquando do seu discurso, o Vice-Presidente do CCPPC da Província de Henan, Dr. Qian
Guoyu, sublinhou que a Plataforma de Macau tem desempenhado um papel como uma
janela para a Província de Henan olhar o mundo e se integrar ao mundo, bem como uma
pertinente ponte de ligação entre Henan e os mercados dos Países de Língua Portuguesa,
com finalidades de fomentar intercâmbio e cooperação económicos e comerciais com as
partes relevantes a nível mais alto e no âmbito mais alargado, abrindo, assim, um novo
capítulo para a cooperação entre a Província de Henan, Macau e os Países de Língua
Portuguesa.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen,
qualificou que esta palestra possa constituir um bom começo no enquadramento da
iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”para interligar a Província de Henan, Macau, e os Países de
Língua Portuguesa através da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa estabelecida em Macau, a fim de promover o
intercâmbio económico e comercial entre as três partes, explorando em conjunto os
mercados dos países envolvidos na iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”, bem como criando
uma paradigma para a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa e para a
efectivação dessa iniciativa. Manifestou ainda o desejo de, ao estabelecer uma intervenção
baseada na sinergia entre a sociedade civil e o sector empresarial para o desenvolvimento e
a cooperação na base do princípio de benefício recíproco, a Província de Henan, Macau e os
Países de Língua Portuguesa pudessem obter mais resultados através de benefícios mútuos.

Palestra de Apresentação entre Empresários da Província de
Henan, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa

Encorajar empresas a tirar pleno proveito da Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os

Países de Língua Portuguesa e do Fórum de
Macau enquanto mecanismo de cooperação multilateral
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加“2019澳門環保展”

月28日中葡論壇（澳門）常設秘書處出

席了2019年澳門國際環保合作發展論壇及

展覽(MIECF)開幕典禮並參觀中葡論壇展位
常設秘書處今年繼續在MIECF設置中葡論壇

展位透過圖文刊物視像及新媒體等多渠道

宣傳中葡論壇及推介葡語國家投資營商環境和綠

色產業發展情況並在場安排雙語人員配合交流

對接
秘書處每年組織論壇與會國政府和企業利用

中葡論壇平台參加環保領域的會展活動以

促進中國內地澳門和葡語國家間交流合作
加強環保領域方面的能力建設落實發展目

標以發揮澳門作為中國與葡語國家商貿合作

服務平台作用

3

No dia 28 de Março, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou na
cerimónia de abertura do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de
Macau-2019 (MIECF) e realizou uma visita ao stand do Secretariado Permanente.

Este ano, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau continua a participar
activamente na MIECF, instalando o stand do Fórum de Macau onde irá apresentar o Fórum,
assim como o ambiente de negócio e de investimento dos Países de Língua Portuguesa
através do desenvolvimento das suas indústrias verdes, o que foi explicado aos visitantes
através de ilustrações por imagens, publicações, vídeos e outras plataformas digitais. O
Secretariado Permanente disponibilizou intérpretes para facilitar o intercâmcio com os
visitantes neste espaço.

O Secretariado Permanente tem organizado anualmente delegações compostas por
representantes dos governos e do sector empresarial dos países participantes do Fórum de
Macau para participar, através da Plataforma do Fórum de Macau, em feiras e exposições no
âmbito da protecção ambiental, com o objectivo de promover o intercâmbio e a cooperação
entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, e reforçar a capacitação
na área da protecção ambiental a fim de concretizar as metas de desenvolvimento e
contribuir para que o papel de Macau possa ser potencializado enquanto Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou no
Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental

de Macau-2019 (MIECF)

嘉賓在中葡論壇展位合影
Fotografia de grupo dos convidados no stand do Fórum de Macau
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代表團參加活動並與嘉賓合影
Delegação participa na Feira de Cantão e Fotografia de grupo

推動中國內地澳門和葡語國家企業的

經貿合作與共同發展加強與大灣區交

流合作中葡論壇(澳門)常設秘書處代表團4月

14日至15日赴廣州市參加第125屆中國進出口

商品交易會宣傳中葡論壇及澳門平台加強

粵港澳大灣區合作
廣交會是一個歷史久規模大具國際知名

度富有成效的綜合性展覽會中葡論壇(澳門)

常設秘書處與中國對外貿易中心(廣交會承辦方)

此前建立了合作伙伴關係廣交會成為中國與

葡語國家經貿合作的一個優質平台既有利於

葡語國家企業開拓中國內地市場進入灣區
亦有助於內地企業在葡語國家投資發展秘書

處每年均組團參會並設立展位以宣傳中葡論

壇葡語國家投資營商環境和澳門平台作用
推動中國內地澳門和葡語國家企業的經貿合

作與共同發展促進中葡平台與粵港澳大灣區

建設有機結合

為

Nos dias 14 e 15 de Abril do ano corrente, uma delegação do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau deslocou-se a Guangzhou para participar na 125.ª Feira de Importação e
Exportação da China com o intuito de divulgar o Fórum de Macau e o desempenho de
Macau enquanto Plataforma, reforçando a cooperação da Grande Baía. Para além disso, a
visita tinha como objectivo promover as cooperações económicas e comerciais entre as
empresas do Interior da China, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa, bem como
incrementar o desenvolvimento comum e reforçar o intercâmbio e cooperação com as
outras cidades de Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加第125屆廣交會

宣傳中葡論壇及澳門平台
加強粵港澳大灣區合作

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
na 125.ª Feira de Cantão, para Divulgar o Fórum de Macau
e o Desempenho de Macau enquanto Plataforma e Reforçar
a Cooperação da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau
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中葡論壇（澳門）常設秘書處參加
2019湖南—粵港澳大灣區投資貿易
洽談週之澳門工商界知名人士懇談會

月18日中葡論壇（澳門）常設秘書處

應邀出席當天下午舉行的“2019湖南—

粵港澳灣區投資貿易洽談週”之“澳門工商界

知名人士懇談會”
會前徐迎真秘書長會見了湖南省副省長何

報翔雙方就推動省市間合作促進企業充分

利用澳門中葡商貿合作服務平台和中葡論壇多

邊合作機制積極拓展葡語國家市場交換了意

見
由湖南省人民政府主辦的“洽談週”於4月

15日至19日在香港澳門深圳同時舉行系列

活動其中在澳門舉辦“澳門工商界知名人士

懇談會”湖南省副省長何報翔在懇談會致辭

中表示湘澳兩地經濟互補文化共通雙方

經貿合作有著深厚的合作基礎和廣闊的合作前

景希望通過澳門進一步拓展湖南與葡語國家

的交流渠道共同參與“一帶一路”建設共

同譜寫湘澳與葡語國家交流合作的新篇章
徐迎真秘書長發言時表示中葡論壇（澳

門）常設秘書處與湖南省有著密切的合作關

係2017年4月雙方簽署了《關於建立經濟

合作夥伴關係備忘錄》利用論壇多邊機制以

及澳門平台的優勢在經濟文化教育等各

方面開展交流合作在粵港澳大灣區建設的戰

略背景下常設秘書處將一如既往支持包括湖

南在內的中國內地省市借助澳門平台與葡語國

家開展投資貿易合作共同發掘機遇
澳門旅遊金融建築貿易等工商業界知

名人士参加懇談會就推進湖南與粵港澳大灣

區合作進行了深入交流

4

A Feira de Cantão trata- se de uma exposição centenária de grande envergadura, com
reputação internacional sob a qual se estabelecem bons negócios. Como tal, o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau estabeleceu no passado, relações de parceria com o
Centro do Comércio Exterior da China (entidade organizadora da Feira de Cantão). A Feira
de Cantão veio a tornar-se uma plataforma de excelência para a cooperação económica e
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa que permite que as empresas dos
Países de Língua Portuguesa tenham a possibilidade de alargar o mercado de negócios no
Interior da China e facilitar o à Grande Baía, bem como permite que as empresas do
interior da China possam desenvolver as suas parcerias e realizar investimentos com as
empresas dos Países de Língua Portuguesa.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau organiza anualmente uma delegação
para participar nesta feira, na qual tem um stand dedicado ao Fórum de Macau para
promover o ambiente de negócios e investimento dos Países de Língua Portuguesa. Ao
mesmo tempo, pretende divulgar o papel de Macau enquanto Plataforma, desenvolver a
cooperação económica e comercial, bem como o desenvolvimento comum entre as
empresas do Interior da China, Macau e dos Países de Língua Portuguesa, e agregar
a Plataforma para a China e os Países de Língua Portuguesa com a construção

da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.
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雙方會面
Encontro entre as duas partes

No dia 18 de Abril, o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) participou no Encontro
com as Personalidades de Renome Locais do Sector Comercial de Macau durante a Semana
de Encontros sobre o Comércio e o Investimento entre Hunan e a Grande Baía Guangdong
-Hong Kong-Macau 2019. Antes da Palestra, a Secretária-Geral do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen, reuniu-se com o Vice-Governador da Província de Hunan, Dr. He Baoxiang.
Ambas as partes trocaram impressões sobre como impulsionar a cooperação entre as
províncias e os municípios, como incentivar as empresas a aproveitar as vantagens do
desempenho de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa , bem como do mecanismo multilateral do
Fórum de Macau e como desenvolver o mercado dos Países de Língua Portuguesa de forma
activa.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
no Encontro com as Personalidades de Renome Locais do

Sector Comercial de Macau durante a Semana de Encontros
sobre o Comércio e o Investimento entre Hunan e a Grande

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2019
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澳門工商界知名人士懇談會
Encontro com as Personalidades de Renome Locais do Sector Comercial de Macau

De 15 a 19 de Abril, à margem da Semana de Encontros organizada pelo Governo Popular
de Hunan, realizou uma série de actividades em Hongkong, Macau e Shenzhen,
nomeadamente, o Encontro com as Personalidades de Renome Locais do Sector Comercial
de Macau que ocorreu em Macau. O Vice-Governador da Província de Hunan, Dr. He Baoxiang,
salientou durante o seu discurso que, com base na interacção económica e cultural entre
Hunan e Macau, as duas partes têm um fundamento sólido e grandes perspectivas de
cooperação no futuro. Manifestou o seu desejo de que Hunan possa, através de Macau,
alargar os canais de cooperação e intercâmbio com os Países de Língua Portuguesa, e que
as partes envolvidas possam unir esforços e, em conjunto, fomentem a construção de
“Uma Faixa, Uma Rota”, iniciando um novo capítulo para a cooperação entre Hunan, Macau
e os Países de Língua Portuguesa.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente, Dra. Xu Yingzhen, manifestou no seu
discurso que o Secretariado Permanente do Fórum de Macau tem estreitas cooperações
com a Província de Hunan. Em Abril de 2017, as duas partes assinaram o“Memorando de
Entendimento sobre o Estabelecimento da Parceria para a Cooperação Económica”,
aproveitando o mecanismo multilateral do Fórum de Macau e as vantagens de Macau
enquanto Plataforma. Neste sentido, foram realizadas actividades de intercâmbio e
cooperação no âmbito económico, cultural, educacional, entre outros. No enquadramento
estratégico da construção de Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o Secretariado
Permanente vai continuar a prestar apoio às províncias e municípios do Interior da China,
incluindo Hunan, para promoverem o desenvolvimento de cooperação comercial,
investimentos e explorar, bem como outras oportunidades com os Países de Língua
Portuguesa através de Macau enquanto Plataforma.

Participaram no encontro as individualidades dos sectores comercial e industrial de Macau
incluindo os de turismo, financiamento, construção, entre outros. As partes discutiram de
forma aprofundada a promoção da cooperação entre Hunan e a Grande Baía Guangdong
-Hong kong-Macau.

58



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)

2019

中葡論壇走進灣區
推介葡語國家發揮澳門紐帶優勢
月8日至9日中葡論壇（澳門）常設秘

書處代表團赴廣州市參與 “活力澳門推

廣週·廣東廣州”並設“葡語國家館”及考

察當地企業向灣區企業推介葡語國家和澳門

中葡平台
為支持澳門特區政府推廣活動深化粵澳與

葡語國家經貿交流合作常設秘書處續於推廣

週期間在廣交會展館 B 區設置“葡語國家

館”通過展品圖片文字及視頻等展示安

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共八

個葡語國家的社會經濟投資環境進一步宣傳

中葡論壇和澳門服務平台作用葡語國家獨特

的產品和廣闊的合作空間吸引了內地企業和

民眾的關注
在廣州參會期間秘書處代表出席了“活力

澳門推廣週”開館儀式參加了穗澳科技創新

交流會還考察了琶洲互聯網創新集聚區以及

粵科華南檢測技術裝備園並與企業就有關領

域進行交流
透過在廣州的活動秘書處進一步向大灣區

推介了葡語國家投資營商環境和相關政策宣

傳了中葡論壇和澳門平台利用澳門平台的紐

帶優勢深化了灣區與葡語國家經貿交流為

內地企業與葡語國家的交流牽線搭橋促進大

灣區澳門與葡語國家的務實合作

5

主禮嘉賓在“葡語國家館”前合影
Fotografia de grupo (Convidados de honra em frente ao Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa)

Delegação do Fórum de Macau participou na promoção da
Grande Baía para apresentar os Países de Língua

Portuguesa e divulgar as vantagens da Plataforma de
Macau enquanto elo de ligação

Nos dias 8 e 9 de Maio, uma delegação do Fórum de Macau deslocou-se a Cantão para
participar nas actividades da“Semana Dinâmica de Macau”, que incluíram a instalação do
Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa e visitas a empresas locais, a fim de demonstrar a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e as vantagens da Plataforma de Macau às
empresas integradas na Grande Baía.
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Com o objectivo de apoiar as actividades promocionais do Governo da RAEM,
aprofundando o intercâmbio e cooperação económica e comercial entre Guangdong, Macau
e os Países de Língua Portuguesa, a delegação do Fórum de Macau apresentou, durante a
“Semana Dinâmica de Macau”, a actual situação sócio- económica e os ambientes de
investimento dos oito Países de Língua Portuguesa, nomeadamente de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, através da
instalação anual do“Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa”na Zona B da Feira de
Cantão, com exposições de produtos, fotografias, painéis descritivos e vídeos, com o intuito
de promover o Fórum de Macau e papel de Macau enquanto plataforma de serviços.

Os produtos em exposição e as perspectivas futuras de negócio apelaram ao interesse
dos empresários e os visitantes do Interior da China. Durante a estadia em Cantão, a
delegação do Fórum de Macau participou na Cerimónia de Abertura da“Semana Dinâmica
de Macau”, na Sessão de Intercâmbio sobre a Inovação Científica e Tecnológica entre
Cantão e Macau. Aproveitaram ainda para visitar empresas como o Agrupamento (Cluster)
de Ciber-inovação de Pazhou e o Parque de Tecnologia e Equipamentos de Inspecção do Sul
da China. Durante a visita, as partes envolvidas trocaram impressões sobre as áreas
relevantes.

No seguimento das actividades realizadas em Cantão, o Fórum de Macau apresentou a
actual situação sócio-económica, o ambiente de investimento e de negócios e as respectivas
políticas dos Países de Língua Portuguesa. Promoveram, desta forma, o Fórum de Macau e
a Plataforma de Macau, o desempenho da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e
as vantagens da Plataforma de Macau enquanto elo de ligação, intensificando o intercâmbio
económico e comercial entre a Grande Baía e os Países de Língua Portuguesa, com o
objectivo de desenvolver o intercâmbio entre as empresas do Interior da China e dos Países
de Língua Portuguesa e impulsionar a cooperação pragmática entre a Grande Baía, Macau e
os Países de Língua Portuguesa.

考察企業
Visita à empresa

60



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)

2019

中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加“第一屆中國—非洲經貿博覽會”
加強中國—非洲與葡語國家經貿合作

加強中國非洲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

和羅德高副秘書長率代表團於6月26日至29日往

湖南長沙參加“第一屆中國—非洲經貿博覽會”活

動
“中國—非洲經貿博覽會”由中華人民共和國商

務部與湖南省人民政府共同主辦是中非合作論壇

機制下最重要的經貿合作平台博覽會以“合作共

贏務實推進中非經貿關係”爲主題聚焦貿易促

進投資推介農業技術能源電力合作園區
基礎設施及融資合作等重點領域
博覽會期間秘書處代表團參加了“開幕式暨中

非經貿合作論壇”“中國—非洲基礎設施與融資

合作對話會”“中國內地省巿（河北省）投資合

作推介會”“非洲四國（埃塞俄比亞肯尼亞
贊比亞莫桑比克）投資對話會”與各方企業交

流洽談代表團還到博覽會現場參觀展覽
通過參加是次博覽會中葡論壇（澳門）常設秘

書處致力為中國和非洲各國開展交流和經驗互鑒
推動多方互利合作取得實效

為

莫桑比克展館
Pavilhão de Moçambique

安哥拉展館
Pavilhão de Angola

幾內亞比紹展館
Pavilhão da Guiné-Bissau

佛得角展館
Pavilhão de Cabo Verde
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Com o intuito de reforçar a cooperação económica e comercial entre a China, África e os
Países de Língua Portuguesa, a delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
liderada pelos Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian e Dr. Rodrigo Brum, participou na
“1.ª Exposição Económica e Comercial China-África”em Changsha, capital da Província de
Hunan, de 26 a 29 de Junho.

Coorganizada pelo Ministério do Comércio da República Popular da China (MOFCOM) e
pelo Governo Popular da Província de Hunan, a“1.ª Exposição Económica e Comercial China
-África”, é a plataforma de cooperação económica e comercial mais importante no âmbito
do Fórum de Cooperação Económica e Comercial China-África. A Exposição tem como tema
a“Cooperação de Benefícios Mútuos para uma Parceria mais Estreita China- África”,
concentrando-se em áreas prioritárias como a promoção do comércio e do investimento,
tecnologia agrícola, energia eléctrica, parque de cooperação, infra-estruturas e cooperação
financeira.

Durante a Exposição, a delegação participou na“Cerimónia de Inauguração da 1ª Exposição
Económica e Comercial China-África & Fórum de Cooperação Económica e Comercial China
-África”, no“Diálogo sobre a Cooperação de Financiamento e Infra-estruturas China-África”,
na“Conferência de Promoção sobre a Cooperação e Investimentos para Províncias e
Cidades do Interior da China (Província de Hubei)”, e no“Diálogo sobre o Investimento na
Etiópia, Quênia, Zâmbia e Moçambique”. A delegação aproveitou ainda para visitar as
exposições locais.

Através da participação nesta Exposição, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau
empenhou-se no reforço de intercâmbio e na partilha de experiências entre a China e os
países africanos, de forma a promover pragmaticamente as cooperações multilaterais de
benefícios comuns.

常設秘書處代表團參加“第一屆中國—非洲經貿博覽會”
Participação da delegação do Secretariado Permanente na 1.ª Exposição Económica e Comercial China-África”

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
na“1a Exposição Económica e Comercial China-África”
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代表團參加活動並與嘉賓合影
Fotografia de grupo (a delegação do Secretariado Permanente e convidados do evento)

助力澳門發揮在灣區一中心一平台
一基地作用中葡論壇(澳門)常設秘書

處代表團10月14日至15日赴廣州市參加第

126屆中國進出口商品交易會進一步宣傳中葡

論壇及澳門平台加強粵港澳大灣區與葡語國

家經貿合作
是屆廣交會突出以“一帶一路”沿線國家和

地區爲代表的目標市場精准開展全球營銷推

廣中葡論壇常設秘書處與中國對外貿易中心

(廣交會承辦方)此前建立了合作伙伴關係廣交

會成為中國與葡語國家經貿合作的一個優質平

台既有利於葡語國家企業開拓中國內地市

場進入灣區亦有助於內地企業在葡語國家

投資發展秘書處每年均組團參會並設立展

位以宣傳中葡論壇葡語國家投資營商環境和

澳門平台作用推動中國內地澳門和葡語國

家企業的經貿合作與共同發展促進中葡平台

與粵港澳大灣區建設有機結合

為

中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加第126屆廣交會

加強葡語國家與灣區企業交流
發揮澳門平台作用
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Tendo como objectivo contribuir para que Macau desempenhe o papel de forma
estratégica de“Um Centro”,“Uma Plataforma”e“Uma Base”na Grande Baía Guangdong
-Hong Kong-Macau, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau
deslocou-se a Cantão para participar a 126.ª Feira de Importação e Exportação da China
(Feira de Cantão) entre os dias 14 e 15 de Outubro. A visita tem o intuito de promover o
Fórum de Macau e o papel de Macau enquanto Plataforma, reforçando a cooperação
económica e comercial entre a região da Grande Baía Guangdong- Hong Kong- Macau da
China e os Países de Língua Portuguesa.

Nesta edição da Feira de Cantão, foram destacados os mercados- alvos dos países e
regiões no enquadramento da iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”no sentido de fomentar a
promoção da China no Mundo. Desde a parceria estabelecida entre o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau e o Centro do Comércio Exterior da China (entidade
organizadora da Feira de Cantão), a Feira de Cantão tem vindo a tornar-se uma plataforma
de excelência para a cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, para que as empresas dos Países de Língua Portuguesa tenham a possibilidade
de alargar o mercado de negócios no Interior da china e no acesso à Grande Baía, bem
como para as empresas do interior da China possam desenvolver as suas parcerias e
realizar investimentos com empresas dos Países de Língua Portuguesa.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau organiza anualmente uma delegação
para participar nesta Feira, na qual têm um stand dedicado ao Fórum de Macau, com o
objectivo de para fomentar o ambiente de negócios e investimento dos Países de Língua
Portuguesa. Ao mesmo tempo, pretende divulgar o papel de Macau enquanto Plataforma,
impulsionar a cooperação económica e comercial, mas também o desenvolvimento comum
entre as empresas do Interior da China, Macau e dos Países de Língua Portuguesa, bem
como agregar a Plataforma para a China e os Países de Língua Portuguesa com a
construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

葡語國家代表與灣區企業交流
Intercâmbio entre os delegados dos Países de Língua Portuguesa juntos do Secretariado
Permanente de Macau e as empresas no quadro da Grande Baía.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau participa na
126.ª Feira de Cantão para reforçar o intercâmbio entre os

Países de Língua Portuguesa e as empresas da
Região da Grande Baía e divulgar o papel de

Macau enquanto Plataforma
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中葡論壇於MIF設葡語國家館
助企開拓中葡商機

葡論壇(澳門)常設秘書處於10月17至

19日參與“第24屆澳門國際貿易投資

展覽會”(MIF)和“葡語國家產品及服務展”

(PLPEX)繼續設“葡語國家館”助力澳門

“一中心一平台一基地”建設
常設秘書處作為MIF合作機構繼續在展會

期間設“葡語國家館”同時於PLPEX通過中

葡平台展示推廣葡語國家獨特的產品和文化藝

術
17日葡語國家駐華使節親臨“葡語國家

館”參觀交流讚揚設館積極成效希望通過

系列活動進一步推廣葡語國家產品和文化拓

寬與澳門及中國內地的合作並吸引更多企業

走出去到葡語國家投資
葡語國家館設於澳門威尼斯人會展中心館

內分別設有八個葡語國家(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)專有展位通過文字圖

片視頻及產品等多樣方式向公眾展示及推介

葡語國家投資營商環境同時宣傳中葡論壇和

澳門服務平台特區政府繼續安排雙語青年駐

場配合葡語國家交流推廣藉此助力中葡企業

搭建交流合作平台開拓中葡商機發揮澳門

商貿服務平台作用

中

葡語國家駐華使節在“葡語國家館”前合影
Fotografia de grupo do corpo diplomático dos Países de Língua Portuguesa na China à frente do Pavilhão dos Países de Língua
Portuguesa
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“葡語國家館”
Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa

Durante os dias 17 a 19 de Outubro, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau
participou na 24.ª Feira Internacional de Macau (MIF) e na Exposição de Produtos e da
Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2019 (PLPEX). No seguimento dos anos
anteriores, o Secretariado instalou o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa na MIF com
o intuito de apoiar a construção de“Um Centro, uma Plataforma, uma Base”em Macau.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau, como entidade colaboradora da MIF e tal
como nos anos anteriores, instalou o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa por ocasião
da MIF, com o objectivo de apresentar e promover os produtos, a cultura e arte singulares
dos Países de Língua Portuguesa através da plataforma da China e dos Países de Língua
Portuguesa na PLPEX. No dia 17, o Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa recebeu a
visita do corpo diplomático dos Países de Língua Portuguesa na China, os quais
aproveitaram para trocar impressões e elogiar os efeitos positivos da instalação do Pavilhão.
Manifestaram o seu desejo para que haja uma melhoria da divulgação dos produtos e
cultura dos Países de Língua Portuguesa, alargamento da cooperação com Macau e o
Interior da China, e para que seja possível atrair mais empresas para investirem nos Países
de Língua Portuguesa através das várias actividades.

O Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa foi instalado no Centro de Convenções e
Exposições do Venetian de Macau. Neste Pavilhão foram criados oito stands exclusivos para
cada País de Língua Portuguesa, designadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, de forma a apresentar e divulgar,
através da exposição de produtos, fotografias, textos descritivos e vídeos sobre os ambientes
de negócio e de investimento dos Países de Língua Portuguesa, para além de promover o
Fórum de Macau e a plataforma de serviços de Macau. O Governo da RAEM disponibilizou
jovens bilingues para darem apoio no intercâmbio e divulgação dos Países de Língua
Portuguesa inseridos neste Pavilhão, criarem uma plataforma de intercâmbio e cooperação
junto das empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa e explorarem oportunidades
comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa, desempenhando o papel
enquanto plataforma de serviços comerciais de Macau.

O Fórum de Macau instalou o Pavillhão dos Países de
Língua Portuguesa na MIF para apoiar as empresas na

procura de oportunidades comerciais com a China e com os
Países de Língua Portuguesa
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與會嘉賓在“澳門投資合作論壇—中國與葡語國家商貿合作服務平台推介”活動上合影
Fotografia de grupo com os participantes do “Fórum para a Cooperação na Área de Investimentos de Macau – Apresentação
sobre a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”

為

秘書處代表團參觀以“澳門薈”為主題的澳門展區
A delegação do Secretaraido Permanente do Fórum de Macau visitou a zona de
exposição de Macau com o tema de “Produtos de Macau”

加強中國與葡語國家之

間經貿交流發揮澳門

中國與葡語國家商貿合作服務

平台作用中葡論壇(澳門)常

設秘書處丁恬副秘書長率秘書

處代表團於11月5日至7日赴

上海參加“第二屆中國國際進

口博覽會”參觀澳門展區和

相關展館並參加“澳門投資

合作論壇—中國與葡語國家商

貿合作服務平台推介”活動
11月5日第二屆中國國際

進口博覽會在上海國家會展中

心開幕由中國商務部和上海

市人民政府主辦是迄今為止

世界上第一個以進口為主題的

國家級博覽會是中國主動向

世界開放市場的重大決策澳

門在會場內設置兩個展館展

示其“一中心”“一平台”的

獨特魅力
由上海市人民政府港澳事務

辦公室澳門貿易投資促進

局中葡論壇（澳門）常設秘書

處合辦的“澳門投資合作論壇

—中國與葡語國家商貿合作服

務平台推介”活動於11月6日

下午在上海國展寶龍麗筠酒店

舉行澳門特區政府經濟財政

司司長梁維特中央政府駐澳

門聯絡辦公室秘書長王新東
葡萄牙駐上海總領事伊薩瓦等

嘉賓逾200人出席重點向來

自世界各地的與會嘉賓推介澳

門作為“中國與葡語國家商貿

合作服務平台”的定位和優

勢活動期間場內還安排了

4個合作項目簽署內容涉及

金融農業葡語國家產品

投資等領域
丁恬副秘書長致辭稱澳門

在葡語國家參與“一帶一路”

合作中扮演日益重要的作用
作爲粵港澳大灣區中心城市之

一澳門可依托“一個中心
一個平台一個基地”定位和

“廣州—深圳—香港—澳門”

科技創新走廊建設契機發揮

重要作用中葡論壇（澳門）常

設秘書處將積極發揮論壇機制

作用繼續協助推進一個平台

建設爲“一國兩制”偉大實

踐添磚加瓦貢獻力量

中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加第二屆進博會

宣傳澳門平台和助力建設
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Tendo como objectivo reforçar o intercâmbio económico e comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa e desempenhar o papel de Macau enquanto Plataforma de
Serviços para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr.
Ding Tian chefiou uma delegação do Secretariado Permanente para participar na 2.ª edição
da Exposição Internacional de Importações da China em Xangai. Entre os dias 5 e 7 de
Novembro, a delegação visitou a zona de exposição de Macau e outros pavilhões, e também
assistiu ao“Fórum para a Cooperação na Área de Investimentos de Macau – Apresentação
sobre a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa”.

No dia 5 de Novembro, a 2.ª edição da Exposição Internacional de Importações da China
foi inaugurada no Centro Nacional de Exposições e Convenções (Xangai), com a organização
do Ministério de Comércio da China e do Governo Popular do Município de Xangai. Esta
exposição é, até ao momento, a primeira exposição a nível nacional com o tema de
importação no mundo, a qual revela a importância dada pela China relativamente à iniciativa
e política de abertura do seu mercado ao mundo. Foram instalados dois pavilhões de Macau
na Exposição, elucidando o encanto singular de“Um Centro, uma Plataforma”de Macau.

O“Fórum para a Cooperação na Área de Investimentos de Macau – Apresentação sobre a
Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa”foi realizada em colaboração com o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e
Macau do Governo Popular do Município de Xangai, o Instituto de Promoção do Comércio e
do Investimento de Macau, e o Secretariado Permanente do Fórum de Macau no dia 6 de
Novembro à tarde, no Radisson Exhibition Center Shanghai Hotel. O Fórum contou com a
presença do Secretário para a Economia e Finanças do Governo da RAEM, Dr. Leong Vai Tac,
do Secretário-Geral do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Dr. Wang Xindong,
do Cônsul- Geral de Portugal em Xangai, Dr. Israel Saraiva, entre outros participantes, um
total de mais de 200 pessoas. O Fórum tem como principal objectivo promover, junto dos
participantes de diferentes países do mundo, o posicionamento e vantagens de Macau
enquanto a plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa. Durante este Fórum, foram assinados 4 projectos de cooperação nas
áreas de cooperação financeira, agricultura, produtos dos Países de Língua Portuguesa,
assim como investimento.

O Secretário- Geral Adjunto, Dr. Ding Tian referiu no seu discurso que Macau está a
desempenhar um papel cada vez mais importante através da participação dos Países de
Língua Portuguesa na cooperação de“Uma Faixa, uma Rota”. Sendo uma das cidades
centrais da Grande Baía Guangdong- Hong Kong- Macau, Macau pode aproveitar o seu
posicionamento como “Um Centro, uma Plataforma e uma Base”, bem como as
oportunidades inerentes à construção do Corredor de Inovação Tecnológica “Cantão
-Shengzhen-Hong Kong-Macau”para desempenhar um papel mais relevante. O Secretariado
Permanente do Fórum de Macau irá desempenhar de forma activa o papel de mecanismo
do Fórum de Macau, para além de continuar a apoiar a promoção da construção de“Uma
Plataforma”, contribuindo e envidando esforços para o sucesso da implementação do
princípio“Um País, dois Sistemas”.

O Secretariado Permanente do Fórum de
Macau participou na 2.ª edição da Exposição Internacional de
Importações da China Divulgando o papel de Macau como
plataforma e apoiando a construção de“Uma Plataforma”
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中葡論壇常州參展活動
加強蘇澳葡語國家多元合作

進一步加強江蘇澳門

與葡語國家經貿交流合

作11月21日至23日中葡

論壇（澳門）常設秘書處代表

團赴常州市參與“活力澳門推

廣週·江蘇常州”設置“葡

語國家館”和考察當地企業
向內地推介葡語國家和澳門中

葡平台作用
22日秘書處代表團出席了

“活力澳門推廣週·江蘇常

州”開館儀式參觀展會參

展期間常設秘書處在常州國

際會議中心設置“葡語國家

館”通過展品圖片文字

及視頻等展示安哥拉巴西
佛得角幾內亞比紹莫桑比

克葡萄牙聖多美和普林西

比及東帝汶等八個葡語國家的

特色產品和社會經濟投資營商

環境宣傳中葡論壇和澳門服

務平台作用葡語國家獨特的

產品和廣闊的合作空間吸引

了內地企業和民眾的關注在

常州期間秘書處還考察了先

進的汽車零配件企業以及全

球領先的光伏智慧能源企業
並與當地企業就有關領域交

流

秘書處透過活動既向內地

企業進一步推介葡語國家投資

營商環境和相關政策也讓葡

語國家更多瞭解江蘇的發展優

勢發揮中葡論壇多邊機制和

澳門平台作用為蘇澳葡語國

家交流合作提供服務助力企

業“走出去”和“引進來”

為

嘉賓在“葡語國家館”前合影
Foto dos convidados em frente ao “Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa”

范詩雅主任介紹葡語國家產品
Coordenadora do Gabinete de Ligação, Dra. Francisca Reino a apresentar os
produtos dos PLP
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Entre os dias 21 e 23 de Novembro, com o intuito de reforçar a cooperação e o intercâmbio
económico e comercial entre Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa, a Delegação
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou na“Semana Dinâmica de
Macau em Changzhou, Jiangsu”, onde foi instalado o“Pavilhão dos Países de Língua
Portuguesa”. Os delegados tiveram a oportunidade de visitar as empresas locais com o
objectivo de promover os países lusófonos no continente e também o papel de Macau
enquanto Plataforma entre a China e PLPs.

A 22 de Novembro, a Delegação do Secretariado Permanente participou na Cerimónia de
Abertura da“Semana Dinâmica de Macau em Changzhou, Jiangsu”e visitou a exposição.
No“Pavilhão dos Países de Língua Portuguesa”, instalado no Centro Internacional de
Conferência de Changzhou, foram exibidos produtos, panfletos, fotografias e vídeos, entre
outros. O Secretariado Permanente promoveu os produtos típicos, o ambiente de negócios,
investimento e economia social dos oito PLPs, nomeadamente de Angola, Brasil, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, divulgando desta forma
o papel do Fórum de Macau e de Macau enquanto Plataforma de Serviços.

Os produtos característicos dos PLPs e o enorme potencial de cooperação captaram a
atenção das empresas e do público local. Durante a estadia em Changzhou, o Secretariado
Permanente ainda visitou uma empresa líder de mercado no domínio de peças de
automóveis, uma empresa líder global na área da energia fotovoltaica inteligente e tiveram
a oportunidade de trocar impressões com os representantes das empresas locais sobre as
respectivas áreas.

Através deste evento, o Secretariado Permanente reforçou a divulgação do ambiente de
negócios e investimento dos PLPs e as suas respectivas políticas com as empresas locais,
assim como o conhecimento de vanguarda dos PLPs sobre o potencial do desenvolvimento
de Jiangsu. Deste modo, com o aproveitamento do mecanismo multilateral do Fórum de
Macau e do papel de Macau enquanto Plataforma, o Secretariado Permanente tem vindo a
dedicar- se, de forma contínua, à prestação de serviços para a cooperação e intercâmbio
entre Jiangsu, Macau e PLPs e a apoiar empresas para“investirem no exterior”e“atraírem
mais investimento”.

葡語國家代表與企業洽談
Representantes dos PLPs e das empresas a conversarem

Participacão do Fórum de Macau no Evento em
Changzhou para Reforçar a Cooperação

Diversificada entre Jiangsu, Macau e os PLPs
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交流互訪
Intercâmbio e visitas recíprocas
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中葡論壇(澳門)常設秘書處
考察粵澳合作中醫藥科技產業園
月23日上午中葡論壇(澳門)常設秘書

處徐迎真秘書長一行前往粵澳合作中醫

藥科技產業園參觀考察進一步瞭解產業園的

發展規劃及探討彼此的合作方向
粵澳合作中醫藥科技産業園呂紅董事長等熱

情接待了秘書處考察團並向考察團一行人介

紹了產業園的區域和政策優勢發展目標園

區規劃工作進展等特別是與葡語國家在國

際交流合作方面已經取得的工作成果及2019年

的工作計劃

考察團先後參觀了產業園傳統醫藥國際合作

平台質量檢測平台及GMP中試車間瞭解產

業園的發展和前景
隨後雙方舉行座談會回顧和展望了雙方

的合作徐迎真秘書長表示常設秘書處願繼

續為產業園與葡語國家開展合作提供支持和協

助推動中國與葡語國家在傳統醫藥產業的合

作希望通過是次實地考察更具體地瞭解產

業園的總體規劃開發進展發展方向更加

有利於雙方開展合作

1

秘書處考察粵澳中醫藥科技產業園
Visita do Secretariado Permanente ao Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre
Guangdong-Macau

雙方座談交流
Palestra entre as duas partes

72



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)

2019

Na manhã do dia 23 de Janeiro, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, chefiada pela Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, visitou o Parque Científico e
Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau com
o objectivo de melhor conhecer o desenvolvimento do Parque e dialogar com os seus
responsáveis sobre futuras formas de cooperação mútua.

A Presidente do Conselho de Administração do Parque Científico e Industrial de Medicina
Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, Dra. Lu Hong, recebeu
calorosamente a delegação do Secretariado Permanente e apresentou o Parque, salientando
a localização, as políticas preferenciais, o desenvolvimento do Parque e os seus objectivos,
o planeamento das suas actividades e os progressos na sua agenda de trabalho,
especificamente no âmbito do intercâmbio internacional com os Países de Língua
Portuguesa. Por fim apresentou o programa de actividades para o ano 2019 para a área da
cooperação internacional.

A delegação visitou a Plataforma de Intercâmbio e Cooperação Internacional para a
Medicina Tradicional, a Plataforma de Inspecção de Qualidade e oficina de Produção à
Escala-Piloto de Boas Práticas de Fabrico o que permitiu que a delegação ficasse ciente do
desenvolvimento e objectivos do Parque.

Realizou-se uma palestra onde ambas as partes fizeram um balanço da cooperação
projectando cenários para a cooperação futura. A Secretária-Geral do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen sublinhou que o Secretariado Permanente tem disponibilizado apoio para a
concretização da cooperação entre o Parque e os Países de Língua Portuguesa, com o
objectivo de fomentar a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa no
domínio da indústria da medicina tradicional. A Secretária-Geral expressou o desejo que
esta visita possa ajudar no conhecimento mais detalhado sobre as actividades do Parque,
os seus progressos e a planificação do seu desenvolvimento, contribuindo, dessa forma,
para a realização de cooperação entre duas partes.

雙方合影
Fotografia de grupo

Secretariado Permanente do Fórum de Macau visitou Parque
Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a

Cooperação entre Guangdong-Macau
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中葡論壇（澳門）常設秘書處訪問北京
月24日至27日中葡論壇(澳門)常設秘

書處徐迎真秘書長率團訪問北京分別

拜會了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

汶駐華大使臨時代辦或公使並拜訪了中國

商務部台港澳司就秘書處2018年工作總結
2019年工作計劃和中葡論壇第六屆部長級會議

籌備工作等交換意見
訪問期間徐迎真秘書長代表常設秘書處感

謝各葡語國家駐華使館中國商務部及各單位

長期以來對秘書處工作的支持介紹了秘書處

過去一年開展的主要工作和今年的工作計劃
尤其回顧中葡論壇成立15周年系列紀念活動以

及今年圍繞推動落實第五屆部長級會議舉措以

及籌備中葡論壇第六屆部長級會議將開展的各

項工作她表示2018年秘書處與論壇與會

各方攜手共進緊密合作在論壇框架下各個

領域都取得了豐碩成果過去一年圍繞論壇

第五屆部長級會議簽署的《經貿合作行動綱

領》和《關於推進産能合作諒解備忘錄》所提

出的目標秘書處扎實推進中葡各領域的務實

合作不斷擴大“朋友圈”與更多的中國內

地省市開展對接交流讓更多內地企業瞭解葡

語國家秘書處首次遍訪葡語國家使越來越

多的葡語國家企業和人民瞭解中葡論壇和澳門

平台積極推動雙方不斷拓展合作的領域和渠

道繼續開展人力資源領域合作推動文化交

流啓動了論壇成立十五周年第三方評估不

斷總結經驗研究未來發展方向積極協助澳

門建設中葡商貿合作服務平台組織和參與了

一系列經貿文化活動全面完成了2018年工作

計劃未來的工作一是繼續發揮中葡論壇橋

樑紐帶作用以促進貿易投資推動産能合

作開展人力資源培訓進行中葡文化交流
支持澳門平台建設爲工作重點二是全面推動

落實第五屆部長級會議各項舉措並積極籌備第

六屆部長級會議三是把握新時代重要的發展

機遇從支持澳門融入國家發展大局促進國

際人文交流的戰略高度出發利用澳門作為粵

港澳大灣區城市和“一帶一路”的橋頭堡的地

位積極推動中國與葡語國家經貿合作的深度

融合四是協助澳門特區政府繼續打造好中葡

商貿合作服務平台
葡語國家駐華使館和中國商務部台港澳司均

高度評價中國與葡語國家經貿合作取得的成

績肯定十五年來論壇取得的成果重視中葡

論壇的平台作用表達了支持澳門平台建設的

意願將一如既往支持常設秘書處開展工作
特別是籌備中葡論壇第六屆部長級會議持續

促進中國與葡語國家共同發展和繁榮

2

拜會中國商務部台港澳司
Visita ao Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio da China
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拜會巴西駐華使館公使
Encontro com o Ministro da Embaixada do Brasil na China

拜會佛得角駐華大使
Encontro com a Embaixadora de Cabo Verde na China

拜會安哥拉駐華使館臨時代辦
Encontro com o Encarregado de Negócios da Embaixada de Angola na China
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Uma Delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau chefiada pela sua
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, deslocou-se a Pequim nos dias 24 a 27 de Fevereiro. A
Delegação visitou as representações diplomáticas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné
-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A delegação também
reuniu com os representantes do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e
Macau do Ministério do Comércio da China, trocando impressões sobre os trabalhos
realizados em 2018, sobre o programa de actividades para 2019 assim como os trabalhos
preparatórios da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau.

Durante a visita, a Secretária-Geral aproveitou a ocasião para agradecer, em nome do
Secretariado Permanente, aos Embaixadores dos Países de Língua Portuguesa em Pequim,
ao Ministério do Comércio da China e outras entidades, pelo apoio dado, ao longo dos anos,
aos trabalhos do Secretariado Permanente apresentando os principais trabalhos
desenvolvidos no ano passado e o programa de actividades de 2019. A Secretária-Geral fez
uma retrospectiva das actividades comemorativas do 15.º aniversário do estabelecimento
do Fórum de Macau e traçou um panorama sobre a promoção de implementação das
medidas da 5.ª Conferência Ministerial, bem como dos trabalhos de preparação da 6.ª
Conferência Ministerial do Fórum de Macau. A Secretária-Geral sublinhou que, em 2018, o
Secretariado Permanente e os membros participantes do Fórum de Macau trabalharam em
conjunto, evidenciando os resultados frutíferos obtidos em várias áreas, fomentados por um
estreito espírito de cooperação no seio do Fórum de Macau. No ano transacto, o
Secretariado Permanente promoveu de forma efectiva a cooperação pragmática entre a
China e os Países de Língua Portuguesa em diversas áreas, no enquadramento dos
objectivos definidos no“Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial”e no

“Memorando de Entendimento sobre a Promoção da Cooperação da Capacidade Produtiva”,
ambos instrumentos assinados na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau. O
Secretariado Permanente foi alargando o seu“Círculo de Amigos”, através do intercâmbio
com mais províncias e municípios do Interior da China, procurando ajudar mais empresas a
ter um melhor conhecimento sobre os Países de Língua Portuguesa. O Secretariado
Permanente, pela primeira vez, realizou deslocações a todos os Países de Língua
Portuguesa, encorajando cada vez mais empresas e sectores da sociedade civil a conhecer

拜會幾內亞比紹駐華大使
Encontro com o Embaixador da Guiné-Bissau na China

O Secretariado Permanente do Fórum de
Macau visitou Pequim
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拜會聖多美和普林西比
駐華大使
Encontro com a
Embaixadora de São
Tomé e Príncipe na China

拜會東帝汶駐華大使
Encontro com o
Embaixador de Timor-
Leste na China

o Fórum de Macau e o papel de Macau enquanto Plataforma, para que ambas as partes, a
China e os Países de Língua Portuguesa, alarguem de forma contínua horizontes e canais de
cooperação. O Fórum de Macau continua a fomentar a cooperação na formação de recursos
humanos e promover o intercâmbio cultural entre as partes. Concomitantemente, iniciaram-
se os trabalhos da avaliação externa encomendada por ocasião da comemoração do 15.º
aniversário do estabelecimento do Fórum de Macau, com o objectivo de compilar
experiências e traçar uma trajectória para o futuro. O Secretariado promoveu com
empenho a construção de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tendo organizado e participado
em diversas actividades de cariz cultural ou de índole económico e concretizou
integralmente o Programa de Actividade de 2018. Doravante, o Secretariado Permanente
do Fórum de Macau compromete-se em continuar a desempenhar o papel de ponte de
ligação, tendo no seu horizonte como prioridades a promoção do investimento e do
comércio, o fomento da cooperação na capacidade produtiva, o desenvolvimento das
actividades de formação de recursos humanos, a realização de intercâmbio cultural entre a
China e os Países de Língua Portuguesa assim como continuar a apoiar na construção da
Plataforma de Macau. Em segundo lugar, irá promover plenamente a implementação das
diversas medidas da 5.ª Conferência Ministerial e preparar empenhadamente a 6.ª
Conferência Ministerial. Em terceiro lugar, irá aproveitar as oportunidades emergentes de
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desenvolvimento promovidas na nova era e da estratégia de integração de Macau no
desenvolvimento nacional, procurando igualmente promover o intercâmbio cultural de nível
internacional tirando partido da localização de Macau como parte integrante da Área da
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e como ponte de ligação na construção de“Uma
Faixa, Uma Rota”, a fim de fomentar activamente a profunda integração da cooperação
económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Por último, apoiar o
Governo da RAEM na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Os Embaixadores dos Países de Língua Portuguesa em Pequim e o Departamento dos
Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio da China manifestaram
o seu elevado apreço pelos resultados obtidos nos 15 anos de existência do Fórum de
Macau na cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua
Portguesa. Valorizaram o papel do Fórum de Macau como Plataforma, expressaram a
vontade de apoiar a construção em Macau da Plataforma, bem como continuar a
apadrinhar os trabalhos do Secretariado Permanente, especialmente na preparação da 6.ª
Conferência Ministerial do Fórum de Macau continuando a promover a prosperidade e o
desenvolvimento comum da China e dos Países de Língua Portuguesa.

拜會莫桑比克駐華大使
Encontro com a Embaixadora de Moçambique na China

拜會葡萄牙駐華大使
Encontro com o Embaixador de Portugal na China
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華人民共和國外交部駐

澳門特派員公署沈蓓莉

特派員一行於3月1日下午蒞

臨中葡論壇（澳門）常設秘書

處考察交流徐迎真秘書長率

秘書處全體成員出席
徐迎真秘書長對沈蓓莉特派

員一行表示熱烈歡迎並感謝

外交公署一直以來對中葡論壇

（澳門）常設秘書處的關心和

支持秘書長簡介了中葡論壇

和常設秘書處的情況及相關工

作並就2019年重點工作進

行了展望
沈蓓莉特派員高度評價中葡

論壇對澳門中葡商貿合作服務

平台的建設所發揮的作用和取

得的成績冀常設秘書處依託

粵港澳大灣區發展新形勢把

握好新時代新機遇發揮澳門

聯繫中國與葡語國家的平台作

用促進中國內地葡語國家

和澳門共同發展持續為澳門

建設好中葡商貿合作服務平

台為“一帶一路”國際合作

做出貢獻外交公署將一如既

往地支持論壇秘書處做好各項

工作望共同努力促進中國與

葡語國家間的合作取得更大的

發展
沈蓓莉特派員一行還與常設

秘書處各方代表就“一帶一

路”國際合作澳門平台作用

等議題進行了互動交流

中

沈特派員與派駐代表交流
Intercâmbio entre a Comissária e os delegados junto do Secretariado Permanente

沈蓓莉特派員聽取情況介紹
Auscultação da Comissária, Dra. Shen Beili sobre a apresentação

外交部駐澳特派員沈蓓莉
考察中葡論壇（澳門）常設秘書處
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Uma delegação chefiada pela Comissária do Comissariado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros da China na RAEM, Dra. Shen Beili, efectuou uma visita de cortesia ao
Secretariado Permanente no primeiro dia de Março realizando, por esta ocasião, um
frutífero intercâmbio com o Fórum de Macau. A Secretária- Geral do Fórum de Macau,
Dra. Xu Yingzhen, recebeu a Comissária e a sua delegação, acompanhada de todos os
membros do Secretariado.

沈蓓莉特派員一行與秘書處全體成員合影
Fotografia de grupo da Delegação chefiada pela Comissária, Dra. Shen Beili com todos os membros do Secretariado Permanente

沈特派員巡視秘書處
Visita da Comissária ao Secretariado Permanente

Comissária do Comissariado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros da China na RAEM, Dra. Shen Beili visitou o

Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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Depois de umas palavras de boas- vindas e de agradecimento ao Comissariado do
Ministério dos Negócios Estrangeiros pela atenção prestada e apoio dados ao Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, fez uma breve
apresentação do Fórum de Macau, do Secretariado Permanente e sobre os trabalhos
desenvolvidos destacando os trabalhos a realizar em 2019.

A Comissária Shen Beili expressou o seu profundo reconhecimento sobre o desempenho e
os resultados atingidos pelo Fórum de Macau na construção de Macau como Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A
Comissária encorajou o Secretariado Permanente a completar o seu plano de trabalho e a
envidar esforços para concretizar as medidas a implementar, aproveitando a nova conjuntura
proporcionada pelo desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, tendo
em conta as emergentes oportunidades da nova era, apoiando o desempenho do papel
dinâmico de Macau enquanto Plataforma para estreitar os laços entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, promovendo um desenvolvimento comum entre Macau, o Interior da
China e os Países de Língua Portuguesa. Expressou o desejo de que o Secretariado
Permanente pudesse dar o seu constante contributo para a construção de Macau como
Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa assim como contribuir para a cooperação internacional no enquadramento da
iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”. A Comissária assegurou que o Comissariado do Ministério
dos Negócios Estrangeiros irá continuar a prestar o necessário apoio ao Secretariado
Permanente para a prossecução dos seus fins, num espírito de mútuo empenho para
promover um maior desenvolvimento na cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa.

Durante a visita, realizou-se também um intercâmbio entre a delegação e os representantes
do Fórum de Macau sobre questões de interesse comum, entre os quais a cooperação na
conjuntura da iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”e o papel de Macau enquanto Plataforma.

雙方交流
Intercâmbio entre as partes
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雙方合影
Fotografia de grupo

中葡論壇（澳門）常設秘書處
訪金融機構探討金融合作新模式
月6日中葡論壇(澳門)常設秘書處徐

迎真秘書長一行訪問了中華（澳門）金

融資産交易股份有限公司（MOX）獲執委會

主席兼總裁張維春副總裁阮天璕及肖華等領

導層熱情接待雙方舉行座談會在 “一帶一

路”國際合作和粵港澳大灣區建設的重大機遇

下共同探討中國與葡語國家開展金融合作的

新模式
座談會上MOX重點介紹了業務領域模式

和流程雙方圍繞吸引葡語國家來澳開展業

務更好爲葡語系國家提供金融服務推動澳

門特色金融產業發展支持澳門中葡平台建

設推進中國與葡語國家金融領域合作等議題

進行了探討和交流

3

Uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, chefiada pela
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, visitou no dia 6 de Março a empresa de Transacção de
Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A. (“MOX”na sua sigla inglesa). Os responsáveis
da empresa, incluindo o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Zhang Weichun, e os
vice-presidentes, Dra. Ruan Tianxun e Dra. Xiao Hua, entre outras personalidades,

雙方交流
Intercâmbio entre as partes

Secretariado Permanente do Fórum de Macau visitou
instituição financeira para conhecer novos modelos de

cooperação financeira
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月 12 日中葡

論壇（澳門）常

設秘書處徐迎真秘書長

及丁恬副秘書長接見了

佛得角-中國友好協會

（AMICACHI）主席何

賽(José Correia)佛

得角派駐代表米格爾陪

同出席雙方就進一步

推動中國與佛得角文化

等領域的合作交換了意

見

4

雙方合影
fotografia de Grupo

Em 12 de Abril, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen, e o Secretáro-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, receberam o Presidente da
Associação de Amizade Cabo Verde-China (AMICACHI), Dr. José Correia, acompanhado do
Delegado de Cabo Verde, Dr. Nuno Furtado. As partes realizaram um frutífero intercâmbio
em prol da promoção da cooperação cultural entre a China e Cabo Verde.

佛中友好協會
訪問中葡論壇（澳門）常設秘書處

receberam calorosamente a delegação do Secretariado Permanente. Uma palestra foi
realizada destacando troca de impressões sobre um novo modelo de cooperação financeira
internacional entre a China e os Países de Língua Portuguesa no contexto da estratégia de
“Uma Faixa, Uma Rota”e do projecto de construção da Grande Baía Guangdong-Hong
Kong-Macau.

Durante a palestra, o MOX fez apresentações sobre o seu âmbito, modelo e procedimento
de negócios. O intercâmbio entre as partes versou sobre formas de atrair os Países de
Língua Portuguesa para desenvolver a sua actividade empresarial em Macau, sobre a
optimização na prestação de serviços financeiros aos Países de Língua Portuguesa, sobre a
divulgação do desenvolvimento do sector financeiro“com características próprias”,
sobre o apoio à construção da Plataforma de Macau, sobre o impulso da cooperação
nas áreas financeiras entre a China e os Países de Língua Portuguesa,

entre outros.

Presidente da Associação de Amizade Cabo
Verde-China visitou o Forum de Macau
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月16日至27日中葡論壇常設秘書處

丁恬副秘書長率工作組隨商務部台港澳

司孫彤司長代表團訪問聖多美和普林西比佛

得角及葡萄牙
在聖普期間代表團先後拜會了聖普計劃

財政和海洋經濟部長奧斯瓦爾多旅遊文

化貿易和工業部長拉夫雷斯及外交合作和

海外僑民部長平托並赴中國駐聖普大使館進

行交流座談雙方就發揮中葡論壇和澳門中葡

商貿合作服務平台作用充分利用中葡合作發

展基金共同推動雙邊經貿關係發展特別是

中小企業和旅遊業的持續發展並通過第二屆

中國國際進口博覽會推廣聖普特色產品和服務

進入中國市場加強教育領域合作等議題進行

交流雙方還就今年7月即將在聖普舉行第十四

屆中國與葡語國家企業經貿合作洽談會以及

2020年第六屆部長級會議的籌備交換意見此

外代表團實地考察了中國援助聖普農技二期

項目
在佛得角期間代表團先後拜會了佛外交部

對外政策總司司長儒里奧·莫萊斯貿易投資

局首席執行官安娜·巴爾巴工業貿易能源部

長亞歷山大·蒙特羅並與佛中友好協會中

國駐佛得角大使館進行交流雙方就利用澳門

平台在“一帶一路”框架下拓展旅遊能源

和海洋經濟特區合作進一步促進中國投資佛

得角產品服務和宣傳推廣以及第六屆部長級

會議籌辦等進行交流雙方一致同意繼續共同

努力推動中佛經貿關係和中葡論壇以及澳門平

台發展訪佛期間代表團還實地走訪了由澳

門勵駿集團投資北京建工集團第六公司承建

的普拉亞旅遊綜合體項目和江蘇省龍信建設集

團執行的佛得角大學新校區中方援建項目
在葡萄牙期間代表團與葡萄牙對外投資貿

易局副局長安東尼奧·卡洛斯·席爾瓦會進行

了會談並與葡經濟部經濟活動總司長迪亞斯

女士進行了交流雙方就論壇第五屆部長級會

議的行動綱領及通過的各項舉措的落實情况
第六屆部長級會議籌備工作如何推進中葡兩

國在中葡論壇框架下的經貿合作關係等議題交

換了意見並就進口博覽會情況開展旅遊合

作加强在食品安全及檢驗檢疫方面合作等進

行了交流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

4

拜會葡萄牙對外投資貿易局副局長
安東尼奧·卡洛斯·席爾瓦（左）
Encontro com o Vogal Executivo da AICEP de Portugal,
Dr. António Carlos Silva

中葡論壇（澳門）常設秘書處工作組
訪問聖多美和普林西比

佛得角及葡萄牙
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拜會聖普計劃財政和海洋經濟部長奧斯瓦爾多
Audiência com o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul de São Tomé e Príncipe, Dr. Osvaldo Vaz

拜會聖普外交合作和海外僑民部長平托
Audiência com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Dra. Elsa Pinto

拜會聖普旅遊文化貿易和工業部長拉夫雷斯
Audiência com a Ministra do Turismo, Cultura, Comércio e Indústria de São Tomé e Príncipe, Dra. Maria da Graça Lavres
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拜會佛外交部對外政策總司司長儒里奧·莫萊斯
Encontro com o Diretor Nacional dos Assuntos Políticos, Económicos e Culturais, Dr. Júlio Morais

Entre os dias 16 e 27 de Abril, uma delegação do Ministério do Comércio da China,
liderada pelo Dr. Sun Tong, Director-Geral do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong
Kong e Macau, acompanhada por um grupo de trabalho do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, encabeçado pelo Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, visitou São Tomé
e Príncipe, Cabo Verde e Portugal.

Durante a estadia em São Tomé e Príncipe, a delegação foi recebida em audiência pelo
Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Dr. Osvaldo Vaz, pela Ministra do
Turismo, Cultura, Comércio e Indústria, Dra. Maria da Graça Lavres, e pela Ministra dos
Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Dra. Elsa Pinto. Foi ainda realizada uma
reunião de intercâmbio com a Embaixada da China em São Tomé e Príncipe. A delegação
chinesa e alguns representantes dos serviços públicos de São Tomé e Príncipe trocaram
impressões sobre diversos assuntos, os quais abrangem o engajamento do desempenho do
Fórum de Macau e do papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o cabal aproveitamento do
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, a promoção
conjunta das relações económicas e comerciais bilaterais, o apoio ao desenvolvimento
contínuo das Pequenas e Médias Empresas e do sector de Turismo e, por último, o reforço
da cooperação na Educação etc. Foi ainda abordado o tema da promoção e divulgação dos
produtos e serviços locais de São Tomé e Príncipe e a entrada no Mercado da China através
da participação na 2.ª edição da Exposição Internacional de Importações da China, a ter
lugar em Novembro. As duas partes ainda discutiram acerca dos trabalhos de preparação
do 14.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa a ser realizado em Julho do ano corrente em São Tomé e
Príncipe, e a 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau que terá lugar em 2020. A
delegação ainda realizou uma visita ao Projecto II de Assistência Técnica Agropecuária da
China em São Tomé e Príncipe.

Delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau
visitou São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Portugal
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拜會佛貿易投資局首席執行官安娜·巴爾巴
Encontro com a Presidente da Cabo Verde Tradeinvest, Dra. Ana Lima Barber

拜會佛工業貿易能源部長亞歷山大·蒙特羅
Audiência com o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Dr. Alexandre Dias Monteiro

Durante a estadia em Cabo Verde, a delegação realizou diversas visitas, nomeadamente
ao Director Nacional dos Assuntos Políticos, Económicos e Culturais – Dr. Júlio Morais,
à Presidente da Cabo Verde TradeInvest, Dra. Ana Lima Barber e ao Ministro da Indústria,
Comércio e Energia, Dr. Alexandre Dias Monteiro. Foram ainda realizados encontros com a
Associação de Amizade Cabo Verde-China (AMICACHI) e a Embaixada da China em Cabo
Verde. As partes interessadas trocaram impressões sobre o desenvolvimento da cooperação
nas áreas de turismo, energia, sobre a cooperação da Zona Especial da Economia Marítima
(ZEEM) no enquadramento da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, a promoção do
investimento chinês nos produtos e serviços cabo-verdianos e a sua divulgação, bem como
a preparação da 6.ª Conferência Ministerial, tirando o melhor partido do papel de Macau
enquanto Plataforma. Concordaram em dar continuidade à promoção das relações
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económicas e comerciais entre a China e Cabo Verde e do desenvolvimento do Fórum de
Macau e da Plataforma de Macau. Para além disso, a delegação aproveitou para visitar os
locais de construção do projecto Gamboa Djéu Resort na cidade da Praia, cuja empreitada é
assegurada pela Beijing Construction Engeneering Group, com investimento da Macau
Legend Development Ltd, e do projecto de Novo Campus Universitário de Cabo Verde, um
projecto edificado pela construtora chinesa Longxin Group.

Durante a estadia em Portugal, a delegação efectuou uma visita ao Vogal Executivo
da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) , Dr. António
Carlos Silva, e teve um encontro com a Diretora- Geral das Actividades Económicas do
Ministério da Economia de Portugal, Dra. Fernanda Ferreira Dias. Ambas as partes trocaram
impressões sobre questões de interesse, entre as quais a concretização do Plano de Acção e
das medidas anunciadas na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, a preparação
para a 6.ª Conferência Ministerial, bem como a cooperação económica e comercial entre a
China e Portugal no enquadramento do Fórum de Macau. Aproveitaram para discutir sobre
a participação na Exposição Internacional de Importações da China e o reforço da
cooperação no sector turístico e cooperação no âmbito da segurança alimentar,
inspecção e quarentena. Ambas as partes manifestaram um alto apreço pelas
relações económicas e comerciais entre os dois países e o contributo

significativo do Fórum de Macau e a Plataforma de
Macau na promoção dessas relações.

4

葡萄牙對外投資貿易局
駐澳門候任代表

拜訪中葡論壇（澳門）常設秘書處

雙方合影
Fotografia de grupo

月29日徐迎真秘書

長與到訪的葡萄牙對外

投資貿易局駐澳門候任代表

Carolina Lousinha進行了會

見羅德高副秘書長參加會

見
徐迎真秘書長對 Carolina

Lousinha表示歡迎雙方同

意未來加强溝通與聯繫進一

步利用中葡論壇和澳門平台推

動中國與葡萄牙企業在投資
貿易等領域合作
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月1日中葡論壇常設秘書處徐迎真秘書

長和羅德高副秘書長參加葡萄牙駐澳門總

領事館為葡萄牙總統德索薩訪問澳門舉行的招待

會並與德索薩親切交談

5

No dia primeiro de Maio, a Secretária-Geral
do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, e o Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, participaram na
recepção à comunidade portuguesa oferecida
pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau,
por ocasião da visita oficial a Macau do
Presidente da República de Portugal,
Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
Os responsáveis do Fórum de Macau tiveram
uma conversa amistosa com o Presidente.

葡萄牙將進一步助力中葡論壇發展

秘書處參加招待會
Participação do Secretariado na recepção.

Portugal dará mais impulso ao
Fórum de Macau

A 29 de Abril, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen, recebeu a delegada da Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal (AICEP) em Macau, Dra. Carolina Lousinha, com a presença do Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Rodrigo Brum.

A Secretária-Geral deu as boas-vindas à nova Delegada da AICEP de Macau, Dra. Carolina
Lousinha. Concordaram em reforçar a comunicação e intercâmbio entre as duas partes,
tirando o maior partido do Fórum de Macau e da Plataforma de Macau para promover a
cooperação entre as empresas chinesas e portuguesas nas áreas do investimento e
comércio, entre outras.

Delegada da (AICEP) Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal

雙方交流
Intercâmbio entre as partes
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
與外交部駐澳公署舉行專題交流
雙方攜手推動澳門平台建設

月24日中葡論壇常設秘書處訪問外交

部駐澳門特派員公署並就“一帶一路”

倡議進行專題交流中葡論壇常設秘書處副秘

書長丁恬羅德高及八位葡語國家派駐代表出

席並發言
雙方共同回顧了中國與葡語國家雙邊關係及

“一帶一路”合作的進展沈蓓莉特派員介紹

了中華人民共和國成立70年來發展成就和習近

平外交思想的核心內容沈特派員指出“一

帶一路”建設是習近平外交思想的重要組成部

分也是人類命運共同體理念的重要實踐平

台是遠見卓識與務實行動的有機結合中國

和八個葡語國家分別位於亞非歐南美四大

洲總人數達16億多接近世界人口四分之

一合作潛力巨大未來令人期待外交部駐澳

門公署冀與中葡論壇（澳門）常設秘書處保持密切

溝通攜手努力不斷挖掘澳門的平台和橋樑作

用以“一帶一路”建設爲合作主線推動中國

和葡語國家共同取得更大發展成就
丁恬副秘書長表示自中葡論壇成立以來常

設秘書處立足澳門在中國葡語國家政府的支

持下在澳門特區政府的大力協助下開展了各類

活動通過“走出去”和“請進來”的方式積極

主辦合辦協辦了一系列經貿對接活動並積極

5

“一帶一路”專題交流座談會
Encontro Temático sobre a Iniciativa de “Uma Faixa, Uma Rota”
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No dia 24 de Maio, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau visitou o Comissariado
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM e as duas
partes trocaram impressões sobre a Iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”. Os Secretários-Gerais
Adjuntos, Dr. Ding Tian e Dr. Rodrigo Brum, bem como os oito delegados dos Países de
Língua Portuguesa (PLPs), participaram na visita e proferiram os seus discursos.

Durante o encontro, as duas partes fizeram uma análise retrospectiva das relações
bilaterais entre a China e os PLPs e a evolução da cooperação no âmbito da iniciativa“Uma
Faixa, Uma Rota”. A Comissária, Dra. Shen Beili, apresentou os bons resultados do
desenvolvimento ao longo dos 70 anos do estabelecimento da República Popular da China,
bem como parte importante da ideologia promissora para o desenvolvimento das relações
internacionais do Presidente Xi. A Comissária aproveitou para frisar que a construção da
iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”não é somente parte importante da ideologia de relações
exteriores do Presidente Xi, mas também uma plataforma determinante para colocar em
prática o conceito da comunidade de destino comum da humanidade e uma combinação
orgânica de previsões ambiciosas e acções pragmáticas. A China e os oito Países de Língua
Portuguesa representantes dos quatro continentes, nomeadamente da Ásia, África, Europa e
América do Sul, cuja população perfaz um total de 1,6 mil milhões, aproximadamente um
quarto da população mundial. Neste sentido, estamos perante um vasto potencial para um
futuro brilhante da cooperação entre as partes envolvidas. O Comissariado espera, portanto,
manter laços estreitos e diálogo recorrente com o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau. Para além disso, almeja que a função de Macau enquanto Plataforma e ponte de
ligação possa, através de esforços conjuntos, progredir com a construção da iniciativa“Uma
Faixa, Uma Rota”, sendo esta a principal directriz para as cooperações conjuntas entre a
China e os PLPs, para que juntos alcancem um maior desenvolvimento.

Secretariado Permanente do Fórum de
Macau realizou um encontro temático com o

Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da
RPC na RAEM para promover a construção de
Macau enquanto Plataforma de forma conjunta

組織參加各類經貿展覽為中國內地澳門

和葡語國家企業牽線搭建溝通合作的橋樑
近兩年來駐澳門公署兩任特派員連續訪問秘

書處充分顯示了公署對常設秘書處工作的重

視和支持中葡論壇（澳門）常設秘書處將一如

既往地與公署開展合作發揮中葡論壇在中國

和葡語國家經貿交往的橋樑作用共同促進葡

語系各國與中國開展“一帶一路”合作

葡語國家各派駐代表在發言中高度評價“一

國兩制”在澳門的成功實踐並堅定支持“一

個中國”原則各派駐代表還分別介紹了各自

國家對華關係以及與澳門特區經貿交流合作情

况並就深化“一帶一路”國際合作澳門融

入“粵港澳大灣區”建設進一步發揮中葡論

壇作用打造澳門“中葡商貿合作服務平台”

等關切的話題提出了看法和建議
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O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian,
afirmou que desde o estabelecimento do Fórum de Macau e tendo em conta o
posicionamento de Macau, o Secretariado Permanente tem organizado actividades
diversificadas, com o apoio do governo da China e dos governos dos PLPs, beneficiando
também da colaboração do governo da RAEM. Com base no relacionamento e interacção com
o exterior, o Secretariado Permanente tem organizado, co-organizado e apoiado uma série de
actividades de intercâmbio económico e comercial e participado em várias exposições
económicas e comerciais, promovendo o intercâmbio entre as empresas do Interior da China,
Macau e dos PLPs e construindo uma ponte de diálogo e cooperação.

Nos últimos dois anos, dois Comissários do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China
destacados em Macau efectuaram visitas sucessivas ao Secretariado Permanente,
demonstrando o reconhecimento pleno e o apoio cabal do Comissariado ao trabalho
desenvolvido pelo Secretariado Permanente. O Secretariado Permanente do Fórum de
Macau continuará a cooperar com o Comissariado, desenvolvendo o papel do Fórum de
Macau enquanto ponte nas trocas económicas e comerciais entre a China e os PLPs e
promovendo conjuntamente a cooperação entre a China e os PLPs no âmbito da iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota”.

Os Delegados dos PLPs manifestaram o seu alto apreço pela adaptação do princípio“Um
País, Dois Sistemas”e reiteraram o seu apoio ao princípio de“Uma China Única”. Os
delegados aproveitaram para divulgar a situação actual no âmbito das relações entre o seu
país e a China, o intercâmbio e a cooperação económica e comercial com a RAEM. Foram
ainda apresentadas as suas opiniões e sugestões sobre questões de interesse, entre as quais
o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito da iniciativa“Uma Faixa, Uma
Rota”, a integração de Macau na construção de Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau,
o desempenho do papel do Fórum de Macau e a construção de Macau enquanto Plataforma
de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLPs.

雙方合影
Fotografia de Grupo
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東帝汶前總統若澤·拉莫斯·奧爾塔
到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處
月30日東帝汶前總統若澤·拉莫斯·

奧爾塔到訪中葡論壇（澳門）常設秘書

處並與丁恬秘書長羅德高副秘書長輔助

辦公室莫苑梨主任及東帝汶派駐代表進行會

面
丁副秘書長感謝若澤·拉莫斯·奧爾塔前總

統的到訪並簡單介紹了中葡論壇（澳門）常

設秘書處在貿易投資促進省市間合作人力

資源合作及文化交流等領域開展的工作願進

一步推動東帝汶及其他葡語國家加強與中國內地

和澳門的合作若澤·拉莫斯·奧爾塔前總統感

謝秘書處的熱情接待表示此行旨在加強東帝汶

與中國友好關係並介紹了東帝汶發展情況希

望論壇更多關注和推動減貧教育衛生等領域

合作也表示東帝汶堅定支持“一帶一路”倡

議並希望在東帝汶有積極推動和收穫他還對

澳門的蓬勃發展感到高興高度讚賞澳門在推動

中國與葡語國家合作中發揮的平台作用

5

雙方交流
Intercâmbio entre as partes

A 30 de Maio, o Ex-Presidente de Timor-Leste, Dr. José Manuel Ramos-Horta efectuou uma
visita ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau. Foi recebido pelos Secretários-Gerais
Adjuntos, Dr. Ding Tian, e Dr. Rodrigo Brum, pela Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra.
Teresa Mok e pelo Delegado de Timor-Leste junto do Secretariado Permanente, Dr. Danilo
Henriques.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian agradeceu a visita da sua excelência Dr. José
Manuel Ramos-Horta, Ex-presidente de Timor-Leste e fez uma breve apresentação acerca
dos trabalhos desenvolvidos pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau em diversas
áreas, nomeadamente a promoção do comércio e do investimento, a cooperação com províncias
e municípios do Interior da China, a cooperação dos recursos humanos, bem como o intercâmbio
cultural, entre outros. Referiu que o Secretariado Permanente está empenhado em reforçar a
cooperação entre o Interior da China, Macau e os PLPs, com ênfase em Timor-Leste.

Ex-Presidente de Timor-Leste Dr. José Manuel Ramos-Horta
visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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雙方合影
Foto de Grupo

月31日中國商務部王炳南副部長一行

到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處並

會見了秘書處中方工作組成員
丁恬副秘書長對王炳南副部長一行表示熱烈

歡迎並重點匯報了秘書處圍繞經貿產能

文化交流及人力資源合作領域等開展的工作情

況王炳南副部長表示商務部重視中葡論壇

多邊合作機制重視澳門平台作用鼓勵大家

繼續努力積極做好2020年第六屆部長級會議

各項準備工作確保會議取得成功

5

中國商務部王炳南副部長一行
視察中葡論壇（澳門）常設秘書處

Sua excelência Dr. José Manuel Ramos-Horta agradeceu a recepção calorosa do Secretariado
Permanente e salientou que a visita teve como objectivo estreitar as relações amistosas
entre Timor-Leste e a China. O Ex-presidente apresentou a situação actual de desenvolvimento
económico de Timor-Leste e expressou o total apoio à Iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”.
Acrescentou, porém, que a promoção da Iniciativa deva ser enaltecida em Timor-Leste, no
sentido de criar mais resultados. Aguarda por isso que o Fórum de Macau promova a
cooperação nos âmbitos da educação e saúde e também na erradicação da pobreza.
Manifestou também o seu alto apreço pelo crescente desenvolvimento económico de
Macau e pelo desempenho do papel de Macau enquanto plataforma para a

promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa.
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合影
Fotografia de grupo

A 31 de Maio, uma delegação encabeçada pelo Vice-Ministro do Comércio da China, Dr.
Wang Bingnan, visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau para reunir com os
representantes da China no Secretariado Permanente.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian deu as calorosas boas-vindas à delegação e fez
uma breve apresentação dos trabalhos desenvolvidos, com ênfase nos trabalhos do
Secretariado Permanente no âmbito da cooperação económica e comercial, da capacidade
produtiva, do intercâmbio cultural e dos recursos humanos. O Vice-Ministro, Dr. Wang
Bingnan,sublinhou a elevada importância do Ministério do Comércio atribuída ao Fórum de
Macau como um mecanismo de cooperação multilateral e ao papel de Macau enquanto
Plataforma. Aproveitou ainda para encorajar todos os representantes para envidarem
esforços contínuos nos trabalhos de preparação da 6.ª Conferência Ministerial a ser
realizada no próximo ano, de forma a garantir o sucesso cabal do evento.

Vice-Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Bingnan
visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau

95



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)

2019

雙方合影
Fotografia de grupo

考察KGK集團
Visita ao Grupo KGK

葡論壇（澳門）常設秘

書處丁恬副秘書長率團

於7月5日至6日赴安哥拉訪

問部份內地省市經貿主管部

門代表及企業代表隨行在安

哥拉期間拜訪了中國駐安哥

拉大使龔韜會晤了中葡論壇

安哥拉聯絡員以及考察了珠寶

產業KGK集團
秘書處代表團與中葡論壇安

哥拉新任聯絡員Dr. Clemente
Pedro Francisco Camenha 會
晤時就中葡論壇（澳門）秘

書處過去一年開展的主要工作

和今年圍繞推動落實第五屆部

長級會議舉措澳門中葡商貿

合作服務平台作用以及第六

屆部長級會議籌備工作等議題

進行交流雙方一致同意繼續

加強中葡論壇推廣並進一步

利用論壇多邊機制和澳門平台

作用為企業牽線搭橋共同

推動中安經貿關係和中葡論壇

發展
在安哥拉期間還考察了珠

寶界最具影響力的企業KGK集

團結束行程後代表團一行

於7月7日轉往聖多美和普林

西比繼續進行訪問行程並參加

“中國與葡語國家企業經貿合

作洽談會—聖多美—2019”

中

中葡論壇（澳門）常設秘書處訪問安哥拉
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Entre os dias 5 e 6 de Julho, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dr. Ding Tian chefiou uma delegação para visitar Angola, acompanhando
pelos representantes dos serviços titulares dos assuntos económicos e comerciais das
algumas províncias e municípios e também das empresas do Interior da China. Durante a
estadia em Angola, a Delegação teve encontro com o Embaixador da China em Angola, Dr.
Gong Tao, o Ponto Focal de Angola junto do Fórum de Macau e realizou uma visita de
prospecção no Grupo KGK do sector de joalharia.

A Delegação do Secretariado Permanente reuniu com o novo Ponto Focal de Angola junto
do Fórum de Macau, Dr. Clemente Pedro Francisco Camenha. As duas partes trocaram
impressões sobre os principais trabalhos realizados no ano passado pelo Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, e também sobre os temas como a promoção de
materialização das medidas da 5.ª Conferência Ministerial neste ano, o papel de Macau
enquanto Plataforma de Serviços para Cooperação Comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, e por fim os trabalhos preparativos da 6.ª Conferência Ministerial. As
duas partes concordaram unanimamente em continuar a reforçar a promoção do Fórum de
Macau, aproveitando melhor o mecanismo multilateral do Fórum de Macau, agindo como
elo de ligação entre as empresas, com o intuito de fomentar em conjunto, as relações
económicas e comerciais entre a China e Angola e o desenvolvimento do Fórum de Macau.

Durante a estadia em Angola, a Delegação ainda visitou a empresa mais influente no
sector de joalharia de Angola, Grupo KGK. Terminada a visita oficial em Angola, no dia 7 de
Julho, a Delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau deslocou- se a São
Tomé e Príncipe para continuar a missão e participar no Encontro dos Empresários para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa- São
Tomé-2019.

O Secretariado Permanente do Fórum de
Macau visitou Angola

代表團會晤中葡論壇安哥拉聯絡員
A Delegação no encontro com o Ponto Focal de Angola junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
訪問聖普參加中葡企業經貿合作洽談會

利用澳門平台發掘合作商機
月8日至11日中葡論壇（澳門）常設

秘書處副秘書長丁恬率團訪問聖多美和

普林西比並參加“第14屆中國與葡語國家企

業經貿合作洽談會—聖多美—2019”由中國

國際貿易促進委員會澳門特區貿易投資促進

局和聖多美和普林西比貿易投資促進局共同主

辦的“第14屆中國與葡語國家企業經貿合作洽

談會”聚焦旅遊業農業加工業基建及

服務業等優先合作領域超過300名經貿官員

及企業家出席
聖普總理熱蘇斯在開幕式上表示聖普位於

大西洋中部具有獨特的地理優勢具有成爲

未來區域樞紐的潛力希望通過洽談會的平台

讓中國及其他葡語國家和地區加深對聖普的瞭

解吸引更多外商對當地的投資中葡論壇常

設秘書處副秘書長丁恬致辭表示此次洽談會

是中葡論壇框架下的重要經貿促進活動洽談

會已成爲論壇與會國企業間交流對話和務實合

作的有效平台企業家是促進中國與葡語國家

經貿合作的中堅力量冀各方充分利用這個平

台努力發掘合作商機進一步增進合作與友

誼此外聖普貿易投資促進局局長布蘭科

中國國際商會黨委副書記徐延波及澳門貿易投

資促進局主席劉關華也分別致辭
在聖普期間代表團拜訪了聖普總理熱蘇斯

閣下總理高度認同中葡論壇取得的成效強

調澳門平台是聖普進入中國市場的大門並介

紹了當地基建能源農業旅遊等優先發展

產業情況雙方還就中葡論壇和澳門中葡商貿

合作服務平台作用第六屆部長級會議籌備等

議題展開交流願利用澳門平台作用加強中

國與聖普緊密聯繫與各領域合作深化兩國之

間友誼
另外在拜會中國駐聖普大使王衛時雙方

一致認為在中國與葡語國家交往中澳門扮演

著重要的“橋樑”角色兩國關係發展核心是

促進彼此雙向交流投資者迫切需要瞭解聖普

實際情況希望聖普方利用本國獨特的優勢條

件整合優勢政策和優勢項目信息更有成效

地吸引投資者開展經貿等各領域合作
訪問行程中代表團還考察了聖普Agripalma

棕櫚和橡膠工廠Rosa Santo António酒店項

目和聖多美Rosema啤酒廠等當地農業加工

業及旅遊業發展項目

7

嘉賓合影
Fotografia de grupo dos convidados
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Entre os dias 8 a 11 de Julho, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau chefiada pelo seu Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, visitou São Tomé e Príncipe
e participou no“14.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa-São Tomé-2019”. O Encontro foi co-organizado
pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT), pelo Instituto
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Agência de Promoção
de Comércio e Investimento de São Tomé e Príncipe (APCI), no qual foram enfatizadas
áreas prioritárias de cooperação, nomeadamente o turismo, a agricultura, indústria de
processamento, infra-estruturas e o sector de serviços. O Encontro contou com a presença
de mais de 300 dirigentes de diversas áreas económicas e comerciais e empresários.

Durante a cerimónia de abertura, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge
Bom Jesus, advertiu para as vantagens geográficas únicas de São Tomé e Príncipe,
localizado no meio do Atlântico, e para o seu potencial como centro regional no futuro. Fez
votos para que a plataforma deste Encontro pudesse ajudar a China e outros países e
regiões de língua portuguesa a aprofundar o seu conhecimento sobre São Tomé e Príncipe e
atrair mais investidores estrangeiros para o país.

O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian,
tomou a palavra e referiu que este Encontro é uma actividade de promoção económica e
comercial deveras importante no enquadramento do Fórum de Macau, visto que é uma
plataforma eficaz para o intercâmbio e a cooperação pragmática entre os sectores
empresariais dos países participantes do Fórum de Macau. Sublinhou que os empresários
constituem uma força crucial para promover a cooperação económica e comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa, e como tal aguardava que todas as partes
pudessem tirar pleno proveito desta plataforma para explorar oportunidades de negócio e
reforçar a cooperação e a amizade.

拜會聖普總理熱蘇斯閣下
Visita ao Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau visitou São
Tomé e Príncipe para participar no Encontro dos

Empresários para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa

Aproveitar Macau enquanto Plataforma para explorar
oportunidades de cooperação
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Além disso, o Director da Agência de Promoção de Comércio e Investimento de São Tomé
e Príncipe, Dr. Joaquim Rafael Branco, o Vice-Secretário do Comité do Partido da Câmara de
Comércio Internacional da China, Dr. Xu Yanbo e a Presidente do Instituto de Promoção do
Comércio e do Investimento de Macau, Dra. Irene Va Kuan Lau, também proferiram
discursos respectivamente.

Durante a estadia em São Tomé e Príncipe, a delegação visitou o Primeiro-Ministro de São
Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus, o qual reconheceu os resultados obtidos pelo Fórum
de Macau, salientando que para São Tomé e Príncipe, a Plataforma de Macau é a porta de
entrada no mercado chinês. Aproveitou para apresentar a situação geral das principais
áreas de desenvolvimento que abrangem as infra- estruturas, a energia, a agricultura e o
turismo, etc. As duas partes aproveitaram este encontro para trocar ideias sobre questões
de interesse, entre as quais o papel do Fórum de Macau e da Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e os trabalhos
preparativos para a 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau. Ambas as partes
pretendem aproveitar o papel de Macau enquanto Plataforma para estreitar a ligação e a
cooperação em diversas áreas entre a China e São Tomé e Príncipe e aprofundar a amizade
entre os dois países.

Aquando da visita ao Embaixador da China em São Tomé e Príncipe, Dr. Wang Wei, as
duas partes concordaram com a importância do papel de Macau enquanto ponte de ligação
nas relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Promover o intercâmbio
mútuo é uma tarefa imprescindível para desenvolver as relações entre os dois países.
Entretanto, os investidores anseiam por conhecer as realidades de São Tomé e Príncipe e,
por isso aguardamos que a parte são-tomense possa aproveitar as vantagens singulares do
seu país, recolham informações sobre as políticas de condições favoráveis e sobre projectos
competitivos para que, desta forma, possam atrair futuros investidores e realizar mais
cooperação económica e comercial e outros intercâmbios.

A delegação teve ainda a oportunidade de visitar alguns projectos do sector agrícola,
turístico e de processamento, incluindo a Empresa Agripalma, de produção de óleo de
palma e borracha, um empreendimento de hotelaria chamado“Hotel Roça Santo António”e
a Cervejaria Rosema, entre outras.

拜會中國駐聖普大使王衛
Visita ao Embaixador da China em São Tomé e Príncipe, Dr. Wang Wei
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月12日至14日常設秘書處代表團一行

訪問莫桑比克分別拜會了莫桑比克外交

部亞洲和大洋洲司司長António Inácio Júnior
莫桑比克工業和貿易部部長Ragendra de Sou-
sa以及莫桑比克投資貿易促進局（APIEX）局

長 Lourenço Sambo並與中國駐莫桑比克大

使館張祥焱代辦劉曉光參贊進行了交流座

談在各會面中丁恬副秘書長介紹了中葡論

壇過去一年來開展的工作尤其是第三方評估

工作的進展並就下一屆部長級會議籌備工作

交換意見丁恬表示常設秘書處每年組織豐

富的活動旨在加強與莫桑比克等葡語國家的

聯繫與合作論壇和各葡語國家應進一步推動

雙邊信息就投資政策市場商機營商環

境優勢互補等進行深入討論互聯互通發

揮澳門平台作用為企業進一步拓展合作空間

鋪路搭橋
António Inácio Júnior司長指出莫中兩國

是戰略合作夥伴企業合作是兩國雙邊合作和

中葡論壇框架下多邊合作的核心內容之一冀

進一步加強宣傳擴大論壇影響力充分利用

論壇雙邊和多邊合作機制創新雙方合作模

式並靈活運用BOT(建設運營轉讓)BO
(建設運營)等合作方式促進產能項目等多元

領域的合作莫方願繼續積極投身“一帶一

路”倡議建設中積極參加上海進博會等大型

活動全力支持第六屆部長級會議籌備工作
同時歡迎中國參加今年八月在馬普托舉辦的國

際博覽會
秘書處在拜會莫桑比克工業和貿易部以及投

資貿易促進局期間Ragendra de Sousa部長

表示中葡論壇開展的活動成果顯著為促進

莫中經貿合作作出了巨大貢獻感謝常設秘書

處為推動莫農產品對華出口所做出的積極努

力隨行的澳門鑽石交易所代表亦介紹了企業

基本的業務情況高度評價莫桑比克寶石資源

開發的商業潛力同時介紹了與莫桑比克國家

礦業開發公司（EMEM）洽談合作情況雙方一

致同意利用澳門中葡平台通力務實合作
為落實中葡論壇第五屆部長級會議《經貿合

作行動綱領》和《關於推進產能合作的諒解備

忘錄》的有關內容並做好第六屆部長級會議

籌備工作中葡論壇（澳門）常設秘書處丁恬

副秘書長率團於7月2日至15日期間前往葡萄

牙安哥拉聖多美和普林西比及莫桑比克四

國訪問舉辦經貿推介活動參加第14屆中國

與葡語國家企業經貿合作洽談會並拜會有關葡

語國家論壇事務主管部門投資促進機構等
取得了積極效果

7

丁恬副秘書長(左)向Ragendra de Sousa部長
贈送紀念品
O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, oferece
lembrança ao Dr. Ragendra de Sousa, Ministro da
Indústria e Comércio de Moçambique

中葡論壇（澳門）常設秘書處
訪問莫桑比克

發揮澳門平台作用助企業拓展合作
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秘書處代表與António Inácio Júnior司長合影
Fotografia de Grupo com Dr. António Inácio Júnior, Director para a Ásia e Oceânia do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação de Moçambique

Entre os dias 12 e 14 de Julho, a delegação do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau deslocou-se a Moçambique onde teve um encontro com o Director para Ásia e Oceânia
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Dr. António Inácio
Júnior, o Ministro da Indústria e Comércio de Moçambique, Dr. Ragendra de Sousa e com o
Director-Geral da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Moçambique
(APIEX), Dr. Lourenço Sambo. A delegação aproveitou para trocar impressões com o
Encarregado de Negócios da Embaixada da China em Moçambique, Dr. Zhang Xiangyan e o
Conselheiro da Embaixada da China em Moçambique, Dr. Liu Xiaoguang.

Durante o Encontro, o Secretário- Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apresentou o ponto de
situação dos trabalhos do Fórum de Macau desenvolvidos no ano passado, salientando o
processo dos trabalhos de avaliação externa do Fórum de Macau. Foi ainda realizada uma
consulta de opiniões sobre a preparação da próxima Conferência Ministerial.

O Dr. Ding Tian afirmou que o Secretariado Permanente tem organizado anualmente
diversas actividades que visam reforçar a ligação e a cooperação com Moçambique e outros
Países de Língua Portuguesa, para promover o intercâmbio bilateral e aprofundar a
abordagem entre o Fórum de Macau e os Países de Língua Portuguesa em diversos
aspectos, nomeadamente nas políticas de investimento, oportunidades de mercado,
ambientes de negócio, complementaridade das vantagens, entre outros, tirando o maior
partido de Macau enquanto Plataforma para alargar as áreas de cooperação empresarial.

Secretariado Permanente do Fórum de
Macau visita Moçambique

Desempenhando o papel de Macau enquanto Plataforma
para apoiar a explorar a cooperação empresarial
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O Dr. António Inácio Júnior sublinhou a parceira estratégica de cooperação entre
Moçambique e a China, na qual a cooperação empresarial tem tido um papel crucial tanto na
cooperação bilateral como na cooperação multilateral, nomeadamente no enquadramento do
Fórum de Macau. Manifestou o desejo de reforçar a divulgação recíproca para alargar a
influência do Fórum de Macau, aproveitar os mecanismos bilaterais e multilaterais de forma
plena, para além de criar novos modelos de cooperação, ultilizando de forma flexível os
modelos de cooperação como BOT (Build- Operate- Transfer) e BO (Build- Operate) etc, no
sentido de promover a cooperação nas áreas diversas, particularmente os projectos da
capacidade produtiva.

Referiu também que Moçambique vai continuar a participar activamente na Iniciativa
“Uma Faixa, Uma Rota”, através da presença em grandes eventos como a Exposição
Internacional de Importações da China em Xangai. O país vai envidar todos os seus
esforços e apoiar nos trabalhos preparatórios da 6.ª Conferência Ministerial. Ao mesmo
tempo, apelou à participação da China na Feira Internacional de Maputo que será realizada
em Agosto do corrente ano.

Aquando da visita da delegação do Secretariado Permanente ao Ministério da Indústria e
Comércio de Moçambique e à Agência Para a Promoção de Investimento e Exportações
(APIEX), o Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Ragendra de Sousa, afirmou que o Fórum
de Macau tem desenvolvido diversas actividades com resultados notáveis, contribuindo de
forma empenhada para a cooperação económica e comercial entre a China e Moçambique.

Agradeceu também ao Secretariado Permanente pelos seus esforços envidados para a
promoção da exportação de produtos agrícolas de Moçambique para a China. O
representante da Bolsa de Diamantes de Macau junto à delegação do Secretariado
Permanente aproveitou para dar uma apresentação sobre a situação de negócios da Bolsa,

拜會莫桑比克工業和貿易部部長以及投資貿易促進局局長
Encontro com o Ministro da Indústria e Comércio de Moçambique e o Director-Geral da APIEX
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拜會莫桑比克外交部亞洲和大洋洲司司長
Encontro com o Director do Departamento dos Assuntos da Ásia e Oceânia do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação de Moçambique

referiu também as potencialidades comerciais a respeito da exploração das pedras
preciosas de Moçambique. Além do mais, o representante da Bolsa informou ao Ministro
das negociações de cooperação com a EMEM (Empresa Moçambicana de Exploração
Mineira), salientando que ambas as partes concordaram em aprofundar a cooperação
pragmática aproveitando a Plataforma de Macau.

Agradeceu também ao Secretariado Permanente pelos esforços envidados para a
promoção de exportação de produtos agrícolas de Moçambique para a China. O
representante da Bolsa de Diamantes de Macau junto à delegação do Secretariado
Permanente aproveitou para fazer uma apresentação sobre a situação de negócios da Bolsa
e mencionou as potencialidades comerciais relativas à exploração de pedras preciosas de
Moçambique. Por fim, o representante da Bolsa informou o Ministro sobre as negociações
de cooperação com a EMEM (Empresa Moçambicana de Exploração Mineira), salientando
que ambas as partes concordaram em aprofundar a cooperação pragmática aproveitando a
Plataforma de Macau.

Para concretizar os objectivos consagrados no“Plano de Acção para a Cooperação
Económica e Comercial” e no “Memorando de Entendimento sobre a Promoção da
Cooperação na Produção”, ambos proclamados na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de
Macau, uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau liderada pelo
Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, deslocou-se a Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe
e Moçambique entre os dias 2 a 15 de Julho. Durante a deslocação, foram realizadas
actividades de promoção económica e comercial, a participação no 14.º Encontro
Empresarial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, visitas às entidades
governamentais que tutelam os assuntos do Fórum de Macau, bem como às Instituições de
Promoção de Investimento e Comércio, através das quais obtiveram resultados frutíferos.
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雙方交流
Intercâmbio entre as partes

A 2 de Setembro, acompanhada pelo Embaixador de Timor-Leste acreditado na China, Dr.
Bendito dos Santos Freitas, a Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e Justiça
(Comissão A) do Parlamento Nacional de Timor-Leste, Dra. Carmelita Caetano Moniz,
visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau. A delegação foi recebida pela
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen. O encontro contou com a presença do Delegado de
Timor-Leste junto do Secretariado Permanente, Dr. Danilo Henriques.

月2日東帝汶國民議會憲法事務及司

法委員會主席卡梅麗塔·卡爾塔諾·莫

尼斯在東帝汶駐華大使費迪拓陪同下到訪中

葡論壇（澳門）常設秘書處徐迎真秘書長會見

代表團東帝汶派駐代表東晨光亦出席活動
徐迎真秘書長歡迎卡梅麗塔·卡爾塔諾·莫

尼斯主席到訪並介紹了澳門平台作用和中葡

論壇（澳門）常設秘書處工作她表示秘書處

致力於推動中國與葡語國家經貿合作每年開

展經貿人力資源旅遊文化等多領域交流活

動東帝汶是一個年輕的發展中國家兩國合

作潛力大中葡論壇願支持東帝汶積極利用澳

門平台和中葡論壇多邊合作機制加強中國與東

帝汶在各領域的合作

卡梅麗塔主席感謝常設秘書處的熱情接待
並簡要介紹了國民議會憲法事務及司法委員會

情況表示此行旨在加強與澳門司法機構交流

合作借鑒澳門個人財產申報制度推動本國

反腐敗立法工作卡梅麗塔還高度讚賞澳門在

推動中國與葡語國家合作中發揮的平台作用
會晤時東晨光派駐代表向代表團簡介了澳

門特區概況及歷史中葡論壇（澳門）常設秘書

處職能及歷屆部長級會議情況他表示兩國已

成功開展了漁業基礎設施教育衛生旅

遊及文化等多領域合作常設秘書處每年均組

織葡語國家派駐代表到中國內地省市通過舉

辦研討會洽談會等多元活動推動中國內地企

業投資東帝汶

9

東帝汶國民議會憲法事務
及司法委員會主席

到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e
Justiça do Parlamento Nacional de Timor-Leste,

Dra. Carmelita Caetano Moniz visita o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau
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雙方合影
Fotografia de Grupo

A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen deu as boas- vindas à Presidente da Comissão A,
Dra. Carmelita Caetano Moniz, e fez uma breve apresentação acerca dos trabalhos
desenvolvidos pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, bem como o papel de
Macau enquanto Plataforma. Salientou o empenho que o Secretariado Permanente tem
vindo a envidar no reforço da cooperação económica e comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, tendo por isso realizado inúmeras actividades de intercâmbio em
diversas áreas, nomeadamente no âmbito das relações económicas e comerciais, dos
recursos humanos, de turismo e cultura, entre outras. Referiu ainda que, enquanto país
em vias de desenvolvimento, Timor-Leste possui inúmeras potencialidades para reforçar a
cooperação com a China. Aproveitou a oportunidade para sublinhar a disponibilidade do
Fórum de Macau em apoiar Timor-Leste a aproveitar a Plataforma de Macau e o mecanismo
de cooperação multilateral oferecido pelo Fórum de Macau para gerar e consolidar a
cooperação entre os dois países em diversas áreas.

A Presidente da Comissão A, Dra. Carmelita agradeceu a calorosa recepção do
Secretariado Permanente e de seguida apresentou a organização e as funções da Comissão
de Assuntos Constitucionais e Justiça. Referiu que a visita teve como objectivo estreitar as
relações de cooperação e promover o intercâmbio com os órgãos judiciários e legislativos
de Macau, nomeadamente adquirir mais conhecimentos relativos ao regime da Declaração
de Rendimentos e Interesses Patrimoniais Pessoais para promover os trabalhos legislativos
de uma Lei de Anticorrupção no país. Manifestou também o seu alto apreço pelo
desempenho do papel de Macau enquanto Plataforma para a Promoção da Cooperação
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

No decorrer do encontro, o Delegado de Timor-Leste fez uma breve apresentação acerca
da conjuntura e a história da Região Administrativa Especial de Macau, as funções do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau e a situação das diversas edições da
Conferência Ministerial realizadas desde a criação do Fórum de Macau. Sublinhou as
inúmeras cooperações de sucesso que os dois países têm vindo a desenvolver em diversas
áreas tais como a pesca, infraestruturas, educação, saúde, turismo, cultura, etc. Salientou
ainda que o Secretariado Permanente tem organizado deslocações anuais dos delegados
juntos do Secretariado às províncias e cidades do Interior da China, com o objectivo de
promover o investimento das empresas chinesas em Timor-Leste através da realização de
diversas actividades como seminários e encontros.

106



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)

2019

No dia 5 de Setembro, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Casimiro de Jesus Pinto recebeu
uma delegação chefiada pelo Chefe da Divisão de Coordenação e Desenvolvimento do
Gabinete de Promoção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau do Município de
Shenzhen.

As duas partes trocaram opiniões sobre as questões de interesse, entre as quais a
coordenação de uma ligação mais estreita, o aproveitamento das vantagens de Macau
enquanto Plataforma, a intensificação da cooperação entre Shenzhen e os Países de Língua
Portuguesa (PLPs) nas áreas de inovação e ciência e tecnologia, economia azul, etc.

月5日黃偉麟副秘書長會見深圳市委推進粵港澳大灣區辦協調發展處處長曹志文一行雙

方就建立更緊密聯繫發揮澳門的平台優勢進一步加大深圳與葡語國家科技創新海洋

經濟等領域合作進行了交流
9

與來賓合影
Fotografia de grupo com a delegação

深圳市委大灣區辦
到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處

進一步拓展深圳與葡語國家交流合作

Gabinete de Promoção da Grande Baía do Município de
Shenzhen visitou o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau para intensificar o intercâmbio e cooperação entre

Shenzhen e os PLPs
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Durante a manhã do dia 10 de Setembro, o Vice-Presidente da Conferência Consultiva
Política do Povo Chinês (CCPPC), Dr. Gao Yunlong, visitou o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau acompanhado pelo Subdirector do Gabinete de Ligação do Governo
Popular Central em Macau, Dr. Yao Jian. A reunião realizada entre a delegação e os
representantes da China do Secretariado Permanente do Fórum de Macau foi um sucesso, e
aproveitaram a ocasião para deixar algumas recomendações de trabalho. A Secretária-Geral
do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, recebeu o Vice- Presidente e a sua delegação e
destacou os trabalhos desenvolvidos pelo Secretariado Permanente.

雙方交流
Intercâmbio entre as partes

雙方合影
Fotografia de Grupo

全國政協副主席高雲龍訪秘書處
月 10 日上

午全國政

協副主席高雲龍在

中聯辦副主任姚堅

陪同下蒞臨中葡

論壇（澳門）常設

秘書處視察交流
指導工作會見了

秘書處中方工作組

成員徐迎真秘書

長歡迎高雲龍副主

席一行來訪並匯

報了秘書處的工作

情況

9

Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo
Chinês (CCPPC), Dr. Gao Yunlong, visita o Secretariado

Permanente do Fórum de Macau
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月26日徐迎真秘書長在中葡論壇常設

秘書處會見佛得角衛生及社會保障部長

阿林多·多·羅薩里奧羅德高副秘書長和佛

得角派駐代表米格爾參加雙方就推動中佛雙

方利用澳門平台優勢開展傳統醫藥合作在論

壇框架下進一步密切雙方合作交換意見
徐迎真秘書長歡迎羅薩里奧部長參加“2019

中國（澳門）傳統醫藥國際合作論壇”期間來

訪讚賞佛方大力推動與粵澳“產業園”開展

合作感謝佛得角政府持續重視中葡論壇工

作
秘書處充分利用澳門平台優勢連續四年舉辦

傳統醫藥研修班致力推動中國與葡語國家開

展傳統醫藥合作中葡論壇的多邊合作機制
可為中佛雙邊合作提供有力支撐
羅薩里奧部長表示佛得角政府十分重視中

葡經貿合作論壇以及澳門平台作用今年5月
佛得角衛生與社會保障部與產業園在里斯本簽

署合作備忘錄進一步深化雙方在傳統醫藥領

域合作佛得角希望將傳統醫藥和常規醫藥領

域相結合不斷完善國家公共衛生體系未來

冀與粵澳“產業園”合作建立傳統醫藥研究中

心逐步完善相關領域的立法培訓等各項機

制建設並加大醫院衛生中心等基建

9

佛得角衛生及社會保障部長
到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處

雙方合影
Fotografia de grupo

A 26 de Setembro, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen recebeu o Ministro da Saúde e da
Segurança Social de Cabo Verde, Dr. Arlindo do Rosário, no Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, com a presença do Secretário- Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, e do
Delegado de Cabo Verde, Dr. Nuno Furtado.

Visita do Ministro da Saúde e da Segurança Social de Cabo
Verde ao Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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雙方交流
Intercâmbio bilateral

Ambas as partes trocaram impressões sobre a promoção da cooperação na área de
medicina tradicional entre a China e Cabo Verde através do aproveitamento das vantagens
de Macau para a dinamização da cooperação entre as partes, no enquadramento do Fórum
de Macau.

A Secretária-Geral Xu agradeceu a visita e deu as boas-vindas ao Ministro Arlindo do
Rosário no seguimento da sua participação no“Fórum de Cooperação Internacional de
Medicina Tradicional 2019”(Macau, China) e elogiou os esforços envidados por Cabo Verde
para desenvolver a cooperação com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional
Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau. A Secretária- Geral Xu agradeceu
ainda ao Governo de Cabo Verde pela valorização permanente atribuída aos trabalhos do
Fórum de Macau.

Com o cabal proveito das vantagens de Macau enquanto Plataforma, o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau tem vindo a realizar anualmente há 4 anos, o Colóquio de
Medicina Tradicional com o objectivo de impulsionar a cooperação da medicina tradicional
entre a China e os PLPs. O mecanismo de cooperação multilateral do Fórum de Macau irá
facultar um grande apoio à cooperação entre a China e Cabo Verde.

O Ministro Arlindo do Rosário confirmou que o Governo de Cabo Verde tem atribuído
grande importância ao Fórum de Macau e ao Papel de Macau enquanto Plataforma.
Acrescentou que em Maio do corrente ano, o Ministério da Saúde e da Segurança Social de
Cabo Verde e o Parque Industrial tinham assinado um Memorando de Cooperação em
Lisboa a fim de impulsionar a cooperação bilateral na área de medicina tradicional.

Cabo Verde manifestou a vontade em integrar a medicina tradicional e a medicina
convencional com o intuito de aperfeiçoar o seu sistema nacional de saúde pública. Espera-
se que, num futuro próximo, em colaboração com o Parque Industrial, seja criado o Centro
de Estudo de Medicina Tradicional para aprimorar gradualmente a legislação e a formação
de recursos humanos, entre outros mecanismos desta área, bem como reforçar a
construção de infra-estruturas, tais como hospitais e centros de saúde.
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聖普衛生部長
訪中葡論壇（澳門）常設秘書處

月26日徐迎真秘書長會見來澳參加

“2019中國（澳門）傳統醫藥國際合作

論壇”的聖多美和普林西比衛生部長埃德加·

奈維斯羅德高副秘書長和聖普派駐代表施蒙

格出席會見
徐迎真秘書長歡迎奈維斯部長到訪感謝聖

普政府重視中葡論壇積極推動與中國開展合

作並於今年成功在聖普舉辦了第十四屆中葡

企業經貿合作洽談會傳統醫藥領域合作是中

葡論壇第五屆部長級會議《行動綱領》的重要

內容願各方充分發揮自身獨特優勢攜手努

力尋找適合每個葡語國家自身條件的合作模

式借助澳門平台優勢推動中聖在衛生文

化等各領域合作
奈維斯部長表示聖普地理位置優越輻射西

非2億人口市場人口健康指數在西非居於前

列生態優勢明顯傳統醫藥資源十分豐富
開發潛力巨大願利用中葡論壇多邊機制與

中國積極探討合作加強科研和人才培訓合

作進一步帶動多領域產業發展

9

雙方合影
Fotografia do grupo

No dia 26 de Setembro, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, reuniu com o Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Dr.
Edgar Neves no seguimento da sua participação no “Fórum de Cooperação Internacional
de Medicina Tradicional 2019 (Macau, China)”. O encontro também contou com a presença
do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, e do Delegado de São Tomé e Príncipe do
Fórum de Macau, Dr. Gika Makeba da Graça Simão.

O Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe visitou o
Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen deu boas-vindas ao Ministro, Dr. Edgar Neves,
agradeceu o apreço atribuído pelo Governo de São Tomé e Príncipe ao Fórum de Macau,
bem como a promoção activa para a cooperação com a China. A Dra. Xu Yingzhen felicitou
o sucesso da realização do 14.º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa em São Tomé e Príncipe. Dada a
importância do conteúdo relativo à cooperação na área de medicina tradicional no Plano de
Acção, assinado na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, a Secretária- Geral
apelou às partes envolvidas que possam aproveitar da melhor forma as próprias vantagens,
explorar o modelo de cooperação mais adequado ao seu país, aproveitando as vantagens
da Plataforma de Macau, a fim de impulsionar a cooperação, nomeadamente, entre a China
e São Tomé e Príncipe, no âmbito de saúde, cultura, entre outras áreas.

O Ministro, Dr. Edgar Neves referiu que São Tomé e Príncipe possui uma localização
geográfica privilegiada, numa região com cerca de 200 milhões de consumidores. O
indicador de saúde da população de São Tomé e Príncipe está nos primeiros lugares da
África Ocidental. O país possui vantagens ecológicas únicas, bem como recursos
abundantes de medicina tradicional e potencialidades de exploração. O Ministro manifestou
o desejo de aproveitar o mecanismo multilateral do Fórum de Macau para explorar
activamente a cooperação com a China, reforçando a cooperação nas áreas da
investigação científica e da formação de recursos humanos, para avançar

com o desenvolvimento industrial dos diversos sectores.

徐迎真秘書長會見
安哥拉公共衛生國務秘書

葡論壇（澳門）常設秘

書處徐迎真秘書長 9月

26日會見出席“2019中國（澳

門）傳統醫藥國際合作論壇”的

安哥拉公共衛生國務秘書若澤·

曼努埃爾·達·庫亞羅德高副

秘書長出席會見
雙方圍繞借助中葡論壇多邊合

作機制傳統醫藥合作新模式
開展人才培訓和製藥等多領域合

作探討交流並就利用澳門平台

優勢積極推動基礎設施投資

貿易旅遊等領域合作進一步

擴大中安在論壇框架下的合作交

換了意見

中

雙方交流
Intercâmbio bilateral
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雙方合影
Fotografia de grupo

A 26 de Setembro, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
Dra. Xu Yingzhen, reuniu-se com o Secretário de Estado para Saúde Pública de Angola, Dr.
José Manuel da Cunha, no seguimento da sua participação no“Fórum de Cooperação
Internacional de Medicina Tradicional 2019”(Macau, China). O encontro também contou
com a presença do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Brum.

Ambas as partes trocaram impressões sobre o papel do Fórum de Macau enquanto
mecanismo de cooperação multilateral, novos métodos de cooperação relativas à Medicina
Tradicional e as parcerias na formação de profissionais bem como na produção e venda de
medicamentos. Aproveitaram para abordar diversos temas tais como o aproveitamento das
singularidades da Plataforma de Macau, a promoção das cooperações entre a China e
Angola nas áreas de infraestrutura, investimento, comércio e turismo, etc. Outro dos
assuntos discutidos foi o alargamento da cooperação sino-angolana no quadro do Fórum de
Macau.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum
de Macau, Dra. Xu Yingzhen, reuniu-se com o Secretário de

Estado para Saúde Pública de Angola
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葡論壇常設秘書處徐迎真秘書長10月

18日會見安哥拉國有鑽石貿易公司與澳

門鑽石交易所代表團一行羅德高副秘書長和安

哥拉派駐代表白敏龍參加會見
徐迎真秘書長表示中葡論壇近年來持續推動

澳門“一個平台三個中心”建設並積極推動

澳門建設中國與葡語國家金融服務平台建立葡

語國家人民幣清算中心開展融資租賃財富管

理出口信用保險等多項業務中葡合作發展基

金總部也成功落戶澳門徐迎真秘書長指出
中安兩國經貿關係保持良好發展趨勢中國市

場潛力巨大希望安哥拉國有鑽石貿易公司利

用澳門平台優勢助力中國與葡語國家經貿合

作
安哥拉國有鑽石貿易公司董事長歐金尼奧表

示澳門與葡語國家有著天然聯繫和語言優

勢公司十分看重澳門營商環境和中國內地市

場

中

雙方交流
Intercâmbio entre as partes

徐迎真秘書長會見
安哥拉國有鑽石貿易公司
和澳門鑽石交易所代表團
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雙方合影
Fotografia de grupo

A 18 de Outubro, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
Dra. Xu Yingzhen, recebeu a delegação da Sociedade de Comercialização de Diamantes de
Angola (doravante designado por SODIAM) e da Bolsa de Diamantes de Macau. O encontro
contou com a presença do Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau, Dr. Rodrigo Brum
e do Delegado de Angola junto do Fórum de Macau, Dr. Belarmino Barbosa.

A Secretária-Geral Xu referiu que, nos últimos anos, o Fórum de Macau tem impulsionado
de forma continuada a construção de Macau enquanto “Uma Plataforma, Três Centros”,
assim como fomentado o papel de Macau enquanto plataforma de serviços financeiros entre
a China e os Países de Língua Portuguesa, incluindo a criação do Centro de Liquidação em
RMB para os PLPs, o desenvolvimento de actividades de locação financeira, a gestão de
fortunas e seguros de crédito para exportação, entre outras. Afirmou ainda que a sede do
Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa foi transferida
para Macau.

A Secretária-Geral Xu relembrou que as relações económicas e comerciais entre a China e
Angola têm vindo a apresentar uma boa tendência de desenvolvimento e salientou o
potencial evidente do mercado da China. Manifestou o seu desejo para que, neste contexto
favorável, a SODIAM pudesse aproveitar as vantagens de Macau enquanto Plataforma para
contribuir para um maior dinamismo da cooperação económica e comercial entre a China e
os PLPs.

O Presidente do Conselho de Administração da SODIAM, Dr. Eugénio Bravo da Rosa,
reiterou que, tendo em conta a ligação intrínseca de Macau com os PLPs e as suas
vantagens linguísticas, a SODIAM tem dado grande importância ao ambiente de negócio de
Macau e ao mercado do Interior da China.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen recebeu as delegações
da Sociedade de Comercialização de Diamantes de

Angola e da Bolsa de Diamantes de Macau
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佛得角工業貿易與能源部長蒙特羅
到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處
月18日佛得角工業貿易與能源部長

蒙特羅一行到訪中葡論壇（澳門）常設

秘書處徐迎真秘書長會見代表團丁恬副秘

書長羅德高副秘書長和佛得角派駐代表米格

爾出席
徐迎真秘書長歡迎蒙特羅一行並表示中葡

論壇致力於推動中國與葡語國家開展經貿投

資人力資源文化教育以及省市間多領域

合作積極打造澳門平台一直以來佛得角

積極參與中葡論壇事務希望佛方藉參加本屆

澳門國際貿易投資展覽會之機進一步利用澳門

平台優勢擴大雙方在經貿人力資源傳統

醫藥等多領域合作

蒙特羅部長感謝常設秘書處的熱情接待並

讚賞中葡論壇是推動中國與葡語國家經貿合作

卓越的多邊機制佛方高度重視澳門平台作

用將進一步利用澳門平台加強宣傳推廣讓

更多人瞭解佛得角蒙特羅部長還感謝受邀參

加中國—葡語國家文化週文藝晚宴並表示文

化交流有助於加深人民之間的相互瞭解提升

互信推動中國與葡語國家經貿合作他還指

出佛得角企業積極參與本屆澳門國際貿易投

資展覽會為推動兩國經貿合作起到積極作

用
雙方還就2020年中葡論壇第六屆部長級會議

相關籌備工作進行了交流

10

No dia 18 de Outubro, uma delegação chefiada pelo Ministro da Indústria, Comércio e
Energia de Cabo Verde, Eng. Alexandre Monteiro visitou o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau. A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen recebeu a delegação. O encontro
contou ainda com a presença do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, o Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Rodrigo Brum e o Delegado de Cabo Verde, Dr. Nuno Furtado.

雙方合影
Fotografia de grupo

Ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde,
Eng. Alexandre Monteiro visitou o Secretariado

Permanente do Fórum de Macau
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雙方交流
Intercâmbio entre as partes

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen deu as boas-vindas à delegação e salientou o empenho
do Fórum de Macau em promover a cooperação entre a China e os Países de Língua
Portuguesa em vários sectores, nomeadamente, economia e comércio, investimento,
recursos humanos, cultura, educação, bem como a cooperação em diversas áreas entre
províncias e municípios, com o intuito de impulsionar Macau enquanto Plataforma.

Referiu ainda que Cabo Verde tem participado de forma activa nos trabalhos do Fórum de
Macau e fez votos para que os representantes de Cabo Verde pudessem aproveitar as
vantagens da Plataforma de Macau através da participação nesta edição da Feira
Internacional de Macau, alargando a cooperação entre as duas partes em várias áreas,
nomeadamente economia e comércio, recursos humanos e medicina tradicional, etc.

O Ministro Alexandre Monteiro agradeceu a recepção calorosa do Secretariado
Permanente e elogiou o Fórum de Macau como um mecanismo multilateral de relevância na
promoção da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. Cabo Verde atribui grande importância ao papel de Macau enquanto Plataforma
e irá continuar a aproveitá- lo para reforçar a promoção e a divulgação, para que mais
pessoas conheçam o país.

O Ministro Alexandre Monteiro agradeceu o convite para o jantar oferecido por ocasião da
Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, e afirmou que o intercâmbio
cultural pode ajudar a aprofundar o conhecimento mútuo entre os povos, aumentar a
confiança mútua e promover a cooperação económica e comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa. Acrescentou que as empresas de Cabo Verde participaram
activamente nesta edição da Feira Internacional de Macau, desempenhando um papel
positivo na promoção da cooperação económica e comercial entre os dois países.

Ambas as partes trocaram opiniões sobre os trabalhos preparatórios da 6.ª Conferência
Ministerial do Fórum de Macau, a realizar-se em 2020.
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葡萄牙投資貿易促進局代表團
到訪中葡論壇（澳門）常設秘書處
月18日葡萄牙投資

貿易促進局執行委員安

東尼奧·席爾瓦到訪中葡論壇

（澳門）常設秘書處徐迎真

秘書長會見代表團羅德高副

秘書長和葡萄牙派駐代表布思

麗出席
徐迎真秘書長歡迎席爾瓦先

生到訪並表示中葡論壇致力

於發揮澳門平台優勢促進中

國與葡語國家經貿合作常設

秘書處願與葡萄牙投資貿易促

進局加強聯絡發揮澳門平台

作用探索在經貿人力資

源傳統醫藥文化和省市等

領域開展合作更好地為兩國

企業提供服務讓更多葡萄牙

企業瞭解中葡論壇也讓更多

中國內地省市企業瞭解葡語國

家
席爾瓦先生感謝秘書處熱情

接待並表示葡萄牙投資貿易

促進局積極推動葡萄牙參與葡

語國家共同體合作在人力資

源培訓領域葡方為安哥拉
佛得角聖普等國人才開展多

個培訓項目可為包括中國在

內的多個國家提供青年短期實

習席爾瓦指出葡萄牙投資

貿易促進局將更加系統地持續

推動葡中小企業進入澳門和中

國內地市場此次不少葡中小

企業參加澳門國際投資貿易展

覽會有利於推動葡企業家瞭

解澳門和中國內地市場

10

O vogal executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP), Dr. António Silva, visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau no dia 18
de Outubro. A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen, recebeu a delegação da AICEP. O
Secretário-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, e a Delegada de Portugal junto do Secretariado
Permanente, Dra. Maria João Bonifácio, também estiveram presentes no encontro.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, deu as boas-vindas ao Dr. António Silva e evidenciou
o empenho do Fórum em aproveitar as vantagens de Macau enquanto Plataforma,
promovendo a cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. O Secretariado Permanente manifestou o desejo de reforçar a comunicação
com a AICEP para melhor desenvolver o papel de Macau enquanto Plataforma, bem como
explorar a cooperação nas várias áreas como a economia e comércio, os recursos humanos,
a medicina tradicional, a cultura e cooperação entre províncias e cidades, entre outras; com
o objectivo de melhor servir as empresas e de fortalecer a cooperação empresarial entre os
dois países e permitir, ao mesmo tempo, que mais empresas portuguesas conheçam o
Fórum de Macau e fazer com que mais empresas das províncias e municípios do Interior da
China conheçam os Países de Língua Portuguesa.

雙方交流
Intercâmbio entre as partes

A Delegação da Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal (AICEP) visitou o
Secretariado Permanente do Fórum de Macau
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雙方合影
Fotografia de grupo

O Dr. António Silva agradeceu a recepção calorosa do Secretariado Permanente do Fórum
de Macau e afirmou que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
(AICEP), tem vindo a dedicar-se, de forma activa, à promoção da participação de Portugal
na CPLP. Na área da formação de recursos humanos, a parte portuguesa tem vindo a
desenvolver vários projectos de formação para os talentos de Angola, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, entre outros, através dos quais são oferecidos estágios de curto prazo
para jovens de vários países, incluindo a China. O Dr. António Silva frisou que a AICEP iria
continuar a promover de forma sistemática a entrada de pequenas e médias empresas
portuguesas nos mercados de Macau e do Interior da China.

Nesta edição da MIF, a participação activa de várias pequenas e médias empresas
irá permitir com que os empresários portugueses possam vir a conhecer

melhor o mercado de Macau e os mercados do Interior
da China.

徐迎真秘書長等會見
國際熱帶木材組織執行主任

月18日中葡論壇（澳門）常設秘書處徐

迎真秘書長商務部台港澳司孫彤司長

在秘書處會見了國際熱帶木材組織（ITTO）執行

主任格哈德·迪特勒博士（Gerhard Dieterle）

一行羅德高副秘書長參加會見
徐迎真秘書長歡迎格哈德博士到訪並感謝

格哈德博士及其專家團隊親臨澳門為“熱帶木

材投資貿易暨全球林產品綠色供應鏈合作研修

班”學員授課她表示促進自然資源和環境

保護領域的合作是中葡論壇第五屆部長級會議

《經貿合作行動綱領》的重要內容中國和部

分葡語國家都是 ITTO重要成員國上述研修班

系中葡論壇與 ITTO首次合作舉辦常設秘書處

願以此為起點與 ITTO共同努力利用澳門平

台優勢推動中國與葡語國家在能力建設投

資貿易市場准入綠色金融等領域開展合

作共同打造合法可持續的全球林產品綠色供

應鏈

11
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雙方合影
Fotografia de grupo

No dia 18 de Novembro, a Secretária- Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, e o Director- Geral do Departamento dos Assuntos de Taiwan,
Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio, Dr. Sun Tong, tiveram um encontro com a
delegação chefiada pelo Director Executivo da Organização Internacional de Madeira
Tropical (ITTO), Dr. Gerhard Dieterle, no Secretariado Permanente do Fórum de Macau. O
Secretário-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo Brum, esteve presente no encontro.

A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen, deu as boas- vindas ao Dr. Gerhard Dieterle e
agradeceu a presença de toda a equipa de especialistas, bem como às palestras temáticas
que irão proferir aos participantes do Colóquio sobre o Investimento e o Comércio da
Madeira Tropical entre a China e os Países de Língua Portuguesa e a Cooperação na Cadeia
Global de Fornecimento Verde para Produtos Florestais. Mencionou que a promoção da
cooperação na área de protecção dos recursos naturais e do meio- ambiente é parte
integrante do Plano de Acção assinado na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau,
além disso, a China e alguns dos Países de Língua Portuguesa são membros importantes da
ITTO. Sendo a primeira vez que se organiza um colóquio em colaboração com a ITTO, o
Secretariado Permanente gostaria de aproveitar esta cooperação através de esforços
envidados em conjunto, e aproveitando as vantagens de Macau enquanto Plataforma, para
dar início à promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa nas
áreas de capacitação, comércio e investimento, acesso ao mercado e finanças verdes, entre
outros, no sentido de estabelecer em conjunto uma cadeia de fornecimento verde para
produtos florestais legais e sustentáveis.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, reuniu com o
Director Executivo da Organização Internacional de

Madeira Tropical, Dr. Gerhard Dieterle

孫彤司長表示中國一貫秉持的綠色環保可

持續發展理念與 ITTO發展理念高度契合中

葡論壇致力於推動澳門打造面向未來可持續的

中國與葡語國家經貿合作服務平台並以此為

基礎積極參與全球合作希望雙方以此次研修

班的合作為起點加強在不同層面上的合作
積極支持澳門打造中葡商貿合作服務平台相

信雙方未來在可持續發展領域合作大有可為

實現合作共贏
格哈德博士感謝秘書處的熱情接待並表示

ITTO旨在通過與各國政府合作促進熱帶森林

資源的保護和可持續管理開發及貿易希望

以此為起點充分利用澳門平台優勢進一步推

動熱帶木材資源合理開發和貿易共同實現全

球林產品綠色供應鏈倡議探索更加豐富更加

富有成效的合作模式和機制
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月3日至4日中國商務部副部長王炳

南率團訪問東帝汶會見東帝汶立法改

革與議會事務部長兼代理經濟事務協調部長和

代理旅遊貿工部長菲得利斯並考察東國家電

網項目與駐東中資企業座談中國駐東帝汶

大使肖建國經商參贊耿協威商務部台港澳

司司長孫彤中葡論壇（澳門）常設秘書處秘書

長徐迎真副秘書長丁恬及東帝汶派駐代表東

晨光陪同參加上述有關活動
王炳南副部長表示中東友誼源遠流長建

交17年來兩國政治互信不斷增強雙方高層

往來密切各領域互利合作全面推進雙邊貿

易近年來呈現上升勢頭中方願與東方一道
繼續加強基礎設施農業漁業醫療衛生等

各領域合作讓成果更多惠及兩國民眾他又

介紹了中葡論壇基本情況以及中方關於舉辦

第六屆部長級會議的相關設想期待與東方共

同做好部長級會議籌備工作在前五屆《經貿

合作行動綱領》基礎上與東方等葡語國家共

同謀劃新的合作重點和規劃推動中葡論壇框

架下雙方合作取得更加豐碩的成果

12

雙方致送紀念品
Troca de lembranças entre as partes

中葡論壇（澳門）常設秘書處
陪同商務部王炳南副部長訪問東帝汶

Por sua vez, o Director-Geral, Dr. Sun Tong, referiu que a China tem seguido sempre o
conceito de desenvolvimento de forma sustentável e ecológica, o que corresponde
praticamente ao conceito de desenvolvimento da ITTO. O Fórum de Macau tem como
objectivo promover a construção de Macau como Plataforma de Serviço para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com características sustentáveis
e viradas para o futuro, e como tal, participa activamente na cooperação global. O Dr. Sun
espera que ambas as partes possam aproveitar esta colaboração como o ponto de partida
para reforçar a cooperação a diferentes níveis, e que possam apoiar activamente Macau na
construção da Plataforma de Serviço para a Cooperação Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa. Acredita que, no futuro, a cooperação entre as partes tem grandes
potencialidades no âmbito do desenvolvimento sustentável, a qual poderá trazer benefícios
mútuos para ambas as partes.

O Dr. Gerhard agradeceu a recepção calorosa do Secretariado Permanente, e afirmou que
a ITTO visa, através da cooperação intergovernamental, promover a conservação, gestão
sustentável, desenvolvimento e comércio dos recursos florestais tropicais. Sendo esta a
primeira de muitas colaborações a realizar no futuro, a ITTO gostaria de aproveitar ao
máximo as vantagens de Macau enquanto Plataforma para promover o desenvolvimento e
comércio racional dos recursos de madeira tropical, concretizar em conjunto a
iniciativa da cadeia global de fornecimento verde para produtos florestais, e

explorar mais formas e mecanismos de cooperação diversificadas
e eficazes.
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Uma delegação chefiada pelo Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan realizou,
nos passados dias 3 e 4 de Dezembro, uma visita a Timor- Leste. A delegação teve um
encontro com o Ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares e em
acumulação de funções como Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e do Turismo,
Comércio e Indústria interino de Timor-Leste, Sr. Fidélis Manuel Leite Magalhães. O Vice-
Ministro também visitou o Projecto da Rede Eléctrica Nacional do arquipélago e teve um
encontro com representantes das empresas chinesas no país. Acompanharam o Vice-
Ministro nestas actividades, o Embaixador da China em Timor- Leste, Sr. Xiao Jianguo, o
Conselheiro Comercial da Embaixada da China, Sr. Geng Xiewei, o Director- Geral do
Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau do Ministério do Comércio da
China, Sr. Sun Tong, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau,
Dra. Xu Yingzhen, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, e o Delegado de Timor-Leste
junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Danilo Henriques.

O Vice- Ministro do Comércio, Sr. Wang Bingnan, relembrou os antigos e consolidados
laços de amizade sino-timorenses. Sublinhou que nos últimos 17 anos desde o estabelecimento
de relações diplomáticas, os dois países têm fortalecido a confiança política e intensificado
visitas de alto nível. As áreas de cooperação de benefício mútuo sino- timorenses têm sido
plenamente potencializadas, destacando- se o crescimento do comércio bilateral nos últimos
anos. A China irá continuar a reforçar a cooperação com Timor- Leste nas mais variadas
vertentes, entre as quais infraestruturas, agricultura, pesca e saúde, etc., procurando atingir
cada vez mais resultados em benefício dos povos dos dois países. Fez ainda uma apresentação
sobre o Fórum de Macau e as iniciativas a propor pela parte chinesa na organização da 6.ª
Conferência Ministerial. O Vice- Ministro solicitou os bons ofícios e a cooperação da parte
timorense nos trabalhos preparatórios da 6.ª Conferência Ministerial e procuraram, em
conjunto com outros países participantes do Fórum de Macau novos focos e planos de
cooperação na base das cinco edições do “Plano de Acção para a Cooperação Económica e
Comercial”, procurando evidenciar mais resultados na cooperação sino- timorense no quadro
do Fórum de Macau.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau
acompanhou a delegação liderada pelo Vice-Ministro do
Comércio, Sr. Wang Bingnan, na sua visita a Timor-Leste

王炳南副部長肯定了澳門作為中國與葡語國

家合作的重要樞紐和橋樑作用澳門“一個平

台三個中心”建設不斷推進為葡語國家特

色優質產品和服務進入中國內地市場提供了更

多渠道中方希望與包括東方在內的各葡語國

家共同利用好澳門平台深化彼此合作他還

邀請東方繼續參加第三屆中國國際進口博覽

會進一步深化兩國經貿合作
菲得利斯部長熱烈歡迎王炳南副部長代表團

一行訪東感謝中方邀請東方參加第六屆中葡

論壇部長級會議表示將積極考慮派高級別代

表團參會東方願配合中方做好會議成果設計

工作共同討論會議成果文件他指出東方

正推進落實國家經濟發展戰略規劃努力推動

旅遊貿易和工業發展改善營商環境促進

擴大出口提升經濟發展質量實現經濟多元

化發展東帝汶歡迎中國企業來東投資並願

與中方積極探討各領域合作
訪東期間徐迎真秘書長丁恬副秘書長和

東晨光派駐代表還與中葡論壇東帝汶聯絡員舉

行了工作會晤探討第六屆部長級會議籌備
秘書處2020年工作計劃等具體事項
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中葡論壇（澳門）常設秘書處陪同商務部王炳南副部長與東帝汶菲得利斯部長會面
Encontro entre o Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan, e o Sr. Ministro Fidélis Manuel Leite
Magalhães com o Secretariado Permanente do Fórum de Macau

O Vice-Ministro enalteceu o desempenho do papel de Macau enquanto elo e ponte de ligação
privilegiada para a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Sublinhou que o
progresso contínuo da construção de “Uma Plataforma, Três Centros” de Macau, tendo vindo
a disponibilizar canais mais diversificados aos mercados do Interior da China para os produtos e
serviços de excelência dos Países de Língua Portuguesa. Fez votos para que a parte chinesa e
todos os países participantes do Fórum de Macau, incluindo Timor- Leste, aproveitassem de
forma melhor a Plataforma de Macau para o aprofundamento das cooperações mútuas. Por fim,
o Vice-Ministro convidou a parte timorense a participar na 3.ª edição da Exposição Internacional
de Importação da China, a fim de intensificar a cooperação económica e comercial bilateral.

O Ministro Fidélis congratulou- se com a visita do Vice- Ministro do Comércio da China e
agradeceu o convite formulado pela parte chinesa para a participação de Timor- Leste na 6.ª
Conferência Ministerial do Fórum de Macau. Comunicou que a parte timorense irá ponderar
seriamente a participação de alto nível e procurará abordar, em articulação com a parte
chinesa, os objectivos a atingir, aperfeiçoando a redacção do documento-resultado da próxima
Conferência Ministerial. O Ministro disse ainda que o país está a promover a implementação dos
planos estratégicos de desenvolvimento económico, nos quais serão fomentados o
desenvolvimento dos sectores de turismo, comércio e indústria, aprimorado o ambiente de
negócios e promovido o sector da exportação, no sentido de elevar a qualidade de
desenvolvimento económico e diversificar a economia do país. Terminou, afirmando que Timor-
Leste irá receber de mãos abertas os investimentos de empresas chinesas e que estará sempre
aberto e de forma empenhada para discutir nas diversas áreas as cooperações com a parte
chinesa.

Durante a estadia em Timor-Leste, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum
de Macau, Dra. Xu Yingzhen, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian e o Delegado de Timor-
Leste, Dr. Danilo Henriques, ainda tiveram um encontro com o Ponto Focal timorense do Fórum
de Macau. As duas partes debateram assuntos concretos relativos aos trabalhos preparativos da
6.ª Conferência Ministerial e do plano de actividades do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau do próximo ano, entre outros assuntos.
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
陪同商務部王炳南副部長訪問巴西

12

王炳南副部長會見巴西出口投資促進局主席賽格維亞
Encontro entre o Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan,
e o Presidente da Apex-Brasil, Contra-Almirante Sérgio Segóvia

徐迎真秘書長丁恬副秘書長與巴西論壇事務聯絡員舉行工作會晤
Encontro de trabalho entre a Secretária- Geral do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian e o
Ponto Focal brasileiro do Fórum de Macau.

月6日至9日中葡論

壇(澳門)常設秘書處徐

迎真秘書長率秘書處代表團陪

同中國商務部王炳南副部長訪

問巴西在巴西利亞先後會見

了巴西出口投資促進局主席賽

格維亞巴西外交部亞太和俄

羅斯雙邊事務副外長薩爾加多

和巴西經濟部副部長雅娜·阿

爾維斯就中巴經貿關係中

葡論壇第六屆部長級會議籌備

情況中葡論壇框架下的中巴

合作發揮澳門中葡平台優勢

等議題進行了交流並拜會了

中國駐巴西大使楊萬明
王炳南副部長表示今年是

中巴建交45周年目前兩國

關係正處在歷史最好時期戰

略性全局性影響不斷提升
中國是巴西最大的貿易夥伴
雙方投資和基礎設施合作也取

得長足發展他又介紹了中葡

論壇基本情況以及中方關於

舉辦第六屆部長級會議的相關

設想期待與巴方共同做好部

長級會議籌備工作共同做好

《經貿合作行動綱領》內容的

溝通對接推動中葡論壇框架

下中巴合作取得更加豐碩的成

果
王炳南副部長還推介了澳門

中葡平台優勢希望與包括巴

方在內的各葡語國家共同利用

好澳門平台作用深化彼此合

作推動中國內地葡語國家

和澳門共同發展他邀請巴方

派高級別代表團參加中葡論壇

第六屆部長級會議派團參加

2020年5月在澳門舉行的第六

屆中拉基礎設施合作論壇以

及繼續參加第三屆中國國際進

口博覽會進一步推介巴方營

商環境和投資商機加深中巴

兩國企業相互瞭解與合作
賽格維亞主席表示歡迎中

國來巴投資將積極組織巴企

業參加第六屆中拉基礎設施合

作論壇及第三屆進博會薩爾

加多副外長表示巴方重視推

動貿易和投資合作將繼續積

極參與中葡論壇多邊合作機

制巴方相關政府部門將積極

協調推動高層參會並配合

中方做好第六屆部長級會議成

果設計等工作
雅娜·阿爾維斯副部長表

示巴方高度重視澳門平台作

用願在中葡論壇框架下繼續

深化與中國和其他葡語國家合

作加強經貿服務貿易電

子商務人力資源文化等領

域合作
徐迎真秘書長和丁恬副秘書

長還與巴西論壇事務聯絡員就

第六屆部長級會議的籌備工作

和2020年常設秘書處工作進

行了溝通
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王炳南副部長會見巴西外交部亞太和俄羅斯雙邊事務副外長薩爾加多
Encontro entre o Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan, e o Secretário de Negociações Bilaterais na Ásia,
Pacífico e Rússia do MRE, embaixador Reinaldo Salgado

Uma delegação liderada pela Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, acompanhou o Vice- Ministro do Comércio da China, Sr. Wang
Bingnan, entre os dias 6 e 9 de Dezembro, na sua visita ao Brasil. Durante a estadia em
Brasília, o Vice- Ministro do Comércio teve encontros com vários dirigentes das entidades
governamentais do país, nomeadamente o Presidente da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Contra-Almirante Sérgio Segóvia, o Secretário
de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia do Ministério das Relações Exteriores do
Brasil, embaixador Reinaldo Salgado e a Secretária Especial Adjunta do Ministério da
Economia do Brasil, Sra. Yana Dumaresq Sobral Alves, respectivamente. Foram abordados
diversos temas entre as duas partes, tais como as relações económicas e comerciais entre a
China e o Brasil, os trabalhos preparativos da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de
Macau, as cooperações sino-brasileiras no quadro do Fórum de Macau e o aproveitamento
das singularidades da Plataforma de Macau, etc. O Vice- Ministro do Comércio, Sr. Wang
Bingnan, ainda teve um encontro com o Embaixador da China no Brasil, Sr. Yang Wanming.

O Vice-Ministro relembrou que este ano marca o 45.º aniversário do reatamento das
relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Enalteceu que actualmente as relações sino-
brasileiras se encontram no seu auge histórico, destacadas pelo aumento contínuo do seu
impacto globale estratégico. O Vice-Ministro apontou que a China é hoje o maior parceiro
comercial do Brasil, e que as cooperações nas áreas do investimento e da infraestrutura
têm vindo a ser desenvolvidas. Fez ainda uma apresentação sobre o Fórum de Macau, bem
como as iniciativas a propôr pela parte chinesa na organização da 6.ª Conferência
Ministerial do Fórum de Macau. O Vice-Ministro solicitou os bons ofícios e a cooperação da
parte brasileira nos trabalhos preparatórios da 6.ª Conferência Ministerial e na comunicação
efectiva sobre os conteúdos do “Plano de Acção para a Cooperação Económica e
Comercial”, documento-resultado desta Conferência, procurando evidenciar mais resultados
na cooperação sino-brasileira no quadro do Fórum de Macau.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau
acompanhou a delegação liderada pelo Vice-Ministro do

Comércio, Sr. Wang Bingnan, na sua visita ao Brasil
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Nos encontros, o Vice-Ministro aproveitou para apresentar as singularidades da Plataforma
de Macau. Fez votos que a parte chinesa e todos os países participantes do Fórum de
Macau, incluindo o Brasil, aproveitassem de forma melhor a Plataforma de Macau para o
aprofundamento das cooperações recíprocas, promovendo assim o desenvolvimento
comum entre o Interior da China, os Países de Língua Portuguesa e Macau. Por fim, o Vice-
Ministro convidou a parte brasileira a participar na 6.ª Conferência Ministerial com uma
delegação de alto nível, assim como no 6.º Fórum para a Cooperação em Infraestruturas
entre a China e a América Latina e na 3.ª Edição da Exposição Internacional de Importação
da China, com a finalidade de divulgar com maior esforço o ambiente de negócios e as
oportunidades de investimentos do Brasil para aprofundar o conhecimento mútuo e a
cooperação no sector empresarial dos dois países.

O Presidente da Apex-Brasil, Contra-Almirante Sérgio Segóvia, manifestou as boas-vindas
do investimento chinês ao Brasil, respondeu que a Apex-Brasil irá organizar activamente as
empresas brasileiras para participar no 6.º Fórum para a Cooperação em Infraestruturas
entre a China e a América Latina e na 3.ª Edição da Exposição Internacional de Importação
da China. O Secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia do MRE,
embaixador Reinaldo Salgado, sublinhou que a parte brasileira tem vindo a valorizar as
cooperações do comércio e do investimento entre os dois países, irá continuar a participar
de forma activa o mecanismo multilateral de cooperação desempenhado pelo Fórum de
Macau. Comunicou que as entidades competentes do Governo brasileiro irão reforçar a
coordenação para a participação de alto nível na 6.ª Conferência Ministerial e procurar
abordar, em articulação com a parte chinesa, os objectivos a atingir desta Conferência. A
Secretária Especial Adjunta do Ministério da Economia, Sra. Yana Dumaresq Sobral Alves,
frisou que a parte brasileira tem dado a maior atenção ao papel da Plataforma de Macau,
irá continuar a aprofundar a cooperação no quadro do Fórum de Macau com a China e
outros Países de Língua portuguesa, nomeadamente nas áreas de cooperação económica e
comercial, comércio de serviços, comércio electrónico, recursos humanos e intercâmbio
cultural, entre outras.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen e o
Secretário- Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, ainda tiveram um encontro com o Ponto Focal
brasileiro do Fórum de Macau. As duas partes trocaram impressões sobre os trabalhos
preparativos da 6.ª Conferência Ministerial e do plano de actividades do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau do próximo ano.

王炳南副部長會見巴西經濟部副部長雅娜·阿爾維斯
Encontro entre o Vice-Ministro do Comércio da China, Sr. Wang Bingnan, e a Secretária Especial Adjunta do Ministério da
Economia, Sra. Yana Dumaresq Sobral Alves
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No dia 29 de Maio, os Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian e Dr. Rodrigo Brum do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau reuniram com o Director Executivo da
Organização Internacional das Madeiras Tropicais, Dr. Gerhard Dieterle e outros
representantes desta Organização.

A Organização Internacional das Madeiras Tropicais visitou o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, dois meses após o encontro com os participantes da 14.ª Reunião
Ordinária do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, em Março. O Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Ding Tian, expressou as boas-vindas ao Director Executivo, Dr. Gerhard Dieterle.
Durante o encontro, as partes envolvidas trocaram impressões sobre desenvolvimento da
cooperação em diversas modalidades e nas áreas mais abrangentes. Com o intuito de
consolidar a cooperação no âmbito da floresta, protecção ambiental, recursos naturais e no
desenvolvimento dos recursos humanos, entre outros, aproveitando as vantagens do Fórum
de Macau e do papel de Macau enquanto Plataforma, as partes chegaram a um acordo para
reforçar a comunicação e o contacto entre ambos no futuro.

O encontro contou com a presença do Coordenador do Gabinete de Administração do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Hu Huajun, da Coordenadora do
Gabinete de Apoio, Dra. Teresa Mok e do Assessor do Gabinete de Administração do
Secretariado Permanente, Dr. He Meng.

雙方合影
Fotografia de grupo

月29日中葡論壇常

設秘書處丁恬副秘書

長羅德高副秘書長等與到訪

的國際熱帶木材組織（ITTO）執

行主任 Gerhard Dieterle 一

行會面
國際熱帶木材組織繼本年3

月與中葡論壇（澳門）常設秘

書處第十四次例會代表座談後

兩月續訪秘書處丁恬副秘書

長對 Gerhard Dieterle 執行

主任的到訪表示歡迎雙方就

進一步推動中國與葡語國家在

更廣泛領域開展多形式合作交

換了意見並同意未來加强溝

通與聯繫利用中葡論壇和澳

門平台加強在林業環保和自

然資源人力資源發展等領域

合作

參與是次會面還有論壇秘書

處行政辦胡華軍主任論壇輔

助辦莫苑梨主任及何萌顧問

等

5

國際熱帶木材組織
訪中葡論壇（澳門）常設秘書處
加強項目及人力資源開發合作

Organização Internacional das Madeiras Tropicais (ITTO)
visitou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau para
reforçar o desenvolvimento e a cooperação de projectos e

de recursos humanos
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葡語國家旅遊部門人員
在澳參加2019年度培訓

中國—葡語國家經貿合作論壇(澳門)常設秘

書處聯同澳門特別行政區政府旅遊局展

開2019年度的旅遊培訓計劃為來自6個葡語

系國家的旅遊部門人員提供兩星期的培訓
為期兩週的培訓計劃於3月5月及7月分三

期舉行期間有33位來自葡語國家的政府旅遊

部門人員來澳參與培訓實習首批共9位學員來

自安哥拉佛得角幾內亞比紹莫桑比克以及

聖多美和普林西比他們已於3月18日起接受

培訓第二及第三批學員分別於5月下旬及7月

上旬來澳培訓內容除了到旅遊局轄下多個部門

進行交流和實習亦參與旅遊學院舉辦為期兩天

的主題工作坊三期的工作坊分別以特定興趣旅

遊旅遊規劃與發展人力資源管理的發展活

動統籌打造品牌目的地及環境管理認證為題
培訓計劃期間還安排學員考察本地的旅遊設施
歷史文化遺產及旅遊名勝等
為本年首批學員而設的歡迎午宴於3月20日

在旅遊學院教學餐廳舉行旅遊局局長文綺華

中葡論壇(澳門)常設秘書處副秘書長丁恬羅德

高黃偉麟旅遊學院代院長甄美娟旅遊局

副局長程衛東中葡論壇常設秘書處輔助辦公

室主任莫苑梨及旅遊學院世界旅遊教育及培訓

中心主任葉占雄等出席午宴
旅遊局透過培訓計劃讓有關人員瞭解旅遊

局日常運作及澳門旅遊業整體發展並期望加

強澳門與葡語系國家在旅遊領域相互學習交

流同時協助相關國家培訓旅遊業人才配合

澳門建設“世界旅遊休閒中心”及成為“中國

與葡語國家商貿合作服務平台”的目標
旅遊局於2010年分別與佛得角幾內亞比紹

和莫桑比克簽署旅遊合作諒解備忘錄並於

2013年2015年及2018年分別與東帝汶安

哥拉和聖多美和普林西比民主共和國簽署相關

備忘錄此外澳門特別行政區政府社會文化

司於2016年與葡萄牙共和國經濟部簽訂旅遊領

域合作協議

首批葡語系國家旅遊部門人員與澳門旅遊局中葡論壇常設秘書處及旅遊學院領導合照
Primeiro grupo de técnicos de turismo dos Países de Língua Portuguesa com responsáveis da DST,
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau e do IFT
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O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), em cooperação com a Direcção dos
Serviços de Turismo (DST), deu início ao programa de formação de 2019, que este ano foi
destinado a técnicos de turismo de seis Países de Língua Portuguesa com estágios de duas
semanas em Macau.

Em Março, Maio e Julho deste ano, foram organizadas três sessões de estágios, com a
duração de duas semanas cada, envolvendo um total de 33 técnicos de turismo dos Países
de Língua Portuguesa. O primeiro grupo, com nove participantes, provenientes de Angola,
Cabo Verde, Guiné- Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, iniciou na segunda- feira
(dia 18) o programa de formação, enquanto um segundo grupo chegou a Macau em finais
de Maio e um terceiro em princípios de Julho. O conteúdo da formação incluia intercâmbios
e estágios em vários departamentos da DST, e dois dias de workshops no Instituto de
Formação Turística (IFT). O programa dos workshops para as três sessões de estágios
abrange: Turismo de Interesses Especiais, Planeamento e Desenvolvimento do Turismo,
Desenvolvimento da Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Eventos, Promoção e
Imagem de Marca de Destinos, e Certificação de Gestão Ambiental. Houve ainda visitas de
estudo a para tomar conhecimento sobre infraestruturas turísticas, património histórico e
cultural e outras atracções de Macau.

為期兩週的培訓包括到旅遊局實習及參與旅遊學院的主題工作坊
Estágio de duas semanas inclui formação na DST e workshops no IFT

Técnicos de turismo dos Países de Língua Portuguesa
participaram estágios de 2019 em Macau
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Um almoço de boas- vindas para receber o primeiro grupo de formandos deste ano foi
realizado em 20 de Março, no Restaurante-Escola do IFT. O almoço contou com a presença
da Directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, dos Secretários-Gerais Adjuntos do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, Dr. Rodrigo Brum, e Dr.
Casimiro de Jesus Pinto, da Presidente Substituta do IFT, Florence Ian, do Subdirector da
DST, Cheng Wai Tong, da Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente
do Fórum Macau, Teresa Mok, do Director do Centro Global para a Educação e Formação
em Turismo do IFT, John Ap, entre outros.

O programa de estágio tinha como objectivo inteirar os formandos sobre a actividade
diária da DST e o desenvolvimento turístico de Macau. Por outro lado, através do programa
de formação, a DST pretendia reforçar a aprendizagem mútua e o intercâmbio na área do
turismo entre Macau e os Países de Língua Portuguesa bem como contribuir para a
formação e desenvolvimento de competências dos recursos humanos deste sector dos
países envolvidos, em articulação com o objectivo de transformar Macau num Centro
Mundial de Turismo e Lazer e numa Plataforma de Serviços para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A DST assinou Memorandos de Entendimento para Cooperação em Matéria de Turismo
com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em 2010, com Timor-Leste em 2013, com
Angola em 2015, e com São Tomé e Príncipe em 2018. Por outro lado, em 2016 a
Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial
de Macau assinou um Protocolo de Cooperação no Domínio do Turismo com o Ministério da
Economia de Portugal.

為期兩週的培訓包括到旅遊局實習及參與旅遊學院的主題工作坊
Estágio de duas semanas inclui formação na DST e workshops no IFT
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中葡論壇(澳門)培訓中心
葡語國家旅遊與會展管理研修班結業典禮

中葡論壇(澳門)培訓中心主辦澳門城

市大學承辦的“葡語國家旅遊與會展管

理研修班”於5月6日在澳門美高梅宴會廳舉行

結業典禮及證書頒發儀式
本期研修班於4月23日至5月6日在澳門舉

行是中葡論壇(澳門)培訓中心2019年第一期

研修班共有31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

官員業界團體代表和企業主管等來澳門參與

研修學習研修班期間安排了一系列活動包

括舉辦專題講座研討介紹澳門建設“一中

心一平台”中國澳門與葡語國家旅遊會

展創新合作大灣區旅遊業及國際旅遊趨勢
新絲綢之路“一帶一路”倡議等情況參訪了

中葡論壇(澳門)常設秘書處澳門旅遊局澳門

貿易投資促進局等相關部門考察了塔石廣場

“葡語國家食品展示中心”澳門旅遊和會展

設施以及世遺景點等同時組織學員參加“第

七屆澳門國際旅遊(產業)博覽會”各主要活動
參與“葡語國家旅遊產品推介會”推介會上

各葡語國家代表分別就本國的旅遊資源和產

品旅遊情況及投資營商環境等作了專題推

介並與業界互動交流

由

嘉賓與研修班合影
Fotografia de grupo entre convidados e participantes do Colóquio

徐迎真秘書長致辭
Discurso proferido pela Secretária-
Geral, Dra. Xu Yingzhen

張曙光校長致辭
Discurso proferido pelo Presidente da
Universidade da Cidade de Macau,
Prof. Zhang Shuguang

研修班輪值班長致辭
Discurso proferido pela representante
rotativa do Colóquio, Dra. Catarina
Raquel Mendonça Taborda
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中葡論壇(澳門)常設秘書處徐迎真秘書長中

華人民共和國外交部駐澳門特區特派員公署政

策研究室蔣瀟帆副主任安哥拉駐澳門總領事

Sofia Pegado da Silva女士葡萄牙駐澳門及

香港總領事 Paulo Cunha Alves先生莫桑比

克駐澳門總領事代表 Celina Jacinto Mahoze
Ncube女士澳門城市大學張曙光校長及論壇

各葡語國家派駐代表等出席是次典禮徐迎真

秘書長張曙光校長和研修班輪值班長

Catarina Raquel Mendonça Taborda女士分

別致辭
徐迎真秘書長致辭時表示加强旅遊和會展

領域的交流與合作是中葡論壇框架下的重要

工作也是我們舉辦研修班的宗旨此次研修

班內容豐富研修班各位學員還出席了第七屆

澳門國際旅遊産業博覽會各國學員代表的精

彩推介也爲本屆博覽會增添了亮點澳門以其

語言和文化的特點在打造世界休閒旅遊中心方

面具有獨特的優勢希望各位學員回國後能繼

續支持中葡論壇工作借助澳門平台開展中葡

在旅遊和會展領域的合作推動中國與葡語國

家的共同發展

A 6 de Maio realizou- se a Cerimónia de Encerramento e de Entrega de Certificados do
“Colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua
Portuguesa”, organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau em colaboração com
a Universidade da Cidade de Macau, no Salão de Banquetes do MGM Macau.

O evento decorreu entre os dias 23 de Abril e 6 de Maio de 2019, e foi o primeiro
Colóquio a ser realizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau em 2019.
Inscreveram-se 31 funcionários, representantes e gestores de diversas áreas provenientes
dos 8 Países de Língua Portuguesa, nomeadamente, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste com intuito de receber
formação em Macau.

No decorrer do Colóquio, foram realizadas diversas actividades, tais como palestras que
evidenciaram temas como a construção de“Um Centro, Uma Plataforma”em Macau, o
reforço da cooperação inovadora entre os sectores de turismo e de convenções e
exposições entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa, assim como
as oportunidades de desenvolvimento turístico da Grande Baía e da comunidade
internacional, e a implementação da Iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”, etc.

Foram ainda efectuadas visitas às entidades envolvidas, tais como ao Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, à Direcção dos Serviços de Turismo, ao Instituto de
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), e visitas ao Centro de
Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, localizado na Praça

證書頒發儀式
Cerimónia de entrega de certificados

Centro de Formação do Fórum de Macau
Cerimónia de Encerramento do Colóquio sobre Gestão do

Turismo, Convenções e Exposições para os
Países de Língua Portuguesa
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do Tap Seac, às instalações de turismo e convenções e exposições, assim como locais
classificados como Património Mundial de Macau. Os participantes tiveram também a
oportunidade de participar nas actividades principais da 7.ª Exposição Internacional de
Turismo (Indústria) de Macau (MITE) e na Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos
dos Países de Língua Portuguesa, onde foi promovido o intercâmbio por parte dos
representantes de cada país participante, a promoção e a divulgação temática sobre os
recursos e produtos turísticos, desenvolvimento do sector de turismo, e foram realizadas
apresentações dos ambientes de negócio e investimento dos próprios países.

A Cerimónia de Encerramento deste Colóquio contou com a presença da Secretária-Geral
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, da Coordenador-
Adjunto do Gabinete de Estudo das Políticas do Comissariado do Ministério dos Negócios
Estrangeiros na RAEM, Dr. Jiang Xiaofan, da Cônsul-Geral da República de Angola na RAEM,
Dra. Sofia Pegado da Silva, do Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo
Cunha Alves, da representante do Cônsul-Geral da República de Mçambique na RAEM, Dra.
Celina Jacinto Mahoze Ncube, do Reitor da Universidade da Cidade de Macau, Prof. Zhang
Shuguang, bem como dos Delegados dos Países de Língua Portuguesa. A Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen, o Reitor da Universidade da Cidade de Macau, Prof. Zhang Shuguang, e a
representante rotativa do Colóquio, Dra. Catarina Raquel Mendonça Taborda proferiram,
respectivamente, discursos durante a Cerimónia.

Durante o seu discurso, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen salientou que o reforço na
promoção do intercâmbio e cooperação nas áreas de turismo, convenções e exposições, é
um trabalho determinante no enquadramento do Fórum de Macau e também um dos
objectivos principais na realização dos colóquios. Foram abordados temas diversos no
decorrer do Colóquio e ainda foi organizada a participação na 7.ª Exposição Internacional
de Turismo (Indústria) de Macau, onde se destacaram as excelentes intervenções por parte
dos representantes de alguns países participantes deste Colóquio.

Macau, com as suas características multiculturais e diversidade linguística possui
vantagens únicas na construção do «Centro Mundial de Turismo e Lazer». No fim do seu
discurso, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen apelou ao apoio contínuo dos participantes
no desenvolvimento do Fórum de Macau e no desenvolvimento da cooperação dos sectores
do turismo e de convenções e exposições entre a China e os Países de Língua Portuguesa
através da Plataforma de Macau, por forma a promover o crescimento comum da China e
dos Países de Língua Portuguesa.

學員研修學習
Participantes do Colóquio na palestra temática
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中葡論壇(澳門)培訓中心
葡語國家金融合作修班結業典禮
中葡論壇(澳門)培訓中心主辦澳門城

市大學承辦的“葡語國家金融合作研修

班”於5月30日在澳門美高梅宴會廳舉行結業

典禮及證書頒發儀式
本期研修班於5月20日至6月1日在湖北和

澳門兩地舉行是中葡論壇(澳門)培訓中心

2019年第二期研修班共有26名來自巴西
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七個葡語國家相關領

域的官員業界團體代表和企業主管參加研

修班第一階段組織學員隨中葡論壇(澳門)常設秘

書處赴湖北開展考察與當地企業對接交流
包括在武漢和宜昌分別參加了兩場葡語國家產

能合作對接會等活動回澳門後安排了一系列

活動包括舉辦專題講座介紹 “一帶一路”

倡議中國開展對外金融合作澳門銀行和保

險業政策澳門經濟多元化發展等情況參訪

了中葡論壇(澳門)常設秘書處澳門金融管理

局澳門經濟局等相關部門同時還組織參加

“第十屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇”

系列活動 “發揮金融引擎作用助力中葡務

實合作”分論壇等
中葡論壇(澳門)常設秘書處丁恬副秘書長安

哥拉駐澳門總領事 Sofia Pegado da Silva女
士莫桑比克駐澳門總領事 Rafael Custódio
Marques 先生葡萄牙駐澳門及香港總領事

Paulo Cunha Alves先生澳門城市大學葉桂

平協理副校長及論壇各葡語國家派駐代表等出

席是次典禮丁恬副秘書長葉桂平協理副校

長和研修班輪值班長 Adelino Pedro José
Dabata先生分別致辭
丁恬副秘書長致辭時表示金融合作是加强

中國與葡語國家務實合作的推動器是雙方實

現優勢互補互利共贏的客觀需要此次研修

班提供了一個學習交流的平台讓各位學員對

中國內地及澳門在金融領域開展合作有了進一

步的認識和瞭解他希望各位學員回國後能繼

續支持中葡論壇工作積極研究借助澳門平台

推動中國與葡語國家在金融等相關領域深化合

作實現中葡論壇與會各方的共同發展

由

學員研修學習
Participantes do Colóquio na palestra temática
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嘉賓與研修班合影
Fotografia de Grupo (convidados e os participantes do Colóquio)

A 30 de Maio realizou-se a Cerimónia de Encerramento e de Entrega de Certificados do
“Colóquio sobre a Cooperação Financeira para os Países de Língua Portuguesa”, organizado
pelo Centro de Formação do Fórum de Macau em colaboração com a Universidade da Cidade
de Macau, no Salão de Banquetes do MGM Macau.

Este Colóquio decorreu entre os dias 20 de Maio e 1 de Junho de 2019 em Macau e Hubei,
sendo o segundo colóquio realizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau durante
este ano.

Inscreveram-se 26 funcionários, representantes e empresários de diversas áreas
provenientes dos 7 Países de Língua Portuguesa, nomeadamente do Brasil, Cabo Verde,
Guiné- Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor- Leste com intuito de
receber formação em Macau.

Na primeira parte do Colóquio, foi realizada uma visita à Província de Hubei onde foram
organizados dois Encontros para a Cooperação da Capacidade Produtiva e visitas às
empresas locais, com o intuito de fazer intercâmbio com os empresários locais. Após o
regresso a Macau, foram ainda organizadas diversas actividades tais como palestras
temáticas sobre a Iniciativa“Uma Faixa, Uma Rota”, a cooperação financeira da China no
exterior, as políticas vigentes nos Sectores Bancário e Seguradoras, assim como a
conjuntura actual de desenvolvimento sobre a diversificação adequada da economia de
Macau, etc.

Centro de Formação do Fórum de Macau
Cerimónia de Encerramento do Colóquio sobre a

Cooperação Financeira para os Países de Língua Portuguesa
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Foram ainda realizadas visitas às entidades envolvidas como ao Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, à Autoridade Monetária de Macau, à Direcção dos Serviços de
Economia, entre outras. Os participantes tiveram também a oportunidade de participar nas
principais actividades do 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de
Infraestruturas da sessão subordinada “Desempenhar o Papel do Sector Financeiro
enquanto Força Motriz para Impulsionar a Cooperação Pragmática entre a China e os Países
de Língua Portuguesa”.

A Cerimónia de Encerramento deste Colóquio contou com a presença do Secretário-Geral
Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Cônsul-Geral da
República de Angola na RAEM, Dra. Sofia Pegado da Silva, do Cônsul-Geral da República de
Moçambique na RAEM, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul Geral de Portugal em Macau
e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Pro-Reitor da Universidade da Cidade de Macau,
Prof. Ip Kuai Peng, bem como dos Delegados dos Países de Língua Portuguesa do Fórum de
Macau. O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, o Pro-Reitor da Universidade da Cidade
de Macau, Prof. Ip Kuai Peng, e o representante rotativo do Colóquio, Sr. Adelino Pedro José
Dabata, proferiram os seus discursos ao longo da cerimónia.

Durante o seu discurso, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian salientou que a
cooperação financeira deve servir como agente da cooperação pragmática entre a China e
os Países de Língua Portuguesa, bem como instrumento eficaz para a realização de
benefícios mútuos através do aproveitamento das vantagens complementares das duas
partes. Este Colóquio permitiu aos formandos o acesso a uma plataforma de intercâmbio e
estudo, possibilitando um maior esclarecimento e percepção da actual situação de
cooperação financeira com o exterior realizada pelo Interior da China e Macau. Por fim,
apelou aos participantes deste Colóquio para que pudessem dar continuidade ao trabalho
desenvolvido até então, que apoiassem o trabalho do Fórum de Macau e aproveitassem a
plataforma de Macau para promover a cooperação financeira entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, incentivando o desenvolvimento comum dos países envolvidos.

丁恬副秘書長致辭
Discurso proferido pelo Secretário-Geral
Adjunto do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau,
Dr. Ding Tian

葉桂平協理副校長致辭
Discurso proferido pelo Pro-Reitor da
Universidade da Cidade de Macau,
Prof. Ip Kuai Peng

研修班輪值班長致辭
Discurso proferido pelo Sr. Adelino
Pedro José Dabata, representante
rotativo do Colóquio
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中葡論壇（澳門）培訓中心
葡語國家傳統醫藥研修班結業典禮

中葡論壇（澳門）培訓中心主辦粵澳

中醫藥科技產業園開發有限公司承辦的

“葡語國家傳統醫藥研修班”於9月27日舉行

結業典禮暨證書頒發儀式
本期研修班是中葡論壇（澳門）培訓中心今

年第三個研修班於9月16日至29日分別在

澳門廣東橫琴和四川成都三地交流學習29

名來自安哥拉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的相

關領域官員和技術人員參加在澳門期間學

員們圍繞澳門中葡平台作用傳統醫藥產業在

澳門的政策法規及發展等專題講座學習以及參

訪交流同時還參加了“2019中國（澳門）

傳統醫藥國際合作論壇”
研修班在橫琴期間參觀粵澳合作中醫藥科

技產業園加深認知中國傳統醫藥在四川成

都期間就保健食品的相關監管新綠色藥業

科技發展等議題進行學習交流學員還實踐體

驗傳統中醫特色療法和八段錦保健運動並參

觀當地中醫院中草藥種植基地與相關部門

和當地企業交流
中葡論壇（澳門）常設秘書處徐迎真秘書

長中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公

室經濟部李華英副部長兼貿易處負責人安哥

拉駐澳總領事Sofia Pegado da Silva女士莫

桑比克駐澳總領事 Rafael Custódio Marques
先生葡萄牙駐澳門及香港總領事 Paulo
Cunha Alves先生粵澳中醫藥科技產業園開

發有限公司謝毅副行政總裁中葡論壇（澳門）

常設秘書處丁恬副秘書長羅德高副秘書長以及

論壇各葡語國家派駐代表等出席典禮徐迎真秘

書長謝毅副行政總裁和研修班輪值班長

Maria de Fátima da Luz Pires Lima女士分別

致辭
徐迎真秘書長致辭時表示傳統醫藥領域是中

葡論壇第五屆部長級會議《行動綱領》的重要內

容也是澳門經濟多元化發展中的重要產業通

過各方的積極參與中國與葡語國家在傳統醫藥

領域的合作不斷深化成果顯著希望中國與葡

語國家利用好澳門特區政府打造的合作平台繼

續推動各方在傳統醫藥醫療技術科學研究人

才培養實際應用和推廣等方面的合作
各學員均認同通過研修班學習有助增進葡語

國家瞭解中國內地及澳門傳統醫藥領域合作發

展增加他們認識澳門作為中國與葡語國家商貿

合作服務平台作用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

由

學員們參訪交流
Visita e intercâmbio
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A 27 de Setembro realizou-se a Cerimónia de Encerramento e de Entrega de Certificados
do“Colóquio sobre a Cooperação no domínio da Medicina Tradicional para os Países de
Língua Portuguesa”, organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau em
colaboração com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a
Cooperação entre Guangdong-Macau.

Este Colóquio decorreu entre os dias 16 e 29 de Setembro de 2019 em Macau. Foram
ainda efectuadas visitas ao Distrito de Hengqin da Cidade de Zhuhai e à Cidade de Chengdu
da Província de Sichuan, sendo o terceiro colóquio realizado pelo Centro de Formação do
Fórum de Macau durante este ano. Inscreveram- se 29 funcionários e técnicos de áreas
relativas provenientes dos 7 Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste com intuito
de receberem formação em Macau.

Durante a estadia em Macau, foram realizadas uma série de palestras temáticas e visitas
de intercâmbio focadas nos temas o Papel de Macau enquanto Plataforma entre a China e
os Países de Língua Portuguesa, os sistemas de políticas e de legislação da indústria da
Medicina Tradicional em Macau e o seu desenvolvimento. Os participantes tiveram também
a oportunidade de participar no “Fórum de Cooperação Internacional de Medicina
Tradicional 2019 (Macau, China)”.

No decorrer da visita no Distrito de Hengqin da Cidade de Zhuhai, os participantes do
Colóquio efectuaram uma visita ao Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional
Chinesa para a Cooperação entre Guangdong- Macau para dar a conhecer de forma
aprofundada a Medicina Tradicional Chinesa. Durante a permanência na Cidade de Chengdu
da Província de Sichuan, foram realizadas actividades de intercâmbio a respeito da
fiscalização e regulamentação dos alimentos para manutenção de saúde, e do
desenvolvimento tecnológico da medicina verde. Os participantes tiveram oportunidade de
experimentar as terapias características da Medicina Tradicional Chinesa bem como o
exercício de“Baduanjin”(Oito peças de brocado), visitar hospitais de Medicina Tradicional
Chinesa locais, bases de plantação de ervas medicinais chinesas, e trocar impressões com
departamentos governamentais e empresas dessa área.

徐迎真秘書長致辭
A Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen a proferir discurso

謝毅副行政總裁致辭
O Vice-Presidente,
Dr. Yves Xie a proferir discurso

研修班輪值班長Maria de Fátima
da Luz Pires Lima女士致辭
A representante rotativa do Colóquio,
Dra. Maria de Fátima da Luz Pires Lima
a proferir discurso

Centro de Formação do Fórum de Macau Cerimónia de
Encerramento do Colóquio sobre a Cooperação no domínio
da Medicina Tradicional para os Países de Língua Portuguesa
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A Cerimónia de Encerramento contou com a presença dos seguintes convidados,
respectivamente, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen, a Directora- Geral da Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos
Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central da República Popular da China na
RAEM, Dra. Li Huaying, e a Cônsul-Geral de Angola na RAEM, Dra. Sofia Pegado da Silva, o
Cônsul- Geral de Moçambique na RAEM, Dr. Rafael Custódio Marques, o Cônsul- Geral de
Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, o Vice-Presidente da Guangdong-
Macau Traditional Chinese Medicine Technology Industrial Park Development Co., Ltd. Dr.
Yves Xie, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr.
Ding Tian, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau , Dr.
Rodrigo Brum, e os Delegados junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau.
Durante a cerimónia, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, o Vice-Presidente, Dr. Yves Xie e
a representante rotativa do corrente Colóquio, Dra. Maria de Fátima da Luz Pires Lima,
proferiram os seus discursos.

No seu discurso, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, referiu que a cooperação no
domínio da medicina tradicional constitui uma parte integrante das medidas definidas no
«Plano de Acção» aprovado na 5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, sendo
também uma indústria relevante no desenvolvimento diversificado da economia de Macau.
Através da participação activa de todas as partes, a cooperação entre a China e os Países
de Língua Portuguesa no âmbito da medicina tradicional tem sido aprofundada, obtendo
resultados satisfatórios. Manifestou o seu desejo de que a China e os Países de Língua
Portuguesa possam aproveitar de forma plena a plataforma de cooperação construída pelo
Governo da RAEM, continuando a promover a cooperação entre as partes envolvidas nas
áreas de exploração de tecnologia médica, estudos científicos, formação de quadros
qualificados, aplicação e divulgação dos resultados no âmbito da medicina tradicional.

Os participantes sublinharam que o corrente Colóquio apoiou no melhoramento do
conhecimento dos Países de Língua Portuguesa sobre o desenvolvimento da cooperação na
área da medicina tradicional no Interior da China e em Macau, aperfeiçoando também o seu
conhecimento sobre o papel de Macau enquanto a Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, fomentando melhor
o intercâmbio entre Guangdong, Macau e os Países de Língua Portuguesa no domínio da
medicina tradicional, explorando ainda potenciais oportunidades de cooperação.

嘉賓與研修班合影
Fotografia de grupo entre os convidados de honra e os participantes
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中葡論壇(澳門)培訓中心
葡語國家投資研修班結業典禮

中葡論壇(澳門)培訓中

心主辦澳門大學承辦

的“葡語國家投資研修班”於

10月25日在澳門世界貿易中

心蓮花廳舉行結業典禮暨證書

頒發儀式
中葡論壇(澳門)常設秘書處

丁恬副秘書長中央人民政府

駐澳門特別行政區聯絡辦公室

經濟部李華英副部長兼貿易處

負責人安哥拉駐澳總領事

Sofia Pegado da Silva 女

士莫桑比克駐澳總領事

Rafael Custódio Marques 先
生葡萄牙駐澳門及香港副領

事 Maria Carolina Lousinha
女士澳門大學葛偉副校長以

及論壇各葡語國家派駐代表等

出席研修班結業典禮丁恬副

秘書長葛偉副校長研修班

輪 值 班 長 André Filipe
Freitas Esteves Brás dos
Santos先生分別致辭

丁恬副秘書長致辭時表示
投資合作是中國與葡語國家間

經貿合作的重要領域中葡論

壇成立以來中國與葡語國家

間雙向投資蓬勃發展對論壇

與會國推進工業化加强基礎

設施建設推動社會經濟發展

起到了積極影響也實現了中

國與葡語國家經貿合作的互利

共贏他希望中國與葡語國家

繼續通過澳門平台深入開展各

領域的合作並希望學員們通

過研修班的學習有所收穫
為深化中國與葡語國家的經貿

合作發揮積極作用實現更好

發展
葡語國家投資研修班於本年

10月 14日至 27日在澳門舉

辦是中葡論壇(澳門)培訓中

心今年舉辦的第四期研修班
30名來自佛得角幾內亞比

紹莫桑比克葡萄牙聖多

美和普林西比及東帝汶的相關

領域官員和技術人員參加研

修班學員們就金融投資產業

經濟等領域進行了專題學習及

參訪交流並參加了“第24屆

澳門國際貿易投資展覽會

(MIF)”“2019央企支持澳

門中葡平台建設高峰會”
“2019年葡語國家產品及服

務展”以及“第九屆江蘇澳門

葡語國家工商峰會”等重要活

動親身體會到中國內地澳

門和葡語國家緊密的合作關

係

由

葛偉副校長致辭
Uso da Palavra do Vice Reitor da
Universidade de Macau, Prof. Ge Wei

丁恬副秘書長致辭
Uso da Palavra do Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Ding Tian

學員研修學習中
No estudo
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A Cerimónia de Encerramento e de Entrega de Certificados do Colóquio sobre Investimento
para os Países de Língua Portuguesa, organizado pelo Centro de Formação do Fórum de
Macau e em colaboração com a Universidade de Macau, realizou-se no dia 25 de Outubro
na sala de Lótus do World Trade Center em Macau.

A Cerimónia de Encerramento contou com a presença do Secretário- Geral Adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Directora-Geral Adjunta da
Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação
do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Dra. Li Huaying, da Cônsul-
Geral da República de Angola em Macau, Dra. Sofia Pegado da Silva, do Cônsul-Geral da
República de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, da Vice- Cônsul de
Portugal em Macau e Hong Kong, Dra. Maria Carolina Lousinha e do Vice- Reitor da
Universidade de Macau, Dr. Ge Wei, bem como dos delegados dos Países de Língua
Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau. O Secretário- Geral
Adjunto, Dr. Ding Tian, o Vice-Reitor, Dr. Ge Wei, e o Chefe Rotativo do colóquio, Dr. André
Filipe Freitas Esteves Brás dos Santos, proferiram os seus discursos na cerimónia de
encerramento.

Durante o seu discurso, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu que o investimento
é uma das áreas de maior relevo no âmbito da cooperação económica e comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa. Desde a criação do Fórum de Macau, o
desenvolvimento acelerado do investimento bilateral entre a China e os Países de Língua
Portuguesa tem vindo a desempenhar um suporte relevante para o crescimento da
industrialização, desenvolvimento das infraestruturas e promoção socioeconómica dos
Países Participantes do Fórum de Macau, para além de permitir que se realize a
complementaridade mútua das vantagens e o ganho de benefícios mútuos entre a China e
os Países de Língua Portuguesa. O Secretário-Geral Adjunto manifestou o seu desejo de
que a China e os Países de Língua Portuguesa possam

嘉賓與研修班合影
Fotografia dos convidados e participantes do Colóquio

Centro de Formação do Fórum de Macau
Cerimónia de Encerramento do Colóquio sobre

Investimento para os Países de Língua Portuguesa
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中葡論壇（澳門）培

訓中心和國際熱帶

木材組織（ITTO）共同舉

辦澳門大學承辦的“中國

與葡語國家熱帶木材投資貿

易暨全球林産品緑色供應鏈

合作研修班”於11月18中

午在澳門世界貿易中心蓮花

廳舉行開班儀式
中葡論壇（澳門）常設秘

書處徐迎真秘書長ITTO
執行主任Gerhard Dieterle

由

continuar a aprofundar a cooperação em diversas áreas, aproveitando as vantagens de
Macau como Plataforma. Desejou ainda que os participantes possam vir a desempenhar um
papel activo no reforço da cooperação económica e comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, materializando um desenvolvimento brilhante.

Sendo o 4.º Colóquio organizado pelo Centro de Formação do Fórum de Macau no
corrente ano, o Colóquio sobre Investimento para os Países de Língua Portuguesa decorreu
entre os dias 14 e 27 de Outubro em Macau. Inscreveram-se 30 funcionários e técnicos da
respecitva área provenientes dos Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Durante a estadia
em Macau, foram realizadas uma série de palestras temáticas e visitas de intercâmbio
focadas nos temas financeiros, de investimento e da economia industrial. Os participantes
tiveram a oportunidade de participar na“24.ª Feira Internacional de Macau (MIF)”, na
“Cimeira sobre a construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre
a China e os Países de Língua Portuguesa de Macau apoiada pelas Empresas Públicas
Centrais da China 2019” e na“9.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e
Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa”, entre
outros. Tiveram ainda a oportunidade de adquirir mais conhecimento através

das estreitas relações de cooperação entre o Interior da China,
Macau e os Países de Língua Portuguesa.

徐迎真秘書長致辭
Uso da Palavra da Secretária-Geral,
Dra. Xu Yingzhen

Gerhard Dieterle執行主任致辭
Uso da Palavra do Director Executivo de
ITTO, Dr. Gerhard Dieterle

中國與葡語國家熱帶木材投資貿易
暨全球林産品緑色供應鏈
合作研修班開班儀式
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A Cerimónia de Abertura do Colóquio sobre o Investimento e o Comércio da Madeira
Tropical entre a China e os Países de Língua Portuguesa e a Cooperação na Cadeia Global
de Fornecimento Verde para Produtos Florestais, coorganizado pelo Centro de Formação do
Fórum de Macau e Organização Internacional de Madeira Tropical (ITTO), e em colaboração
com a Universidade de Macau, realizou- se no dia 18 de Novembro na sala de Lótus do
World Trade Center em Macau.

A Cerimónia de Abertura contou com a presença da Secretária- Geral do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, do Director Executivo de ITTO, Dr.
Gerhard Dieterle, do Director-Geral do Departamento dos Assuntos de Taiwan, Hong Kong e
Macau do Ministério do Comércio da China, Dr. Sun Tong, da Directora- Geral Adjunta da
Delegação Comercial do Departamento dos Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação

先生商務部台港澳司孫彤司

長中央駐澳門特區聯絡辦公

室經濟部李華英副部長兼貿易

處負責人澳門大學葛偉副校

長安哥拉駐澳總領事 Sofia
Pegado da Silva女士莫桑比

克 駐 澳 總 領 事 Rafael
Custódio Marques先生葡萄

牙駐澳門及香港總領事 Paulo
Cunha Alves 先生等出席儀

式徐迎真秘書長Gerhard
Dieterle執行主任孫彤司長

和葛偉副校長分別致辭
是次研修班於11月17日至

30日在澳門舉行是常設秘書

處首次與聯合國機構合作開展

人力資源培訓也是首次組織

中葡論壇與會國的學員和其他

國家學員包括安哥拉厄瓜

多爾加納幾內亞比紹印

度尼西亞馬來西亞莫桑比

克葡萄牙聖多美和普林西

比共 23名相關官員和技術人

員共同就促進綠色供應鏈建

設熱帶木材的可持續經營和

貿易等議題進行學習與交流
促進自然資源和環境保護領

域的合作是中葡論壇第五屆部

長級會議《經貿合作行動綱

領》的重要內容是次研修班

旨在利用澳門平台通過專題

講座考察參訪等活動加深

學員對全球林產品綠色供應鏈

建設以及林產品貿易投資的高

質量可持續發展的認識和瞭

解強化相關專業領域水平
並推動各方將貿易投資領域合

作與自然資源和環境保護密切

結合共同實現可持續發展

孫彤司長致辭
Uso da Palavra do Director-Geral
do Departamento dos Assuntos de
Taiwan, Hong Kong e Macau do
Ministério do Comércio da China,
Dr. Sun Tong

葛偉副校長致辭
Uso da Palavra do Vice-Reitor da
Universidade de Macau,
Prof. Dr. Ge Wei

Cerimónia de Abertura do Colóquio sobre o Investimento e
o Comércio da Madeira Tropical entre a China e os Países de

Língua Portuguesa e a Cooperação na Cadeia Global de
Fornecimento Verde para Produtos Florestais
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do Governo Central da República Popular da China na RAEM, Dra. Li Huaying, do Vice-Reitor
da Universidade de Macau, Dr. Ge Wei, da Cônsul-Geral da República de Angola em Macau,
Dra. Sofia Pegado da Silva, do Cônsul-Geral da República de Moçambique em Macau, Dr.
Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo
Cunha Alves , entre outros convidados. A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen, o Director
Executivo, Dr. Gerhard Dieterle, o Director-Geral, Dr. Sun Tong, e o Vice-Reitor, Dr. Ge Wei,
proferiram os seus discursos respectivamente.

O Colóquio teve lugar em Macau, entre os dias 17 e 30 de Novembro. Esta é a primeira
vez que o Secretariado Permanente, em cooperação com os órgãos subordinados das
Nações Unidas, organiza formações de recursos humanos. Também pela primeira vez, os
participantes do Colóquio não vêm apenas dos Países Participantes do Fórum de Macau,
mas também de outros países, nomeadamente Angola, Equador, Gana, Guiné- Bissau,
Indonésia, Malásia, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, perfazendo um total de 23
funcionários e técnicos, no sentido de estudar e realizar intercâmbios sobre temas de
promoção conjunta de criação da Cadeia Global de Fornecimento Verde e incentivar a
operação e comércio sustentável das madeiras tropicais.

A promoção da cooperação na área da protecção de recursos naturais e do meio-
ambiente é parte integrante do Plano de Acção assinado na 5.ª Conferência Ministerial do
Fórum de Macau. Aproveitando a Plataforma de Macau, através das palestras temáticas,
visitas de estudo e outras actividades, o Colóquio tem como objectivo aprofundar os
conhecimentos dos participantes sobre a criação da cadeia de fornecimento verde de
produtos florestais globais e a promoção do desenvolvimento de qualidade e sustentabilidade
do comércio e do investimento dos produtos florestais, elevar o nível de profissionalismo
das áreas relativas, e promover a cooperação aprofundada entre as partes envolvidas, no
âmbito do comércio e do investimento, e em estreita cooperação com a protecção de recursos
naturais e meio-ambiente, contribuindo para alavancar o desenvolvimento sustentável.

嘉賓與研修班合影
Fotografia de grupo entre os convidados de honra e os participantes
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學員研修學習
Estudantes na palestra temática

推動落實中葡論壇（澳

門）第五屆部長級會議

關於中國內地與澳門聯合為葡

語國家提供在職學歷學位教育

的相關舉措中葡論壇（澳

門）常設秘書處於8月 26至

30日與澳門理工學院共同舉辦

“葡語國家學生暑期研修課

程”參與學員15人
研修課程期間安排了一系列

活動除了舉辦專題講座增

加學員對中國歷史及文化葡

語國家共同體成員國經濟中

國經濟粵港澳大灣區網絡

營銷及電子商務等情況的認識

與瞭解還帶領學員參訪中葡

論壇(澳門)常設秘書處澳門

貿易投資促進局等相關部門

加深對澳門平台澳門會展及

商貿各方面的瞭解並進行文化

考察交流

為

Tendo como objectivo a promoção da implementação das medidas anunciadas durante a
5.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau relativas à criação das vagas de educação
contínua com diploma para os Países Participantes de Língua Portuguesa, através da
formação conjunta do Interior da China e Macau, o Secretariado Permanente do Fórum de
Macau organizou, em articulação com o Instituto Politécnico de Macau (IPM), o “Curso de
Formação de Verão para Estudantes dos Países de Língua Portuguesa” de 26 a 30 de
Agosto e que contou com a participação de 15 professores e estudantes.

No decorrer do Curso foram realizadas uma série de actividades e organizados diversos
seminários temáticos para os estudantes terem melhor conhecimento sobre a história e
cultura chinesas, a economia da CPLP, a economia da China, a estratégia da “Grande
Baía”, online marketing e comércio electrónico etc. Foram ainda organizadas visitas ao
Secretariado Permanente do Fórum de Macau e ao Instituto de Promoção do Comércio e do
Investimento de Macau (IPIM), bem como outras entidades públicas, para que os estudantes
aprofundassem o conhecimento sobre o papel de Macau enquanto Plataforma, a situação da
indústria de convenções e exposições e o desenvolvimento do comércio de Macau. Os
estudantes ainda tiveram a oportunidade de realizar visitas culturais de estudo no território.

中葡論壇（澳門）常設秘書處
與澳門理工學院合辦

葡語國家學生暑期研修課程

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o
Instituto Politécnico de Macau organizaram o curso de

formação de Verão para estudantes dos
Países de Língua Portuguesa
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中葡論壇（澳門）常設秘書處
參加葡語文化日活動

月13日中葡論壇常

設秘書處丁恬副秘書長

和羅德高副秘書長參加由葡語

國家駐華使館在北京舉辦的第

三屆“葡萄牙語國家共同體語

言及文化日”活動來自葡語

各國駐華大使外交官中國

政府相關部委代表中國內地

及澳門特區的企業家學者及

高校師生等近500人出席了慶

祝活動
葡語國家駐華使團代表佛得

角駐華大使塔尼亞女士丁恬

副秘書長分別致辭丁恬副秘

書長致辭中表示秘書處自

2008年起在澳門舉辦了十屆

中國－葡語國家文化週有效

促進了中國與葡語國家間的人

文交流同時也爲中葡擴大經

貿往來注入了動力此外還積

極舉辦雙語教學研討會支持

中葡雙語人才的培養助力澳

門平台建設擴大人才儲備他

重申文化對中國與葡語國家間

經貿合作發展的重要作用並

將繼續發揮中葡論壇和澳門平

台功能加强中葡文化交流合

作佛得角駐華大使塔尼亞女

士發言表達了葡語國家期望

和中國加强深化合作的希望
活動期間來自葡語國家文

化團體表演了精彩的文藝節

目中國內地高校葡語專業學

生一起歡歌載舞活動對增進

中國和葡語國家文化的交流
起到了積極的推動作用

5

佛得角駐華大使塔尼亞女士致辭
Discurso da Embaixadora de Cabo
Verde em Pequim, Dra. Tânia
Romualdo

丁恬副秘書長致辭
Discurso do Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian

No dia 13 de Maio, dois Secretários-Gerais Adjuntos do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dr. Ding Tian e Dr. Rodrigo Brum, participaram nas actividades alusivas à
3.ª Edição do Dia da Língua e Cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
realizadas em Pequim pelas Embaixadas dos Países de Língua Portuguesa na China.
Estiveram presentes cerca de 500 convidados nas actividades comemorativas, incluindo
embaixadores dos Países de Língua Portuguesa na China, diplomatas, representantes dos
ministérios e comissões do Governo da China, junto com empresários, académicos,
professores e estudantes de institutos de ensino superior do Interior da China e da RAEM.

A representante do Corpo Diplomático dos Países de Língua Potuguesa em Pequim, a
Embaixadora de Cabo Verde, Dra. Tânia Romualdo, e o Secretário-Geral Adjunto do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian proferiram, respectivamente,
os seus discursos.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau participou
nas actividades do Dia da Língua e Cultura na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
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嘉賓交流
Intercâmbio entre os convidados

Aquando da sua intervenção, o Secretário-Geral Adjunto Dr. Ding Tian referiu que o
Secretariado Permanente do Fórum de Macau conta já com a organização de 10 edições da
“Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa”desde 2008 em Macau.
Estas actividades têm vindo a promover de forma eficaz o intercâmbio e cooperação
cultural e a dinamizar as relações económicas e comerciais entre a China e os Países de
Língua Portuguesa. Para além disso, o Secretariado Permanente tem vindo a apoiar a
formação de quadros bilingues de Chinês e Português através da organização do“Seminário
sobre o Ensino e Formação de Bilingues entre a China e os Países de Língua Portuguesa”,
com o objectivo de incrementar a reserva de talentos bilingues profissionais para a
consolidação da Plataforma de Macau. O Dr. Ding Tian salientou que a cultura desempenha
um papel crucial no desenvolvimento da cooperação económica e comercial entre a China e
os Países de Língua Portuguesa, garantindo o aproveitamento contínuo do Fórum de Macau
e da Palataforma de Macau para intensificar o intercâmbio e a cooperação culturais entre a
China e os Países de Língua Portuguesa.

Durante o seu discurso, a Dra. Tânia Romualdo, Embaixadora de Cabo Verde em Pequim,
manifestou a intenção dos Países de Língua Portuguesa em reforçar e aprofundar a
cooperação com a China.

As actividades organizadas para esta terceira edição contaram com a presença de grupos
culturais dos Países de Língua Portuguesa, os quais apresentaram espectáculos de alta
qualidade. Os estudantes do curso de Língua Portuguesa de alguns institutos de ensino
superior do Interior da China cantaram e dançaram com entusiasmo. O evento
desempenhou um papel de promoção activo no desenvolvimento do intercâmbio cultural
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
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第十一屆“中國—葡語國家文化週”
新聞發佈會

中國—葡語國家經貿合

作論壇（澳門）常設秘

書處主辦的第十一屆“中國－

葡語國家文化週”於10月12

日至18日隆重舉行期間帶來

五大亮點活動包括中國與

葡語國家藝團歌舞表演葡語

國家與澳門藝術家作品展覽
葡語國家及地區話劇中國與

葡語國家手工藝市集以及葡

語國家美食推介9月25日
主辦單位在中葡論壇(澳門)常

設秘書處多功能廳舉行新聞發

佈會常設秘書處羅德高副秘

書長輔助辦公室莫苑梨主任

等出席並介紹活動相關情况
適逢今年是澳門回歸祖國二

十周年及中葡建交四十周年
今屆“中國－葡語國家文化

週”將繼續以“絲路經濟帶
中葡文化路”為主題發揮澳

門作爲中國與葡語國家的橋樑

和紐帶作用深化人文交流
密切友好往來促進中國與葡

語國家經貿交流合作
第十一屆“中國－葡語國家

文化週”將於10月12日在澳

門漁人碼頭盛大開幕邀請中

國河北省以及安哥拉巴西
佛得角幾內亞比紹莫桑比

克葡萄牙聖多美和普林西

比東帝汶果阿·達曼和第

烏等九個國家和地區的文化藝

術精英相聚於澳門帶來一系

列精彩活動

“中國與葡語國家藝團歌舞

表演”邀請來自中國河北省及

葡語國家的表演藝團在議事亭

前地和澳門漁人碼頭演出為

觀眾帶來熱情奔放的歌舞表

演展示中葡表演藝術的獨特

魅力
“葡語國家與澳門藝術家作

品展覽”分別在澳門漁人碼頭

展出巴西和幾內亞比紹藝術家

作品以及在駐澳葡萄牙領事

由

第十一屆“中國－葡語國家文化週”新聞發佈會
Conferência de Imprensa da 11.ª “Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa”

羅德高副秘書長致辭
Intervenção do Secretário-Geral
Adjunto, Dr. Rodrigo Brum

莫苑梨主任介紹文化週活動情況
Apresentação sobre a 11.ª Semana
Cultural pela Coordenadora do
Gabinete de Apoio, Dra. Mok Iun Lei
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官邸展出澳門二十名青年藝術

家作品為市民與遊客獻上中

葡視覺藝術新體驗
“葡語國家美食推介”由安

哥拉巴西聖多美和普林西

比東帝汶和澳門的大廚共同

攜手在澳門漁人碼頭“烤與

鮮”餐廳為大眾推出葡語國家

特色美食在旅遊學院及澳門

科技大學還設有葡語國家廚藝

工作坊
“中國與葡語國家手工藝市

集”在澳門漁人碼頭呈獻中國

內地澳門和葡語國家及地區

原創手工藝品包括木雕布

偶蛋殼雕刻等獨具當地特

色
澳門漁人碼頭場地設有葡語

國家食品展銷特色小食及傳

統遊戲攤位
“葡語國家及地區話劇”在

舊法院大樓有來自莫桑比克
葡萄牙聖多美和普林西比
東帝汶及澳門本土的劇團演

出帶來一場場精彩無比的情

感之旅
本屆中葡文化週由中葡論壇

（澳門）常設秘書處主辦澳

門特別行政區政府文化局旅

遊局市政署旅遊學院及澳

門科技大學協辦並由東方葡

萄牙學會澳門安哥拉協會
澳門巴西之家協會澳門佛得

角友好協會幾內亞比紹本土

人及友人聯合會莫桑比克之

友協會澳門葡人之家協會
澳門土生協會中澳聖多美和

普林西比友人聯誼會 澳門-

帝汶友誼協會 果阿·達曼和

第烏文化協進會 以及澳門漁

人碼頭等機構支持澳廣視為

合作媒體夥伴

A 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), foi realizada entre os dias 12 e 18 de
Outubro de 2019. O evento contará com 5 actividades de relevo, nomeadamente
Espectáculos de Música e Dança de Artistas da China e dos Países de Língua Portuguesa,
Exposições de Artes Plásticas dos Artistas da China e dos Países de Língua Portuguesa,
Mostra de Teatro dos Países e Regiões da Língua Portuguesa, Feira de Artesanato da China
e dos Países de Língua Portuguesa, bem como os“Sabores do Mundo”dos Países de Língua
Portuguesa. Para o efeito, o organizador deste evento, o Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, realizou uma Conferência de Imprensa no dia 25 de Setembro na Sala
Multifuncional, que contou com a participação do Secretariado-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo
Brum e a Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Mok Iun Lei, os quais apresentaram os
métodos de preparação desta edição.

No seguimento da celebração do 20.º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria e do 40.º
Aniversário do Reatamento das Relações Diplomáticas entre a China e Portugal, esta nova
edição da Semana Cultural permanecerá centrada no tema“Uma Faixa e Uma Rota

Conferência de Imprensa da 11.ª Semana Cultural da
China e dos Países de Língua Portuguesa
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Cultural”, aproveitará o papel de Macau enquanto ponte de ligação entre a China e os
Países de Língua Portuguesa no sentido de promover o intercâmbio cultural e aprofundar a
amizade entre os povos, contribuindo assim para promover a cooperação económica e
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa terá início no dia 12
de Outubro na Doca dos Pescadores de Macau. Estarão presentes em Macau artistas de arte
e cultura de renome provenientes dos nove Países e Territórios de Língua Portuguesa
(nomeadamente de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe, Timor- Leste, Goa, Damão e Diu), e da Província de Hebei da China.
Procurar-se-á, através desta iniciativa cultural, criar uma série de iniciativas e actividades
em Macau.

Nos“Espectáculos de Música e Dança de Artistas da China e dos Países de Língua
Portuguesa”serão convidados os grupos de música e dança da Província de Hebei da China
e dos Países de Língua Portuguesa para oferecer ao público uma série de espectáculos
animados no Largo de Senado e na Doca dos Pescadores de Macau, manifestando a
singularidade das artes performativas da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Na“Exposições de Artes Plásticas dos Artistas da China e dos Países de Língua
Portuguesa”serão exibidas obras notáveis dos artistas do Brasil e da Guiné-Bissau na Doca
dos Pescadores. Também na Galeria da Residência Consular de Portugal em Macau, estarão
expostas as obras de vinte jovens artistas de Macau, oferecendo aos residentes de Macau
uma experiência única de artes visuais.

Em“Sabores do Mundo” dos Países de Língua Portuguesa, os chefes de cozinha
provenientes de Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau irão confecionar,
em conjunto, gastronomia singular dos PLP para o público no restaurante FW Rio Grill &
Capriccio Italian da Doca dos Pescadores de Macau. Serão ainda criados grupos de
Workshop de Culinária dos PLP no Instituto de Formação Turística de Macau e na
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, respectivamente.

A“Feira do Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa”localizada na Doca
dos Pescadores de Macau, irá ter em exposição artesanato original do Interior da China, de
Macau e dos Países e Regiões de Língua Portuguesa, inclusive obras de estilo singular local,
tendo como por exemplo obras de escultura em madeira, bonecas e obras de escultura de
ovo, etc.

Serão instalados Stands dos Produtos Alimentares dos PLP, Stands dos Petiscos dos PLP e
Stands de Jogos tradicionais.

A“Mostra de Teatro”no Edifício do Antigo Tribunal contará com os espetáculos dos
grupos artísticos provenientes de Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste
e Macau, proporcionando uma série de espectáculos sensacionais únicos.

Esta edição da Semana Cultural é organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, co- organizada pelo Instituto Cultural da RAEM, pela Direcção dos Serviços de
Turismo, pelo Instituto para os Assuntos Municipais, pelo Instituto de Formação Turística de
Macau e pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. Contou ainda com a
colaboração do Instituto Português do Oriente, da Associação Angola Macau, da Casa do
Brasil em Macau, da Associação de Amizade Macau- Cabo Verde, da Associação dos
Guineenses Naturais e Amigos da Guiné-Bissau, da Associação dos Amigos de Moçambique,
da Casa de Portugal em Macau, da Associação dos Macaenses, da Associação dos São-
tomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe Macau-China, da Associação de Amizade Macau-
Timor, do Núcleo de Animação Cultural de Goa, Damão e Diu e da Doca dos Pescadores de
Macau, da Teledifusão de Macau S.A. entre outras entidades.
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第十一屆中國—葡語國家文化週
葡語國家美食推介

月11日中葡論壇（澳

門）常設秘書處在澳門漁

人碼頭“烤與鮮·意廚”舉辦第

十一屆中國—葡語國家文化週葡

語國家美食推介邀請中文及葡

文傳媒機構的代表出席
中葡論壇（澳門）常設秘書處

徐迎真秘書長向傳媒朋友推介文

化週藝團歌舞表演藝術家作品

展覽話劇手工藝品和美食等

亮點活動她表示常設秘書處

將繼續努力探索創新論壇框架下

合作方式拓展中國與葡語國家

合作領域希望各位媒體朋友繼

續關注支持秘書處的工作共

同推進澳門平台建設取得新成

果

本屆中國—葡語國家文化週

邀請來自安哥拉巴西聖多

美和普林西比東帝汶及澳門

的大廚參與五大名廚攜手打

造的“葡語國家美食推介”菜

單由10月12日起於澳門漁人

碼頭“烤與鮮·意廚”推出
將持續一週爲食客們帶來一場

充滿葡語國家特色的味蕾之

旅傳媒藉此機會率先品嘗葡

語國家的特色菜餚並與廚師進

行交流以及瞭解文化週活動

情況10月16日及18日幾

位大廚還將分別在澳門旅遊學

院及澳門科技大學主持葡語國

家廚藝工作坊為料理愛好者

帶來獨特的廚藝體驗

10

徐迎真秘書長致辭
Discurso da Secretária-Geral Xu

嘉賓與廚師大合照
Fotografia de grupo (convidados e chefes de cozinha)
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A 11 de Outubro, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau realizou, no restaurante
Rio Grill & Capriccio Italian da Doca dos Pescadores de Macau, um almoço promocional da
Mostra Gastronómica dos Países de Língua Portuguesa da 11.ª Semana Cultural da China e
dos Países de Língua Portuguesa, com a presença dos representantes convidados dos
principais órgãos de comunicação social chineses e portugueses.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen,
apresentou aos estimados órgãos da comunicação social as actividades de destaque da
Semana Cultural, nomeadamente os espetáculos de música e dança, exposições de artes
plásticas, mostra de teatro, artesanato e gastronomia, entre outros. A Secretária-Geral Xu
reiterou que o Secretariado Permanente iria continuar a explorar com empenho os novos
modelos de cooperação no quadro do Fórum de Macau para alargar de forma continuada as
áreas de cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A Secretária-Geral Xu ainda apelou para que os órgãos da comunicação social continuassem
a acompanhar e apoiar os trabalhos do Secretariado Permanente, a fim de impulsionar o
surgimento de mais e melhores resultados na construção de Macau enquanto Plataforma.

Nesta edição, foram convidados chefes de cozinha provenientes de Angola, Brasil, São
Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau. Fruto da colaboração destes cinco famosos chefes
de cozinha, o menu da Mostra Gastronómica dos Países de Língua Portuguesa vai ser
lançado no dia 12 de Outubro no restaurante Rio Grill & Capriccio Italian da Doca dos
Pescadores de Macau, com o intuito de proporcionar, durante uma semana, um banquete
de diferentes sabores característicos dos Países de Língua Portuguesa aos visitantes.

A comunicação social aproveitou esta ocasião para degustar os pratos característicos dos
Países de Língua Portuguesa e trocar impressões com os chefes de cozinha, bem como
conhecer as actividades da Semana Cultural. Nos dias 16 e 18 de Outubro, os chefes de
cozinha acima referidos vão realizar 4 workshops de culinária dos PLPs no Instituto de
Formação Turística (IFT) e na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau

(MUST) com o objectivo de prestar uma experiência única aos entusiastas
da culinária.

Mostra Gastronómica dos Países de Língua Portuguesa da
11.ª Semana Cultural da China e dos Países de

Língua Portuguesa

第十一屆中國─葡語國家文化週隆重啟動
中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦的

“第十一屆中國─葡語國家文化週”10

月12日傍晚在澳門漁人碼頭舉行啟動儀式
啟動儀式由中央人民政府駐澳門特別行政區

聯絡辦公室王新東秘書長中葡論壇（澳門）

常設秘書處徐迎真秘書長中央人民政府駐澳

門特別行政區聯絡辦公室經濟部李華英副部長

兼貿易處負責人中國外交部駐澳門特派員公

署特派員代表兼外交公署政研室主任冉波參贊
安哥拉駐澳門總領事Sofia Pegado da Silva女
士葡萄牙駐澳門及香港總領事 Paulo Cunha
Alves先生佛得角駐澳門名譽領事周錦輝先

生巴西駐香港及澳門領事Rafael Paulino先
生及莫桑比克駐澳門總領事代辦 Francisco
Domingos Manhiça先生等一同主持
徐迎真秘書長致辭時表示中國─葡語國家文

由
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嘉賓主持啟動儀式
Cerimónia de abertura

化週積極呼應中葡經貿合作
有效促進了中國與葡語國家之

間的人文交流和民心相通常

設秘書處將繼續爲促進中葡文

化交流積極探索新方式拓展

新渠道進一步推動中國內

地澳門與葡語國家開展更加

深入和全面的交流合作
啟動儀式後連串精彩活動

隨即展開來自中國河北省藝

術團率先呈獻充滿民族特色的

歌舞表演在徐迎真秘書長的

陪同下嘉賓們還參觀了中

國葡語國家及地區手工藝市

集以及葡語國家藝術家作品

展覽
中國─葡語國家文化週始辦

於2008年活動至今已發展

成匯聚中國內地澳門和葡語

國家人民互相分享文化的盛

會積極發揮澳門作為中葡文

化交流平台的角色本屆中葡

文化週重頭活動於10月12日

至18日一連七日集中在澳門漁

人碼頭舉行並同步在議事亭

前地駐澳葡萄牙領事官邸
舊法院大樓等進行文化週系列

活動活動內容豐富來自中

國河北省澳門八個葡語國

家及其他地區包括安哥拉
巴西佛得角幾內亞比紹
莫桑比克葡萄牙聖多美和

普林西比東帝汶以及果阿·

達曼和第烏的藝術團體和藝術

家手工藝人廚師相聚澳

門展示各具民族特色的歌舞

表演藝術作品話劇手工

藝品和美食爲公眾獻上視

覺聽覺和味覺的盛宴歡迎

市民及遊客前來體驗一同感

受中葡文化週的熱鬧氣氛
嘉賓參觀中國葡語國家及地區手工藝市集
Convidados a visitarem a Feira de Artesanato da China e dos Países e Regiões
Língua Portuguesa
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A Cerimónia de Abertura da 11.ª Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa,
organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, teve lugar no dia 12 de Outubro,
à tarde, na Doca dos Pescadores de Macau.

A cerimónia de abertura foi presidida pelo Secretário-Geral do Gabinete de Ligação do Governo
Popular Central na RAEM, Dr. Wang Xindong, pela Secretária-Geral do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, pela Directora-Geral Adjunta da Delegação Comercial do
Departamento dos Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central da
República Popular da China na RAEM, Dra. Li Huaying, pelo Coordenador do Gabinete de Estudo
de Política do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da
China na RAEM e Conselheiro, Dr. Ran Bo, pela Cônsul-Geral da República de Angola na RAEM,
Dra. Sofia Pegado da Silva, pelo Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo
Cunha Alves, pelo Cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau, Dr. Rafael Paulino, pelo Cônsul
Honorário da República de Cabo Verde na Região Administrativa Especial de Macau, Dr. David
Chow, e pelo representante do Cônsul-Geral da República de Moçambique na RAEM, Dr. Francisco
Domingos Manhiça.

A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen, salientou no seu discurso que a Semana Cultural da
China e dos Países de Língua Portuguesa atribui uma resposta activa à cooperação económica e
comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, fomentando, de forma efectiva, o
intercâmbio humano e o entendimento entre os povos. O Secretariado Permanente irá continuar
a explorar novos modelos para promover o intercâmbio cultural entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, procurar novos canais com o intuito de fomentar o intercâmbio e aprofundar
uma cooperação mais abrangente entre o Interior da China, Macau e os Países de Língua
Portuguesa.

Logo depois da cerimónia de abertura, teve início uma série de actividades fantásticas. Em
primeiro lugar, o grupo artístico da Província de Hebei da China apresentou um espectáculo de
música e dança com características folclóricas. Acompanhados pela Secretária- Geral, Dra. Xu
Yingzhen, os convidados tiveram a oportunidade de visitar a Feira de Artesanato da China e dos
Países e Regiões de Língua Portuguesa, bem como as exposições de artes plásticas dos Países de
Língua Portuguesa.

Cerimónia de Abertura da 11.ª Semana Cultural da
China e dos Países de Língua Portuguesa

嘉賓合照
Fotografia em grupo dos convidados
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嘉賓為巴西和幾內亞比紹藝術家作品展主持開幕儀式
Cerimiónia de inauguração das exposições de artes plásticas do Brasil e da Guiné-Bissau

中葡文化週藝術家作品展覽開幕
中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦的“第

十一屆中國—葡語國家文化週”系列活動

—藝術家作品展覽於2019年10月12日起在澳

門漁人碼頭展出巴西和幾內亞比紹藝術家作

品為市民與遊客獻上中葡視覺藝術新體驗
巴西藝術家Rodrigo Braga《移動視野》和

幾內亞比紹藝術家Chipi《另一個視角》作品展

開幕儀式於10月12日下午4時30分在澳門漁

人碼頭畫廊舉行
中葡論壇(澳門)常設秘書處秘書長徐迎真巴

西駐香港及澳門領事兼中葡論壇巴西派駐代表

Rafael Paulino先生幾內亞比紹文化國務秘書

處文化司長 Minhone Seidi女士等嘉賓參加了

開幕剪綵儀式

由

Com início em 2008, a Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa tem, até
ao momento, promovido a reunião dos povos do Interior da China, Macau e dos Países de Língua
Portuguesa, com o objectivo de partilharem as diferentes culturas, bem como desempenhar de
forma activa o papel de Macau como a plataforma de intercâmbio cultural da China e dos Países
de Língua Portuguesa. As actividades mais importantes da presente edição da Semana Cultural
serão realizadas entre os dias 12 e 18 de Outubro na Doca dos Pescadores de Macau. Ao mesmo
tempo, terão lugar no Largo do Senado, na Galeria da Residência Consular de Portugal em
Macau e no Edifício do Antigo Tribunal outras actividades relativas à Semana Cultural, as quais
englobam espectáculos de música e dança folclórica, obras de artes plásticas, peças de teatro,
artesanatos e gastronomia apresentados pelos grupos artísticos e artistas plásticos, Chefes de
cozinha, artesãos e artistas de teatro, convidados dos nove Países e Regiões de Língua
Portuguesa, incluindo Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-
Leste, São Tomé e Príncipe, Goa, Damão e Diu e da Província de Hebei da China e de Macau
que se encontram em Macau, oferecendo ao público uma grande festa de sentidos.
Apelamos aos residentes e aos turistas que venham experimentar a atmosfera

animada e agradável da Semana Cultural da China e dos Países
de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos!
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Inauguração das exposições de artes plásticas da Semana
Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa

As exposições de artes plásticas da 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua
Portuguesa organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, estarão abertas
ao público a partir do dia 12 de Outubro de 2019, nomeadamente as Exposições de Artes
Plásticas do Brasil e da Guiné-Bissau na Galeria de Exposições da Doca dos Pescadores de
Macau, disponibilizando aos residentes de Macau e aos turistas uma nova experiência
singular de arte visual da China e dos Países de Língua Portuguesa.

A cerimónia de inauguração da Exposição “Horizontes Deslizantes” do artista do Brasil,
Dr. Rodrigo Braga, e “Outros Olhares” do artista da Guiné-Bissau, Dr. Chipi será realizada
no dia 12 de Outubro, pelas 16:30 horas na Galeria de Exposições da Doca dos Pescadores
de Macau.

A Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, o
Cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau e o Delegado do Brasil junto do Fórum de Macau,
Dr. Rafael Paulino, a Directora-Geral da Cultura da Secretária do Estado da Cultura da Guiné-
Bissau, Dra. Minhone Seidi estarão presentes nesta cerimónia.

162



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)

2019

“第十一屆中國─葡語國家文化週”
文藝晚會

第十一屆中國─葡語國

家文化週”文藝晚會於

10月17日在澳門漁人碼頭勵

駿廣場舉行中葡論壇(澳門)

常設秘書處徐迎真秘書長與佛

得角工貿及能源部Alexandre
Dias Monteiro部長佛得角

教 育 部 Maritza Rosabal
Peña部長中央人民政府駐澳

門特別行政區聯絡辦公室王新

東秘書長安哥拉駐華大使

João Salvador dos Santos
Neto先生佛得角駐華大使

Tânia Romualdo幾內亞比

紹駐華大使Malam Sambu先
生聖多美和普林西比駐華大

使 Isabel Maya Jesus da
Graça Domingos女士東帝

汶駐華大使Bendito Freitas先
生巴西駐澳門及香港總領事

Piragibe dos Santos Tarrago
先生葡萄牙駐澳門及香港總

領事 Paulo Cunha Alves 先

生莫桑比克駐華使館全權公

使António Rodrigues José先
生等出席出席嘉賓還包括參

與文化週協辦單位代表以及中

國與葡語國家藝術團體澳門

工商界和各社團代表等
徐迎真秘書長在致辭時表

示感謝文化週各個協辦和支

持單位各國藝術團體各葡

語國家駐華使節及澳門各社團

的大力支持和參與成功將中

葡文化週打造成爲中國與葡語

國家文化交流民心相通的平

台爲更好發揮文化交流在中

葡各領域合作中的作用中葡

論壇常設秘書處將繼續致力於

在中葡間開展更加豐富多彩
形式多樣的文化交流爲不斷

增進中國與葡語國家人民的相

互瞭解和友誼作出貢獻
晚會上來自中國及葡語國

家的表演者載歌載舞與嘉賓

互動場面熱鬧

“

徐迎真秘書長致辭
Discurso proferido pela
Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen

中國河北省藝團演出
Apresentação do Grupo Artístico da Província de Hebei da China

葡語國家藝團演出
Apresentação do Grupo Artístico dos Países de Língua Portuguesa
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O Serão de Espectáculos da 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa
teve lugar no dia 17 de Outubro na Praça Rossio da Doca dos Pescadores. A cerimónia de
celebração contou com a presença da Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, do Ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, Eng.
Alexandre Dias Monteiro, da Ministra da Educação de Cabo Verde, Dra. Maritza Rosabal Peña, do
Secretário-Geral do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Dr. Wang Xindong,
do Embaixador de Angola na China, Dr. João Salvador dos Santos Neto, do Embaixador da Guiné-
Bissau na China, Eng. Malam Sambu, da Embaixadora de São Tomé e Príncipe na China, Dra.
Isabel Maya Jesus da Graça Domingos, do Embaixador de Timor- Leste na China, Dr. Bendito
Freitas, do Cônsul-Geral do Brasil em Macau e Hong Kong, Dr. Piragibe dos Santos Tarrago, do
Cônsul- Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves e do Ministro
Polenipotenciário da Embaixada de Moçambique na China, Dr. António Rodrigues José, entre
outros. Para além destes convidados, estiveram presentes neste jantar os representantes das
entidades co-organizadoras da Semana Cultural, os grupos artísticos participantes provenientes
da China e dos Países de Língua Portuguesa, representantes do sector industrial e comercial, e
também representantes de várias associações.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, apresentou os seus agradecimentos às entidades
colaboradoras e entidades de apoio, aos grupos artísticos participantes, ao corpo diplomático dos
Países da Língua Portuguesa na China e às associações de Macau pela participação activa e apoio
prestado. Salientou que, devido ao suporte incondicional de todos, a Semana Cultural já se
tornou numa plataforma para o intercâmbio cultural e o entendimento entre os povos. Com o
objectivo de contribuir para o melhor desempenho do intercâmbio cultural no âmbito da
cooperação das várias vertentes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado
Permanente do Fórum de Macau irá continuar a empenhar-se para promover o enriquecimento
e diversificação do intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa,
impulsionando o contributo para o aperfeiçoamento contínuo do conhecimento mútuo e do
reforço contínuo da amizade entre os povos da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Durante o Serão de Espectáculos, os artistas oriundos da China e dos Países de Língua
Portuguesa apresentaram os seus espectáculos de dança e música enquanto interagiram com o
público, criando uma atmosfera festiva muito animada.

嘉賓合照
Fotografia de Grupo

Serão de Espectáculos da 11.ª Semana Cultural da
China e dos Países de Língua Portuguesa
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中葡文化週—澳門藝術家作品展覽開幕

由 中葡論壇（澳門）常設

秘書處主辦的“第十一

屆中國—葡語國家文化週”系

列活動—澳門二十名青年藝術

家作品展覽《20.20.20》於

2019年10月18日下午6時在

駐澳葡萄牙領事官邸舉行開幕

儀式
中葡論壇(澳門)常設秘書處

徐迎真秘書長與葡萄牙駐澳門

和香港總領事 Paulo Cunha
Alves先生巴西駐澳門及香

港 領 事 Rafael Rodrigues
Paulino先生中葡論壇（澳

門）常設秘書處羅德高副秘書

長等嘉賓出席主禮
徐迎真秘書長在致辭時表

示是次展覽透過二十位澳門

青年藝術家獨特的視角和風格

詮釋了澳門中西文化交融的特

點爲澳門特別行政區成立二

十周年增添喜慶也是第十一

屆中國與葡語國家文化週活動

的壓軸之作冀通過藝術展覽

等文化週系列活動推動中國

與葡語國家的文化交流實現

文明互鑒民心相通
二十位澳門青年藝術家（排

名不分先後）為馬偉圖楊

雅琪許曉楓阿堅奴陳雪

琳霍凱盛吳凱婷楊美

靜黎小杰黎雪穎劉曉

蔓梁倩婷張儀君薛家

杰蘇俊杰蘇苑楓鄧國

豪藍煥瓊王曉捷張可

嘉賓為澳門藝術家作品展主持開幕儀式
Cerimónia de inauguração da exposição dos artistas de Macau, presidida pelos convidados de honra

徐迎真秘書長與葡萄牙駐澳門和香港總領事Paulo Cunha Alves先生
及展覽策展人合照
Fotografia de grupo da Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de
Macau, Dra. Xu Yingzhen, do Cônsul Geral de Portugal em Hong Kong e Macau,
Dr. Paulo Cunha Alves, e da responsável da exposição
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嘉賓與澳門藝術家合影
Fotografia de Grupo entre os convidados e os artístas de Macau

A cerimónia de inauguração da Exposição“20.20.20”, apresentada por vinte artistas
oriundos de Macau, realizou-se no dia 18 de Outubro de 2019 pelas 18h00 na residência
consular de Portugal em Macau. Esta exposição, organizada pelo Secretariado Permanente
do Fórum de Macau, está inserida no programa da“11.ª Semana Cultural da China e dos
Países de Língua Portuguesa”.

A cerimónia contou com a presença da Secretária-Geral do Secretariado Permanente do
Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong,
Dr. Paulo Cunha Alves, do Cônsul do Brasil em Hong Kong e Macau, Dr. Rafael Rodrigues
Paulino, do Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr.
Rodrigo Brum, entre outros convidados de honra.

A Secretária- Geral, Dra. Xu Yingzhen, referiu no seu discurso que, sendo a última
actividade do programa da 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua
Portuguesa, esta Exposição reveste-se de maior importância. Nesta exposição, vinte jovens
artistas de Macau interpretam, de acordo com as suas perspectivas e modelos próprios, a
singularidade de Macau assente no encontro das culturas oriental e ocidental,
impulsionando o ambiente festivo do 20.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM. Através
das actividades da Semana Cultural, pretende- se continuar a promover o intercâmbio
cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa, impulsionando a aprendizagem
mútua das civilizações e o entendimento recíproco dos povos.

Os vinte artistas jovens de Macau são (por ordem alfabética): Alexandre Marreiros, Alice
Ieong, Ann Hoi, Aquino da Silva, Chen Xue Lin, Eric Fok, Heidi Ng, Hera Ieong, Lai Sio Kit,
Lai Sut Weng, Lao Hio Man, Leong Sin Teng, Luna Cheong, Sit Ka Kit, Sou Chon Kit, Sou Um
Fong, Tang Kuok Ho, Winky Lam, Wong Hio Chit e Zhang ke.

Inauguração da Exposição de Artes Plásticas de Macau da
Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa
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中國—葡語國家文化週活動推動青年
加深對澳門中葡平台認識

由 中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦的第

十一屆中國—葡語國家文化週系列活動

已圓滿結束今屆活動吸引逾13,500人參與
為推動青年加深認識中國與葡語國家文化和

發展今屆文化週特別邀請了本澳幾間有開辦

葡語課程的中小學校組織學生到位於澳門漁

人碼頭的活動場地進行文化學習參觀中國與

葡語國家及地區手工藝市集藝術家作品展覽

及傳統遊戲攤位等並與來自當地的藝術家近

距離交流參觀期間設有導賞介紹及即場翻

譯活動向學生展示中國與葡語國家的文化交

流及合作成果推動他們走出課堂實地體驗澳

門中葡平台同時增進他們學習葡語的興趣

參與是次文化學習的學生們紛紛表示獲益良

多開闊了眼界
澳門理工學院派出近50名來自中葡翻譯課

程以及在澳門就讀國際漢語教育課程的葡語國

家學生參與文化週志願者工作當中中葡翻

譯系兩名大三學生於文化週期間運用其葡語能

力協助接待學生參觀團導賞介紹及提供翻

譯他們均認為過程除了鍛鍊溝通能力外還

加深了他們對澳門中葡平台的暸解和認識同

學們認同澳門具有學習葡語的良好環境也提

供了很多瞭解葡語國家的機會他們希望日後

能發揮其專業知識助力澳門打造一個更好的

中葡平台

學生與藝術家近距離交流
Intercâmbio directo entre os alunos e os artistas

A série de actividades integradas na 11.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua
Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, atraiu mais de
13.500 visitantes e terminou com êxito.

A fim de melhorar o conhecimento dos jovens sobre a cultura e o desenvolvimento da
China e dos Países de Língua Portuguesa, esta edição contou com a organização de visitas
das delegações de várias escolas primárias e secundárias de Macau, onde se lecciona língua

Intensificar o conhecimento dos jovens sobre Macau,
enquanto Plataforma entre a China e os Países de Língua

Portuguesa, através da Semana Cultural da
China e dos Países de Língua Portuguesa
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導賞員帶領學生參觀中國與葡語國家及地區手工藝市集
Visita dos alunos à Feira de Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa chefiada pela guia

portuguesa. Foram organizadas visitas à Doca dos Pescadores, nomeadamente à Feira de
Artesanato da China e dos Países de Língua Portuguesa, à Galeria de Arte para ver as
Exposições de Artes Plásticas e por fim aos jogos tradicionais, com o objectivo de
intensificar os conhecimentos culturais, bem como interagir directamente com os artistas
participantes, entre outros. Estas visitas foram acompanhadas de guias e foram prestados
serviços de tradução aos alunos, proporcionando lhes uma oportunidade única de
experienciar o ambiente sobre o papel de Macau enquanto Plataforma entre a China e os
Países de Língua Portuguesa, e de reforçar o interesse dos alunos para aprenderem a língua
portuguesa através da apresentação de intercâmbio cultural e de resultados frutíferos de
cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Os alunos referiram que
beneficiaram muito das visitas culturais mencionadas acima, as quais lhes permitiram
alargar os horizontes.

O Instituto Politécnico de Macau cedeu 50 alunos, nomeadamente alunos que frequentam
o Curso de Licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês – Português / Português –
Chinês e alunos do Curso de Ensino de Língua Chinesa como Língua Estrangeira,
provenientes dos Países de Língua Portuguesa, para participarem na Semana Cultural como
voluntários. Aproveitando a Semana Cultural, dois dos alunos do 3.º Ano do Curso de
Licenciatura em Tradução e Interpretação tiveram a oportunidade de praticarem a língua
portuguesa enquanto prestavam serviços de guia e de tradução na recepção das delegações
escolares. Para além do reforço da capacidade de comunicação, os alunos consideraram
que, por via da mencionada actividade, ainda tiveram margem para melhorar os seus
conhecimentos sobre Macau enquanto a Plataforma entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. No ponto de vista dos alunos, Macau proporciona - lhes uma excelente
oportunidade para aprenderem português, oferecendo- lhes múltiplas oportunidades para
conhecerem os Países de Língua Portuguesa. Desejaram que, no futuro, possam contribuir
para a construção de Macau enquanto Plataforma entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, aproveitando os seus conhecimentos profissionais.

-
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中葡論壇常設秘書處與中文傳媒界交流
Secretariado Permanente do Fórum de Macau recebeu representantes dos órgãos de comunicação social locais de língua chinesa

O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) realizou, no dia 29 de Janeiro no Hotel
Grand Emperor, um encontro de intercâmbio com os directores e representantes dos órgãos
de comunicação social de língua chinesa de Macau e do Interior da China.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, começou por desejar votos de um feliz Ano Novo
Lunar dirigindo- se aos representantes e amigos da comunicação social, aproveitando a
ocasião para agradecer a atenção dada aos trabalhos do Secretariado Permanente. Durante
o encontro, a Secretária-Geral fez uma apresentação dos trabalhos concretizados no ano
transacto e apresentou o plano anual das actividades para o ano de 2019. A anfitriã
sublinhou que o Secretariado Permanente iria continuar nos seus esforços de concretização
activa, do“Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial”assinado na 5.ª
Conferência Ministerial, procurando elevar para outro patamar o papel de Macau como
Plataforma, promover intercâmbios e cooperações entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, assim como preparar a 6.ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau.
Finalizou, manifestando a expectativa de poder continuar a contar com os órgãos de
comunicação social no seguimento e divulgação dos trabalhos do Fórum de Macau, por
forma a contribuir, em sintonia com os órgãos convidados, para a construção e
desenvolvimento de Macau como Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Secretariado Permanente do Fórum de Macau Espera Poder
Contribuir Mais para Macau como Plataforma através do Esforço
Conjunto dos Órgãos de Comunicação Social de Língua Chinesa

國—葡語國家經貿合作論壇(澳門)常設秘

書處1月29日英皇酒店設媒體招待會
與本地中文傳媒的負責人及內地駐澳媒體代表

進行交流
徐迎真秘書長向各媒體代表致新春祝賀並

感謝各媒體長期以來對秘書處工作的支持並

藉此機會總結去年工作成果及介紹2019年度工

作計劃徐迎真秘書長表示將繼續積極落實第

五屆部長級會議《經貿合作行動綱領》提升

澳門平台作用進一步推動中國與葡語國家交

流合作並著手籌備中葡論壇（澳門）第六屆

部長級會議希望傳媒界繼續關注和支持中葡

論壇工作共同為澳門中葡商貿合作服務平台

的建設與發展作出努力和貢獻

中

中葡論壇（澳門）常設秘書處
冀與中文傳媒共同努力為澳門平台做貢獻
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O Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) realizou, em 24 de Janeiro, no Hotel
Emperor, um encontro de intercâmbio com representantes dos órgãos de comunicação
social locais de língua portuguesa.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, agradeceu aos representantes e amigos da
comunicação social de língua portuguesa pelo apoio que têm dado aos trabalhos do
Secretariado Permanente, aproveitando a oportunidade para fazer uma apresentação dos
trabalhos concretizados no ano passado e o programa de actividades de 2019. A dirigente
referiu que, no ano transacto, em que se comemorou o 15.º aniversário do estabelecimento
do Fórum de Macau, o Secretariado Permanente concretizou, segundo o programa, todas as
actividades e conseguiu atingir os resultados ambicionados, graças à divulgação atempada
dos órgãos de comunicação social locais. No futuro, o Secretariado Permanente continuará
a ajudar o governo da RAEM em construir a Plataforma de Serviços para a Cooperação
Comercial entre a China e os Países ee Língua Portuguesa para promover o desenvolvimento
comum entre Macau, o Interior da China e os Países de Língua Portuguesa, esperando uma
continuada atenção e apoios dos órgãos de comunicação social locais de língua portuguesa
nos trabalhos futuros para divulgar o Fórum de Macau e outros trabalhos e actividades
relacionadas.

國—葡語國家經貿合作論壇(澳門)常設

秘書處於1月24日在英皇酒店舉行媒體

招待會與本地葡文傳媒進行交流
徐迎真秘書長感謝葡文傳媒界一直對秘書處

工作的大力支持並藉此機會總結去年工作及

介紹2019年度工作計劃她指出去年是中葡

論壇成立 15 周年 秘書處按計劃順利完成工

作計劃中各項活動並取得預期效果本澳媒

體的廣泛宣導是十分重要的支持未來秘書

處將繼續致力協助澳門特區政府打造好中葡商

貿合作服務平台促進中國葡語國家和澳門

的共同發展希望在今後的工作中能繼續得到

葡文傳媒的關注和支持協助推廣中葡論壇及

有關活動和工作

中

中葡論壇常設秘書處與葡文傳媒界交流
Secretariado Permanente do Fórum de Macau recebeu representantes dos órgãos de comunicação social locais de língua portuguesa

Secretariado Permanente do Fórum de
Macau continua a reforçar intercâmbio com meios de

comunicação social de língua portuguesa

中葡論壇（澳門）常設秘書處
繼續加強與葡文傳媒界交流
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國—葡語國家經貿合作

論壇(澳門)常設秘書處

於2月25日在北京東方君悅酒

店舉行新春酒會中國商務部

王炳南副部長澳門特區政府

經濟財政司梁維特司長參與

論壇創立工作的商務部原副部

長安民先生陳健先生葡語

國家駐華使節論壇中方後續

行動委員會成員單位代表中

葡論壇常設秘書處前秘書長
有關省市港澳辦商務廳中

葡合作發展基金中葡企業家

聯合會中方委員會會員企業
商協會學術機構及媒體代表

等200多人出席徐迎真秘書

長致歡迎辭商務部王炳南副

部長澳門特區政府經濟財政

司梁維特司長以及葡語國家駐

華使團團長幾內亞比紹駐華大

使馬嵐·桑布分別致辭
中國商務部王炳南副部長指

出16年來中葡論壇作爲中

國唯一以語言爲紐帶的多邊經

貿合作機制對推動中國與葡

語國家經貿交流發揮了重要

作用取得顯著成功自論壇

成立以來中國與葡語國家貿

易額增長了13倍2018年中

國與葡語國家貿易額達到

1473.5億美元創歷史新高

中國對葡語國家直接投資增長

了130倍論壇框架下合作領

域增加到近20個從政府間合

作旅遊文化公共衛生等

傳統領域向海洋環保産

能合作等新興領域不斷拓展延

伸體現了中國與葡語國家相

互依存實現了互利共贏

中

中葡論壇（澳門）常設秘書處
徐迎真秘書長致歡迎辭
Secretária-Geral do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, Dra.
Xu Yingzhen, proferindo o discurso de
boas-vindas

葡語國家駐華使團團長幾內亞
比紹駐華大使馬嵐·桑布致辭
Embaixador da Guiné-Bissau e Decano
dos Embaixadores dos Países de
Língua Portuguesa, Eng. Malam
Sambú, proferindo o seu discuso

時任澳門特區政府經濟財政司
梁維特司長致辭
Então Secretário para a Economia e
Finanças do Govnerno da RAEM,
Dr. Leong Vai Tac,
proferindo o seu discurso

中國商務部王炳南副部長致辭
Vice-Ministro do Comércio da China,
Dr. Wang Bingnan, proferindo o seu
discurso

中葡論壇（澳門）常設秘書處
在北京舉行新春酒會

同與會各方繼續緊密合作
發揮澳門平台作用
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Em 25 de Fevereiro, o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) realizou, no Hotel
Grand Hyatt Beijing, a Recepção da Festa da Primavera, contando com a presença de mais
de 200 participantes, incluindo o Vice-Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Bingnan, o
Secretário para a Economia e Finanças do Governo da RAEM, Dr. Leong Vai Tac, os antigos
Vice-Ministros do Comércio da China, Dr. An Min e Dr. Chen Jian, que participaram nos
trabalhos da criação do Fórum de Macau, o Corpo Diplomático dos Países de Língua
Portuguesa em Pequim, os representantes das entidades da parta chinesa da“Comissão de
Acção de Acompanhamento do Fórum de Macau”, os ex-Secretários-Gerais do Secretariado
Permanente do Fórum de Macau, os representantes do Gabinete dos Assuntos de Hong
Kong e Macau e do Departamento do Comércio das respectivas províncias e municípios, os
representantes do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, os representantes das empresas membros do Conselho Chinês da
Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa, os representantes das

Secretariado Permanente realizou em Pequim a
Recepção da Festa da Primavera

Para a cooperação estreita e contínua com as partes
envolvidas e o desempenho do papel de

Macau enquanto Plataforma

梁維特司長強調在剛剛公布的粵港澳大灣

區發展規劃綱要的指導下澳門將加快融入國

家發展的步伐中葡商貿服務平台的建設也應

有新發展新作為澳門將加快落實中葡論壇

提出的新舉措及《行動綱領》著重 “中葡平

台”與“一帶一路”的有機結合加快推進各

項工作包括全力做好第六屆部長級會議的籌

備工作透過特色金融和會展業等產業對接
或以不同形式的工作和活動促進中國與葡語

國家在產能投資貿易人力資源文化交流

等多方面的合作
馬嵐·桑布大使表示去年我們慶祝了中葡

論壇(澳門)成立十五周年大家一致肯定該機制

的成功運作和卓有成效的工作各國均高度重

視中葡論壇(澳門)感謝常設秘書處為推動落實

《行動綱領》中方宣布的各項舉措和2016年

在部長級會議上各方簽署的重要文件所作的努

力在新的一年期望獲得更好的成績草擬新

的2020 至 2023年度行動綱領使中國與葡語

國家間經貿合作更上一層樓
徐迎真秘書長表示中葡論壇常設秘書處將

一如既往同與會各方繼續保持緊密合作把握

新時代重要的發展機遇從支持澳門融入國家

發展大局促進國際人文交流的戰略高度出

發利用澳門這個粵港澳大灣區城市和“一帶

一路”的橋頭堡積極推動中國與葡語國家經

貿合作的深度融合爲中葡經貿合作創造更多

發展機遇
參加新春酒會的有關單位領導商協會和企業

等各界代表高度評價了中葡論壇十六年來成果
對常設秘書處一年來所做的工作表示肯定就澳

門建設中葡商貿合作服務平台進一步加強中國

內地澳門與葡語國家經貿合作促進澳門經濟

適度多元可持續發展進行了深入交流
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associações comerciais, e os representantes das instituições académicas, bem como
representantes dos órgãos de comunicação social. Durante a recepção, a Secretária-Geral
do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, deu as boas-vindas, e
o Vice-Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Bingnan, o Secretário para a Economia e
Finanças do Governo da RAEM, Dr. Leong Vai Tac e o Embaixador da Guiné- Bissau em
Pequim na qualidade de Decano dos Embaixadores dos Países de Língua Portuguesa em
Pequim, Eng. Malam Sambú proferiram os seus discursos.

O Vice-Ministro do Comércio da China, Dr. Wang Bingnan, sublinhou que, nos últimos
16 anos, enquanto único mecanismo de cooperação multilateral nas áreas económicas e
comerciais sendo a língua o elemento fundador, o Fórum de Macau tem desempenhado um
papel insubstituível para a promoção do intercâmbio económico e comercial entre a China e
os Países de Língua Portuguesa e tem conseguido êxitos assinaláveis. As trocas comerciais
entre a China e os Países de Língua Portuguesa alcançaram 147,35 mil milhões de USD no
ano de 2018, atingindo um novo recorde, com um aumento de 13 vezes comparado
ao valor existente aquando da criação do Fórum de Macau. Entretanto, verifica-se uma
expansão notável no investimento directo chinês nos Países de Língua Portuguesa,
registando um aumento de 130 vezes. Contabilizam-se, no enquadramento do Fórum de
Macau, um total de 20 áreas de intervenção das mais promissoras. Assim, das áreas mais
convencionais como a cooperação intergovernamental, o turismo, a cultura, a saúde
pública, etc., acrescentou-se áreas emergentes, entre as quais a cooperação no domínio do
mar, a protecção ambiental, a capacidade produtiva, entre outras, sendo acrescentadas
constantemente. Essa evolução comprova a interdependência entre a China e os Países de
Língua Portuguesa e a concretização de benefícios e ganhos mútuos.

嘉賓祝酒
Cerimónia de Brinde
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O Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Leong Vai Tac, enfatizou que através das
orientações referidas nas“Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”recentemente divulgadas, Macau irá acelerar a
sua integração no desenvolvimento nacional, procurando novo desenvolvimento e novas
acções na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa. Procurando promover a implementação das novas
medidas anunciadas pelo Fórum de Macau e do Plano de Acção, dar ênfase a interligação
entre“Plataforma para a China e os Países de Língua Portuguesa”e a iniciativa“Uma Faixa,
uma Rota”, acelerar a realização das mais diversas tarefas, incluindo preparar de forma
meticulosa a 6.ª Conferência Ministerial. Sublinhou a interacção entre sectores como o
sector financeiro com características próprias e o sector de convenções e exposições assim
como outros sectores e actividades, a promoção do intercâmbio entre a China e os Países
de Língua Portuguesa, a cooperação bilateral, nas áreas da capacidade produtiva,
investimento e comércio, formação de recursos humanos e intercâmbio cultural, entre
outras.

O Embaixador Malam Sambú, referindo- se às comemorações do 15.º Aniversário do
Estabelecimento do Fórum de Macau no ano transacto, sublinhou que foi evidenciado o
sucesso do funcionamento e do bom trabalho desse mecanismo de cooperação, cujos
trabalhos os Países membros atribuem a maior atenção. Expressou o seu agradecimento ao
Secretariado Permanente pelos esforços na implementação do «Plano de Acção», nas novas
medidas anunciadas pela parte chinesa e os documentos relevantes assinados na última
Conferência Ministerial. Perspectivando a elaboração do «Plano de Acção (2020-2023)» no
próximo ano, mostrou-se confiante que melhores resultados serão obtidos inovando mais
na cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, reiterou que o Secretariado Permanente do Fórum
de Macau irá manter, como sempre, uma estreita cooperação com os países participantes e
que irá aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da nova era. Através da integração
de Macau no desenvolvimento nacional, a cooperação económica e comercial entre a China
e os Países de Língua Portuguesa será activamente promovida. Com o substrato da sua
activa participação na promoção do intercâmbio cultural a nível internacional, poder- se- á
criar mais oportunidade para o futuro desenvolvimento da cooperação entre a China e os
Países de Língua Portuguesa, tirando o melhor proveito da localização de Macau enquanto
parte integrante da Área da Grande Baía e como ponte de ligação na construção de“Uma
Faixa, Uma Rota”.

Os dirigentes das respectivas entidades e os representantes dos sectores das associações
comerciais e das empresas participantes na Recepção da Festa da Primavera, manifestaram
um alto apreço pelo património acumulado pelo mecanismo de cooperação, evidenciado
durante as comemorações do 15.º Aniversário do Estabelecimento do Fórum de Macau.
Mostraram o seu apreço pelos trabalhos concluídos no ano transacto, aproveitando para
trocar impressões sobre a construção de Macau enquanto a Plataforma de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, como forma de
reforçar a cooperação económica e comercial entre o Interior da China, Macau e os Países
de Língua Portuguesa, e a intensificação do desenvolvimento sustentável da diversificação
da economia adequada de Macau.
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中葡論壇（澳門）常設秘書處輔助辦公室
與澳門理工學院簽署

關於“中葡葡中公文輔助翻譯系統”
合作協議書

月21日中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室主任莫苑梨和澳

門理工學院院長嚴肇基分別代表雙方簽署關於

“中葡葡中公文輔助翻譯系統”合作協議書
進一步助力推進澳門“中國與葡語國家商貿合

作服務平台”各項工作
莫苑梨表示希望借力大數據人工智慧等科

技進一步提升中葡翻譯的準確度提高翻譯

效率嚴肇基則表示“中葡葡中公文輔助翻

譯系統”是澳門理工學院在人工智能方面研發

的最先進的以神經網絡技術為基礎的公文輔助

翻譯系統準確度達世界領先水平已應用於

多個政府部門及機構其翻譯的準確度大大提

升了翻譯人員的工作效率提升政府部門的行

政效能受到社會各界好評簽署協議後雙

方對“中葡葡中公文輔助翻譯系統”實際操作

使用進行演示
中葡論壇（澳門）常設秘書處秘書長徐迎

真副秘書長丁恬黃偉麟葡語國家派駐代

表以及澳門理工學院副院長李雁蓮公共行政

高等學校校長謝丹嬋語言暨翻譯高等學校校

長韓麗麗等出席並見證了合作協議書的簽署

3

雙方合影
Fotografia de grupo
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雙方簽署關於“中葡葡中公文輔助翻譯系統”合作協議書
Assinatura do Acordo de Cooperação sobre o Uso do “Sistema Auxiliar de Tradução
Chinês-Português/Português-Chinês de Documentos Oficiais” entre as partes envolvidas

Celebração do Acordo de Cooperação sobre o Uso do
“Sistema Auxiliar de Tradução Chinês-Português /
Português-Chinês de Documentos Oficiais”entre o
Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente do

Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) e o

Instituto Politécnico de Macau
Celebrou-se no dia 21 de Março, entre o Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente

do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa (GASPF), representado pela sua Coordenadora, Dra. Teresa Mok, e o Instituto
Politécnico de Macau (IPM), representado pelo seu Presidente, Prof. Dr. Marcus Im Sio Kei,
um Acordo de Cooperação sobre o Uso do“Sistema Auxiliar de Tradução Chinês-Português/
Português- Chinês de Documentos Oficiais”, com o intuito de apoiar ainda mais na
promoção de todos os trabalhos da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A Coordenadora do GASPF, Dra. Teresa Mok, manifestou o desejo de que o recurso às
novas tecnologias como Big Data e inteligência artificial permita que os trabalhos de
tradução chinês-português possam ser melhorados em termos de precisão e eficiência. O
Presidente do IPM, Prof. Dr. Marcus Im Sio Kei, explicou que o “Sistema Auxiliar de
Tradução Chinês-Português / Português-Chinês de Documentos Oficiais”, desenvolvido pelo
Instituto Politécnico de Macau, é um sistema auxiliar de tradução de documentos oficiais
baseado na mais avançada tecnologia na vertente de tecnologia artificial--a tecnologia de
redes neurais artificiais (RNAs). Tendo em consideração a precisão na técnica de tradução,
este sistema é um dos instrumentos mais avançados a nível mundial, sendo utilizado
actualmente por várias autoridades e serviços públicos e aumentando de forma significativa
a eficiência e qualidade dos mesmos. O sistema recebeu amplo reconhecimento de todos os
círculos da sociedade. Depois da assinatura do Acordo, foi realizada uma demonstração da
operacionalidade do sistema aos presentes.

A Cerimónia de Assinatura contou com a presença e testemunho da Secretária-Geral do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, do Secretário-Geral Adjunto,
Dr. Ding Tian e do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Casimiro de Jesus Pinto, acompanhada ainda
da parte do IPM representada pela sua Vice-Presidente, Dra. Vivian Lei, bem como pela
Reitora da Escola Superior de Administração Pública, Prof.ª Tse Tan Sim e pela Reitora da
Escola Superior de Línguas e Tradução, Prof.ª Han Lili.
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No dia 29 de Abril, a Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do
Fórum de Macau organizou a visita dos funcionários deste Gabinete à Exposição sobre a
Educação da Segurança Nacional, co-organizada pelo Governo da Região Administrativa
Especial de Macau (RAEM) e pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, a fim de
reforçar o conhecimento dos funcionários sobre a actualidade política do nosso país e
reconhecimento da importância da segurança nacional.

Com vista a apoiar o Dia da Educação da Segurança Nacional, no ano passado, o Gabinete
de Apoio visitou a 1.ª edição da Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional. Tal como
no ano anterior, o Gabinete organizou a visita dos seus funcionários à 2.ª edição desta
Exposição, na qual foram incluídos novos elementos, com temas de destaque e conteúdos
informativos elucidativos divididos em quatro tópicos fundamentais:“o caminho para o
rejuvenescimento”,“preparar-se para a adversidade em tempos de prosperidade”,“segurança
e desenvolvimento”e“a nossa responsabilidade”, apresentados essencialmente através de
fotografias, vídeos e objectos. A Exposição descreve o desenvolvimento e progresso do País
ao longo das diferentes eras históricas, permitindo que os visitantes conheçam, de diversos
pontos de vista e nova perspectiva, a segurança nacional, e percebam a importância da
segurança nacional para a segurança regional e a vida em sociedade.

認識總體國家安全觀
4

現場合照
Fotografia de grupo

月29日中葡論壇常設

秘書處輔助辦公室主任

莫苑梨組織工作人員前往參觀由

澳門特別行政區政府與中央人民

政府駐澳門特區聯絡辦公室聯合

主辦的“國家安全教育展”進

一步加強工作人員對國情的瞭

解認識國家安全的重要性
為響應“全民國家安全教育

日”輔助辦公室去年參觀了首

次舉辦的國家安全教育展今年

繼續組織工作人員前赴參觀學

習今年的展覽主題突出內涵

豐富並加入了新的元素內容

分“復興之路”“居安思危”

“安全與發展”“我們的責任”

四部分透過圖片集影片及實

物模型等展示反映不同歷史時

期的國家發展進步讓大家能從

不同的角度全新的視野認識國

家安全明白國家安全對地區安

全以至個人生活的重要性

參觀展覽
Visita à Exposição

Conhecimento Geral sobre o Conceito de Segurança Nacional
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月11日中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室在高美士中葡中

學舉辦“青年與中葡論壇輔助辦公室主任真情

對話”活動邀請該校梁祐澄校長及50多名修

讀葡語的中學生出席與莫苑梨主任進行面對

面交流聽取學生的想法和意見以增進與本

澳青年的溝通和交流
活動以“認識中葡平台優勢立足澳門放眼

世界”為主題論壇輔助辦莫苑梨主任表示
特區政府致力推進澳門“中國與葡語國家商貿

合作服務平台”建設相關的各項措施正在逐

步推動例如“三個中心”（包括“中葡中小

企業商貿服務中心”“葡語國家食品集散中

心”和“中葡經貿合作會展中心”）及“中國

─葡語國家經貿合作及人才信息網”的建設
均為中國及葡語國家的企業提供相關商貿資

訊硬件方面澳門正建設一座集中葡經貿交

流企業服務會議展覽文化展示及人才培訓

等元素於一體的“中國與葡語國家商貿合作服務

平台綜合體”為中國與葡語國家相關的政府組

織機構團體提供會議場地辦公場所資訊

中心等為支持澳門中葡平台建設中葡論壇

（澳門）又積極培養中葡雙語人才包括設立中

葡論壇(澳門)培訓中心定期舉辦專題講座和交

流活動招募志願者參與中葡論壇活動向中葡

雙語學生提供實習和實踐機會等
莫主任表示樂見學生在參與中葡論壇志願者

工作過程中得到很多鍛鍊機會除了拓寬眼界
收穫知識和友誼外還提升了中葡雙語綜合能

力隨著粵港澳大灣區發展規劃的出台澳門經

濟發展將迎來新的發展機遇莫主任寄語學生應

善用及發揮自身中葡雙語能力獨特優勢把握澳

門中葡平台發展定位積極參與大灣區建設搭

上國家發展的快車共同分享灣區發展的成果

9

論壇辦主任與中葡雙語學生真情對話
鼓勵青年發揮優勢 融入國家發展

莫苑梨主任向學生介紹澳門中葡平台發展情況
Apresentação da Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Mok Iun Lei, sobre a situação de desenvolvimento do papel de Macau
enquanto Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa
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合影
Fotografia de Grupo

O Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) organizou, no dia 11
de Setembro, na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, uma sessão de
“Diálogo Aberto entre a Coordenadora do Gabinete de Apoio do Secretariado Permanente
do Fórum de Macau e os Jovens”. A Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Mok Iun Lei,
teve a oportunidade de dialogar abertamente com mais de 50 alunos que frequentam o
curso de língua portuguesa. A Coordenadora do Gabinete auscultou as opiniões dos alunos
no sentido de aprofundar a comunicação e o intercâmbio com jovens de Macau. A Sessão
também contou com a presença do Director desta escola, Dr. Leong Iao Cheng.

Relativamente à sessão subordinada ao tema de“Conhecer as Vantagens da Plataforma
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Criar Raízes em Macau e Alargar os
Horizontes”, a Coordenadora do Gabinete de Apoio, Dra. Mok Iun Lei, reiterou que o
Governo da RAEM tem estado empenhado no projecto de construção a“Plataforma de
Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”em
Macau, na qual já começaram a ser implementadas diversas medidas relativas tais como, a
criação dos“Três Centros” (nomeadamente o“Centro de Serviços Comerciais para as
Pequenas e Médias Empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa”, o“Centro de
Distribuição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa”, e o“Centro de
Convenções e Exposições para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa”), bem como a abertura da página electrónica“Portal para a
Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os
Países de Língua Portuguesa”, os quais poderão fornecer informações comerciais às
empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Diálogo Aberto com a Coordenadora do Gabinete de Apoio do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau: Encorajar os
Jovens a Aproveitar as Vantagens da Plataforma de Macau
em prol da sua Integração no Desenvolvimento Nacional

180



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)

2019

Referiu ainda que, em termos de instalações (hardware) em Macau, está a ser construído
de momento o“Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa”, no sentido de fornecer um local designado para
realizar trabalhos diários, organizar reuniões e criar centros de informação para as
instituições e entidades governamentais. Além disso, com o objectivo de apoiar a
construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa em Macau, o
Fórum de Macau tem vindo a envidar esforços no sentido de promover a formação dos
quadros bilingues qualificados, para a qual foi criado o Centro de Formação do Fórum de
Macau para organizar de forma regular seminários temáticos e actividades de intercâmbio.
Foram ainda organizados recrutamentos de voluntários para apoiar as actividades do Fórum
de Macau, criando desta forma oportunidades de estágio aos estudantes bilingues.

A Coordenadora manifestou o seu apreço por saber que os estudantes que se
voluntariaram para as actividades do Fórum de Macau, apreciaram a experiência e
aproveitaram de forma proveitosa os seus estágios. Os estágios, para além de aprimorar a
proficiência em Chinês e Português dos estudantes, permitiram aos estudantes alargar os
seus horizontes e aprofundar conhecimentos sobre o Fórum de Macau e fortaleceram as
amizades entre colegas. Sublinhou ainda que, com o lançamento do Plano de
Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, Macau irá receber novas
oportunidades de desenvolvimento económico. A Coordenadora terminou com algumas
palavras de aconselhamento aos estudantes, para que devam aproveitar ao máximo as
suas vantagens enquanto talentos bilingues em Chinês e Português e para que beneficiem
do posicionamento de Macau enquanto Plataforma entre a China e os Países de Língua
Portuguesa. Desta forma, terão oportunidade de participar de forma proactiva na
construção da Grande Baía, acompanhar a evolução galopante do desenvolvimento nacional
e partilhar os resultados frutíferos do desenvolvimento da Grande Baía.

互動交流環節中學生踴躍發言
Intercâmbio animado entre a Coordenadora do Gabinete e os estudantes
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中葡論壇派駐代表出席外交部
駐澳特派員公署成立20周年酒會

應

中葡論壇派駐代表與外交部駐澳門特派員公署特派員沈蓓莉合影
Fotografia de grupo dos Delegados do Fórum de Macau e da Comissária do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros
da China na RAEM, Dra. Shen Beili

Delegados do Fórum de Macau estiveram presentes na Recepção
do 20.º Aniversário do Estabelecimento do Comissariado do

Ministério de Negócios Estrangeiros da China em Macau
Os Delegados do Fórum de Macau, marcaram presença na Celebração do 20.º Aniversário

do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, a convite do Comissariado
do Ministério de Negócios Estrangeiros da República Popular na China em Macau.

O Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) realizou a 5 de Dezembro uma recepção
para celebrar o seu 20.º aniversário. O Chefe do Executivo, Chui Sai On, relembrou no seu
discurso o processo de desenvolvimento local dos últimos 20 anos e a estabilidade
económica alcançada, nomeadamente, a melhoria contínua da qualidade da vida da
população, harmonia e estabilidade da sociedade, acrescentando que o sucesso adquirido
está associado ao forte apoio do Governo Central e do Comissariado.

中華人民共和國外交部駐澳門特別行政區特派員公署邀請中葡論壇派駐代表參加澳門特別

行政區成立20周年的慶祝活動
中華人民外交部駐澳門特派員公署於12月5日舉行成立20周年招待酒會行政長官崔世安在酒

會致詞時回顧特區20年的發展歷程指出特區保持了經濟平穩發展民生持續改善社會和諧安

定當中取得的成就離不開中央政府和外交公署的大力支持

182



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)

2019

月15日高等教育局日前舉辦“大專

學生網上對話系列活動”中國與葡

語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室莫

苑梨主任與大專學生互動交流介紹近年澳門

在推進中國與葡語國家在交流和合作方面的最

新情況以及未來發展機遇與挑戰不少學生

把握機會踴躍發問
是次網上對話主題為“莫苑梨主任與澳門大

專學生分享認識中葡平台 把握發展機遇”
吸引了於本澳內地台灣地區及葡萄牙等地

升學的學生透過澳門大專學生部落聊天室
Facebook直播平台以及就讀於本澳四所高

校的大專學生現場與莫主任互動交流學生把

握機會踴躍提問關注的問題包括專業發

展實習機會區域及國際合作文化交流

等在歷時一個半小時內莫主任耐心解答學

生的提問並與學生分享工作經驗讓學生更清晰

瞭解中國與葡語國家在經貿文化等方面的發展

情況
高教局未來還會繼續舉辦相關活動邀請不同

範疇的政府官員及專業人士透過澳門大專學生

部落及Facebook直播平台與大專學生探討各

專業範疇的人力需求發展前景以及未來機遇

等以便學生及時掌握最新資訊並於求學階段

充分裝備自己為日後投身社會作好準備
歡迎有興趣的人士可以進入澳門大專學生部

落 Facebook 專 頁 (https://www.facebook.

com/studentblog.dses.gov.mo/)以及登入澳門

大專學生部落網頁(https://StudentBlog.dses.

gov.mo)觀看活動當晚的直播情況或瀏覽相關

對話內容同時亦可重溫過往精彩的網上對話

內容

12

莫主任與現場學生互動交流
A coordenadora, Dra. Teresa Mok, interagiu com os estudantes no local.

政府官員網上對話活動反應踴躍
莫苑梨與大專學生分享
中葡合作的發展機遇
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Em 15 de Dezembro de 2019, a Direcção dos Serviços do Ensino Superior realizou,
recentemente, mais uma sessão da“Série de conversas na Internet com os estudantes
do ensino superior”, tendo como oradora convidada, a Dra. Teresa Mok, Coordenadora
do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente que, através de intercâmbio
interactivo, apresentou aos estudantes a situação mais recente de Macau, sobre a
promoção do intercâmbio e cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa,
e as oportunidades e desafios de desenvolvimento no futuro. Muitos estudantes
aproveitaram a oportunidade para levantarem as suas questões quanto à actividade.

Esta sessão da“Conversa On-line”, teve como tema“A Coordenadora, Teresa Mok,
partilha com os estudantes do ensino superior de Macau informações sobre a Plataforma
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, agarrando as oportunidades de
desenvolvimento”. Foram atraídos estudantes que estudam em Macau, Interior da
China, região de Taiwan, Portugal e outros locais, que conversaram, de forma
interactiva, com a Dra. Teresa Mok, através da“Conversa On- line”do“Blog para os
Estudantes do Ensino Superior de Macau”e da plataforma em directo do Facebook. Os
estudantes das quatro instituições do ensino superior de Macau também participaram na
respectiva conversa. Muitos estudantes participantes aproveitaram a ocasião para
colocarem questões sobre o desenvolvimento profissional, as oportunidades de estágio,
a cooperação regional e internacional, o intercâmbio cultural, entre outras. Na sessão,
de uma hora e meia, a Coordenadora respondeu, pacientemente, às questões colocadas
pelos estudantes, para permitir que estes conhecessem melhor a situação do
desenvolvimento económico, comercial e cultural, entre a China e os Países de Língua
Portuguesa.

A DSES vai continuar a realizar uma série de conversas, através do“Blog para os
Estudantes do Ensino Superior de Macau”e da plataforma em directo do Facebook,
convidando mais dirigentes, de diferentes áreas da Administração Pública e profissionais
para explorarem com os estudantes, os assuntos relativos à necessidade de recursos
humanos, as perspectivas de desenvolvimento, bem como oportunidades futuras, das
diferentes áreas profissionais, para que eles tenham, atempadamente, informações mais
actualizadas, aproveitando, assim, o seu tempo de estudo, para melhor se prepararem
e, deste modo, se dedicarem à sociedade onde, futuramente, irão inserir-se.

Os interessados podem consultar a página temática no Facebook do“Blog para os
Estudantes do Ensino Superior de Macau”(https://www.facebook.com/studentblog.dses.
gov.mo/) e aceder à página electrónica do mesmo Blog (http://StudentBlog.dses.gov.
mo) para assistir à respectiva actividade em directo, ou ver o conteúdo da conversa, e,
simultaneamente, rever, ainda, o respectivo conteúdo on-line das sessões anteriores.

A Dra. Teresa Mok explorou com os estudantes do ensino
superior as oportunidades de desenvolvimento da

cooperação entre a China e os Países de
Língua Portuguesa
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施蒙格先生
Dr. Gika Makeba da Graça Simão

中葡論壇（澳門）常設秘書處
聖普新任派駐代表履新

3月起中葡論壇常設秘

書處聖多美和普林西比新

任派駐代表施蒙格先生（Gika
Makeba da Graça Simão）履
新接替聖普派駐代表古以德

（Gualter Sousa Pontes da
Vera Cruz）之職務
聖普政府任命施蒙格先生為新

任聖普派駐代表他擁有人力資

源管理專業工商管理碩士學位
自2009年起進入聖普外交和

海外僑民部成為職業外交官曾

先後擔任聖普工務基礎設施和

領土規劃部部長顧問教育文

化青年暨體育部部長顧問以及

總統禮賓主任

自

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau informa que um novo Delegado junto do
Secretariado Permanente do Fórum de Macau indicado pela República Democrática de São
Tomé e Principe, Dr. Gika Makeba da Graça Simão, iniciou funções a partir de Março, na
sequência da cessação de funções do anterior Delegado deste país, Dr. Gualter Sousa
Pontes da Vera Cruz.

O Governo de São Tomé e Principe nomeou o Dr. Gika Makeba da Graça Simão como o
seu novo Delegado. O Dr. Gika Makeba da Graça Simão possui uma Pós-Graduação (MBA)
em Gestão de Recursos Humanos. Desempenhou sucessivamente funções como Assessor
do Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas e Ordenamento do Território, Assessor do
Ministro da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, tendo assumido o cargo de Diplomata
no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e
Príncipe desde 2009 e mais tarde Director de Protocolo do Presidente da República.

Tomada de Posse do Novo Delegado de São Tomé e Príncipe
junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau

186



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



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)

2019

2019年1-12月中國與葡語國家
進出口總額1496.39億美元

中國海關總署資料（詳見附表）顯示
2019年1-12月中國與葡語國家進出口商

品總值1496.39億美元同比增長1.55%其中

中國自葡語國家進口1055.74億美元同比增長

0.06%對葡語國家出口440.64億美元同比增

長5.3%
2019 年 12月中國與葡語國家進出口總額

154.06億美元環比增長20.31%其中中國自

葡語國家進口97.56億美元環比增長5.4%對

葡語國家出口56.5億美元環比增長59.18%

據

資訊來源：中國海關總署統計資料
Fonte de Informações: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China

2019年1-12月

Janeiro a Dezembro de 2019

金額單位萬美元 Unidade: 10 mil USD

2019年1-12月中國與葡語國家進出口商品總值

安哥拉

Angola

巴西

Brasil

佛得角

Cabo Verde

几內亚比紹

Guiné-Bissau

莫桑比克

Moçambique

葡萄牙

Portugal

圣多美和普林西比

São Tomé e Príncipe

东帝汶

Timor-Leste

1

2

3

4

5

6

7

8

2,536,580.87

11,468,055.60

6,344.53

4,032.59

266,854.71

664,338.20

893.54

16,813.98

14,963,914.00

進出口額
Trocas Comerciais

出口額
Exportações da China

進口額
Importações da China

中國對葡語國家進出口
合計Total

205,750.40

3,547,698.75

6,341.67

3,192.36

195,682.84

432,549.16

892.17

14,357.88

4,406,465.23

2,330,830.46

7,920,356.86

2.86

840.23

71,171.87

231,789.04

1.36

2,456.09

10,557,448.77

序號

No.

國家

País
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De acordo com as estatísticas dos Serviços de Alfândega da China, as trocas
comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Dezembro
de 2019 foram de US $149,639 mil milhões, um aumento homólogo de 1,55%.As
importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$105,574 mil
milhões, um aumento homólogo de 0,06% , enquanto as exportações da China
para os Países de Língua Portuguesa foram de US $44,064 mil milhões, um
aumento homólogo de 5,3%.

As trocas comerciais em Dezembro foram de 15,406 mil milhões de dólares, um
aumento de 20,31% face ao mês anterior. As importações da China dos Países de
Língua Portuguesa foram de 9,756 mil milhões de dólares, um aumento de 5,4%
face ao mês anterior, enquanto as exportações da China para os Países de Língua
Portuguesa foram de 5,650 mil milhões de dólares, um aumento de 59,18% face
ao mês anterior.

2018年1-12月
Janeiro a Dezembro de 2018

2019年1-12月

Janeiro a Dezembro de 2019

As Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua
Portuguesa entre Janeiro e Dezembro de 2019

進出口額
Trocas Comerciais

2,775,523.47

11,080,797.31

7,823.47

3,745.19

251,603.02

601,606.79

729.86

13,595.11

14,735,424.22

進出口

Total

出口

Exportações
進口

Importações

同比（%）Variação homóloga

-8.67

2.76

-90.14

10.00

9.28

3.14

-72.76

717.18

0.06

-7.95

5.18

-18.64

7.08

4.94

14.77

23.08

8.00

5.30

-8.61

3.49

-18.90

7.67

6.06

10.43

22.43

23.68

1.55

Trocas comerciais entre a China e os Países de
Língua Portuguesa de Janeiro a Dezembro de

2019 foram de US$149,639 mil milhões
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服務平台  PLATAFORMA DE SERVIÇOS

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

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em 
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

Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan
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

Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa
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

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da 
União Europeia, em Bruxelas
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

Delegação Económica e Comercial de Macau junto da 
Organização Mundial do Comércio
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

服務平台  |  PLATAFORMA DE SERVIÇOS

Tayuan DRC: Apt.Flat 1,8 floor
№1, Chaoyang Disctrict,Beijing, China
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Bruxelles, Belgique
電話: +32 26471265 
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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

Delegação Económica e Comercial de Macau junto da 
Organização Mundial do Comércio
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  
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安哥拉 
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服務平台  |  PLATAFORMA DE SERVIÇOS
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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 

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：北京市朝陽區東直門外大街23號外交辦公大樓203B 
(100600) 
電話：+86 10 85325457
傳真：+86 10 85325457轉2005
電子郵箱：embassy@embtimorleste-beijing.com
網址: www.embtimorleste -beijing.com

Morada: 北京市朝陽區東直門外大街23號外交辦公大樓203B 
(100600)
Telefone: +86 10 85325457
Fax: +86 10 85325457/2005
E -mail: embassy@embtimorleste-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

Embaixada da República Popular da China 
na República de Angola
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 

服務平台  |  PLATAFORMA DE SERVIÇOS

Tayuan DRC: Apt.Flat 1,7 floor №1, Chaoyang Disctrict,Beijing, China

北京市朝陽區塔園外交人員辦公樓1單元7樓2號

№ 203B,23 Dong Zhi Men Wai St. Chaoyang District,
Beijing, China

27 Guanghua Lu,Chaoyang District,100600 Beijing, China

Tayuan DRC: Apt.5-1-71, Chaoyang Disctrict,Beijing, China

Tayuan DRC: Apt. 2-2-101, Chaoyang Disctrict,Beijing, China

San Li Tun Dong Wu Jie, № 8, 100600 Beijing, China

Jianwai DRC:Apt.JB04-2-92, № 1, Xiushui Jie,
Chaoyang Disctrict, 100600 Beijing, China
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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

Embaixada da República Popular da China na República 
Federativa do Brasil
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

Embaixada da República Popular 
da China na República de Cabo Verde
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

Embaixada da República Popular da China na República da 
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

Embaixada da República Popular da China na República de 
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

Embaixada da República Popular 
da China na República Portuguesa
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

Embaixada da República Popular da China na República 
Democrática de São Tomé e Príncipe
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

服務平台  |  PLATAFORMA DE SERVIÇOS
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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 
Democrática de Timor -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
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
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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

Agência para a Promoção de Investimento e Exportações 
de Angola (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 Ápex Brasil

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

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

Cabo Verde TradeInvest
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

幾內亞比紹 
República da Guiné -Bissau

幾內亞比紹投資促進局
地址：Avenida Amílcar Cabral, n°67 r/c Esq., Bissau – 
Guiné-Bissau
電話: +245 955 651 412
電子郵件: www.mef-gb.com/pt

Agência de Promoção de Investimento – Guiné-Bissau 
Investimentos  
Morada: Avenida Amílcar Cabral, n°67 r/c Esq., Bissau – 
Guiné-Bissau
Telefone: +245 955 651 412
E -mail: www.mef-gb.com/pt

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

Agência para a Promoção de Investimento e Exportações 
(APIEX) 
Morada: Rua da Imprensa 332, Ground Floor, Maputo
Telefone: +258 21321291 / 2 / 3
E -mail: www.apiex.co.mz
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葡萄牙
República Portuguesa

葡萄牙經貿投資促進局
Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal (AICEP)

總部
地址：Rua Julio Dinis, 748 - 9° Dto, 4050-012 Porto
電話: + 351 22 6055 300
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt

Sede da AICEP
Morada:Rua Julio Dinis, 748 - 9° Dto, 4050-012 Porto
Telefone: + 351 22 6055 300
E -mail: aicep@portugalglobal.pt
Página electrónica: http://www.portugalglobal.pt

里斯本分部
地址：Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º Andar
1700-158 Lisboa
電話: + 351 217 909 500
電子郵箱: aicep@portugalglobal.pt
網址：http://www.portugalglobal.pt

Sede em Lisboa
Morada: Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º Andar
1700-158 Lisboa
Telefone: + 351 217 909 500
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  - Sociedade para o Financiamento do 
Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito
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
 
Agência de Promoção do Comércio 
e Investimento (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

TradeInvest Timor -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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